
 

برای بار پنجم زنگ خونه رو فشا ر دادم ولی بازم کسی جواب نداد.یک ربع تمام بیرون ساختمون وایساده بودم مگه کسی درو باز می 

بدم میاد پشت در بمونم اونم انقد طوالنی.خیـــلی کرد.  

ونستم کدوم و بزنمو نمیدواحدا باال و پایین کردم  انگشت اشارم و روی زنگ  

نصص_:خسروی،رییسی،حسینی،احمدزاده،آهان خودشه کیها  

اال حانگشتم رو خیلی اتفاقی روی زنگ خونه کیهانی فشار دادم.البته همچینم اتفاقی نبودا چشمم پسرشونو گرفته بود.چیز خوبی بود آخه.

برده.هیکل ورزیده و سیکس جلوش رفتار می کنم ولی چشمای طوسیش و موهای خرماییش دلم و  درسته همیشه خیلی مغرور و تخس

 پکاشو که نگو ...وای بازوهاش

فکر می کردم که یه صدایی اومد. 18همینجوری داشتم تو ذهنم به چیزای مثبت   

 _:بله

 وای فشارم یکی برام آب قند بیاره دارم میفتم کف زمین.خوده لعنتی دختر کششه

 داشتم غش و ضعف می کردم که این بار صداش خشن تر اومد

بفرمایین _:بله  

 دستپاچه گفتم:ام...چیزه...منم

 _:منم؟ینی چی که منم

 بیشور از خود راضی حاال خوبه خودم رفتم خونشون دیدم اف افشون تصویریه

،همسایه طبقه...النور،دختر سهیل پطروسیان _اممم...منم دیگه..  

 حرفم و کامل نگفتم که درو باز کردو صداش و دیگه نشنیدم 

کیه.اصال خیلیم زشته با اون چشمای چپ بابا غوریش.میمون،فک کرده   

 سیکس پکاشم بخوره تو سرش

.من که جمع نمی ه به خونه انداختم.اووف انگار تو این خونه بمب انتهاری منفجر کردن  .یه نگالید و به در انداختم و بازش کردم ک

خودشون ترکوندن خودشونم...کنم.  

صدای زنگ در اومد. باز من داشتم با خودم حرف می زدم که  

 در رو باز کردم و با چهره ی همیشه خندان خانم کیهان )مامان همون پسر خوشتیپه که اسشم حتی نمیدونم( روبرو شدم.

 من:سالم بفرمایین

؟تمامان خونسوشگل خانم ،خوبی عزیزم ؟ _:سالم خ  

 _:ممنونم.واال من از دانشگاه اومدم خونه نبود.

بگو یه زنگ بهم بزنه من کارش دارم باشه؟_:عه خب عیبی نداره اومد   



 _چشم 

  چه گرم گرفتن باهم. ن هنوز دو ماهه نیومدیم تو آپارتمان این دوتا ننه نقلیادر و بستم و با خودم گفت

. 

شنبه می ریم شهربازی .تو میای باهامون ؟سر میز شام نشسته بودیم که لیا بهم گفت :من و سما دو  

.تو برو با دوست جونیت خوش بگذرونگفتم: دوشنبه امتحان دارم االف خانوم  و غذام رو با آرامش جوییدم  

 لیا:منتظر بودم تو بگی ،به هر حال سما گفت اال رو بیار بیشتر خوش میگذره

نمیره ولی بهش بگو بعدا جبران می کنم نیومدنمو_:میدونم بدون من پایین   

مزه مامان ادامه دادشرمه سبزی خوو به خوردن ق کرد لیا پشت چشمی نازک  

؟همینگفت: بلند شدم از روی میز که مامان  

 _آره سیر شدم مامان دست طال.این امتحانا پاک اشتهام و کور کرده

مامانم لپمو کشید و میخواست چیزی بگه که لیا گفت :آخی مامانم اینا دوتا کتاب خونده اشتهاش کور شده ما تا صبح میشستینم کار عملی 

ین دوره زمونه رو دیدی تو روخدا ؟ م آخ نمی گفتیم،دختر ناز نازیای اانجام می دادی  

عزیزم تو یه خط از کتاب مبانی نظر سینما رو بخون ببینم چیزی تو کلت میره..._  

  .ناگشتاش لبام و به هم چفت کرد و دهنم و بستداشتم رو به لیا زبون درازی می کردم که مامان به حالت تاسف سری تکون داد و با 

مورد عالقم جی تی ای. کردم و رفتم باال تو اتاقم نشستم پای بازی لیا خندید منم خندم گرفت . ماچی از لپ مامان   

بازی های دخترونه.و حال به هم زنترین البته من انواع و اقسام بازیارو از پسرونه ترین و خشن ترین بگیر تا لوس ترین   

رفتم سراغ بازی مورد عالقه ی بعدیم که به شدت نوستالژیه:ماریو قارچ خورکال خوشم از بازی کردن میومد.حاال   

که اشتهات کور شده بود هان؟_:  

خنده شیطانیش  با اون وایساده بود و که تو چارچوب درو مثل سربازا سیخ وایسادم سرجام و بابام و دیدم  مبا صدای بابام یهو از جا پرید

 بهم نگاه می کرد.

مدی؟_:عه بابا؟کی او  

همین االن خدمت رسیدم. : گفت و  اومد سمتمبا ظرف میوه و یه چند پاستیل و شکالت و چیپس و پفک  تو دستش   

لبخند پت پهنی زدم که به خریدای تو دستش اشاره کردو گفت:واال طبق گفته ی مامانت گفتم شام کم خوردی بیام اینارم بدم بهت که موقع 

ی جالبی روبرو شدم. درس خوندن ضعف نکنی که با صحنه  

به کجا بر کنم . _:خب...من یه دوساعتی می شد داشتم درس میخوندمااا..یهو دیدم حوصلم داره سر میره گفتم حاال پنج دیقه ام بیام بازی 

 میخوره؟

شت رو میزم و از اتاقم بیرون رفت .بابام با حرکت سرش بهم فهموند که خر خودتی.خوراکی هارو گزا  

. 



بلند بلند برای خودم اصطالحات سینمایی رو توضیح می دادم که صدای گوشیم بلند شد.سه  جلوی پام رو تخت گزاشتم و کتاب درسیمو

الن گوشیم و از تو کولم در نیاوردم.ساعت گشتم تا آخر یادم افتاد از اون موقع تا ا  

 من:سالم بیبی

 سارینا:سالم بیبی و ....

لماتت و میدونم.پس برو سر اصل مطلبتند نرو دونه به دونه ی کحرفشو قطع کردم و گفتم:وایسا وایسا   

.بگو ببینم فردا میای ؟از گوشیت به عنوان دکوریت استفاده می کنی همیشه بازم  و من حساسم خنده ای کرد و گفت:خوبه میدونی   

 _:کجا؟

تو قطع کن سریع  شد؟اصال یادم رفت به مامانم بگمداشت صدای جیغ سارینا بلند می شد که زدم رو پیشونیم و گفتم :آخ دختر دیدی چی 

.ــــــــــــــــاول نمی دم قبول کنهگم و بیام البته قبرم بهش ب  

بدو بدو رو پله مامان مامان می گفتم که به صدا دراومد و  داشت زیر لب غرغر می کرد که گوشی رو قطع کردم و رفتم پایین.

تگفت:چیه چه خبره خونه رو کردی تو دهن  

ه میگه اگه من نرم بین اون همه دختر افاده ای ها بش پریدم جلوشو گفتم:ام...چیزه میگم فردا سارینا تولد داداششه من و دعوت کرد

 خوش نمیگذره

 ئمدست به کمر وایساده بود وبا سر حرفای من وتاکیید می کرد که بعد از وراجی من گفت :وایسا ببینم اون دوستای اراذل داداش سارینا

 هستن؟

 _:نمیدونم.اصال به فرضم که باشن من که کاری با اونا ندارم

 ابروهاش و باال انداخت و گفت :نچ فردا باید بشینی سر درست که با نمره خوب قبول شی

پوفی کردم و گفتم :مامان من که تو روز جمعه همش نمی شینم درس بخونم .اصال تو دیدی من جمعه ها درس بخونم؟بعدشم من خودم 

ولی بدون که مامان سارینا  به خاطر درس و نمره های من . یدونم تو به خاطر اون سه چهار تا پسر شرو شیطون و مزاحم میگی نهم

 خودش به سارینا گفته من و دعوت کنه

داری گفت:خیلی خب باشه حاال که مهناز خودش دعوتت کرده برو ولی حواست و جمع کنیااااا یکم فکر کرده با نگاه معنی  

مامان غش کرده تو خنده ستم با این طرز راه رفتن عشوه ای خرکیم چشمکی زدم و چشمی و گفتم و با قر از پله ها باال رفتم میدون  

. 

این همه خوشگلی و اعتماد به سقف خودم گفتم.برعکس همیشه که آرایش به  از تو صورتم زدم کنار و ماشالـــلهی  و موهای قهوه ایم

اینبارمژه مصنوعی خیلی خوشحالت وطبیعی گذاشتم و رژ قرمز خیلی جذابی روی لبهای قلوه ایم الیت می کنم یا اصال نمی کنم 

عروسکیه و گونه های برجسته ای بازم پنکک زدم که آرایشم کامل باشه.صورتم بیضی شکل و  براق بود ولیکشیدم.پوستم صاف و 

الیته هیچ  . میده های خودم به چشمام یه حالت خمار پسرکشی دارم.بینیم کوچولوئه و چشمام تقریبا درشت وخیلی کشیدس و دنباله ی مژه

 چقد از شکل وقهوه ای.خب بسه دیگه  و موهام  رنگ چشمام شکالتیهپسری تا حاال به من نگفته من و کشتی ولی من خودم توهم دارم .

 شمایلم تعریف کردم ولی فقط ما دخترا میدونیم این خودشیفتگی چه لذتی داره نه؟)نه و....(

 شال کرمی رنگمو . وی بلندم رو روش پوشیدمرو تنم کردم و مانت کامال پوشیده ولی به شدت شیک و پیکم پیراهن ماکسی قرمزم و که 

م کی تشریف فرما میشن.ستم تا ببینم سارینا خانوسرم کردم منتطر نش  



کیهان که داشت از ماشین همون پسر و با خانم  د از پله های ساختمون پایین پریدمبه صدا درومد.از آسانسور و بعصدای زنگ خونه 

پیاده می شد روبرو شدم. مغرور بابا غوریش   

 خانم کیهان: به به خوشگل خانوم

 _:سالم خوب هستین؟

 _:به خوبی شما عزیزم .

سمت  دم که با سر جوابمو داد و گــــــــازشئ دلد به کر م نکنم .خیلی جدی سالمزشته به اون چغندر که داشت نگام می کرد سالدیدم 

 پارکینگ.

به مامان گفتی من باهاش کار داشتم ؟ خانم کیهان:عزیزم   

وم...بله من بهش اطالع دادم یهو انگار یه شوکر بهم وصل کردن تو اون لحظه نفهمیدم که چه دروغی سرهم کنم گفتم:ا  

 _:ممنون عزیزم.جایی میری بگم پارسا برسونت

نه ممنون ماشین هست و جمع و جور کردم و گفتم: .لب و لوچم آهااان پس اسم گل پسرمون پارساس  

ر کنم گیس تو سرم شدم .معلوم نیست از کی االف شده بیچاره زبون بسته .فک اینو که گفتم تازه متوجه ماشین سارینا جلوی ساختمان

 نذاره

قرمز ساری جون شدم و با صدای  207خداحافظی کردم و سوار  که  بزنم به تخته انقدر فکش برای پر حرفی آمادس از خانم کیهان

 بلندی سالم کردم.

 سارینا:سالم و...

 دستشو بلند کرد و یکی آروم زد رو لپم وگفت:این بلبل کی بود ولت نمی کرد.

 من:چمیدونم همسایمونه همشم با مامانم کار داره 

 دوتایی زدیم زیر خنده و یک ابروشو شیطنت آمیز داد باال و بهم نگاه کرد و گفت:بگو ببینم.اون توله کی بود پیشش؟

 _:خاستگارمه دیگه

ـــــــــــهفهمیدم اسمش پارسا جونه .بلمیخواست سرم جیغ بکشه که گفتم:باشه باشه.بابا پسرشه دیگه.االنم   

.نم گرفته.هرجا میری عاشق یه االغ میشی _:بله و کوفت.نکنه چشمت ای  

که گفت:چقدم از خود راضی و بیشور بودخندیدم   

.چرا ؟_ عــــــــــــــــــه   

 _:ماشین تو ماشین شدیم با سر اشاره کرد برم عقب منم از قیافه درهمش فهمیدم دنبال دعواس دنده عقب گرفتم.

 _:آهان

. 



وارد حیاط بزرگ خونه ویالیی سارینا اینا شدیم دستمو محکم گرفته بود که بین اون همه دختر پسر قرتی گمم نکنه.داخل خونه شدیم و 

 رفتیم به اتاق سارینا .

بخند مرموزی بهم نگاه می کنه.یدم سارینا داره با چشمای تنگ و لمانتوم رو درآودم که د  

د به اون و با حالت طلبکارانه ای پرسیدم:هان؟به خودم یه نگاهی انداختم و ب  

و گفت:اینطوری که امشب درسته قورتت میدن با سر به تیپم اشاره ای کرد   

 پوفی کردم و گفتم:درسته که خیلی قشنگم ولی دیگه خجالتم نده.

 به خودش اشاره کردم و گفتم :خودتم دست کمی از من نداریا

ه متوجه من شد و ینا بود میگفت ده بیایین دیگه ینا جلوی در ظاهر شد همونطور که مخاطبش ساردر باز شد که دیدم بردیا برادر سار

:ووووواییخیره بهم ایستاد و با لکنت خنده داری  که مثل استارت زدن ماشین بود گفت  چند لحظه  

 لبخند کجی کردم و گفتم :سالم داداش سارینا

:س...س...سالم دوست سارینامیشد اتفاق میفتاد گفت  با همون لکنت مسخره ای که هر وقت هیجان زده  

ز خنده که من کنار گوشش مرضــــــــــــــــ  بلند باالیی گفتم .سارینا ترکید ا  

 

خجالت  و گفت: ارینا که محکم زد روی شونه ی بردیابا دستش اشاره ای به در کردو من اول رفتم بعد بردیا پشت سرم اومد و بعدشم س 

لوتر از یه خانم متشخص راه میرینمی کشی ج  

 بردیا نیشش باز شد و گفت:او معذرت میخوام بانوی وحشی 

.خندم و که تو بیخ گلوم گیر افتاده بود و همونجا نگه دارم  و من دیگه نتونستمجیغ سارینا به هوا بلند شد   

به صورت تقریبا استخونیش میومد و موهای بردیا به چشم برادری خوشتیپ شده بود.یه کت سرمه ای تنگ پوشیده بود که خیلی 

چشم برادری.البته بازم تاکیید می کنم به  .کال پسر جذابی بودشم کج ریخته بود سمت راست پیشونی نسبتا بلندش مشکی  

وفــــــــــه دآگاه به سمت چپم نگاه کردم.اروی مبل نشسته بودم و به سارینا میخندیدم که داشت مثل دیوونه ها جلوم میرقصید که نا خو

در گوش هم میزدن زیر خنده.پشت چشمی به همشون نازک کردم و بلند شدم  کردن ل.به من نگاه می کردن و با پچ پچخدا بازم این اراذ 

من عاشق  دم وسط پیست رقص.آهنگ خارجی بود و بهتره بدونید رفتم که با سارینا برقصم.تا دید بلند شدم اومد سمتم و دستمو گرفت بر

ستاره ی هالییوودیم . لباس سارینا پشت سرهم تکون میخورد و من بر وبر نگاش میکردم.ی ریانا صدا  

و نفهمیدم چی گفت و عین این کرمونی گرفته ها بلند پرسیدم:چــــــــی؟هیاهو زیاد بود   

تو دوسش داری چون  برقصی رفت این آهنگ و برات گزاشتنزدیک گوشم اومد و گفت : میگم بردیا تا دید بلند شدی   

 _:نه بابا؟

معناداری زد و گفت :آره والـــــــامشروب زیاد خورده بود و حرکاتش خنده دار بود .چشمک   

 _:بعد به چه مناسبتی؟

 _:به مناسبت اینکه بردیا دوست داره



 _:عه؟بهم نگفته بودی

  رات تعریف می کنم فعال بیا قر بدیم _:حاال بعدا ب

ا می کشیدن و پشت سرهم می گفت اال ،اال ،اال انگار م چند تا از دختر پسرا که دورمون بودن برام هوربعد دستمو گرفت و چرخوند

همی ها من و میشناختن با ا و بردیا از مهمونیای قبلی و دور.چندتا از دوستای سارین اونجا آکادمی قرتی بازی خردادیان بود خخخ

 چندتاشونم تقریبا صمیمی بودم.

ا بدون اینکه بدونیم چمونه همش بلند بلند می خندیدیم بقیه ام برامون دست می زدن.متوجه مامان سارینا شدم که آهنگ قطع شد و م

با سرگیجه کمی که داشتم به خاطر یه پیک مشروبی که سارینا به زور به خوردم داده بود داشت با لبخند و تحسین نگاهم می کرد.

نگفتی مامانت اینجاس برم یه سالمی بکنم االن میگه چه دختر گستاخیه؟ اینجا اومدمتم:سارینا این همه مدت من برگشتم بهش گف  

چ عیبی نداره پرنسس آجی.االن می برمت پیششــــــــــیا لحن کش دارو خنده داری گفت:هسارینا ب  

شد و با لبخند پهنی از روی مبل بلند رفتیم به سمت مامان سارینا .داشت با یه خانمی حرف میزد که متوجه من تو دلم احمقی بهش گفتم و 

 شد و ایستاد.

 گفتم:سالم خاله جون

 _:سالم خانم خانما.چه خوشگل شدی تو

 _:قربون تو برم عشقم 

و من تصمیم گرفتم که دیگه رد و بدل کردیم  یکم با خاله مهناز)خاله ی واقعیم که نبود ولی باهم رفت وآمد خانوادگی داریم(دل و قلوه

ن دیر وقت بود ومامانم تاکیید کرده بود قبل از ساعت یک برگردم خونه.برم خونه چو  

ل می دادم که احساس کردم استخرو با پاشنه های کفشم خودمو هبه سارینا گفتم که تو حیاط منتظر میمونم تا بیاد.نشستم روی تاب کنار 

لم میده.نمیشناختمش ولی اون داشت با ه از پشت آروم هپسر جوون دارسرعت تاب زیاد شد.برگشتم به پشت سرم نگاه کردم که دیدم یه 

 لبخند بهم نگاه می کرد.

سم ؟امعطل نکردم و گفتم: ببخشید من شما رو میشن  

 لبخندی زد وسرش و انداخت پایین و اومد جلوی تاب ایستاد و گفت:ببخشید بنده صمیمی ترین دوست بردیا هستم.

لی برجستش ازآستینای کوتاه لباسش غنبسبزیشمی بود و موهای خرمایی داشت.بازوهای  شچشما به چشم برادری .اونم آخه جذاب بود

بیرون که از آپشنای مورد عالقه ی اکثر ما دختر ورپریده هاس. نزده بود  

از دیدنتون خوشبختممن سینام . دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:  

خوشبختین؟به چشماش زل زدم و آروم دستم و به دستش دادم گفتم:واقعا   

 خندید و بازم سرشو پایین انداخت و گفت :نه خوشم اومد،از اولشم که تو حیاط دیدمت گفتم این دختر ازون زبون درازاس

 _:مگه شما زبون منو دیدین

جدی داشت من یکی رو  زد و هیچی نگفت.منم کم نیاوردم و نگاهش کردم ولی این جدی ای جمع شده از خنده به چشمام زل با چشم ه

 از رو میبرد که باالخره به صدا دراومد و گفت:خانم زیبا اسمتو بهم نگفتی 

:النوراز پشت سر با صدای تقریبا بلندی گفت  بردیا  



دیدم آق بردیاسبرگشتم پشت سرمو نگاه کردم و   

 بردیا رو به دوستش گفت:تو اینجا چکار میکنی؟

 _:اومدم عرض ادب کنم اشکالی داره؟

:بله اشکال داره. بردیا به حالت شوخی به دوستش نگاهی کردو گفت  

خداحافظی کردم و با بردیا رفتیم به سمت بنز مشکیش.از سینا   

با اون کفشای پاشنه دار لعنتی راه میرفتم گفتم:پس سارینا چرا نیومد منو برسونه سرش   همونطور که پشت  

دیدم داره گیج میزنه به خاطر کوفت کردن د و گفت:سارینا تا پایین پله ها اومده بود بر گشت و نگاهی بهم اندخت بعد سرشو برگردون

زیاد بهش گفتم الزم نکرده با این حالت رانندگی کنی خودتو اون بچه رو به کشتن بدی. الکل  

 ابرو هام و انداختم باال و گفتم:آهان

 بعد تودلم گفتم االن بچه منظورش من بودم دیگه.

نشسته بودیم و من به بیرون خیره شده بودم و هوای اردیبهشتی رو استشمام می کردم.تو ماشین   

 بردیا:میگم امشب خیلی خفن شده بودیا

لبخندی بهش زدم و گفتم:ممنون از تعریف جانبعالی بروبر نگاه کردن بهش  برگشتم به سمتشو بعد از چند لحظه  

 بردیا:من چی؟

 _:تو چی؟

ابا تو کال از هفت دولت آزادیخندش و مهار کرد وگفت :ب  

لی خوشتیپ شده بودیـــــــــیخ ابروهام و باال انداختم و با تایید سرم گفت:بله درسته من از ده دولت آزادم و توام امشب  

 نگاه شیطونی بهم کرد وگفت:این تعریفتو به حساب چی بذارم

 _به حساب اینکه تو جای برادر نداشتمی

کامال جدی شد و با اخم بهم نگاه کردخنده ای سر داد ولی بعد   

سالگی ودست سارینام و توام از  9م و گفتم:بردیا تو خودتم میدونی من از منم زیر چمشی اونو دید زدم و بعد به روبه روم خیره شد

 اولش داداشم بودی 

 _:من نخوام با این دید بهم نگاه کنی کیو باید ببینم

 _:منو باید ببینی

نیشش تا بناگوشش باز شد.کرد و بعدم طبق معمول  هنگ کرده بهم نگاه  

 داشتم از ماشین پیاده می شدم که دستم و گرفت و گفت:هی دختره،اینو تو گوشت فرو کن من برادرت نیست

 با افاده ی همیشگیم گفتم:پس چیمی؟



 بادی به غبغب انداخت و گفت:یه همسر جذاب ونمونه

پشت چشمی بهش نازک کردم و درماشین و محکم بستم.ــــــــــرروی کش دار گفتنم همراه با پ  

م به خونمون که طبقه پنجم ساختمون بود انداختم که دیدم رو تراس بزرگ طبقه ی له های بزرگ ساختمون رفتم و نگاهی ابه سمت پ

 چهار پارسا خوشتیپه وایساده و داره پایین و نگاه می کنه.لعنتی چقد با ابهت بود ازون زاویه.

در بزرگ ساختمونو می بستم که دیدم بردیا هنوز نرفته.براش دست تکون دادم و اونم چندباری چراغ ماشینشو خاموش روشن داشتم 

 کرد.

ان حاال سوار آسانسور شدم و طبقه ی پنجم رو فشار دادم.ـــــــآه  

سفت و د کردم.دماغم رو به خاطر برخوددر آسانسور باز شد و من داشتم بیرون میرفتم که احساس کردم به یه قلوه سنگ بزرگ برخور

چشمام چهارتا شد.به واحد نگاه کردم و زیر لب گفتم:اینجا که واحد ما نیست.مالش می دادم که با دیدن پارسای با ابهت  سخت   

کنار بیام داخل ه حرف زدن با خودتون تموم شد بریدپارسا کالفه گفت:اگ  

و مثل مجسمه وایساد. دررو فش 6و گفتم ببخشد و آروم عقب رفتم اونم اومد داخل .دکمه ی شد نگاهی بهش کردم و نا خودآگاه نیشم باز   

عجب پسر تخسیه ها با یه من عسلم نمیشه خوردش.یهو با چشمای طوسیش بهم نگاه کرد و من اونموقع متوجه شدم که دارم با چشمام 

 میخورمش.

روبر داشت منو نگاه می کرد.نگاهمو ازش گرفتم و پیاده شدم ولی حاال اون بود که ب  

لق بود.عیب نداره تاریکی جوهره ی هستیه.یه لحظه احساس کردم تبلیغ تلویزیونهای ال تم و آروم وارد خونه شدم.تاریکی مطکلید انداخ

 جیم.خخخخ

 داشتم از پله ها باال می رفتم که صدای مامانم از پشت سرم باعث شد روی پاشنه ی پا بچرخم.

روننم خوشگزمامان:به به خا  

 بعد به ساعت نگاه کرد ونفس عمیقی کشید

 پهن خندیدم و گفتم: میگم خوب سر ساعت رسیدما

دقیقه بود 59و 12ساعت   

 مامان:از روئم که نمیری

 مامانم باهام اومد توی اتاقمو گفت:خب چه خبر ؟خوش گذشت؟

و مهمونی ژزابی بود _:آره خوب بود،کلی تدارک دیده بودن  

یادم افتاد:راستی این خانم کیهان بات کار داشت نمی دونم اومد پیشت یانهیهو یه چیزی   

 _:آره اومد.

 _:خب؟چکار داشت؟

 _:خب که خب.شما فضولی 



 خندیدم بهش شب بخیر گفتم اونم رفت که بخوابه.

بعدش دیدم که لیا اومد تو. رو تختم نشسته بودم و داشتم با دستمال مرطوب آرایش چندکیلوییم و پاک می کردم.تقه ای به در خورد و  

 با دیدنش چشمام چارتا شد و دهنم باز موند.از خنده ریسه رفته بود که به دهن بازم اشاره کرد و گفت :خب حاال ببند پشه نره .

 یهو به صدا دراومدم و گفتم:احمق آخر کار خودتو کردی؟

خیلیم خوشگل شدم. ؟ _:خب چیه مگه  

لوی من آفتابی نمیشی حد و پسرونه موهاش گرفته شد چشمام بستم و گفتم:تا وقتی موهات بلند نشده ج حالم به خاطر کوتاه شدن بیش از

لشت زدم تو سرش. ابعد یکی با ب  

.اون می خندید و دقیقا میدونستم قیافه ی مضحک من و مسخره می کنه  

بردار شد.پوست سرش حرکت کرد.شصتم خدستمو بردم سمت موهاش و محکم کشیدمش که احساس کردم   

 اونم دهنش باز موند و داشت فرار می کرد که موهاش و از پشت گرفتم و گفتم :چطوری اینکار و کردی با موهات؟

خندید و گفت:بابا چرا عصبانی میشی یکی از دوستای سما گریموره بهش گفتم تو خیلی رو کوتاه کردن موهام حساسی اونم گفت بیا یکم 

 اذیتش کنیم.

  بهم کرد وگفت:که توئه وحشی نزاشتی نقشم به سه ثانیه ام بکشه. بعد نگاه چپ چپی

 گفتم : برو بگیر بخواب ببینم .واسه من رفته پوستژ گزاشته دیوانـــــــــــــه

 اونشبم گذشت و من بعد از رفتن لیا تو خواب عمیقی غرق شدم.

ارک شدم.پشت یه درخت پناه گرفتم و دستم رو جلوی دهنم دویدم به سمت پارکی که تو تاریکی فرو رفته بود و وارد قسمت جنگلی پ

یک پام و حرکت دادم گذاشتم که گوشای تیزش چیزی نشنوه.از دور مرد غول پیکر رو می دیدم که میدونستم داره دنبال من می گرده.

دیگه چه تو سینه حبس شد این ی پام به سمت پایین افتاد .به همون سمت نگاه کردم ودیدم که مرده نیست.نفسم که یه سنگ ریز جلو

یر افتادم.داشتم از ترس سکته می کردم که احساس کردم دستی از پشت اومد و بعد جلوی دهنم و گرفت.با مخمصه ای بود که من توش گ

چشمای وحشت زده برگشتم به سمتش ودیدم یه مردی جلوی دهنمو گرفته.آروم داشت باهام حرف میزد و لباش تکون میخورد می گفت 

بود و از بینی به باال تو من کاری بهت ندارم.چشمای مشکیش توی تاریکی شب برق میزد ولی روی نصف صورتش سایه افتاده  

همه چیز تو دیدم محو و تار بود.اون دیگه کی بود؟یهو دیدم از  .یه پیراهن سرمه ای تنش بود و کت بلند مشکیتاریکی قایم شده بود.

ی توی پهلوش فرو رفته بود.به چشمای مشکیش نگاه کردم و اونم نگاهم می کرد.برام عجیب بود داشت پهلوش داره خون میاد و چاقوی

.با دست مردونش کمرم واز اشک از چشمای پرالتماسم می چکید.بهم لخند زد و چیزی گفت لبهای گرمش رو رو لبای سردم گزاشت

همینطور که باد  ی داشتم.این رویاس،کابوسه،یا دنیای واقعیه؟.چقدر احساس عجیبود و منو محکم به خودش می فشرد پشت گرفته ب

ه رقص در میاورد چشمام سیاهی رفت و بیهوش شدم.و بخنک موهای موج داردم   

  نی_:هیــــــــــ

و به پشت سرم تکیه دادم و نفس نفس میزدم.یه قطره اشک از تو چشم چکید روی تختم .انگار گریه کردم .مگه خواب چی دستام ر

 دیدم.یهو یادم افتاد تو رویا کجا بودم.چه کابوس وحشتناکی.چرا قلبم داره تندتند میزنه؟من عاشق اون مرد توی کابوس..توی رویا شدم.

 آره میدونم عجیبه ولی خجالت نمی کشم و میگم که خیلی دوسش دارم .

 



ساس کردم کسی سرمو ماچ کرد که برگشتم به عقب و سر میز صبحونه نشسته بودم و داشتم از تولد دیشب برای لیا حرف میزدم که اح

 بابام همونطور که برای خودش چایی میریخت گفت:بسه دیگه تو خسته نشدی انقد مخ این زبون بسته رو خوردی؟

.... همش تقصیر فضولی خودشه _:عهههه بابا خب خودش گفت بگو ببینم چی شد چی نش  

 خندید و اومد پشت میز نشست.

دست از سر کچلش بر نمیداری؟ که  اون ماس ماسکیه دیقه نشستی صبحونه بخوری.چی داره  اهی کرد و گفت :بابابعد به لیا نگ  

 لیا:بابا خب من چکار کنم اگه دستم به این ماس ماسک نباشه ممکنه از امتحانام جا بمونم.

ه بار میگن فالن تاریخ امتحانه یه بار می گن نه من بعد همونطور که از جاش بلند می شد گفت:دیدی که این استادا خود در گیری دارن.ی

اصال همشون باهم روانیـــــــنکی همچین حرفی زدم.  

 بابا با حالتی که معلوم بود اصال قانع نشده زیر لب گفت:باشه تو راست میگی

 لیا تلفنشو جواب داد و از ما دور شد.

شتای عسلیم رو میمکیدم.من در کمال خونسردی داشتم عسل میزدم روی نون تست و انگ  

 نا خودآگاه به منظره ی جنگلی بیرون پنجره خیره شده بودم که بابا بهم گفت:پیشته 

 _:عههه بابا مگه من گربه ام همش بهم میگی پیشته

 _:خب تو لوسی به من چه؟

 _:من لوسم ؟اتفاقا خیییلیم خفن وخفناکم

مسافر_:حاال خانم خفن و خفناک بگو ببینم نامه میخوای یا   

...مسافر کم با خودم فکر کردم و گفتم:اومــــــی  

 بابا بهم نگاه می کرد که با چشم سمت چپم چشمکی زدم و گفتم:از این چشم

 انگشتشو برد سمت گونمو مژمو برداشت:گفت آفرین تو بردی 

 _:گفتم چه فایده اون مسافری که من دلتنگشم حاال حاال ها قصد اومدن نداره

خبیثانه ای گفت:و پرنسس من از کجا میدونه که اون مسسافر قصد اومدن نداره؟با لبخند   

نی از روی خوشحالی کشیدم و با نهایت خوشحالی گفتم:آرهههههه؟ش فکر کردم و دوزاریم افتاد.هیـــــــــیکم به لحن و حرف  

ای گفت و من بلند شدم و جیغ فراصوتی کشیدم .با سرش  بله   

 بابا:کرم کردی بچه

 _:کی میاد؟

 _:پس فردا شب اینجاس 

خیلی خوشحال بودم از اومدن بابا بزرگم.اون توی هر کاری انقد پشتم وایمیساد و حمایتم می کرد که کیف می کردم.مثال یه نمونش من 

تو هر رشته می گفتن  ن فقط برو پزشکی بخون یا ریاضی .عاشق بازیگریم و پارسال همه ی خانوادم مخالفت می کردن .نه اینکه بگ



هنری که میخوای بری برو ولی بازیگری اصال محیطش مناسب نیست.من عشقم بازیگری بود اصال کاری با محیطش نداشتم.برا همین 

 بابا بزرگم خانوادم رو نرم کرد واونهام حاال نه چندان راضی ولی پذیرفتن.

رم دیدم.قد بلند و اندام ورزشکاری داره و به هیچ وجه به خاطر خیلی مشتاقم که ببینمش اون خوشتیپ ترین بابا بزرگیه که تو تمام عم

بدنش افتاده نشده.چشماش مشکی و براقه و رو صورت استخونیش همیشه لبخند به لب داره. سنش  

رو یهو یاد چیزی افتادم و دلم گرفت رفتم لب پنجره ی اتاقم نشستم و به آسمون منتظر باریدن خیره شدم.ای کاش من مامان بزرگم 

.اون  میشه میدیدم .اینطور که بابام تعریف میکنه بابا بزرگم خیلی سال پیش برای تحصیل میره به آمریکا و اون جا عاشق مادر بزرگم

به قدری زیبا بوده که پدر بزرگم باید هر دفعه جلوی یکی از خاطرخواه های مامان بزرگ وایمیساده.از کالفگی زیاد هردو با خانواده 

ن بابا بزرگ فرهادم میشه و بعد از دوسال عمو احمد تر ازدواج کنن.دیگه مامان بزرگ زن میزارن که باید هرچه سریعهاشون درمیو

 بعد هم به فصله ی شش ماه بعد بابا سهیلم به دنیا میان.

 نفس عمیقی کشیدم که در اتاقم باز شد.

 من:سالم مامان.آفیت خواب 

مامان_:سالم عزیزم .صبح توام بخیر لپوی   

 _:مامان صدبار گفتم اینا لپ نیستن و گونه ان

 خندید که گفتم:مامان

  _:جان مامان

 _:میگم چیشد که اسم منو گزاشتین النور؟

م و میگم محاله با تعجب نگام نکنن و دلیل انتخاب اسممو نپرسننگاهم کرد که گفتم:خب آخه هرجا میرم و اسم  

 _:خب تو تا االن چی جوابشون و میدادی؟

 _:همیشه میگم اسمیه که مامان بابام انتخاب کردم

خندش گرفت و روی صندلی کنار پنجره نشست و چند لحظه به بیرون خیره شد و بعد گفت:لیا هفت ماهش بود که فهمیدیم مادر بزرگت 
اون موقه همه با هم .ود تازه عالوه بر اینکه از همون جوونیش آلزلیمری داشت که سال به سالم در حال رشد ب دچار مریضی سختی شد

تو ایران زندگی می کردیم.دوسال پشت سرهم در گیر مریضی مادر بزرگ بود تا اینکه دکترای ایران به کل ازش قطع امید کردن.اون 
کرد  خر عمر.اما پدر بزرگت با هزار التماس مجبورشآمریکایی بود اما می گفت اگه قراره ازین دنیا برم میخوام توی ایران بمونم تا آ

برای درمان برگردن آمریکا.یکماه از رفتنشون به آمریکا می گزشت که فهمیدم تورو دوماهه که بار دارم.پشت تلفن که به مادربزرگت 
انقد انگیزه گرفت حالش روز به روز بهتر می شد.ولی.... گفتم  

  ا بزرگم عاشقش بوده.به خاطر این حرف مامانم لبخندی رو لبم اومد ولی باز دلم یه جوری می شد آخه باب

 مامان:ولی یه روز صبح که بابابزرگ میره که از خواب بیدارش کنه...

 بغض کردو من باقی حرفش رو فهمیدم.

مامان: هشت ماه بعد از مرگ مادر بزرگت تو به دنیا اومدی.انقد خوشگل بودی بودی که همه ی دوست و آشناها به عشق دیدنت 

بدی که داشت ولی گفت خودم بچه صدات می کردیم چون بابا بزرگت با وجود حال  به اسم میزدن.تا یک ماههرروز میومدن بهمون سر 

کنم.وقتی اومد و چشمش بهت افتاد تو بغلش گرفتتو و من دیدم اون لحظه گرد غم روی صورتش نشست میدونی  اسمشو انتخابمیخوام 

 چرا؟

 _:احساساتی شده بوده دیگه



باقی حرفش موندم .نچی گفت و من منتظر   

 مامان فرزانه:چشمات 

 _:چشمام ؟

تیش هم حالتش و مژه های دنباله دار و خمارت _:عین چشمای مادر بزرگت بود .هم رنگ قهوه ای شکال  

 _:عه چه جذاب

جذااااب تا دلت بخواد  _:  

بزرگت گفتم که ما تصمیم گرفتیم اسم بچه رو هم خندیدم و مامان گفت:من و بابات از قبل تصمیمون رو گرفته بودیم برا همین رو به بابا 

 اسم مامانبزرگش انتخاب کنیم

 چشمام گرد شد و گفتم:مگه تو نگفتی که مامنبزرگم و همه اال صدا می کردن؟

 _:گفتم ولی خب اسم کاملش که اال نبوده النور بوده

 _:آهاااان پس من چقد خنگم که تا االن نفهمیدم

زدن پسه پاشو آماده شو مگه ساعت ده کالس نداری _:خنگ خودمی،خب دیگه حرف   

موهام رو که تقریبا تا  تیره.سری تکون دادم .مامانم از اتاقم بیرون رفت و من شلوار لیم رو پوشیدم با یه مانتوی ضخیم و بلند طوسی 

ونده بودم که با خودم گفتم پوشیدن مقنعه ساده م بین دوتا مقنعه ی کرواتی وپایینای کمرم می رسید رو همش و با کش مشکیم  باال بستم. 

کتاب انداختم توش.رو برداشتم و سرم کردم .کوله ی مشکیم رو هم برداشتم و چندتا  ی رو مخ که دیگه این حرفارو نداره.ساده هه  

.آخه بعضی وقتا  جلو آینه به خودم نگاهیی انداختم .خیلی مرتب بودم خداروشکر تو اون لحظه پوستم صاف بود و هیچی جوش نداشتم

ا بشه مخصوصا تو مهمونیایی که نباید .ایشــــــــــپیش میاد یهو یه جوش عوضی سر و کلش پید  

صورتی که با زدنش تو رنگ لبم تاثییری نداشت بسنده کردم و رفتم که رفتم.مامان پشت سرم اومد و یه ظرف غذا برام  لببه یه رژ

اشتم که با دوستات بخوری .گزاشت تو کولم و گفت:بیا عزیزم زیاد گز  

کفشام و که پوشیدم بوسش کردم و رفتم سمت آسانسور براش دست تکون دادم که در آسانسور بسته شد.داشتم از کوچه خارج می شدم 

برم.این پسره رسما از وحشی فرارکرده .حتی به خودش زحمت  عقب که صدای ترمز وحشتاکی باعث شد هینی بکشم و چند قدم عقب

.از ،بله دیگه با اون پلنگی که جلوی ماشین نشونده معلومه جرات انجام دادن همچین کاری نداره  یاده بشه و یه عذر خواهی کنهنداد پ

سرش تو  صورت  دختره ی موشداشتم دور می شدم که صداش اومد و گفت: .سمت راننده ماشین رد شدم و چپ چپ نگاش کردم

با داد بلند پارسا که بهش گفت تو  تلفن بود بلند شد که صداش بیشتر شبیه زنگ ه  ی دختره که آسمونه بعد منو چپ چپ نگاه می کنه.خند

فهمیدم الل شده. دهنتو ببند   

.خدا مردم و شفا بده آخه بیچاره اینجور آدمایی که نرمال نیستن ی بی زبون  کرد تو اون کوچهاز تندی  داد که اصال طوفان به پا گ

  اذیت میشن.خودشون بیشتر از بقیه 

از اونجا هم تاکسی می . میزنم  خیابون پیاده قدم اشه یا لیا نباشه که برسونتم از خونه تا سرهمیشه برا رفتن به دانشگاه البته اگه بابام نب

میرسم به دانشگاه. گیرم و یک ربع نشده  

 پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم.گوشیم زنگ خورد و اسم نیلوفر روش افتاد.

 _:سالم لولو



 _:سالم عزیزم ،کجایی ؟

 جلو در دانشگاه .تو کجایی؟

 _:الی ببخشید دیشب نتونستم بهت بگم من امروز نمیام دانشگاه

 دپرس شدم :عهههه،چرا نمیای خب؟

 _:آخه اصال حسش نبود امروز درسامونم که چندان مهم نبود آخر ترمم که هست استادا یکی درمیون میان سرکالس

ر منم حس اومدن نداشتم به خاطر توئه میمون که میگی بدم از تنهایی میاد اومدم_:آخه بیشو  

داشتم عین طوطی پشت سر هم تکرار می کردم که چرا ازین غلطا می کنی ؟مگه من مسخره توام و این حرفا که با صدای پخ گفتنش از 

هوا.ریدم پبرج آزادی با اون پاهای بازش  حاضرم شرت ببندم اندازه شت سرم پ  

 دختر پسرای بیرون دانشگاه حواسشون جمع ما شد و داشتن یواشکی میخندیدن.

 پشت چشمی به همشون نازک کردم و به نیلو گفتم:ینی دلم میخواد االن یه چیزی بهت بگم که استغفراله...

تنگ شده بود. رسی که انقد دلت برامالم،به به به.قربون تو منم خوبم مبغلم کرد و با پررویی تمام گفت:سالم س  

 خندم و کنترل کردم و گفتم:نیلو اگه هرروزی که خواستی نیای دانشگاه به من نگی  اونموقع بدون که کارت تمومه 

 بعد دستمو به نشونه اینکه سرتو میبرم حرکت دادم.

ورتو ه خوب دوستای عزیز دلت دنمیایم دانشگاه پس دیگه چی میگی؟بعدشم تو ک می کنیم بعد _:بابا بیبی تو که دیدی ما همیشه هماهنگ

.ایشگرفتن پس خواهشا خوئتو لوس نکن   

 با خنده ی کجی نگاهش کردم گفتم :حاال نه که خودت باهاشون اصال گرم نمیگیری وقتی میان کال من انگار بوق دوچرخه ام

وسطای کالس برسیم  باید نگاهای چپ خب دیگه چرت و پرت گفتن کافیه بریم که االن باز طبق معمول  ریسه رفت و گفت:با خنده 

 ماهانی رو تحمل کنیم

.هم شخصیتش خیلی با خودم جور درمیاد هم اینکه توی معرفت و مهربونی انشگام بیشتر دوست داشتمنیلوفر و از بین تمام دوستای د

ت و ازشون انرژی مثبت مون اول که باهاشون حرف میزنی سریع اخت میشن باهاکم نزاشته.اصال بعضیا هستن از ه هیچی برام

میگیری.برعکس بعضیام هستن که از همون نگاه اول باهاشون حال نمیکنی و دوست داری یه فصل کتکشون بزنی.درست مثل فراهانی 

 که االن جلوی همه ما وایساده و داره برای استاد چایی شیرین بازی در میاره.

خنده ای کردم وگفتم :حال به هم زنه نه؟ت بهش زل زده.نفر بد تر از من با  نیلو نگاه کردم که دیدم اونم  به  

ل زده بود با سر تاکید کرد گفت : به شدت با همون نفرتی تو چشماش به فراهانی و اکیپش ز  

کردن.بعد شاهین که با لبخند به من نگاه  موننگاه و ما دوتا سمت بهن نتونستم خندم و کنترل کنم و تک خنده ای کردم که همه برگشت

سهیال فراهانی گفت:واقعا فازت چیه خودشیرین ؟کرد سرشو چرخوند و خطاب به می  

.شه چون بنده خدا یکم اعصابش تعطیل بود بچه ها ریز خندیدن که استاد عصبانی ن  

سهیال چپ چپ به شاهین نگاه کرد و بهش گفت:من که فازی ندارم خودت فازت چیه که برا خندوندن دوتا دختر خوشمزه بازی در 

یاری؟م  

خودت اصرار داشتی بچشیم واال من از اولشم گفتم خیلی بدمزه ام شاهین:  



 کال مثل بمب رفت رو هوا که یه پسر سوسول تو اکیپ سهیال اینا گفت:لطفا احترام خودتو نگهدار شاهین رییسی

  لحنی که شبیه فیلمای هندی گفت: احترام شوهر کرد آقای برزگر شاهینم با

چشم برادری. ز خنده این پسر خیلی بامزه بود البته بازم به قشنگ اما روده بر شدیم   

باشه تو دانشگاه.به شایدم دانشگاهمون نمیدوم من که مثل اون ندیدم کسی خوشتیپ  بامزه بودشم پسر جذاب کالسمون بود البته در حین 

.چشم برادری هــــــــــا  

ین که همینطوری با تیکه هاش رگباری می بست به سهیال و دار و از حرفای شاههمینطوری به هم تیکه مینداختن و ما ریسه میرفتیم 

 دستش 

اصال حواسش به دوروبرش نبود که نگاهشو از برگه تو دستش گرفت و یه نگاه به همه و   چیزیاستاد ماهانی تمرکز کرده بود رو 

گربه افتادین به جون هم  انداخت با مشت کوبید روی میز و گفت :بسه دیگه،هی هیچی نمیگم مثه سگ و  

بگو تو که انقد ضعیفه ای خب چرا قلدرم قلدرم راه انداختینیلو زد به پهلوم و با سر به دست استاد اشاره کرد.خندیدم و یواش گفتم:  

زنونه  باشین که اگه به این مردا یه خصلتمن و نیلو رو نگاه کرد.فک کنم شمام متوجه شده  مثل اینکه شنید چون برگشت و چپ چپ

.نسبت بدین تا جهنم میرن یه دور میزنن و بر می گردن  

ا آبمیوه ی موهیتو و کیک با نیشه همیشه بازش اومد بیرون.روی صندلی بیرون فروشگاه دانشگاه منتظر نیلو خانوم بودم که با دوت

.ون معطلی شروع کرد به فک زدنبد نشستیم و   

بگو چی؟ االنیلو:  

 _:خب چی؟

خاستاگار میاد .حاال بگو کی؟_:چارشنبه برام   

 _:کی؟

 _:نه تو حدس بزن کی 

 خندیدم و یکم فکر کردم:اون پسره که گفتی خونه روبه روییتون زندگی می کنه؟

 نچی کرد و من ادامه دادم:آهان اون که تو پاساژ نزدیک خونتون خوشت میومد ازش؟

خاستگاری من؟ د_:اون که داشت با چشاش تورو میخورد بعد بیا  

:همون بهتر که اون نیست پسره ی هیز _  

 بعد خسته شدم از همه فکرام و گفتم:بگو دیگه خستم کردی

 خنده ی کجی زد و شیطون تو چشمام نگاه کرد وگفت :شاهین

 هینی کشیدم و گفتم:وای راست میگی؟

 _:بابا راست میگی چیه؟بزار زرمو کامل بزنم بعد بال بال بزن

 _:هان خب بگو



نجشنبه شب بهم زنگ زدو گفت که کنار پسرعموش نشسته بوده و داشته تو اینستا میچرخیده که عکس من و تو امده و _:شاهین دیشب پ

 الیک کرده 

یلی خوشگل بود عاشقش شدم اصا.یادش بخیر اون شب که ـــــــــ_:وای آره اون عکسه که من پشتم به دوربینه تو داری نگام میکنی؟ خ

رفت خیلی..مامانتت این عکسو ازمون گ  

 یهو متوجه نگاه نیلو شدم که گفت:میزاری زرمو کامل بزنم یا نه؟

 خندم گرفت و گفتم : بزن عزیزم

گفته _:خالصه شاهین عکس ما رو به پسر عموش نشون میده و کلی ازمون تعریف میکنه که حاال اون بخششو که چی درمورد تو 

بمونه. نمیگم چون گفت باید فعال مثه یه راز بین من وخودش  

پوکر نگاهش کردم که خندید و ادامه داد:شاهین یهو متوجه چشمای پسرعموش میشه که ازش اشک میچکه و وقتی شاهین دلیل گریه 

کردنشو میپرسه اونم از ماجرای دختری که عاشقش بوده حرف میزنه که اون دختر توی تصادف فوت میکنه و در آخرهم میگه که شبیه 

 به منه.

یا بگم بره پی کارش؟ د وگفت :حاال نظر تو چیه بگم بیاد خاستکاریشد با لبخندی به من نگاه کر حرفاش که تموم  

انگشتم رو رو چونم گزاشتم و به فکر فرو رفته گفتم:ماجرای غم انگیزیه،ولی تو یه درصد فکر کن که اگه اون بیاد خاستگاریت و توام 

همیشه به چشم عشق از دست رفتش بهت نگاه کنه؟ازش خوشت بیاد...اونوقت تو ناراحت نمیشی که اون   

 _:منم به اون موضوع فکر کردم...و حقیییقتا خیلی بدم میاد 

،من عکس پسره رو دیدمبعد یه غلپ از آبمیوش خورد وگفت:ولی اال   

 _:خب خب؟

 به چشمام زل زد و گفت:و...توو....نگاه اول عاشقش شدم

و بعد که من نشستم اونم برگشت وبا خنده گفت:خب بابا من همیشه از .بلند شد و با دو ازم دور شد.کولمو بلند کردم که بکوبم تو سرش  

خیلی جذاب و همه چی تموم نیست مثل خاستگارای جنابعالی و خب بدی نیست مردای اون سبکی خوشم میاد.  

 خنده ای کردم و گفتم :حاال ببینم عکس تحفشو

. 

مه روی مبل نشسته بودن و با اومدن من برگشتن و با به به و چه چه سالم دادن بهم .به ساعت نگاه وارد خونه شدم بلند سالم کردم.ه

 کردم که پنج و پنج دقیقه رو نشون میداد.رفتم باال سرشون و گفتم :چی می بینین؟

و گزاشتم انقد به به و چه چه کردی گفتم ببینم چه خبره؟ )تلقین ( لیا:طبق فرمایش تو اینسپشن  

اال دیدی چه خبره هان؟_:ح  

 لیا بی تفاوت گفت :تا االن که خیلی جذبم نکرده 

 به سکانس فیلم نگاه کردم و نیشخند زدم و بعد گفتم:امیدوارم تا آخر فیلم همین نظرو داشته باشی که بعید میدونم

میگهخیلی محو فیلم شده بود گفت:هیش،بذاز ببینم چی  خواست حرفی بزنه و بابام که انگارلیا می  

جونت یه میمونه .خوب شد ؟لیا ازین حرکت بابا حرصش گرفت و یواش به من گفت:اصال دیکاپریو   



 بهش زبون دراز کردم و رفتم باال لباسهام و عوض کنم.

ی ظرف پفیال رو برداشتم و محو فیلم شدم.با هرسکانس فیلم و با هر کلمه ابعد ازشستن دست وصورتم رفتم پایین روی رو مبل نشستم.

که در مورد رویا میگفتن به یاد رویای خودم میفتادم.اون چی بود؟تو عمرم خوابی که انقد بهش حس داشته باشم ندیده بودم.یادم نمیاد 

همچین چیزی نه تو فیلم نه تو واقعیت دیده باشم که توی ناخودآگاهم رفته باشه.چون میدونین که معموال خواب هایی که میبینیم از 

صحنه هایی هستن که از زندگی قبلی تو حافظمون موندن ویا  میان و یا چیزایین که تو آینده قراره برامون اتفاق بیفتن ویاناخودآگاهمون 

... 

یا تو رویا؟ اینجا االن تو واقعیتن مامان:اال  

نگاه میکنه .بهشون نگاه کردم با دختره پشت میز نشستن و لئو چیزی رو براش تو ضیح میده.دختره بهت زده به اطرافش   

 _:رویا

چون ناخودآگاه دختره اینطوری خواسته.. به محض اینکه اینو گفتم دنیای اطرافشون شروع می کنه به از هم پاشیدن   

. 

مامان جان پاشو.پاشو برو باال بخواب  مان گنگ و محو به گوشم میرسید:اال،االصدای ما  

بود.احساس کردم بوی بارون به دماغم خورد.لب پنجره ی بزرگ خونه رفتم شب  9چشمام و باز کردم و به اطرافم نگاه کردم.ساعت 

پس این دل گرفته ی آسمون که از صبح منتظر یه اشاره بود باالخره بارید.خواب وبه شهر طالیی که زیر پام بود نگاه کردم.

 از سرم پریده بود گفتم:مامان بریم بیرون؟

ره مامان منم حوصلم سررفته لیا که داشت ناخوناشو سوهان می کشید گفت:آ  

 مامان باشه ای گفت و زنگ زد به بابا که ببیینه کجاست.

از آسانسور بیرون اومدیم.اووف خدا چی میبینم. سه تایی .و باباهم گفت که پاییت برجمونه   

 ما دوتا خواهرا رو یه نگاهی انداخت وبعد که مامانمو پشت سرم دید لبخندی زد و اومد به سمتمون.

سا:سالم خانم حال شما؟پار  

 مامان:

خوبی؟   

شما  _:به خوبی  

داشتن خوبی خوبم و اینا می کردن که لیا با چشمای واق زده به پارسا آروم سالم کرد اون با لبخند جوابشو داد و به من چشم دوخت که 

  ؟منم با جدیت همیشگیم بهش سالم دادم اونم گفت:سالم خانم حال شما خوبه

.کرد براش که بیاید جمعم کنید از رو زمین ینی دلم یه ضعفی  

خداحافظی کردیم و توی ماشین بابا نشستیم.به بابا سالم کردیم که برگشت سمتمون و گفت : به به سالم .لولک و بولکای من و لیا ازش 

 من چطورن؟

 گفتم : االن دقیقا من لولکم یا بولک 

ولوئه ای که لپای گرد و خوشگلی داشت و گفت :تو اون کوچ با جذبه ی همیشگیش بهم نگاه کرد  



 لیا : آهان ینی االن فرمودین من درازم دیگـــــه؟ حاال خوبه لنگای این دخترت از من دراز تره 

 پوفی کشیدم و گفتم : ای بابا این پسره چقد فک میزنه 

یزنه ؟واقعا که ه ؟ من تو رو اینجوری ادبت کردم  که به شازده مردم بگی فک مباب اخمی کرد و گفت : ع  

و که دیدم بالخره مامان ازش خارج شد و اومد تو ماشین نشست .خندم گرفت و به درنگاه کردم   

 بابا که حرکت کرد لیا گفت : مامان آقای آقای کیهان چی گفت ؟

 مامان برگشت و نگاه کنجکاو جفتمون و رصد کرد و بعد پشت چشمی نازک کرد و برگشت که ینی به شما چه ؟

 مامان در گوش بابا گفت : من نمیدونم این دو تا به کی رفتن انقد فضولن 

ما دوتا خنگ و پنگ اه کردیم و بلند زدیم زیر خنده .بعدش من یه آهنگ بیس دار خفن گزاشتم و من و لیا شنیدیم چی گفت . به هم نگ

گوش بابام پچ پچ میکرد.واقعا فضول شده بودم  شروع کردیم به قر دادن و حواسمم به مامانم بود که هر چند دیقه یه بار در

 بدونم این دوتا چه سر وسری باهم دارن.

 وسط قر دادنم گفتم : بابا فرداشب منم باهات میام فرودگاه 

 بابا تو آینه نگاهی بهم انداخت و گفت : بابا جان تو خونه می بینیش دیگه 

 گفتم : نه نمیخوام دوست دارم بیام

ت : منم میخوام بیام حتی لیا پرید وسط و گف  

 بعد جفتمون مثل این خل و چال دوباره شروع کردیم رقصیدن و مسخره بازی.

بابا هر چند دیقه یه بار از تو آینه نگاه میکرد وشونه هاش از خنده به مادوتا مسخره تکون میخورد ولی مامانم همچنان تو اعماق فکرش 

 فرو رفته بود.

تیم باهم توی آالچیق دنج و کوچیکی اطراق کردیم .بعدشم بابا رفت چند لیوان چایی گرفت از دکه و خودشم بابا بام لند نگه داشت و رف

کنار مامانم و باز باهم جیک تو جیک شدن و بابام گفت : بگو بعدا بیان االن زوده واسشنسشت   

ا بوق سگ برده بود باال. نفس عمیقی کشیدم که به لیا نگاه کردم که کلش و کرده بود تو امس ماسکش و صدای آهنگ تو هندزفریشم ت

ناخواسته فکر و ذهنم رفت سمت پارسا.نمیدونم چرا بهش فکر میکنم دلم بخار گرم تو لیوان چاییم صورتم و نوازش داد. 

 قیلیویلی میره . 

ا سنا دوستش راه بندازه میخواست بتلفن بابام زنگ خورد و ازما دور شد که جواب بده . لیاهم داشت با مامان در مورد کار آتلیه که 

حرف میزد مامانمم بهش گفت : خیلی خوبه ولی حواست و جمع کن .من سما رو خوب میشناسم ولی اون یکی دوستت که 

قراره باهات شریک بشه رو نه نمیشناسم. حاال چرا شریکی میخوای کار انجام بدی تو اگه بخوای بابات یه آتلیه میزنه فقط 

 واسه خودت 

حرفای مامان گوش می کردم که متوجه پچ پچهایی از پشت سرم شدم .برگشتم و دیدم چندتا پسر از تو آالچیق کنار ما حرفایی در  به

 گوش هم پچ پچ می کنن و می خندن. 

 با اخم نگاهشون کردم که برام چشمکای کسخره میزدن و بوس میفرستادن .آشــــــغاال 

شکی بلندی تنش بود گفت : هیشـــــــــ پسرا .کارتون خیلی زشته یکیشون که پشتش به من بود و کت م  



 انگار همشون خیـــلی ازش حساب میبردن .حتی یکیشون تعظیم کوتاهی کرد و گفت چشم قربان

 

روی اون پسر بدبخت روسوخته ی به خون نشسته بلندش کردن    

بشم صورتش و ببینم ازکنارم رد شد و رفت سمت ماشین بی ام  بدون اینکه موفقبچم چقدم خشنه و زورش زیاده ماشالــالش باشه .

دبلیوی سرمه ای گرون قیمتش. صدای مامانم و از پشت سرم شنیدم که با نگرانی اومد سمتم و گفت : اال تو کجابودی مامان 

 جان مردم از نگرانی 

رد شد و سوار ماشینش شد. بعدم با سرعت گاز داد و سه تاییشون به سمتم میومدن و به پسر با ابهته نگاه می کردن که از کنارشون 

ازمون دور شد. بابا به پسرا نگاه کرد منم که دیدم دل تو دلشون نیست بفهمن چی شده براشون تعریف کردم که چه اتفاقی 

امانم نزاشت و افتاده . بابا قربون اخمش برم قیافش برزخی شد و اومد بره که حال اون چند تا جوجه فوکلی رو جا بیاره که م

 گفت : بیا بریم اینا خطرناکن

 از شیشه ی پشت ماشینمون به پسزه نگاه کردم که خونین و مالین دوستاش از زمین بلندش می کردن . 

 لیا گفت : من موندم اون آقا که این بدبخت و گرفته زیر بار کتک چقدر حرص داشته که االن این بیچاره نمیتونه از جاش بلند شه 

.کاش حذاقل ازش تشکر می کردیم مامان : خدا خیرش بده ، دخترمو از شر این الشخورا نجات داد   

  تو دلم گفتم مگه گزاشت کسی ازش تشکر کنه. مثل زورو سوار رخش تیرش شد و ازم دور شد 

. 

بباره. از باالی پله ها داد زدم و گفتم : بابا تاپ سفیدم و پوشیدم وشلوار مشکی راحتی پام کردم .آسمون بازم گرفته بود و دلش میخواست 

 آماده بشم ؟

میرسه فرودگاه. توام حـــولیها !! 10_: نه بابا جان ساعت تازه شیشه .بابا بزرگ   

ر و باشه ای گفتم و وقتی داشتم برمی گشتم به اتاقم مثل چارلی چاپلین پریدم هوا و پاهام و زدم به هم .همیشه وقتایی که خوشحالم اینکا

نم . رفتم سمت اتاق لیا و متوجه شدم که حمومه .زدم به در حموم وگفتم : میشه نقای روی بومش و رنگ کنم میک  

 و اونم بهم اجازه داد و با لذت شروع کردم به رنگ کردن و چیز خوبیم از آب درومد.

با اون صدای نکرتلیا که با اون حوله صورتی خنده دارش از حموم دراومد که بهش گفتم: سرم و بردی   

 قیافش و به کج کرد و گفت : نه تو خوبی غرب زده همش آهنگای خارنجکی میخونی 

که بریم یه سوسولی نثارش کردم که بعدش بابا در اتاق و باز کرد و گفت : بچه ها زود بپوشین   

جـــــــــونزمن و لیا به هم نگاه کردیم و دستامون و زدیم به هم و گفتیم :آخ جونز بابا   

دلم میخواست برای بابا فرهادم تیپ بزنم . یه دامن لی و کت لی پوشیدم و زیر کت لباس مشکی سبزی که همراه با خودش خریده بودم و 

لیا تا چشمش به من افتاد گفت : منم برم کتمو بپوشم تنم کردم .  

لی ام . منتهی مال اون مشکی بود و برای من آبی تیره .کال عاشق لباسای جنس  

تا رسیدنمون به فرودگاه چشمام و رو هم گزاشتم و به این فکر کردم که امسال تو جشنواره ی ساخت فیلم کوتاه چطوری دهن رقیبام و 

  سرویس کنم و رتبه بیارم. البته پارسالم همین قصد و داشتم ولی بیشتر دهن خودم سرویس شد چون هیچ رتبه ای نیاوردم.



باز کردم و از ماشین پیاده شدم. با صدای لیا چشمام و  

چشممون به مسیری که بابا بزرگ ازش میومد خشک شده بود. و توی فرودگاه منتظر وایساده بودیم  

 تلفنم زنگ خورد و رفتم اونطرف تر که جواب بدم

 _:سالم بفرمایین

اصال هر چی بفرمایین بفرمایین کردم بود ولی 0912این چرا حرف نمیزنه.صفحه گوشیم رو نگاه کردم که دیدم هنوزم پشت خطه .

 انگار هم کر بود هم الل.اینو به مامانم که ازم پرسید کیه گفتم که اونم بهم گفت جوابشو ندم معلومه مزاحمه.

نگاش کن چه لپاش گل انداخته.داشت برامون دست تکون میداد و میومد به سمتمون. خدا قربون اون قد وباالت برم وای یا  

هاد:سالاااااام سالااااام .به به عشقای باباییبابا بزرگ فر  

و محکم بغلم کرد.لیا حول تر از من پرید تو بغلش و بعد که تف مالیش کرد بابا بزرگ اومد به سمت من.  

.و بابا و فیلم هندی قشنگی بازی کردن بعدم رفت سمت مامان   

تر میشه. بابا بزرگم عینهو قالی کرمون میمونه هرچی سنش باال تر میره جذاب  

وسطای جاده بین فرودگاه وشهر بودیم.بابا فرهاد وسط منو لیا نشسته بود .دست لیا تو دست چپش بود دست من تو دست راستش 

بزنید دست قشنگه رووووبود.چقدر دست دست کردم تو این دوثانیه.  

دید میبارید.به لیا گفتم:لیا یادته قبلنا چقد بابا بزرگ و من و لیا رفتیم تو ساختمون چون داشت بارون ش . دم در خونه از ماشین پیاده شدیم 

 میترسوندیم؟

  ای تو اون کلته ؟لیا مشکوک نگاهم کرد و گفت :ها باز چه نقشه 

من با بهش هیسی گفتم و با خنده رفتم پشت در اصلی ساختمون قایم شدم. صدای پاهاشون میومد که داشتمن باال میومدن .در باز شد و 

و قرمز و ارغوانیم پریدم و بابا بزرگ و از پشت بغل کردم داشتم هرهر می خندیدم و به باال نگاه کردم که احساس جیغ بنفش 

.یا خدا این چه غلط غیر قابل بخششی بود که کردم این از کجا ظاهر شد.بخدا عین جن بوداده  دکردم قلبم برای همیشه وایسا

 میمونه.

لبخند مسخره به خونواده خودم و مامان بابای پارسا نگاه کردم که همشون  م و کردم تو شالم و باخودمو جمع و جور کردم و موهای خیس

 عین وزغ متعجب به من و پارسای وحشی شده نگاه می کردن حاالئم که همشون عین اسب شیهه می کشیدن و ریسه رفتن . 

ی قرمز عصبانی وایساده بود و داشت بهم نگاه می کرد،نگاه با یه خجالت ساختگی به روبروم که پارسا تو پنج میلی متریم با چشما

 کردم.

کی میخواد بزرگ بشه. گفت:من نمیدونم این دختر شیطون مابه هم دیگه زل زده بودیم که بابا بزرگ اومد جلو لپم و کشید و   

آسانسور رفتیم .خدا رو شکر آسانسور هشت نفر سالم علیک و اینا کردن و همه به سمت بعد روبه پارسا و خانوادش وایساد و همه باهم 

پله رو با پا  4ظرفیت داشت ولی پارسا به مامانش اشاره کرد که از پله ها میاد و از مامانم اینا خداحافظی کرد.پسره بیشور 

 بیا تا قلم شی.

هم خبرشو بده دیگه پدر و مادر پارسا از ما خداحافظی کردن و خانم کیهان به مامانم گفت:فرزانه جون تا فردا ب  

.مامانم باشه عزیزمی گفت که در آسانسور بسته شد  



 بابا بزرگ با اخم خفیفی به مامانم نگاه کرد که مامان یواش بهش گفت انشااله خیره .

 بعد یواش اشاره کرد بریم تو خونه میگم.

بعد یاد تخس بازیاش  با اون چشمای شیطون طوسیش.لباسای خیسم و درآوردم و انداختم رو تختم.واقعا این پسره خوب بلده دلبری کنه 

 افتادم و کثافت بیشوریم نثارش کردم .

بود منم که میمیرم برا اینجور لباسااا.با صدای مامان رفتم پایین که  تنم کردم چون اون شب خیلی سرد شده لباس گشاد کاموایی و گرمم و

 باالی پله ها دم.داشتم ازپله ها پایین میرفتم که صدای پچ پچشون و ازیخ کر ایبشینم کنار بابا فرهاد چایی دبشی بزنم تو رگ

را فال گوش وایسادن.شنیدم و وایسادم ب  

 مامان :بابا جان فردا قرار گزاشتیم که بیان شما موافقین؟

 بابابزرگ فرهاد:واال من خوشبختی این دوتا بچه رو میخم ولی االن واسش زوده هنوز باید درسشو بخونه 

:چیه چه خبره؟. آروم پرسید  های لیا من و به خودم آورد که برگشتم به سمتشپا صدای  

 منم آروم گفتم:نمیدونم دارن در مورد چه سر مهمی حرف میزنن

لیا اومد پیش من وایساد موهای فرفریش مشکیشو زد پشت گوشش که بهتر بشنوه.دو تایی دوال شده از نرده های پله وایساده بودیم که 

صدایی نمیاد.دیدیم   

 بابا سهیل:به جای این که فالگوش وایسین بیاین بشینین اینجا که کار داریم باهاتون

شرفمون پاک رفت خب .آروم رفتیم نشستیم رو مبل و اونا همینجوری هرهر می خندیدن.   

 بابا بزرگ که کنار من بود آروم زد پشت کمرم و گفت:خدا نکشتون

نشسته بودیم با تیپای شبیه به هم.من قرمز اونم سبز یشمی.من و لیا مثل موش کنار هم   

 مامان جدی شد و گفت:بچه هافردا قشنگ میرین حموم خودتونو خوشگل و مرتب می کنین که مهمون داریم

 لیا:خب کیا هستن این مهمونای مرموز؟

 بابا سهبل:میگم بهتون ولی به شرطی که طبق معمول جیغ و هوار راه نندازین

مبل تکیه داد و گفت:میان برای امر خیر .بعد به   

 بعد به جفتمون نگاه کرد و محکم گفتم:خاستگاری

.ولی به شوخی ناز تم که برای لیا هست چون بابام به خاطر مغز نداشتم و سن کمم عمرا بذاره فعال کسی بیاد خاستگاری من من میدونس

رویاهام سوار بر موتور گازیش میاد و منو میبره.حاال کی هست  و غمزه ای اومدم و گفتم:واااای من میدونستم باالخره مرد

 این مرد خرشانس؟

 لیا تک خنده ای کرد و گفت:اون بدبختی که بیاد تورو بگیره .گیس تو سرش نمیزاری تو

 همه خندیدن و منم با اخم لیا رو کتک زدم .

.نظرت چیه عزیزم؟و گفت:باباجاان اگه تو بخوای میگم که بیان  بابا رو به لیا چرخید   

دوسته ؟آشناس ؟لیا:خب کی هست  



له آشناسمامانم با خنده گفت :بــ  

 من و لیا به لبای این دوتا چشم دوخته بودیم که بابا گفت:پسر آقای کیهان 

.ن تو اون چند ثانیه نفس کشیدن یادم رفت اومدم از خوشحالی جیغ بکشم که دوزاریم افتاد چی شنیدم.ینی من و می گی  

شکست... دلم  

 همه داشتن با لبخند به لیا نگاه می کردن که لیا با لپای سرخ شده و لبخند گفت:واال من هرچی که شما بگین موافقم 

من یه لحظه برم باال به دوستم تلفن بزنم . :بابا بزرگم ماچش کرد و اونم گفت  

کشید.مامانمم رفت توی آشپزخونه میوه بیاره  بهش گفت و بلند شد رفت روی تراس سیگاربابا زیر لب یه بچه پرروی کلفتی   

.دقیقه ماتم برده بود که بابا بزرگ زد به پهلوم و گفت:اینجا تو دوسالت بود.همش تو بغل خودم آروم می گرفتی چند  نمیدونم چندثانیه یا   

 به عکس توی آلبوم نگاه کردم ولی اصال حواسم نبود دور وبرم چه خبره.

 بعد بابا بزرگ قربون صدقه ی عکس دوسالگیم رفت .منو تو بغلش گرفت و گفت:یکی یه دونه ی خودمی 

بود  آلبوم رو ورق میزد و هرچیزی که تو عکسا اتفاق افتاده بود رو برام تعریف می کرد مو به مو.ولی من...قلبم شکسته  

سریال عشق ممنوع نگاه می کردن و من با وجود عشقی که به این همه باز اومدن نشستن روی مبل جلوی تلویزیون .اونا داشتن به 

.صدای لیا من و به خودم آورد:اال ،داری گریه  این خونه تو این حال و هوا نبود سریال داشتم ولی حواسم تو این لحظه تو

 میکنی ؟

 همه برگشتن به سمتم و با نگرانی بهم چشم دوختن.

؟بابا بزرگ:چی شده عسلم   

ن اومدن اشک از روی گونه هام شدم .دستمو رو صورت خیسم کشیدم که بابا سهیل گفت:حاال که لیا بله ام نگفته تو داری متوجه پایی

 آبغوره می گیری.

برا همین گریه میکنی؟؟ مامان:آره مامان   

ه خاطر یکی که دوماهه دیدمش برا هیچ پسری گریه نکردم بعد حاال ب مدختر قویی هستم که تو عمر رحالم از خودم به هم خورد من انقد

 و عاشق خواهرم شده...ولش کن گور باباش

 گفتم:آره خب معلومه که برا همین غضمیت خانومه

.پاشو برو آبی بزن به دست و صورتت تا نچلوندمتلیا پیشم نشست و گفت:خیلی مسخره ای که داری برا همچین مسئله ای گریه میکنی  

 با چشمای خون آشامی رفتم دستشویی.

ها.چشمام و ببین تنگ و خمار گریه میکنم قیافم خیلی خوشگل میشه بی حس به خودم تو آینه نگاه کردم.میگم تعریف از خود نباشه وقتی 

البته این توهم رویایی و اکثر دخترا دارن  . ووحشی  

نپسندید. تاال االن چه وقت خودپسندیه حاال که فعال اونی که باید می پسندید  

ای لیا بال بال بزنم ولی دل شکستم نمیزاره.ول کن بابا این حرفا چیه کدوم دل.من که عاشقش نشدم فقط یکم ،خیلی کوچولو دلم میخواد بر

زدم به صورتم و سرحال اومدم. که اونم االن از بین رفت.آب داغ بهش حس داشتم  



عاشقش بودم.دستپخت مامانمم که بهشتی. رفتم بیرون و نشستم پشت میز که شام خوشمزه مامانم و بخورم.اومممم دلمه المصب  

شق بازیای بابام حرف میزد.منم با  هسر میز همه چیز و فراموش کرده بودم چون بابابزرگ کلی حرفای روده بر کننده میزد و از کل

 اینکه کلی خندم میگرفت از عمد بلند می خندیدم که حال دلم خوب بشه.

شده ی خیلی خوشگل رو میز لوازم آرایشم جیغم رفت رو هوا . های کادو رفتم تو اتاقم که با دیدن بسته  

 تند تند بازشون کردم داشتم دیوونه میشدم.از عروسکای مورد عالقم بگیر تا لباس ومباس.

 دوییدم پایین و خودمو عین وحشیا پرت کردم تو بغل بابا بزرگ کلی تف مالیش کردم و برگشتم باال.

. 

ه شدم.بازم حس عجیبی مثل حس دیدن اون رویا بهم دست داد.سقف خیرمام و آروم باز کردم و به چش  

 ولی چرا یادم نمیاد دیشب چه خوابی دیدم.فقط میدونم اون مرد بازم دیشب توی خوابم بود.خیلی محو و مرموز.

 ساعت ده صبح بود رفتم پایین و دیدم همه پشت میز نشستن.

 مامان:آفیت خواب خرس مامان

که بابا بزرگ  مبابا بزرگ صندلی پیش خودش و عقب کشید که برم اونجا بشینم.یه لقمه تو دهنم گزاشت .میز خندیدم و رفتم سمت

 گفت:نظرت چیه یه ورزش مفصل بزنیم تو رگ؟

 لیا :من که پایه ام

 من: ولی من اصال حس ورزش کردن ندارم

 بابا بزرگ اخم شیطونی کرد و دستمو کشید و گفت :حال نداری؟االن حال دارت می کنم 

باشه؟ لیا با دو پشت سرمون اومد و بابا بزرگ گفت:من هرکاری کردم شمام انجام بدین . یراییبلندم کرد و بردم تو پذ   

منم که کتفم افتاد روی زمین و  .لیا که عینهو تن لش.داشت جونم باال میومد چهل و پنج دقیقه تمام این بشر ورزش طاقت فرسا کرد 

جان من بیخیال شو چشمام از حدقه درومد گرفتم و با نفس نفس گفتم:بابا فرهاد ،  

 خندید و به نشونه ی تاسف نچ نچی کرد و از ما دور شد.

مدتیه خیلی اتفاقات جالبی داره برام میفته.اگه لباسام و کندم و رفتم زیر دوش آب داغ.آخ جانم این نقطه االن بهترین جا توی دنیاست.یه 

باید از نگاهاش می فهمیدم که لیا رو دوست لیا با پارسا ازدواج کنه چی میشه؟نکنه تو این مدت حسم بهش بیشتر بشه.

خودم را وقتی پیش لیا وایمیسادم همش به من خیره میشد؟شاید توهمات نگاهای اون به من خاص تر بود.پس چداره.ولی...ولی 

که زیر  هبوده.هععییی ولش کن بابا میسپارمش به خود خدا خودمو رها میکنم اینطوری بهتره.به خودم اومدم دیدم یه ساعت

دم و درومدم بیرون.آخیش این حموم خیلی نعمت بزرگیه.دوش به یه نقطه نا معلوم خیره موندم.به خودم خندی  

بابلیس به حالت اس درش آوردم ،ووووو چه بهم میاد.به بدنم بادی اسپلش خیلی و سشوار کشیدم و بعد با موهای خیس لخت شدم 

تم.االن فکر نکنین حریره خوشبویی زدم و شومیز سفید حریری یقه حلزونیم و با آستینا ی یکم پفیش تنم کردم و دگمه هاشو بس

ه از زانو به طرز خفنی دم پا میشد پام .شلوار لیم رو هم کعلومه زیرش تاپ سفید پوشیدم مغز منهدما متا ناکجا آبادم 

وری میتونم اونط .رو هم دوست داشتم هنری و عجق وجقمانم بودم.هرچند تیپای وکردم.اصا عاشق این مدل تیپای خان

باریکی باال  حاال نوبت بخش مورد عالقم میکاپ جان بود.پنکک زدم و خط چشمبریزم بیرون. شخصیت شر وشورم و راحت

هلویی کامل کردم این آرایش فوری فوتی رو وبلند شدم رفتم که  مل زدم.بارژصورتی براق و رژگونه یری ی چشمم کشیدم و

کمک مامانم کنم.تو راهرو صدای لیا رو از شنیدم رفتم ببینم چشه این باز دادش رفته رو هوا.درو باز کردم که سشوار به 



خرفی می کشید.بهش گفتم:بده به من ببینم تو باز حول دست دیدمش .شونه تو موهاش گیر کرده بود و داشت جیغای مض

 کردی؟

بیچاره میشم با این ریخت و قیافه من و ببینن پسره بیچاره فرار میکنه ازم  _:وای اال تو رو خدا کمکم کن االن میرسن  

هان چیه ؟به خودت بخندتو ذهنم یه لحظه تصورش کردم که با اون قیافه و موهای ژولیده میشینه جلوی مهمونا.خندیدم که گفت:  

و با فکر کردن به پارسا دلشوره عجیبی گرفتم.ینی امشب چه شکلی شده.مطمئنم با دیدنش غش می نا خودآگاه دک و پزم و جمع کردم 

 کنم.خوش به حال لیا.

ی مشکیشم سایه ی که فر بود و با اتو مو لختش کردم و آرایشش کردم.براش کرم زدم و توی چشمش مداد کشیدم.پشت چشما موهاش و 

کرمی زدم و با یه ریمل آرایش چشمش کامل شد.رژگونشم به رنگ سایش نزدیک انتخاب کردم و براش رژآجری زدم.خیلی 

بلند شد و با شیطونی  خوشگل شده بود .با تموم شدن آرایشش که می شد از نیش بازش فهمید خیالش راحت شده

 گفت:مرررررسی سیستر خودم.

و تو صورتم چرخوند گفت:عه بیشورچه خوشگل شدی.خب اینجوری که من اصا به چشم نمیام یهو با تعجب چشماش  

 اخمی بهش کردم و گفت :به جا این حرفا بگو ببینم لباس چی چی میخوای بپوشی؟

 به لباسای روی تختش اشاره ای کرد و بی حال گفت:نمیدونم یه چند تا خوبشو آوردم بیرون ببینم کدوما قابل تحمل ترن.

 لباس قرمزه رو برداشتم و گفتم :نچ ،اینکه به آرایشت نمیاد

 یه پیراهن بلند صورتی برداشتم که با هیجان گفت:آره آره اینو بده بپوشم

 دستم و عقب کشیدم و با قیافه ی درهم گفتم:نعععع این خیلی سوسولیه

هیچکدوم خوب نبود لیا خانومکل لباسای رو تخت بررسی کردم پوفی کشیدم و گفتم:اینایی که انتخاب کردی   

یه کت و دامن لی خیلی شیکی بیرون آوردم.بازم دلم شور زد ای بابا یهو ذهنم میره سمت این پسره  بعد به سمت کمد صورتیش رفتم

 .افسونگر لعنتی

 من:اگه نظر من و میخوای اینو بپوش اصال برا امشب ساخته شده فک کنم

باشه خوشگله .بده به من با لبو لوچه ی آویزون گفت:خیلی خوب   

. 

 آقای کیهان:سالم  قربان ...

کردم رفتم بیرون و همون موقع لیا ام  که بیست بار خودمو تو آیینه زیرو رو اومده بودن.من صداشونو از پایین میشنیدم بعد از این

ال و احوال کردن گفت :سالم ازاتاق اومد بیرون رفتیم پایین .خانم کیهان داشت میومد داخل و اون شروع کرد با هممون ح

 دخترای خوشگل من

 دلشورم ثانیه به ثانیه شدید تر میشد .به دستام نگاه کردم خوبه نمیلرزیدن چون ازینکه دستام جلوشون بلرزه میترسیدم.

 دیدم پارسا اومد تو زبونم بند رفته بود.وای نگاش کن انگار شاهزادس.لعنت بهت.

کت مشکی تنش بود پیراهن مردونه ی زیریشم مشکی بود.کال تیپش وحشیانه مشکی بود و من دلم ضعف رفت.ای لیا خدا بگم چیکارت 

نکنه با این جیگری که انداختی تو تور ماهیگیریت.به لیا نگاه کردم که با دهن باز زل زده بود به پارسایی که داشت با لبخند 



زش و جمع کرد و بهش سالم کرد.بعد پارسا اومد سمت من و بعد از یه سالم کوتاه از کنارم بهش سالم میکرد.اونم دک و پو

رد شد.تو اون ثانیه سرد ترین چیز تو دنیا دستای من بود .لیا با اخمی که نشون از تعجبش بود بهم نگاه کرد و بعد صورتش 

شدم. چقدر عن  خیلی ببخشیدکه  واونطرفی کرد که به روم نیاره   

واده کیهان جلوی در وایساده بودن و نمیدونم چرا نمیرفتن تو پزایرایی منتظر چی بودن مگه؟خان  

دیدم یه آدم آشنا از در اومد داخل .این اینجا چکار میکنه.با گل خیلی خوشگل و جعبه ی شیرینی وایساده بود جلوی در و رو به مامانم 

داشتم برا همین دیر شد.وسواس  نا می گفت :ببخشید من یکم تو لباس پوشیدنای  

 معذرت خواهی کرد و با چهره ی شاد و خندان گل و شیرینی رو داد دست لیا و گفت:سالم خوشبختم از دیدنتون 

 لیا هم مثل من گیج شده بود که اینجا چه خبره.ولی مامان و بابا و حتی بابا بزرگ کامال عادی بودن و لبخند میزدن.

با چشمای سبز یشمی شیطونش که شبیه به چشمای پارسا بود اومد به سمت من و مکث کرد.پسره اسمش چی بود؟آهان سینا    

 من با تعجبی که هنوز از بین نرفته بود گفتم:شما....

 _با لبخند بهم گفت:بله من،اونشب تو حیاط خونه بردیا

؟گفت:خوب هستین ملبخند کجی زدم و اون آرو  

خانواده ما حرف میزدن و به سمت پزایرایی میرفتن فقط پارسا وایساده بود و زیر چشمی من و نگاه مامان و بابا ی پارسا که داشتن با 

 می کرد که سینا رفت به سمتش و باهم رفتن سمت پزیرایی.

 لیا با قیافه ی خنده داری به من گفت:میشه به من بگی اینجا چه خبره

 ونی که گل و شیرینی دستش بود چیه بیا برا منم تعریف کن.خودم خل شدم .االن ادستام و باال بردم و گفتم:واال اگه تو میدونی داستان 

 خاستگاره؟

 ادای گریه کرد در آورد منم همراهیش کردم و اون گفت :هیچ نمیدونم 

. 

وتا داداشا و همه توی پذایرایی بودیم .مامانم و مامانش پیش هم نشسته بودن و بابام و باباش پیش هم.بابا بزرگمم نشسته بود پیش د

 نمیدونم در مورد چی داشتن پچ پچ می کردن.

 من بنده خدام که زبونم مو دراورد انقد به لیا گفتم صبر کن همه چیز مشخص میشه.

؟عالقه مند شدین،کجا همدیگه رو دیدین  صدای بابام بلند شد که گفت :خب آقا سینا ،تعریف کنید ببینم چی شد که به دختر ما  

مرتب کرد و گفت:واال همونطور که پدرم بهتون گفت من چندماهی ایران نبودم و چند روزه که برگشتم .تصمیمم و  سینا کت سفیدشو

یب من شد شما رو زیارت کنم.خوش شانسی نساز شما تعریف کردن و این  تم ایران ازدواج کنم که مادرم کلیگرفتم که برگش  

عاشقمم نشده . یا آروم گفت:پسره ی بیشور پس حتی وووویی موش زبونتو بخوره که انقد بالیی تو یکی.ل  

 بعد ادا درآورد و گفت:مامان جونش معرفی کرده

خندم و تو آن  خدا با دیدن اخم پارسا که داشت بهم نگاه می کرد خوندم که نکنه کسی شنیده باشه.یا خودخندیدم  و چشمام و تو خونه چر

نه مثل اینکه گوریل جذابیت  دست میکنه حتما شنیده دیگه. داره کنترلی معلوم بود شیطونکی خندشو ول واحد قورت دادم



با کنجکاوی  نزدن ساکت شده بودرگباری فک کلی بردار این نگاه های خیره و دختر کشش نبود.بعد که همه باالخره بعد از 

 از سینا پرسید:تو اال خانم رو از قبل میشناختی؟

انم ههزکی چه پسرخاله شد این بچه خوشگل.اال خ  

 سینا به من نگاهی کرد و گفت:آره داداش تو جشن تولد بردیا دیده بودمشون

بعد منم رو به مامان اینا که داشتن نگام می کردن آب دهنمو قورت دادم گفتم:آره اونشب که تولد داداش سارینا بود من آقا سینا رو تو 

 اونجا دیدم و باهاشون آشنا شدم

ابرو هاشو باال انداخت و با یه حالتی که شبیه جمله ی باشه تو راست میگی سرشو  ن لحظه.پارسا خان دنی بود تو اوقیافه همشون دی

که فقط من که خواهرش  نگاه می کردن البته تو چشمای لیا یه باشه برات دارمی بود اد.سینا و لیا داشتن با لبخند به منتکون د

کرد و بابام و باباشم داشتن همونطور که به من نگاه می کردن به هم با لبخند بهم نگاه می ن.مامابودم رمزشو می فهمیدم 

.االن فهمیدین من چقد تو بابا بزرگمم معلوم بود داشت زیر لب قربون صدقم میرفت چیزایی میگفتن و با لبخند تایید میکردن

ت بخشه.مرکز توجه بودم و میدونین که این لحظه هم خیلی وحشتناکه هم اونطوری که باید وشاید لذ  

خانوم کیهان که با لبخند دلبرانه ی نگاهشو بین من و لیا رد و بدل می کرد عزیزمی بهمون گفت و رو به مامان سخنرانی کرد:ماشاال 

لیا زیبا تر و خانوم تر.من هرجا میرم از متانت و زیبایی دخترای شما حرف میزنم.االن دختراتون خیلی ماهن.یکی از یکی 

بزرگتره؟جان چندسال از اال   

و سال و یازده ماه. 22سالشه ،لیاهم  20مامان:لیا تقریبا نزدیک به سه سال از اال بزرگتره.اال   

نم کیهانم گفت:چه جالب.خا  

 به سینا وپارسا جانم اشاره کرد و گفت:اتفاقا سینام دو سال از پارسا بزرگتره.

کمیابی که احتمال میدم هر پنج سال یه بار اتفاق بیفته داشت به مامانش نگاه من به دوتاشون نگاه کردم پارسا با لبخند تکرار نشدنی و 

بود به زمین چشم دوخته بود. نمی کرد و سیناهم با لبخندی که همیشه در حال اتفاق افتاد  

اهم آشنا بشن.بابا بزرگم با اون صدای با ابهت و قشنگش گفت:خب االن بهتره که دخترم و پسرم برن خصوصی حرف بزنن که بیشتر ب  

 لیا با لپای گل گلی  وسرخ شدش سینا رو دنبال خودش برد باال.

 تو دلم گفتم آره جون عمه ی نداشتت االن مثال تو خجالت می کشی.

.به پارسا که با اخم قشنگی که انگار عضو طبق معمول درحال  پچ پچ کردنا بودن  مبابا بزرگم رفت پیش دو تا باباها نشست ومامانا ه

شگیی تو صورتش بود نگاه کردم .درست روبه روی من نشسته بود و سرش و کرده بود تو گوشیش.داشت به همی

 کدوم...استغفرال...داشت به کی پیام میداد ینی؟

 االن واقعا تو خوشحالی عمیقی فرو رفته بودم.چون هم خیالم از بابت این خاستگاری پر از دلشوره راحت شده بود و هم اینکه االن دور

م.فقط من و اون.یتر از بقیه ما دوتا روبه روی هم بود  

 آورد و من و غافگیر کرد.انگار میدونست من دارم خیره بهش مونده بودم.یهو تو همون حالت که سرش تو گوشیش بود چشماش و باال

زد .احساس کردم  مد اینکارو کرد.همینطوری جدی داشت بهم نگاه میکرد که لبخند مکش مرگ جذابینگاهش می کنم و از ع

شنون.کل خونه دارن صدای قلبمو می  

اوف این دوتا چرا نیومدن .زیر نگاه های پارسا داشتم آب میشدم که احساس کردم صدای ویز ویز یه چیزی میاد.گوشیم و برداشتم و 

همچنان لبخند محوی گوشه لبش از پله ها که باال میرفتم نیم نگاهیم به پارسا انداختم .سرش پایین بود رفتم باال که جواب بدم .

 خود نمایی میکرد.



 من:بله

...:_ 

 _:الو آقا یا خانم محترم بفرمایین

....:_ 

نم تویی پس دلقک نشو_:نیلو من که میدو   

این همونیی بود که تو فرودگاه بهم زنگ زد.شماره 0912دیدم صدایی نمیاد منم قطعش کردم.رفتم تو اتاقم و به شماره نگاهی انداختم.

از کدوم  گوری آورده آخه... نوم  

عدی پس نیفتم صلوات..دستمو رو قلبم گزاشتم هنوز به خاطر اون نگاه گیراش میزد.خدا به من رحم کنه بعد ازین و با نگاهای ب  

بیچارم بلند شدم رفتم جلو آینه رژ مسخرمو که پاک شده بود البته همشو با شیرینی خامه ای و چایی خورده بودم رو دوباره رو لب 

 زدم.این لبا چی میکشن از دست ما دخترا هر دفعه به یه رنگ در میان.

ون دوتا کله پوک از ته راهرو دارن میان به سمتم.اینا تا االن داشتن چیکار میکردن دقیقا؟از اتاقم رفتم بیرون دیدم ا  

کنارم رد شدوسینای ورپریده منتظر نگاهم کرد و به  فکر منحرفم و پروندم و به لیا نگاهی کردم که با لپای سرخ و یه لبخند کوچیک از

.ه تفنگ دار از پله ها پایین رفتیمسه تایی عینهو س . جلو اشاره کرد که من جلو تر ازش برم.بابا جنتلمنگ کشتی مارو که  

نگاه گیراش ریخت .دستم و به نرده ها گرفتم و پله هارو پایین رفتم .یک لحظه نیم نگاهی به پارسا انداختم و هری قلبم از   

 سینا رو به جمع گفت : عرضم به خدمتتون که لیا خانوم همچنان میخوان که فکر کنن 

 تو دلم گفتم ای  روتو برم سه ساعته تو اتاق اطراق کردین بازم میخوای فکر کنی ؟ خجالت داره وا 

.اگه پارسا عاشق لیا میشد و اون خاستگار امشب بود مهمونا که رفتن با خودم فکر کردم که چقدر حس رویایی و تکرار نشدنیی داشتم 

خیلی برام گرون تموم می شد. نه اینکه فکر کنید من دختر حسودی هستم ، نه . من آرزوم خوشبختی خواهرمه ولی بازم 

دیگه با حسایی به پارسل دارم که نمیذاره دختر دیگه ای رو کنارس تصور کنم .دلم میخواد چشماش فقط من و ببینه و بس... 

 من بحث نکنید.

. 

 هودی صورتی رنگم و پوشیدم رو مانتوی طوسی کوتاهم و شلوار مشکیم رو هم پام کردم و االنم نوبت اینه که مقنعم و سرم کنم .

و گفت :  و لیا برگشت سمتمحاال کوله پشتی و چترمم بردارم آهان حاال ده برو که رفتیم .بابا و لیا تو ماشین منتظرم بودن . عقب نشستم 

 آجی من و سینا 

 یهو برگشت به بابا نگاهی کرد و گفت : آقا سینا عصر باهم قرار گزاشتیم که هم و ببینیم توام میخوای باهام بیای ؟

من همیشه پایه بیرون رفتن بودم و قشنگ خر معطل هوشم ولی گفتم : نه بابا من بیام نقش خرمگس معرکه رو که همه بش لعنت 

کنم ؟ میفرستن و بازی  

 بابا غش کرد تو خنده و از آینه ماشین بهم نگاه کرد. لیا : خوئتو لوس نکن . تو تنها خرمگس حمع نیستی عزیزم داداش سینا 

باز نگاهی به بابا کرد و گفت : داداش آقا سینا و چند تا از دوستاشونم میان. اگه توام دوست داشتی میتونی با دوستای جک و جونورت 

 بیای 



یمی کردم و گفتم : خیلی ممنون که منه خرمگس و به این دورهمی جذاب دعوت کردی و خیلی ممنون تر که من و دوستام و بهش تعظ

 یه مشت کرم خاکی می بینی

پیاده شدم و رفتم سمت دانشگاه . بارون تقریبا شدیدی باریدن گرفته بود و به خودم لعنت فرستادم که یادم رفت چترم و از تو ماشین با 

دم بیارم .حس کردم دیگه نم بارون به موهای زبون بستم نمیخوره. سرم و بلند کردم و با شاهین چتر به دست که کنارم خو

وایساده بود چشم تو چشم .با لبخند بهم سالم کرد و منم جوابشو دادم .یه لحظه خودم و شاهین و از دید دوربین تصور کردم و 

 با خودم گفتم صد رحمت به فیلم هندی. 

جلوی در کالس به سمت کالس راه افتادیم و تو ذهنم یاد حرف نیلو افتادم که گفت در مورد من یه راز بین خودش و شاهین هست. 

منتظر وایسادم که شاهین چترشو ببنده و باهم بریم تو .با معصومیت خاصی بهم نگاه کرد و دستشو آروم تو موهای خیسم 

موهات خیلی خیس شده میترسم سرما بخوری کشید که بدجوری مور مورم شد و گفت :  

 یکم عقبی رفتم و گفتم : نه عیبی نداره تو کالس شوفاژ هست گرممون می کنه 

لبخند کمرنگی زد و باهم وارد اتاق شدیم .بابت دیر اومدنمون از استاد معذرت خواستیم .استاد گفت : حاال چرا شما دوتا عین موش آب 

 کشیده شدبن ؟

بعضی ازین دختر پسرای تو کالس همچین با شیطنت و بعضیاشون با حسادت نگامون میکردم گفتم برم براشون آب قند بیارم ضعف 

نکنن اول صبحی بنده خداها ولی بعدش گفتم نه برم فک و دهن این دوست جونیای شاهین و بدوزم که معلوم نیست چی بیخ 

اهی بهمون کرد و گفت : حاال برین جای گرم بشینید فردا پس فردا سینه پهلو گوش هم پچ پچ می کنن و کی خندن. استاد نگ

 نکنید بیایین بگید امتحان نخوندم استاد نتونستم استاد 

 تو دلم گفتم : ای سقت سیاه انقد تو ور میزنی سر هر مسئله نمکدون 

ای صمیمیم نگاه کردم و همش با سر و کله می گفتن : نشستم کنار شوفاژ گرم و مهربون و آق شاهینم کنارم نشست. زیر چشمی به دوست

 آفرین ادامه بده 

 ای خدا من آخر میزنم این خل و چال رو سیاه و کبود می کنم .من چیو باید ادامه بدم آخه احمقا 

میخوای کتم و بندازم روت گرم بشی ؟نگاهم و به پایین دوختم که صدای آروم شاهین اومد و گفت : سردته ؟  

ما امروز قصد کشتن من و داره .گفتم : نه اصال سردم نیست . ممنون این رس  

نگاهم از پشت سرش رفت سمت ساناز . پلنگ کالسمون که نصف پسرای دانشگاه و تور کرده بود .نیشخندی بهم زد و روشو برگردوند 

 سمت تخته کالس .

اد ؟شاهین نگاهش به استاد بود ولی خطاب به من آروم پرسید : ازش بدت می  

 نگاهم و به نیمرخش دوختم و گفتم : نه چرا باید ازش بدم بیاد ؟

 جوری نگام کرد که خر خودتی خاصی توش بود بعد گفت : ولی من ازش بدم میاد 

 صدای استاد اومد و گفت : آقای شاهین و خانوم النور به نظرم بدنیست یه استراحتیم به فک مبارکتون بدینا

فت : شما ادامه بدین استاد فک ما ندار تر از این حرفاس بچه ها خندیدن . شاهین گ  

 همه بچه ها خندیدن فقط ساناز وسولماز بودن که با حرص نگاهمون میکردن و در گوش هم پچ پچ می کردن .

معلومه استاد که خیلی باهاش همیشه راحت بودیم دستاش و پشت هم قالب کرد و گفت : تو که فکت پوستش کلفت شده ولی اون خانوم 

 از دستت کالفه شده میخواد سر به بیابون بذاره 



 اینم خله چرا الکی حرف تو دهن من زبون بسته میذاره. 

 برا اینکه شاهین و دست بندازم انگشتم و رو چونم کشیدم و با حالت متفکر گفتم : استاد حقیقتا حرف دلم و زدین 

فت : که من سرتو بردم ها ؟ بــــــــاشه دارم برات همه بچه ها باز استارت موتور زدن و شاهین خندید و گ  

 دست به سینه شدم و گفت : منتظرم 

بعد از تموم شدن کالس با نیلو از دانشگاه خارج شدیم و این دختره انقدر که برای دیدن پارسا شوق و ذوق داشت و یه سره نیشش باز 

ساکت شه .بود میخواستم فقط تا رسیدنم و پوزشو بدوزم به هم که فقط   

 نیلو : اگه من همین امروز دست دخترم و نذارم تو دست این مرتیکه گوریل نیلوفر پاکزاد نیستم 

 هینی کشیدم و گفتم : تو از کجا میدونی اندازه گوریله ؟

 نیلو : گالری گوشیت و که چک میکردم یه چند تا عکس تار و تور ازش دیدم. بلدم نیستی مثه آدم عکس بگیری ؟

نگاش کردم و گفتم : ببخشید تو بخوای عکس یواشکی و فوری فوتی از کسی بگیری بهش میگی بگو سیب یک دو سه وای چپ چپ 

 چه عکس یادگاری قشنگی شد ؟

رسیدیم به یه پارک جنگلی بزرگ و فوق سرسبز که دریاچه خیلی قشنگی داشت. یک ساعت تو پازک چشم چرونی کردیم تا اکیپشون و 

رو تو یکی از آالچیقای بزرگ و با صفایی دیدم . پیدا کنیم که لیا  

 لیا من و نیلو رو به همه معرفی کرد بعد خنگول خانوم خطاب به سینا به من اشاره کرد و گفت : خواهرم اال 

 خندیدم و رو به سینا گفتم : خوشبختم 

 سینا گفت : جون من واقعا خوشبختی؟ 

دیوونه زنجیری بعد عین خال زد پشت شون پارسا و دوتایی زدن زیر خنده .   

قیلیویلی رفت . نیم نگاهی به من انداخت که دلم پارسا سرش و بلند کرد و   

 همون لحظه صدای و نازو قمزه داری اومد ویکی گفت : سالم 

چسبیده به زمین .  ئم االن فکش عین کارتون تام و جریهمه به سمت صدا برگشتیم . دک و پوزم و جمع کردم  و میدونستم که نیلو

 شاهین اینجا چیکارس ؟

 البته این صدای ناز و غمزه داری که گفتم مال دختری بود که کنار شاهین نوک دماغشو داده بود باال و همه رو رصد میکرد.

ن وایسا ببینم قیافه دختره چه آشنا میزنه . زدم به پهلوی نیلو و گفتم : این دختره همونه که اونروز تو ماشین کنار پارسا نشسته بود اال

 یادم افتاد 

 نیلو با چشمای گرد به دختره و پارسا نگاه کرد و گفت : عجـــــــب ! خدا شانس بده 

روشو کرد به سمت جمع و گفت : ایشون الناز خواهر بنده و ایشونم دوست الناز رومینا شاهین  دختره بین شاهین و پارسا نشست .

 هستن 

 با بیست کیلو آرایش و کرم پودر بازم تو دل نمیرفتن . آخه شاهین تو به این همه چی تمومی چرا این عجوزه باید خواهرت باشه. 

همه مشکوک نگاتون می کنن لیا در گوشم گفت : چی در گوش هم یه ساعته پچ پچ می کنید ؟  



 گفتم : آره اتفاقا داشتیم نقشه ترور ترامپ و می کشیدیم گفتیم کسی نفهمه 

گفت : خیلی آدم مسخره ای هستی لیا چپ چپ نگام کرد و   

چقدر با خنده ی من و نیلو الناز پشت چشم خرکیی بهم نازک کرد و بعد دست دراز ترسناکشو گزاشت رو دست پارسا و گفت : عزیزم 

 دلم برات تنگ شده بود 

 پارسا ام لبخند کجی زد و گفت : منم همینطور 

. یه بار دیگه با حسرت به دستای حلقه شده ی الناز دور بازوی پارسا نگاه کردم . نیلو متوجه حال بدم نمیدونم چرا حالت تهوع گرفتم 

د شو بریم همین اطراف قدم بزنیم شد و در گوشم گفت : بلن  

 بلند شدیم بریم که سینا پرسید : کجا ؟ 

 به توچه که کجا . چشمم رفت سمت پارسا که پرسوال نگام میکرد و شاهین گفت : اال حالت خوبه ؟رنگت پریده 

نیشخند احمقانه ای گوشه ی لب الناز و دوست بی مزش خودنمایی می کرد . نیلو رو به شاهین گفت : راستش از صبح که رفتیم دانشگاه 

 چیزی نخورده واسه همین فشارش یکم افتاده 

 الناز نیشخندی زد و گفت : بمیرم بچم ضعف کرده . چه همه ام نگرانش شدن 

: بله عزیزم اال مثل یه سری دخترا نیست که با هفت کیلو آرایش و ناز و غمزه های لوس بازم تو دل شاهین بهش اخم کرد و نیلو گفت 

 نره .هر کاری کنه همه دوسش دارن 

  بعد دست من و کشید و باهم از جمعشون دور شدیم .

و های زیبا رو تماشا کردیم . دلم با خوراکیامون کنار دریاچه وایسادیم و پرنده های خوشگل  و شنا کردن ماهی های ناز نازی و ق

میخواد اگه تو زندگی بعدی واقعا قرار باشه به دنیا بیام ، به شکل یه قوی  خوشگل آفریده بشم .نیلو چرخید سمتم و گفت : تو 

ین بیش از حد گرونن به خاطر هیچ مردی گریه نمیکنم .من همیشه به خاطر ا یی که استفاده میکنی مگه همیشه نمیگفتی ریمال

قدرتت تحسینت میکردم. بعد تو به خاطر یه دختره که معلوم نیست از کجا پاشده اومده و حاال دستش تو دست پارساس بغض 

 میکنی ؟

گفته بعدشم حق باتوئه من باید خودم و جمع و جور کنم و زود گفتم : اون جمله رو که من نگفتم آدریانا لیما مدل مورد عالقم 

نا انقد زود رنج و حساس شدمنبازم.نمیدونم چرا جدید  

 صدایی از پشت سرمون اومد و گفت : خوشگل خانوما خسته نشدین انقد برا این پرنده ها نون ریختین؟

 چندتا پسر ژیگول یا بهتر بگم ژژو بودن. نیلوفر شونه هاش و باال انداخت و گفت : می بینی که خسته نشدیم پس راتو بکش برو 

لنو گفتم : جوابشونو نده اینا اراز م به پهلوشزد  

 پسره نزدیک شد و گفت : دقیقا مثل من که هرچی به شما دو تا حوری بهشتی نگاه میکنم خسته نمیشم 

 یه صدای خشن و بمی اومد و گفت : اتفاقا منم از سرویس کردن دهن تو خسته نمیشم 

م و قلبم به تاالب تولوپ افتاد .خدا به خیر کنه کار این ژژو های دماغو برگشتم به سمت صدا و با دیدن پارسا چشمام و رو هم فشار داد

 از همین ثانیه تمومه .

ک بخوری استخونات می ریزه تو حلق و حنجرتیکیشون خطاب به دوستش گفت : بیا بریم الدنگ تو ازین کت  



 ازمون دور شدن و پارسا با اخم گفت : مگه خواهرت نگفت زود برگرد 

  خب موهام چکید و گفتم : داشتم به پرنده ها غذا می دادم نم بارون روی

 با خنده نزدیک شد و گفت : یکم دیگه بهشون غذا بدی دیگه به خوردن خودتونم راضی نمیشن 

 .خندم گرفتهواق زده بود تو صورتش  اونم با دک و پوز واموندش شرف برامون نزاشت این دختره بعد به نیلوفر نگاه کرد که بر و بر 

گوشی نیلو زنگ خورد اونم دستپاچه شد و رفت اونطرف تر که جواب بده . بعد چند ثانیه برگشت و گفت : من باید برم بود .  

 اخم کردم گفتم : کجا ؟ مگه قرار نبود بیای خونه ما ؟

 لپم و کشید و گفت : یه کار عجله ای برام پیش اومده .تو دانشگاه برات تعریف میکنم

کردیم و خیلی زود ازمون دور شد .از هم خداحافظی   

 پارسا به چشمام نگاه کرد و گفت : نگران نباش خودش گفت که بهت خبر میده 

تو دلم منتظر بودم تو بگیی نثارش کردم ولی بعد با دیدن چشمای جذابش لبمو گاز گرفتم و گفتم دختره ی میمون چطور دلت میاد بهش 

 اینطوری بگی . بــــــــــــی تربیت 

 نگاهشو ازم گرفت و به دریاچه دوخت بعد گفت : میتونم یه سوال بپرسم ؟

 بــــــــــــــله خوش قد و باالی من ، خوش صدای دختر کش من چرا نمیتونی ؟

  م و صاف کردم و گفتم : آره بپرس صدا

 گفت : دلیل اینکه اسمت النوره چیه ؟!!

  کردنم آخرشم گفتم : بیشتر به خاطر شباهت چشمام به مامانبزرگمیه ساعت مغز سرشو خوردم با این داستان تعریف 

  _: آدم و یاد غروب خورشید میندازه 

 _:چی آدم و یاد غروب خورشید میندازه ؟

 _:چشمات

 حاال تاالپ تولوپ یکی جلو قلب شل مغز من و بگیره ده هه.

نیدم .برگشتم ببینم باز کدوم آدم االفیه که چشمم خورد به دوتا شدت باریدن بارون بیشتر شد .صدای پیس پیس کردن کسی رو از کنارم ش

یکیشون گفت : موش بخورت با اون چشات  ه که با گوریل برابری می کردن. پسر ژیگول دیگ  

 کناریش گفت : لباش ، لباش و پس چی میگی ؟

اومد بره سراغشون که دستمو گزاشتم رو با ترس و لرز برگشتم به پارسا نگاه کردم .کارد میزدی نه خونش درمیومد نه جونش .

دستش.به من نگاهی کرد و اخماش یکم باز شد بعد دستش و انداخت دور کمرم و من و به خودش نزدیک کرد. اون دوتا 

زنجیریم وقتی دیدن ما باهمیم راهشون کشیدن و رفتن. بغلش از پتوی مورد عالقمم گرم تربود. به زور لبخندم و قایم کردم که 

موهای خیس و نم دارم و از تو صورتم کنار ه ذوق مرگ شدم بگه چقد دختره خل و بی جنبس.دست دیگشو باال آورد و نبین

 زد .

صدای تو دماغی دختری از پشت سرمون اومد و گفت : به به چه صحنه عاشق و معشوق و لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد مخملی و 

 قشنگی 



ز حرص فکاشون منقبض شده بود .نترکی حاالرومینا بودن که االناز و دوستش   

 رومینا نگاهم کرد و گفت : خیلی می بخشین فیلمتون چه روزایی از شبکه جم تی وی پخش میشه ؟

شب .سوال بعدی ؟! 7پارسا خیلی ریلکس نگاش کرد و گفت : فردا   

آالچیقمون.بعدش دستمو محکم تو دستش گرفت و جلو چشم اون دوتا وغ زده رفتیم سمت   

 داخل که شدیم پارسا آروم من و هل داد سمت لیا و گفت : بفرما اینم عزیز دوردونه ی زبون سه متریت

.  

از ماشین سینا پیاده شدیم و رفتیم داخل پنتهاوسمون . لیا کل راه و عین بلبل حرف میزد و من که اصال نمی شنیدم چی میگه. فقط به 

یشد. بهش که فکر میکردم یه قندی عسلی چیزی تو دلم آب م ــــا،نه که ارادی اینکارو کنماونی که باید فکر میکردم. ینی 

 هعـــــی

برا خودمااا مییچه پروب که سارینا توصیه کرده بود و ببینم . 18پرت شدم رو تخت و لپ تاپمو باز کردم تا سریال مثبت  . 

ه؟یک گهیخروس د نیبلند شد.ا میگوش یشروع نشده صدا لمیف هنوز  

 جواب دادم : جونز 

بده یاال مژدگون غیییییججکه   یکینه عل یبدون نه سالم اصال  

باز چه آشی برام پختی؟!! نمیبگو بب شل مغــــز.  یگزاشتم رو سرم:کرم کرد دستمو  

 ایکردن.داشت به برد یشاخ واسش باز گریباز یکارگردان خفن تئاتره کل ایبرد یاز دوستا یکی سر اصل مطلب. رمیم میمستق_: 

بره  شیپ ینطوری.اگه همخوانیکه حقشونه پول م یزیاز چ شتریشدن ب یافاده مثه مار افع سیزن پر ف یگرایباز نیا گفتیم

  کردم یو تورو بهش معرف حرفشوسط  دمیمن پر هویکنم. یتئاترم و کنسل م

. من بازیگر کجام آخه ؟یکرد جایتو ب یو گفتم:سار دمیکش ینیه  

تو موندی پشت سر اون عنتر سوسوالیی که میان دو کلمه حرف  ینی . که تو گولـــه استعدادی دونمیدهنتو ببند بابا من خودم م : نایسار

 میزنن و میرن ؟

بای خانوم بازیگره دهنمو باز کنم که گفت:فردا ساعت چهار دم خونتونم با نیا اومدم  

که به شدت  نای.تازه مامانم ایگزاشت یتیموقع نیخدا بگم چکارت نکنه که من و تو همچ نایسار یا .که قطع کرد یجوابشم بدم حت نذاشت

برام هزار تا کتاب قصه و  نصیحتم کرد  یبه به و چه چه راه انداخته بودن.بابا فرهادمم کل شبیمخالف بودن د یگریبا باز

. رفتار کنم تا ازم حساب ببرن جلوشون یکه چطور تعریف کرد . 

 باعث شد دستپاچه سرم و از تو ماس ماسکم درارم . نایسار نیوق ماشبوق ب یداص

ی شد و رو بهش گفت :مگه کور ادهیپ نیاز ماش نایشده.سار نیتو ماش نیماش ساختمون یباز با پارسا جلو نیا دمیو باال آوردم که د سرم

 بالنصبت کور ؟

قورباغه . یشیمن سبز م نیماش یجلو ایوحش نیفعال که تو هر دفعه ع :شد و گفت  یعصبان مئپارسا  

؟به مــــن گفتی قورباغه یوحش یبست و گفت:االن به من گفت نشویدر ماش تیبا عصبان نایسار  

با خودتو بودم .خب ؟: ابروشو باال داد و گفت یتا هی پارسا  



؟یگرد یگنج م ؟دنبالیخوایم یچ نجایگفت:اصال تو هر دفعه ا یکه پارسا با خونسرد خوردیخون خونش و نم نایسار  

نجایخانم دوست منه و االنم به خاطر من اومده ا نیوسطشون گفتم:آقا پارسا ا دمیپر من  

نیداشته باش بی تربیتیدوست  نیهمچ ادیاشاره کرد گفت:به شما نم نایزل زد و بعد با سر به سار هیبهم چندثان پارسا  

.پارسا رو گرفت شرتیت ی قهیرفت به سمتشو  تیبا عصبان نایسار   

رسهیم لیزورت به اون گور یکه فکر کرد یچقد خنگ نایدلم گفتم سار وت  

؟یکن کاریچ یخوایخنده و گفت:نه خوشم اومد.خب بعدش م ریبا تمسخر بهش نگاه کرد و بعد بلند زد ز پارسا  

.بود دهیبهش چسب ایوحش نیع نایدستم به لباس پارسا که سار  هیبود و  نایدستم به دست سار هیدر حال حاضر  من . 

نمو پارک کنم یماش خوامیدوست عجوزتو از سر راهم بردار م نیا رو به من گفتم: پارسا  

و انگار نه  دیخندیشده بود فقط داشت م دهیپارسا ضربه زدن.پارسائم که انگار از سنگ آفر ی نهیشروع کرد با مشت به س گهید نایسار

 دونمیکه نم رهیرو بگ نایاومد سار رنگم پریده  ترس دید من بدبخت ازگرفته.پارسا  جن نیاز دست ا خورهیانگار داره کتک م

محکم و کثافتی که داشت به قیافم  و سرم خورد به آسفالت نیعقب عقب افتادم زم من و  یشد دستش خورد به شونه  یچ

 . میخندید 

به سمتم اومدن و پارسا دستمو گرفته بود تو دستشو صدام  نای.اول پارسا بعد ساردیچرخ یدور سرم م زیو همه چ رفتمیم جیو و جیگ

دختر معصوم بود نیاالن ا وحشی زاده چند دیقه پیشار نه انگار اون کردن افتاده بود انگ هیهم به گر نای.سارزدیم . 

که بهش خورده بود حالت تهوع داشتم یبه خاطر ضربه ا یول ومدیسرم خون نم از . 

شنیعقب ماش یصندل م و نشوند بغلم کردم شبعد دادیماساژ م با انگشتاش سرم و پارسا  

... 

یه  آروم گفت: یلیدهنم گزاشته خ یرو جلو یا وهیپارسا آبم دمیباز د مهین یپارسا بودم و با چشما نیباز کردم .همچنان تو ماش چشمامو

 قلپ بخور حالت بهتر میشه

.آخیش الهی تب کنم پرستارم توئه گوریل باشی این این چیزخال لب و لوچم و جلو بردم و یه قلپ خوردم  . 

سا : بهتری ؟پار  

حالم خوبه گهیباز و بسته کردم و گفتم:آره االن د چشمامو  . 

دختر کجا رفته؟ نیو در و بست .ا با این حرفم سرشو تکون داد  

بغلم کرد دیقرمز پر یبا چشما نایدر باز شد و سار دمید . 

افلیجش یکف دستا زارمیحسابشو م رمیاالن مهمش تقصیر این پسره خل وضع بود  ؟ یزنده ا عشقم تو :نایسار   

 ترسناک تر از همیشه پشت سرشه . پارسا دید برگشت

 .انقد به قیافه ای ذلیل نمرده ی سارینا خندیدم که نفهمیدم کی رفتیم تو ماشین سارینا .

 دنده عوض کرد و گفت : نگفته بودی تا این حد دوست داره 



 گفتم : مگه دوسم داره ؟کی گفته ؟

 _: خبه خبه. من و خر بنفش فرض نکن خودتم میدونی بهت حس داره 

از  قهیاال تو که تو اون ده دق ی:واو گفت  و برگشت و دستام رو گرفت تو دستاش ابونیکنار خ عین این از وحشی در رفته ها زد  بعد

سرکنده میرفت و میومد خیلی ترسیده بود.پسره چکار کرد که . عین مرغ  یدونینم یهوش رفت . 

ولی بعدش نیشم و جمع کردم و گفتم : نه دیوونه هرکس دیگه ای جای من بود مسلما نگران می شد  مث خر ذوق کردم ینی من و میگی

   .خب طبیعیه 

کردمیکم فکر کرد و بعد شونه هاش و انداخت باال و گفت : نمیدونم دیگه این چیزی بود که من احساس   

داخل. میکافه نگه داشت و باهم رفت هی.کنار  ز و گوز داد و روشن کرد و گا نیماش دشبع  

. 

سلطانی  ره کرد ورو به من گفت: آقای میالدهر سه تایی پشت میز نشستن و سارینا به اون آقاهه اشا  

کردمو بعد به من اشاره کرد و رو به اون گفت: دوست هنرمندم که در موردش باهاتون صحبت   

 تو دلم گفتم ای جیز نگیری تو دختر جلو هرکسی یه رنگی داری.

از درس و رشتتون میخوام بدونم. خب تعریف کنید ببینممیالد بهم لبخند زد و گفت :بله من تعریف شما رو زیاد شنیدم .  

 سارینا پرید و گفت:اال رشتش سینماس  و دانشکده هنرهای زیبا  درس میخونه

میدی؟من دارم با ایشون حرف میزنممیالد:اجازه   

.من دست سارینا و نیشگون گرفتم  و سه تایی شرو کردیم به هرهر و کرکر  

 من:بله دو سال پیش دانشگاه تهران سینما قبول شدم تو چند تا جشنواره هم به عنوان کارگردان و بازیگر شرکت کردیم با گروهمون

برای بازیگری و یه بارم دوم شدم برای کارگردانی و  فقط دو باربرنده شدم اونم  رتبه سوم ز بین این همه فستیوال دیگه بهش نگفتم که ا

دهنم سرویس شد. م بقیش  

خیره خیر نگاهم کرد و بعد از تموم شدن حرفم گفت:خیلی عالیه پس من قراره با یه خانم موفق همکاری کنم  دمیال  

تا بهت بگم  و بگیر و بخون بعد که دیدی آمادگی کامل داری به من تلفن کن و بیالبخند زدم که گفت:خیلی خب دخترجان .این فیلنامه ر

.چه روزی شروع  تمرینه  

همزمان با اینکه فیلمنامه رو از تو کیفش درآورد گارسون اومد و سه تا قهوه و کیک جلومون گزاشت. من شکمو بیشتر به جای اینکه به 

تم که این االن تو هوای نیمه بارونی می چسبه.حرفای میالد فکر کنم داشتم با خودم می گف  

فیلم نامه رو داد بهم و گفت:میدونی عزیزم تو فرشته ای شدی تا من بتونم هدفم و دنبال کنم.این فیلمنامه طوریه که به یه بازیگر زن 

وق بیشتر از چیزی که حقشون حقحرفه ای کار احتیاج داره .تمام خانم های افاده ایی که من میخواستم باهاشون قرار داد ببندم 

بردیا و سارینا منو میشناسن.ولی وقتی سارینا از تو حرف زد دو به شک  . بود میخواستن .منم که زیر بار حرف زور نمیرم

بودم حتی با خودم می گفتم به احتمال زیاد قبولت نکنم.میدونی؟چون هم سن تو نصبت به نقش خیلی کمه و هم با خودم گفتم یه 

دانشجو چطور میتونه کارشو انقدر جدی بگیره دختربچه  



دختر بچه دانشجو باور کنید اگه جمله بعدی رو دیر میگفت نمایشنامه رو کوبونده بودم تو  زهر مار و کوفت و مرض و درد و

 صورتش.

ی.تازه شاید بتونی در حد متانتت و دیدم گفتم تو صد در صد از پسش برمیا و میالد با مکث بهم نگاه کرد و بعدش گفت:ولی وقتی وقار

سابقه کاریتم که بهم گفتی تاثیر زیادی داشت تا بتونم قبولت  پیشنهاد دادم بازی کنی.و دروغ چرا اون بازیگرایی که بهشون

 کنم!!!

 میخوام صدسال سیاه قبولم نکنی.این پیش خودش چه فکری کرده هی قبولت کنم ،قبولت کنم راه انداخته.

فت:شاید ناراحت بشی از رک حرف زدنم .ولی میدونی من توی تیاتر یه کارگردان شناخته شدم و اگه کار بد از انگار ذهنم و خوند وگ

.البته اینم بگم که ....همه ی شرط من برای انتخاب بازیگر اینه که بتونم قبل پرآوازه نخواهد موند خودم تولید کنم اسمم مثل

 باهاش ارتباط برقرار کنم

ت:دروغ نگم شما بیشتر از تمام کسانی که تا به امروز باهاشون همکاری کردم به دلم نشستینبعد بهم زل زد و گف  

. 

 _:این پسره ی بوزینه پیش خودش چه فکری کرده سارینا؟خیلی از خود راضی بود

تو که تا آخر عمرت نمیخوای برا این کار کنی.این تازه شروع کارته میفهمی؟بعدشم من سارینا پشت سرم میومد و  با خنده گفت:

رفتاراشو با بازیگراش دیدم با این که آدم خوش قلب و شوخیه ولی موقع کار خیلی جدیه نصبت به اون بدبخت بیچاره هایی 

صد بار ریزریزشون می کنه خییییلی باتو مهربون حرف زد که.که روزی   

تعجب برگشتم سمتشو گفتم:اووو پس این تازه مهربونش بود ،بفرما طرف از جنگل آمازون فرار کرده اومده حاال واسه ما شده با 

 کارگردان مطرح

بشینم درس بخونم فردا امتحان دارم. و بدو رفتم سمت اتاقم که حداقل این دو ساعتوبد   

رفتم مسواک زدم و پریدم تو  ساعت یازده و نیم بود کهبا این درس خوندم که بخوره تو سرم  بعد از دوساعت که یه مرور آبکی کردم

کنید غش کردم تو خواب هفت پادشاه. و بعد از فکر کردن به هرچیزی که فکرشوتختم   

 _: دخترم بیدار شو دیرت میشه بازعین جن گرفته ها میری سر امتحان 

با فرهاد ساعت چندهخیلی نا واضح که خودمم نفهمیدم  چی چی گفتم پرسیدم:با  

:_9  

 مثل فنر از جام پریدم و به ساعت که داشت هشت و نشون میداد نگاهی انداختم و پوکر به بابا بزرگم زل زدم.

د و گفت:خوب اسکلت کردم با خنده از اتاقم خارج ش  

 اصال نشد که به خاطر این حرف بابافرهاد چشمام گرد نشه و با دهن باز رفتنشو تماشا نکنما

.گ میرسوندم وشم.امروز بابا بزرمیز دل کندم و رفتم که کفشام و بپلقمه صبحونه خوردم و از دو   

.امروز خبریه؟هپریدم عقب ماشین و یه تای ابروم و باال دادم و رو به بابا بزرگ گفتم:جون بابا خوشتیپ  

 بابابزرگ ماچی از تو آینه برام فرستاد و گفت:دارم میرم دیدن یه دوست قدیمی

ببین این عکسه که از پرتره تو گزاشتم تو پیج عکاسیم از همه بیشتر الیک خورده. ه مای گاش .لیا برگشت سمتم و گفت:او  



 فیس چس اومدم و گفتم : به به چه سوژه ی جذابی 

 ادام و در آورد و گفت:من خودم یه عکاس و فتوشاپ کار حرفه ایم بیشین بینیم باو

 بابا فرهاد:ببینم؟

گوشی نگاه کرد و گفت:لیا تو این همه الیک مایک میخوری تو این فیسبوق و اینستاگرامی و این چیزا بعد از بابا بزرگ من و تو 

 خوشتیپت با این همه طرفدار یه عکس نمیگیری بذاری تو اون ماس ماسکت

 من و لیا روده بر شده بودیم از خنده.

بدو بدو اومد سمتم و بغلم کرد:سالم میمونم ،چقد خوشگل شدی،واو چه تیپ قشنگی نیلو پیش دوستای دیگم نشسته بود   

.ی با اون کله فرفری و مغز فنری معیوبت،توام ناز شدمن:سالم شترمرغ   

 نیلوفر دست من و گرفت و باهم به بهونه چایی رفتیم سمت کافه سیار دانشگاه.

ب ندادی؟من:نیلو قضیه داداشت حل شد ؟چرا دیشب پیاممو جوا  

 نیلو:وای اال اگه بدونی چی شد.دختره ی احمق شر شده بود واسه دادشم 

 _:مگه نگفتی نیما انقد دوستش داشته که سریع نامزد شدن باهم 

 _:حاال میدونی قضیه چی بود؟این داداش ما اصال از همون اولشم حالش از ریخت این دختره به هم می خورد.

ری اسید میپاشم تهدید کرده بود گفته بود اگه با من ازدواج نکنی میرم تو صورت دختری که دوستش دانیلو بغض کرد و گفت:داداشم و 

مو سیاه بختش می ک  

گفتم:یا خدا این دیگه چه حیوونی بوده هین بلندی کشیدم و  

  خالص شد؟نیلو داشت گریه می کرد و من رفتم بغلش کردم و گفتم:خب بعدش چی شد؟چجوری از شر این نامادری سیندرال

 __کلی مدرک از تهدیداش جمع می کنه و دوستشم کمکش میکنه و مشخص میشه که این دختر قبال سابقه اسید پاشی داشته

اونروزم که زود رفتم خونه که برات تعریف کردم،پلیسا اومده بودن دم در خونمون و داشتن آشغاله هرزه طرف روانیه .  :بعد ادامه داد 

بهت نگفته بودم قبال دوبار ازدواج کرده بود؟رو می بردن...تازه   

دهنم از تعجب باز موند گفتم:خب االن اون دختری که داداشت میخواستش امن و امانه ؟چون با این چیزایی که تو تعریف کردی اون 

 احتماال دار و دسته داشته باشه این بیرون

م اگه کسی بفهمه دوستش دارم امنیت و سالمتیش به خطر بیفتهنیلو:واال نیما اصال به ما نمیگه کیو دوست داره .میگه میترس  

. 

کنم.وقتی نشستم سر تکون دادم  ببینم کدوم یکی از دوستای  چرخوندم تا شماره صندلیم وپیدا یچشم من یهوارد سالن امتحانات شدیم 

ارش بود پچ پچ میکنه و میخنده.ساناز پیشم هستن تا بهم برسونن.دیدم پشت سرم شاهینه و داره با ساناز که صندلی کن اهل دل 

با غرور بهم نگاه کرد که پشت چشمی بهش نازک کردم و برگشتم جلو.برگه ها رو پخش کردن که من شروع کردم تند تند 

تازه فهمیدم دستم از زیاد نوشتن داره ذوب میشه .گردنمو یه نرمشی دادم و به  ل بودم  که وقتی وایسادم همرو نوشتم.انقد حو

رافم نگاه کردم.یه چندنفری برگه هارو داده بودن.چشمم به شاهین افتاد که بلند شد و دور از چشم مراقبا یه برگه کوچیکی اط

 داد به ساناز و بهش چشمک زد بعد ساناز با نیش باز به من نگاه کرد و مشغول نوشتن شد.



وله شده بود تسرمو برگردوندم که صدای آروم شاهین اومد و گفت:دلم برات   

.اول با ساناز جونش برا من نقشه می کشن بعد میاد برا من بلبل زبونی  اخمی کردم و به رو برو خیره شدم.این دیگه چه آدم دوقطبییه

 می کنه ؟ روتو برم پوست کلفت

فت.شاهینم بلند میزد زبر بلند شدم و برگم و دادم.رفتم بیرون که از دور دیدم ساناز پریده بغل شاهین و  داشت با لبخند یه چیزایی می گ

مش به من افتاد.شخنده و بعدم که چ  

عشقم چطور بود امتحانت؟از پشت سرم من و به خودم آورد: صدای نیلو  

 من انگشت اشار و شصتمو حلقه ای کردم و با یه چشمک گفتم:عاااالی

عجوزه آخر مخ این پسرره رو زد من موندم که  نیلو به شاهین وساناز و اکیپ دورشون اشاره کرد و یا تعجب گفت:دیدی اینارو؟دختره

 چرا شاهین بهش پا داد

 من:ولشون کن بابا حوصله داری ؟مسئله های خیلی مهم تریم وجود داره که بخوایم درموردشون حرف بزنیم

 نیلو:آخه شاهین به من گفت...

  دستمو گرفتم جلو دهنش و گفتم :وویی جان من بیا بریم بیرون دانشگاه خسته شدم

همونطور که میرفتیم ساناز وسولمازم از روبرو میومدن بعد طوری که من بشنوم گفت:وای سولماز شاهین بهم گفت من به عشق دیدن 

 تو هرروز میام دانشگاه بعدم اون برگه ی تقلب و داد دستم

 به نیلو نگاه کردم که به حالت تاسف گفت:دختره عقده ای 

تیم رد میشدیم .همشون زل زده بودن به ما از کنار سیاه لشکر شاهین اینا داش  

  واست با جفت پا بپرم تو قفسه سینه شاهین که داشت نگامون میکرد .دیگه دلم میخ

با صدای جیغ ساناز که داشت با عصبانیت به سمت شاهین میومد به سمتش برگشتیم.   

اجازه یه مشت چرت و پرت بودن چطور به خودت  ساناز:شاهین خیلی بیشعوری تمام اون چیزایی که به من تقلب رسوندی همشون

 دادی من و دست بندازی؟

  همه شروع کردن به هرهر و کرکر .

 شاهین دستشو رو دلش گزاشته بود و از شدت منفجر شدن نمیتونست جواب بده

ریختی به این دختره؟ خنده گفت:شاهین آخر زهرتو دوست صمیمی شاهین ،حامد با همون  

ش گفته :با این چرت و پرتایی که در گوشش گفتی به زندگی امیدوار شده بود بیچاره ،ازینجا نره خودشو دار بزنه یکی دیگه از دوستا

 خوبه 

 ساناز به گریه کردن افتاده بود که گفت:مگه نگفتی هرروز به عشق تو میام دانشگاه 

یند دل این هرزه خانوم من و دست انداختی شا ه بود گفت:آهان پس البد برای خوساناز با صداش که حاال مثل صدای پیرزنا شد  

 یه آن دیدم دهن ساناز پر خون شده



معذرت خواهی میکنی یا یه بالیی به سرت میارم که اونوقت بفهمی   شاهین انگشتشو باال برد و گفت:یا همین االن از خانوم پطروسیان

 هرزه کیه 

 بعد صداش کرکننده شدو گفت: بجنب

د با گریه از اونجا دور یه بالیی به سرتون بیارم که...بع و نیلوفر و بعد شاهین نگاه کرد و گفت:بشینین و تماشا کنیدساناز با نفرت به من 

 شدن.

مثل میدون جنگ ایران _عراق شده بود. .همه ی دانشگاه اونجا جمع شده بودن  

نمی کردم اون دختره ی ....االن این حرفو به تو نمیزد من واقعا معذرت میخوام اگه اینکارو د  و گفت: شاهین اومد سمتم یکم نگاهم کر

 .ولی از من دلخور نشو یه کاری میکنم تقاص این حرفشو پس بده.

سوار ماشین شدم و نیلوئم پشت سرم سوار شد.سرم و به پنجره ی ماشین تکیه دادم و چشمام و بستم .حتی نیلوفرم نای حرف زدن 

گرفت.نداشت.اتفاق امروز کلی انرژی ازمون   

. 

 در وباز کردم مامانم و دیدم که جلوی آینه داشت آماده می شد.

 _:سالم مامان

امتحان چطور بود ؟_:سالم گل دخترم .  

.متوجه بیحالیم شد و اومد سمتم .دستشو زیر چونم آورد و گفت:وایسا ببینم گریه کردی؟با بی حالی گفتم :خوب بود   

ن از پله ها پایین اومد و گفت:چی شده؟لیا هم که انگار حاضر شده بود بره بیرو  

 این پا اون پا کردم و گفتم:امروز یه دعوای بدی پیش اومد بین همکالسیام ،ناراحت شدم و انرژیم گرفته شد 

  حالت جا بیاد  مامان گفت : برو یه آبی بزن به سر و صورتت

بودی؟، ماجرای دعوا نبودی از پله ها داشتم باال میرفتم که مامانم گفت:وایسا ،وایسا تو که تو   

 سریع گفتم:نه مامان اصال من کاری نداشتم

سری تکون داد و گفت:کسی تو دانشگاه اذیتت کرد من و بابات و در جریان میذاریاااا.وگرنه من میدونم باتو   

 باشه ای گفتم و رفتم باال .

که خودم بخوام بغض کردم و چشمام سرخ شد.اگه ازین به بعد تو آبی زدم به صورتم و قیافه ی درهمم و جلو آینه برانداز کردم.بدون این

چی ؟ دانشگاه من و به چشم یه هرزه ببینن  

 سرم و تکون دادم تا افکار منفی گم شن بیرون.ولو شدم رو تختو با همون سرو صورت خیس چشمام و بستم.

زودی برمیگردم  صدای آرامش بخش مامانم اومد: من دارم با لیا میرم بیرون .در باز شد و   

ولی اصال حال نداشتم و فقط با سر گفتم باشه.اومد پتو رو روم انداخت و از اتاق خارج شد.بعد  م سوال بود که اینا کجا دارن میرنتو ذهن

 از دو دقیقه ام صدای بسته شدن در خونه اومد.

. 



میداد.اوففف از ساعت یک و نیم خوابم .مامان تقصیری چشمام رو باز کردم و ساعت روبروم و دیدم که عدد چهار و نیم عصر ونشون 

.رفتم آشپزخونه و برای م که نیومده بودن و من زبون بسته شکمم به غارو وغور افتادهنوز ه بهم میگه خرس کوچولو.ندار

 خودم یه عالمه برنج ریختم و قد خریم خورش بامیه.ینی من میمیرم برا بامیه های مامانم.

م روی مبل جلوی تی ویو با نگاه کردن به فیلم درباره الی اصغر فرهادی سعی کردم حواسمو شوت کنم از تمام اتفاقات م دادبعد از غذا ل

 امروز.چه دختره ی نحس گند زد به امروز قشنگم.بعضیا همینجور نحسی و تخسی از صورتشون میباره.

 با صدای زنگ در به خودم زحمت دادم و رفتم که در و باز کنم.

ز چندثانیه که به هم زل زده بودیم گفت:چرا موهات این شکلی شده بعد ا  

و خستم مدستی کشیدم به موهام و دیدم تقصیری نداره تعجب کنه:خب از دانشگاه اومد  

.خب ؟بعد از چند ثانیه برگه ای داد دستم و گفت :بیا دخترم اینو بده به بابا بگو آدرس مهمونیه امشبه بله ای گفت و   

فقط چه مهمونیی؟منم دعوتم؟ . و گفتم :بله بابابزرگ فهمیدم خندم گرفت  

زیاد حرف میزنه نیارینش پارسا:نه جان من ،تاکیید کردم که دختر کوچیکشون  

 اومدم زبون درازی کنم که گفت:اون دوست یه دنده ی لجبازت باالخره شرشو کم کرد؟

صحبت کنید آقای کیهان  ی بنده درستبا دوست گرام تای ابروم و باال دادم و گفتم :   

پشت کمرم گزاشت و آروم با انگشت شصتش نوازش  نیم سانت باهام فاصله داشت . دستش و طلبکارانه بهم نزدیک شد و فقطه فقط 

هگفت:خوش به حال اون که تو رو دا و با چشمای خمار میکرد بعد آروم  

 دو قرنی  من با چشمای خمار فکر کنم یهسریع از پله ها پایین رفت.بعد از چند ثانیه زل زدن تو تخم چشمای هم ازم فاصله گرفت و 

 بود مات زده داشتم به مسیر رفتنش نگاه میکردم.

 پاکت وپرت کردم روی میزو رفتم که یه دوشی بگیرم این حال عجیبمو بشوره ببره.

. 

نه.دامن کوتاهمو پام کردم و با صداهایی که از پایین میومد فهمیدم همشون اومدن خو  

بیا پایین کارت دارم مان از پایین من و یکم ترسوند: بچه صدای ما  

 با موهای خیس رفتم پایین که دیدم مامانم دست به کمر داره نگاهم میکنه

ما نگفتی که یه همچین اتفاقی واست افتاده؟چرا به  بابا: دخترم   

 لبخند مسخره ای زدم و گفتم : چه اتفاقی بابا ؟

همه چه انگی دیگه ای  گفت :چه اتفاقی؟من االن اگه از نیلوفر نپرسیده بودم معلوم نبود اون دختر عوضی جلویمامان پرید وسط و 

 بهت میزد.من باید این حرفا رو از نیلوفر بشنوم؟

چرا به ما نگفتی دعوا سر تو بوده؟این پسره شاهین همونه که تو پارک دیدمش؟ یا خانوم و این وسط کم داشتیم:حاال ل  

م آره که لیا پوفی کشید و رفت رو مبل نشست.گفت  

 ای بابا مگه من این وسط چه تقصیری داشتم که اینا اینجوری باهام حرف میزدن.



که تقصیری نداشته تو چرا سر این بچه داد میزنی ؟اونبابا فرهاد:فرزانه جان حاال   

 مامان:آخه پدرجان ...

و که یادته.دیدی که چقد به خاطر افترا هایی که تو دانشگاه بهش زدن اذیت  خاله فریماها بغض گفت:عزیزم حرفشو قطع کرد و ب

گیری یه بالیی به سرت میارن که ...اگه ساده باشی و از اول جلوشونو نشد.اینجور آدما   

تو دانشگاه عاشق پونزده سالم بود که خاله فریماهم خودکشی کرد و ازاین دنیای سیاه رفت.البد می پرسید چرا ؟به مامان حق دادم.من 

میخواستن.ولی....ولی انقدر ساده بوده که با یکی از بدخواهاش که الکی ادای  سری میشه که همدیگر و از جون و دلپ

دوستارو درمیاورده به یه مهمونی میره و اونجا..اونجا بهش تجاوز میشه.وقتی پسره میفهمه به خاطر حرفایی که همون 

نامزدیشون و بهم میزدنه.بعد از چند بدخواها در گوشش گفته بودن فکر میکنه که خاله فریماه از عمد بهش خیانت کرده.اونم 

براش میمیرد ازدواج کردن و از ایران رفتن.ه با پسری که خالم وقت خبر میرسه که دشمن دوست نمای خاله فریما  

نی که هرزس من نیستم. میدونم که قانون نفس عمیقی کشیدم و از همه معذرت خواهی کردم.حق با مادرم بود.من باید به همه ثابت کنم او

 کارما بالخره کار خودش و میکنه 

. 

.خط چشم باحالی زیر چشمام کشیدم و رژلب قرمزم رو زدم به موهای کنار سرم و بافت سه تایی زدم بقیش  لخت کج ریختم رو شونم 

قرمز خیلی وحشی که از کمر تا  لباس اون لبای لعنتی.ریمل مشکی اکلیل دارم رو هم آخر سر زدم .پیراهنم عروسکی بود.یه

ساپورت مشکی طرح دار پوشیدم.خدااااا رو هزار مرتبه شکر که .آستینای لباسم بلند بود و زیردامنشم وسط رونم پف داشت

.م به این چیزا گیر نمیداد وگرنه آبمون باهم تو یهجوب نمیرفتبابا  

ز کرد بلند گفتم:یـــــــــــــــاال بریم  اکه لیا عین وحشیا درو ب عین این چال خودم با خودم میرقصیدم  

و بعد عین مردا تعظیم کرد وگفت:اگه بانوی دربار اجازه بفرمایند راه بیفتیم که همین االنشم دیره مبیشین بینیم بابایی گفت  

 با فیس از پیششش رد شدم و گفتم:حاال اجازه میدم که حرکت کنیم

خیر و خوشی از زندگی نبینه ت فتم:ای اون سینا جونمحکم با دست زد در *ونم که مالیدمش و گ  

م امشبی و تولدشه اخمی کرد و گفت:بچه ی مظلومم .من وحشیم به اون طفل معصوم چه که هر دفعه واسش خط و نشون میکشی.بعدش

 کوتا بیا حاال تو

سینا خان دوساله جشن گرفته بودن حرکت کردیم . به سمت تاالری که برای تولدتو ماشین بابا نشستیم و   

شن تولد کوچیکی براش می گرفتن نمیشداال این نرم انگلی خان یه جتو ماشین گفتم:ح  

راش یه جشن مفصل من چی کنم از دست این زبون تو.خب بعداز چهار سال برگشته ایران دلشون خواسته ب لیا بلند خندید و مامان گفت:

داره فضول خانوم ؟بگیرن به تو ربطی   

انقد بی مزه بودن من روزه بر شده  .میکرد  بابا بزرگ دست انداخته بود گردنم و داشت همش جکهای مسخره برای من و لیا تعریف

 بودم لیائم به زور نیشش و باز میکرد و یه استارتی میزد .

.ولی  بدم به شدت خوشتیپ افتاد و نزدیک بود وا جونوره اون باالخره رسیدیم.ما رو به سمت تاالر هدایت کردن و اونجا من چشمم ب

و با چشمای و بازی می کرد که سرشو باال آورد با چند تا بچه کوچول زی نیست.ش وضعف کردن و بی جنبه بااالن وقت غ

  نم با لبخند جذابی گفت :سالم عزیزم با لبخند بهش سالم دادم که او طوسیش زل زد به من .

با نگاه شیطونی بغلم کرد و گفت:سال آجی قشنگم تم من و اومد سمسینا اومد   



م و با خط ونشون گفتم: صب کن ببینم .من کی شدم آجی تو ؟ابرو انداخت  

  نیشش و طبق معمول باز کرد و گفت:از همین ساعت 

د رفتیم لباسامون وعوض اومدم آروم بزنم رو شونش که لیا دستمو گرفت و گفت :تو این زبونو نداشتی دلمون به چیت خوش بود بع

کردیم.لیا زود آماده شد و رفت .موهای فرش و مرتب کرده بود و با اون آرایش غلیظ خیلی شیک به نظر میومد.لباسش بلند و 

.قرمز نباتی بود منم کوتاه و  

دیدم این سارینا خله طبق  ز پشت بغلم کرد وحشی شدم و  پریدم تو آسمون که فشای قرمز پاشنه بلندم و بپوشم که دیدم کسی ااومدم ک

چیه فکر کردی کی از پشت بغلت کرده.البد...فکر کردی پارسا اومده ترتیبتو  هرهر و کرکر.گفت: معمول شروع کرده به 

 بده

م میاد وخان.دوال شد و گفت:هنوز خشک نشده کفشامو بپوشم چون الکی که زدم  زهرمار کشداری گفتم و بهش اشاره کردم کمکم کنه

همه باید دم سرش کاراش و راست وریست کنن.مهمونی   

.نری بشینی تنگ دل مامانت ، بیا پیش من . بلند شد بهم گفت زودی بیا بیرون  که منتظرتم  

حاال حکم بود الک بزنی ؟ و چل خل ندم ، بگواین و بب رفت بیرون .گردنبند یاقوتم و درآوردم و گفتم عع حاال چجوری  

هرکی که می پرستی بیا این مایه عذاب و ببند   هنمش .در باز شدو من گفتم:سارینا جوبست می پشت گردنم و با عذاب زیادی  بردمش  

گرمم بشه.گردنبند و گرفت و بستش. سرم پایین بود و موهای ریخته شده رو سر و صورتم  باعث شده بود  

.شوهر منگل خوب نصیبت... م گفتم: ایشــــــــــــــاللــــــه خدا یهیهو برگشت  

بهتره بگم بیستا شد . دستشو تو جیب شلوارش کرد و خنده قشنگی زد که کورم کرد.چشمام چارتا نه   

نگفته بودی این ساریناهه خیلی شوهر دوستهپارسا:  

 من در حالی که سعی می کردم طبیعی به نظر برسم:عه؟کی اومدی...من فکر کردم سارینا بود 

نبود .بنده ی حقیر بودم _:نچ . سارینا   

. لبخندی زدم و اومدم از صورتم م برانداز کرد و موهام که به خاطر عرق کردن به صورتم چسبیده بود آروم با سرانگشتاش داد عقب

  کنارش رد شم که دستشو گرفت جلوم و گفت : اینجوری میخوای بری اون بیرون ؟

 یه نگاه به خودم انداختم و گفتم:مگه من چمه؟

آخه اونا میدزدنت  _:  

 منظورش و متوجه شدم و گفتم :پس دفعه بعد یادم باشه با خودم بادیگارد بیارم

.ولی قول نمیدم خودم ندزدمت چشمام گفت:من میشم بادیگاردت با شصتش چونه ی کوچیکم و نوازش کرد و خیره تو  

  کج خندیدم و گفتم : تو مگه دزدی ؟

ینی آره.دوتا چشماش و روهم فشار داد که   

.انگار  یرون یه مکثی کرد ونیم رخ ژزابش و داد سمتم دستاش و از رو چونه بد بختم برداشت و رفت سمت درو قبل ازینکه بره ب

و دنبال خانوادم گشتم مامانم اینا پیش آقا و  .منم چند ثانیه بعد رفتم بیرون اتاقمیخواست چیزی بگه ولی پشیمون شد و رفت



دن.سینا و لیا ورپریده ام وسط جمع داشتن باهم میرقصیدن.چشم چرخوندم ببینم سارینا کجاست که کسی خانم کیهان نشسته بو

 از پشت صدام کرد.برگشتم و دیدم بردیا داره به سمتم میاد.

نشست ارینا خودشو هالک کرد انقد منتظرکجایی تو س بردیا:سالم عفریته .  

 _:اوال که عفریته عمته .بعدشم االن کجاست ؟

یه مشت علف نیست شده باشه:فکر کنم دیگه االن زیر _  

سارینا.سارینا تا من و دید پوفی کرد و گفت:هیچ معلوم هست کدوم گوریی؟ دستمو گرفت و بردم پیش  

 _:بابا چی میگی تو .خب پیدات نمیکردم

 _:آره جون عمت

 _:من عمه ندارم 

و آب آلبالو  فشارش میفتاد از هیجان براش تعریف کردم که با هر جملمماجرای پارسا رو پشت چشمی نازک کرد و من عین این حوال  

.میخورد  

 لیا و سینا اومدن سمتمون .لیا گفت: پاشین بیاین همه ریختن وسط 

 چپ چپ به سینا اشاره کردم و گفتم:فعال که انگار پارتنر عالی تری برای رقصیدن پیدا کردی

ا زیر بازوم ونیشگون گرفت و گفت:بلند شوذلیل نمرده هی این بدبختو میکوبی سینا بلند خندید .بدجوری مست کرده بود.لی  

 آروم به سینا اشاره کردم و گفتم:چقدم که این از رو میره

.یم که خودش با خودش می رقصید و حال میکردسه تایی بهش نگاه کرد  

.رقصید.از فکر خودم خندم گرفتبا لیا و سارینا می رقصیدم .یه طرفم با لیا میرقصید ،یه طرف دیگم با سارینا می وسط پیست   

یین بود ی بابا این کال امشب شیش و هشت میزنه.سینا که سرش پان کنار میخوام با آجیم برقصم.ایــــسینا اون دوتا رو زد کنارو گفت بری

د باال و تو چشمام نگاه کرد و گفت:امشب خیلی خوشگل شدی.چندتا تار از موهای مشکیش مستانه میرقصید سرش و آورو 

.چشمم افتاد به چندتا دختر که داشتن بیخ گوش هم پچ پچ کنان من و نشون رو پیشونیش و جذاب تر به نظر میومد ریخته بود

 میدادن.گوشای من تیز تر از این حرفا بود که نشنوه .

ند فرداشت گفت:این همون دخترس که پشت سر پارسای من از اتاق اومد بیرون؟یکیشون که موهای بل  

 اون یکی که موهاش و شینیون خرکی کرده بود گفت:آره خود خودشه چه قریم میده با اون هیکل الغر مردنیش

نقصه هم اندامش خیلی جذابهرین رو دختر مردم.هم خوشگل وبی کرده بود :خدایی ایراد نزایه دختر دیگه که موهاش و پسرونه کوتاه   

 اون دوتا چپ چپ نگاهش کردن و موفرفریه گفت :ینی از من قشنگتره و به پارسا بیشتر از من میاد

دختر پسرونه هه که نمیدونم چرا خوشم از خودشو تیپش میومد گفت :تو که انگشت کوچیکشم نمیشی...آره به پارسا خیلیم میومدن اتفاقا 

جذاب تریکی از یکی خوشگلتر و   

 دوتایی حمله کردن به سمتشو اون که با خنده دور میشد گفت:مگه دروغ میگم؟

؟سه تا دختر چه نصبتی بات دارن زدم به سینا که حاال داشت با بهادر می رقصید وکم نمیاورد گفتم:سینا اون   



مگه ؟سینا نگاهشون کرد و گفت دختتر عموهامن،چطور   

محض کنجکاوی همینطوریشونه هام و باال انداختم گفتم :   

 سارینا و از ته دل خداروشکر کردم .بهم چشمکی زدو رفتم پیش  

باالخره رضایت دادن دور سرما عین مترسک سر جالیز رژه  و بعد از چند دقیقه بزن و بکوب همه از خل و چل بازی دست برداشتن

 نرن.

 کرد نگاه می کردم.بترکی خب به سینا که عرق پیشونیشو خشک می  ی اون وسط گزاشته بودن و من میز خوشگ

 برقص.نمیدونم چرا حس کردم اضطراب داره.کمتر 

.از اولشم باید می فهمیدم اینا چه وایسه  کیک و روی میز گزاشتن و....چی شد نفهمیدم؟!!لیا رو هدایت کردن که پشت میز کنار سینا

بقیه بلند شده بود به من نگاه کرد.چونم لرزید و او با مهربونی گفت:قربونت برم باالخره نقشه شومی دارن.سارینا که همراه با 

 این اتفاق باید میفتاد 

 با همون نگاه اشکی گفتم:تو میدونستی؟

 ار بگیری باالخره باهاش کنار بیایخواستن که بهت نگم تا خودت تو این موقعیت قرعزیز دلم مامانت و لیا ازم _:آره 

 رفت و من و از روی صندلی بلند کرد.سینا حلقه ظریفی رو کرد تو دست لیا و برعکس.دستمو گ

 شون دست میزدم که دستی دور کمرم حلقه شد.برگشتم و با اخم به بابام که بغلم کرده بود نگاه کردم.ابربق کرده و ناراحت 

دخترم ، خواهرت سینا رو دوست داره پس امشب براس  بابا سرش و در گوشم آورد و گفت:باید تو عمل انجام شده قرار می گرفتی .

  سنگ تموم بذار .توام وقتی عروس بشی اون برات سنگ تموم میذاره .

دفعه آخرش باشه چیزی رو چشمی بهش نازک کردم که  شو خراب کنم ولی کرمم گرفت و پشت.نمیخواستم شبلیا از دور نگام میکرد 

میکنه. ازم قایم  

 یه دفعه احساس کردم دلم داره زیر و رو میشه و تهوع شدیدی گرفتم.غل لیا و ماچ و بوسه بارونش کردن.پریدن با سارینا و دوستای  لی

یا روبوسی کردم.ولی لیا همش با ل و کنار زدم و خیلی تو قیافهعموهای چندش و لزج سینا و پارسا ربا فیس و افاده اون دختر

ومد چیزی بگه که انگار بابا بزرگم یواشکی از پشت سر من چیزی بهش گفتم کرد و ا یبه صورتم نگاهقربون صدقم میرفت. 

گفتم.خوبش کردم پس پرو یهو اومد گفت هلو بپر تو گلوسمت میزم و به سینائم حتی تبریک نبرگشتم  خورد.منم حرفشو و  

یره نگام میکرد و یکم خنده گوشه خیره خ رمو بلند کردم و با پارسا کهسبه شراب قرمزی که روی میزم خودنمایی میکرد نگاه کردم .

گرفتم و با خودم فکر کردم با این حرکاتی که از خودم نشون دادم االن با خودش میگه  چشم تو چشم شدم.رومو ازش لبش بود

 دختره چلی چیزیه.

 .نگام می کنه اره نوازش میشه.برگشتم دیدم بردیا با چشای خوابالود مست احساس کردم موهام از پشت د

 بهم گفت:میدنستی مثل قرص ماه داری میدرخشی؟

 ؟جلو و به شوخی گفتم:بــــــــــــله میدونستم،خب سوال بعدی بهسرم و برگردوندم 

 ؟نشست روی صندلی کناریم و گفت:میدونستی این اتفاق شگفت انگیز به زودی برای من و تو ام میفته

 ؟یه تای ابروم و باال دادم و گفتم:خب خب ،دیگه چی



 _:دیگه که ....

 صدای سارینا از پشت سرش اومد و گفت :بعد قربان احساس نمی کنین زیادی خوش اشتهایی؟

 ز  این عجوزه پیداش شد بردیا با پوفی از جاش بلند شد و گفت:با

 سارینائم طبق معمول وحشی شد و یکی زد رو شونش که فک کنم به من میزد به شصت تیکه ی نامساوی تقسیم میشدم .

 همه تقریبا داشتن میرفتن خونه هاشون. مامان روبه من و لیا گفت:برید لباساتونو بپوشین که بریم خونه

 سینا پرید وسط:عه مامان جان من و لیا و بچه ها با اجازتون میریم یه گشتی میزنیم و بعدش من همه رو میرسونم خونه

 و آماده شو بریم خونه مامان رو به من گفت:پس تو بر

 بامون باشه د و گفت:آخه مامان ما میخواییم االئم ی لیا اومصدا 

 مامان گفت:آخه ...

 حال بدم گفتم:آره مامان منم باهاشون میرممنم با همون 

 ا خارج شدن.ی گفت و با خانواده ی کیهان تاالرمامان باشه ا

گوشم گفت:شما بامن بیا که اونا مجردی تو حال لیا بهم اشاره  کرد که برم تو ماشین پیش خودشون ولی پارسا دستمو گرفت و زیر 

با من و سارینا  رسا که صدای بردیا اومد و گفت: بچه مگه تو خودشون باشن .با سر باشه ای گفتم ورفتم سمت ماشین پا

 نمیای؟

 با کی بیام با چشمای گردگفتم:واال برا من فرقی نمی کنه 

 میام اوناط و گفت :عه خب بردیا پس منم با سارینا پرید وس

پارسا در سمت جلو رو باز کرد که من بشینم ولی یهو یه نفر از پشت گرفتم و برگشتم با صورت دختر عموی گرامی پارسا روبرو 

شدم.بهم گفت:عه عزیزم تو خواهر لیا جونی.وایییی چقد خوشحال شدم از دیدنت .دو طرفم و بوس کرد بعد از وسط من 

در و ببند دیگه .و گزاشت تو ماشین و رو به پارسا گفت : عزیزم ششوپارسا پاشنه های بیست سانتی کف  

 گفتم:عیبی نداره من عقب میشینم. ی بگه که دستم و گزاشتم گرفتم جلوش وچیز میخواست پارسال اخمی کرد و

 وهای هویجی عنش.کنارم نشست و در گوشم گفت:چرا نزاشتی پارسا حال این دختره رو بگیره ؟پررو با اون م عقب نشستم و سارینا

 بهش نگاه کردم و گفتم:حاال به وقتش حال اونم می گیریم وقت زیاده

دوتا دختر دیگه ام که با اون مونارنجیه بودن اومدن عقب بشینن که پارسا گفت:خانوما ،خانوما عقب فقط برای سه نفر جا داره .   

که اون  یه ماشین دیگه میایم .پارسا با تعجب بهم نگاه کرد و سارینا باو گفتم:عیبی نداره من من که حوصله وراجیشونو نداشتم پیاده شدم 

با ماشین دختر موکوتاهه که شبیه پسرا بود دستم و گرفت نشوند تو ماشین و گفت:راضی به این همه فروتنی شما نیستیم من 

 فرید دوستم میام .

پارسا ازک کرد و نشست پیش سارینا و دروبست.بعد از چند دیقه وای که این دختر چقده ناز بود.بعد اون یکی دختره بهش پشت چشمی ن

.پشت رول نشست و حرکت کرد  

 از همون اول راه این دو تا دختر عمو فک زدن .من و سارینا همش داشتیم در گوش هم پچ پچ می کردیم و بهشون می خندیدیم.



بهم نگاه کرد.وقتی دید که پارسا به لبخند داره از تو آینه بهم رویاس برگشت اسمش می خندیدم که اون دختر مو نارنجیه من ریز ریز 

اه می کنه پشت چشمی بهم نازک کرد ودستش و گزاشت رو دست پارسا که روی دنده بود.پارسا نگاهشو از من گرفت و نگ

نشده بود.به رویا دوخت وبعد از چند ثانیه دستشو کشید و گزاشت رو دنده.همچنان تهوع بدی داشتم و از شدتش کم   

 ا حالت خوبه ؟رنگت پریدهال بدی داشتم .پارسا  از تو آینه بهم نگاه کرد و گفت :دستمو رو شکمم گزاشته بود و ح

 سارینا چراغ ماشین و روشن کرد و بهم گفت:تو چرا انقد رنگت پریده؟

 یزیم نیست .نگران نباشینگفتم:من چ

 ردن.تو دلم گفتم االن حالم بده ولی وقتی خوب شدم یه درسی به جفتتون بدم...با این حرفم رویا و نگا ر با خبیثی به هم نگاه ک

.سارینا دستمو گرفت گفت :اگه دیدی حالت بد شد به روندن ادامه داد پارسا نگران بود ولی وقتی دید حوصله بحث ندارم باشه ای گفت و

 به من بگو 

 در گوشم گفت:هر چند میدونم خودتو داری برای بعضیا لوس میکنی تو چشمای مشکیش نگاه کردم و لبخند کجی زدم و اونم یواش

خیلی تپلی و نازی کشیدم .همیشه از بچگی عادت داشتم و با  قلب نم نم بارون رو شیشه های ماشین خودنمایی می کرد.روی بخار شیشه

 انگشتام به جون شیشه های بخار کرده می افتادم.

 ه سالمتی عاشق شدی اال جان صدای نگار وراج من و به خودم آورد:ب

 بعد با ابرو های پت پهن مشکیش به قلب اشاره کرد.

 اال از بچگی عادت داشته به این کار سارینا گفت:نخیر جانم 

 رویا رومخی برگشت و گفت :آخی عزیزم هنوز با بیست سال سن نتونستی نیمه ی گمشدتو پیداکنی؟ 

 بعد به پارسا اشاره کرد و گفت:من از بچگی نیمه گمشدم و پیدا کردم.زود باش دست بجنبون وگرنه می ترشیا 

.اال هنوز واسش زوده و در حال حاضر دنبال یمه ی گمشدت آدم حسایت می کنه :الهی بمیرم برات چقدرم ن سارینا جواب داد که 

ی تازه به دوران رسیده فقط به فکر شوهر کردن و بچه زاییدن هدفاش میره حول برش نداشته که مثل یه سری دخترا

و داشته باشه پیدا نشده.هنوز کسی که لیاقتشو باشه.بعدشم   

 با این حرفش پارسا بلند زد زیر خنده و به قیافه ی قرمز شده ی رویا و بعد نگار که دست کمی ازش نداشت نگاه کرد.

 درست زده باشی همین یه دونسپارسا به سارینا گفت:اگه تو عمرت یه حرف 

 سارینا بادی به قپ قپ انداخت و گفت:بــــــــــــــله پس چی فکر کردی و بعد دست من و که داشتم ریز ریز میخندیدم گرفت

 پارسا از تو آینه بهم چشمکی زد وپیچید سمت فرحزاد.

با لبخند نگام میکرد.شیشه رو پایین دادم  یا نگاهی انداختم کهساد.به لپشت چراغ قرمز وایساده بودیم که ماشین سینا و لیا کنارمون وای

 وگفتم:یه موقع بد نگذره

 ردی نیومدی و نخود آش نشدیسینا سرشو آورد جلو و گفت:عــــالیه. واقعا لطف ک

 شما بیچاره ها خدا ازین نعمت بی بهرتون کرده  همه داشت می خندیدن منم خندم گرفته بود ولی گفتم:

 از بودن در کنار وروجک آقای نجار بی بهره موندیم ،خب خداروشکرسینا :ما 



 چراغ سبز شد و من زبونم و به سینا دراز کردم که اونم همین کار و کرد.

 سارینا با هرهر درگوشم گفت:خدا نکشت دختر.پسره یه جوری به حرکاتت نگاه میکنه انگار داره یه نارس عقلیو می بینه.

 چپ شده و لبای غنچه گفتم:همینه که هست  برگشتم سمتشو با چشمای

زیر زیرکی این دوتا بزغاله بهم خوش می گذشت فقط نگاه های  شتم.حالم یکم بهتر شده بود واونم از زبون دراز کردنم بی نصیب نزا

ود.ب رو مخم   

بود.دوستای لیا و دوستای این دوتا داداشا و چند و دوتا تخت بزرگ گرفتیم چون جمعمون زیاد از ماشین پیاده شدیم دنبال سرهم رفتیم تو 

 تا دختر پسر جوون که فک فامیالی خودشون بودن.

تو  ناز عمو هام و خاله و داییام همه تو شمال کشور ساکن بودن برا همین نخواستیم برا نامزدی بهشون زحمت راه افتاد فامیالی ما 

ن چیزی بود که مامانم گفت منم عین طوطی دارم تکرارش می کنم.جاده بدیم و برا عقد و عروسی دعوتشون می کنیم.ای  

من و پارسا و لیا و سارینا و بردیا و سینا نشستیم رو یکی از تختا که رویا و نگار اومدن سمت ما و به زور خودشون و جادادن رو این 

ه  با یه پسره که فکر کنم همون فرید بود کجاست که دیدم رو یه تخت دیگ تخت بدبخت.گشتم ببینم اون دختر موکوتاه با معرفته

.چشمش به من افتاد و با لبخند بهم چشمکی زد منم با یه لبخند رو مو ازش گرفتم.فکری که از اول شب ذهنم صحبت می کنن 

 و درگیر کرده بود رو از سارینا پرسیدم و گفتم:سارینا شاهین دوست صمیمی پارسا و سینا بود پس چرا امشب نیومد.

 سارینا گفت:حتما به خاطر اتفاق امروز روش نشده بیاد و با تو رودر رو بشه 

 پارسا .تنگ دل شونه ای باال انداختم. سارینا بعد از چند لحظه به رویا اشاره کرد و یواش گفت :این و ببین از حرص تو رفته نشسته 

 بعد گفت:معلوم نیست چقد داره چرت و پرت میگه که پارسا کالفه شده

ه پارسا نگاه کردم دیدم بد اخالق و کالفه داره به حرفای رویا گوش میده و به اطرافش نگاه می کنه بعد نگاهش به من افتاد که مرموز ب

گرفت و با دستش صورت پارسا رو  شداشتم نگاشون می کردم.پارسا  لبخند محو زد و به من خیره موند که رویا حرص

ند ثانیه پوکر به هم نگاه کردیم و بلند زدیم زیر خنده.طر اون حرکت مسخر چو سارینا به خاوند سمت خودش.منچرخ  

 نگاهتون می کنن کر راه انداختین همه دارن چتونه در گوش هم هرهر کر یشم نشست و گفت :باز شما دوتا لیا اومد پ

 من وسارینا شونه هامون و انداختیم باال و گفتیم:انقد نگا کنن تا چششون در بیاد

گارسونا اومدن و چایی و نبات و کلی خوراکیای خوشمزه برامون آوردن.من و سارینا پیش یه حوضچه نشسته بودیم من گفتم:ای بابا 

عقل که نباشد جان...پاک لباسم با این آبشاره خیس شد .سینا گفت:بیاین اینجا بشینین خیس نشین.  

  رو باال منبرن با دستم بهش وایسایی گفتم و گفتم :باشه باشه جان من

تخت نشستیم.البته بگم که جایی که ما در حال حاضر نشینمنگاه مبارکمون و گزاشتیم  بعد با سارینا رفتیم بین پارسا و سینا ،گوشه ی

جای رویا و نگار بود که االن رفتن نمیدونم کجا و برگردن ببینن ما به جاشون نشستیم....وای لذت دنیا و آخرت و میبریم ما 

 دوتا.

 ن کنار پارسا نشسته بودم.وای که چه لذتی داشت.صدای نفساشم حتی میشنیدم.تو اون کت شلوار مشکی خیلی گیرا و هات بود.م

درشت و  کلش رو کرده بود تو گوشیش .هرکاری کردم نشد فضولیم گل نکنه.به گوشیش نگاه کردم و متاسفانه با وجود اینهمه چشم

ی....عه به کدوم گلی پیام میده.برگشتم به سارینا نگاه کردم که دیدم اونم نگاه شیطانیش نفهمیدم که داره به کدوم خر دریده 

 همونجاس.بلند زدم زیر خنده که همشون برگشتن نگام کردن.لیا که به پارسا گفت :ولشون کن بذار تو حال خودشون باشن 

 ر زدن .ه دادن.من نمیدونم اینا کف نکردن انقد که وبعد باز به فک زدنشون ادام



صورتش  ک ...مگه میشه ؟!!نور آبی روی بخشی از.خدایا از این زاویه،تا این حد نزدیم دید میزدم همچنان داشت پارسا روزیر چشمی 

للهه اگه خدا بخواد فضولی و گفت:انشاچشمای طوسیش به چشمام نگاه کرد .بعد خنده ای کردتابیده بود و اون با اون 

؟کردناتون تموم شد   

رهر یواش سارینا بلند شد.من با چشمای گرد نگاش کردم و گفتم:ام...من اصال به ماس ماسک تو نگاه نکردم که.داشتم اونجارو صدای ه

 نگاه می کردم.

که اشاره کردم نگاه کرد .یه پسر بور بود که موهای بلندشو از پشت بسته بود و چشمای وایییی چه سوتی بدی دادم.پارسا به سمتی 

زدش چمیدونم فت و با دوست دخترش ،یا با زن،ناماشت میپایید.بعد که نگاه خشمگین پارسا رو دید نگاهشو گرعسلیش من و د

 شایدم خواهرش شروع کرد به زر زر کردن.

 ی که دختر مردم و دید میزد ، دید میزدی !!پارسا با اخم مهربونی برگشت سمتم و گفت:پس داشتی پسر مردم

 من همچنان گیج و گنگ داشتم به حرف پیچ در پیچ پارسا فکر می کردم.صدای خنده سارینا بلند شدو 

بعد سرش و خم کرد سمتم و تو چشمام زل زد و آروم گفت:حیف که تو ملع عامیم وگرنه این شیطان رانده شده میدونست باهات چکار 

روبه روش خیره شد.منم بعد از کنار  ی تمام به منظرهکنه بعد به لبای سرخم نگاه کرد و بعد از دوثانیه برگشت و با پرروی

من و پارسا رو نگاه می ی که تابلو بود داره فوران میشه بر وبر کشیدن آقای گوریل دیدم رویا و نگار جونش با خشم

.کردن.چشماتون دربیاد  

 تا واق زده نگاه می کنه. سرخ شده بود.برگشتم سمت سارینا دیدم با یه غرور خنده داری به اون دو و  نگاه های پارسا لپام از حرفا

 گفتم:باشه بابا خوردیشون بسه دستمو گزاشتم رو دستش و 

 شوئر آجیم  شونه تا کمتر خودشون و بچسبونن بهخندید و گفت:حق

 صدای نگار اومد: تکیه بر جای بزرگان نتوان زد  هینی کشیدم و خرذوق شدم. 

.بزرگا قیقا هر کس سر جایی که باید بشینه ، نشسته گفت:آره واقعا،االن دمن و سارینا با خنده هامون مسخرش کردیم که لیا برگشت 

 باالی تخت ،کوچیکا پایین تخت

 خنده ی من و ساری شدید تر شد که رویا به ما اشاره کرد و گفت :االن اون دوتا دخترخانوما که اون باال نشستن خیلی بزرگن ؟

 ختر انقد متین و باوقارن که به هرچی بزرگه گفتن زکیسینا گفت:بع پس چی فکر کردی،ماشاال همین دوتا د

 فک رویا منقبض شد و چیزی نگفت.

 میگنجهپارسا همونطور که به جلو نگاه می کرد خم شد به سمتم و گفت:حاال خودمونیم ،اصال کلمه ی بزرگ تو شکل و شمایل تو ن

 تای ابرومو باال دادم و نگاهش کردم بعد گفتم:اونوقت چرا نمیگنجه 

 پارسا:برا اینکه تو کوچولویی 

 پوکر نگاهش کردم و گفتم :توام گوریلی 

 بعد الکی مثال چشمام و دوختم به یه درخت ولی حواسم به خنده های ریز ریزش بود

 ن.تازشم اون دوتا دختر کله پوک زوم کرده بودن رو ما و جون می کندن ببینن ما چه سر وسری داریم.هه هه که خوشبختانه موفق نشد



تو فکر شاهین بودم که نکنه به خاطر من به این جشن نیومده .درسته که شاهین یه طرف قضیه ی دعوا بود ولی اون نیتش خیر بود و 

تو جواب پیشنهاد بی شرمانه ی ساناز که قصدش ضایع کردن من بود می خواست ادبش کنه ولی من بیشعوری و بددهنی ساناز رو 

 نمیدونستم.پارسا بلند شد و رفت که قدم بزنه که متاسفانه اون دوتا عجوزه هم دنبال سرش راه افتادن و رفتن.تقصیر شاهین 

 سارینا بهم گفت :بلند شو مائم یکم راه بریم انقد حله حوله خوردم رودل کردم.

 بچه غولی دیگه  گفتم :

 بکشیه بود پارسا رم با چایی هورت نگام کرد و گفت:تو خودت کم موند

 زدم به بازوش و به لیا وسینا که همچنان در حال فک زدن بودن اشاره کردم که ینی دهنتو ببند تا نشنیدن.

کفشامو پام کردم و تق تق با اون پاشنه ها از سمت مخالفی که پارسا اینا رفته بودن راه رفتیم که االن فکر نکنن رفتیم زیرآب 

از اتفاقاتی که اخیرا براش افتاده بود حرف میزد.از هردری که فکرش و  خلوت بود.سارینا  که میرفتیم بزنیم.خدارو شکر اون جاهایی

بیا به حرف من گوش کن این پارسا بدبخت خیلی تافل زبانش یهو ساکت شد و گفت: کنین .برگشتن عموش از آمریکا تا گرفتن مدرک 

 دوست داره 

 من چکار کنم ؟ _:ساری ماکه مطمئن نیستیم از این قضیه ،بعدشم میگی

 _:اوال که تو مطمئن نیستی من حاضرم باهات شرط ببندم که دوست داره .بعدشم حداقل یه چراغ سبز بهش نشون بده

 _:معذرت میخوام من چراغ سبز ندارم که نشونش بدم

عد گفت:بابا چرا حواست زد رو پیشونیش و من و نشوند رو تختی که نزدیکمون بود و هیچکسم خدارو شکر دورو برمون آفتابی نبود ب

 دیدی وقتی میخندی چطوری محوت میشه ؟ولی من دیدم .ننیست حرفاش،نگاهاش ...تو 

 _تو مثل اینکه ندیدی چقد عفریته دورشو گرفتن

 _:اگه منظورت به اون دوتا چوب خشکه که،پاریسا به تخ....

 _:هیشششش

 _:اممم به هیچی اونا رو حساب نمیکنه.

 شد.صدای زنگ گوشیم بلند شد.نیلوفر بود سارینا گفت:پوووفففف باز این دختر مزاحم سر وکلش پیدابه فکر فرو رفتم که 

 بابا _:ساکت 

 ادام و در آورد و من با خنده بلند شدم رفتم اونطرف تر ببینم نیلو چی میگه:جانم نیلو لولو

 چطوری عشق جان؟ _:سالم 

 _:قربون تو من خوب خوبم.تو خوبی؟صدات گرفته

 منم حالم خوبه .وقت داری یکم حرف بزنیم ؟ _:نه 

 به سارینا نگاه کردم که کلش تو گوشیش بود و گفتم:آره عزیزم معلومه که وقت دارم

 من میخوام در مورد شاهین باهات حرف بزنم رتم که آبجی خودمم میشه مبارک.خنده ای کرد و گفت :خیلی مخلصیم .نامزدی خواه

 نامزدی حتی  نیلو این پسره نیومد _:



 _:آره من میدونم 

 _:چی تو میدونی؟خب برای چی نیومده 

میمونم و دلش میخواد همه ی رازاشو پیش من بگه.گفت اصال روش  شبهم زنگ زد گفت من مثل خواهر نفس عمیقی کشید و گفت:

 نمیشده تو چشماتم نگاه کنه

 که اصال مقصر نبود من از دستش ناراحت نیستم _:آخه اون 

 شاهین خیلی دوست داره.. ن_:ببی

.....:_ 

....:_ 

 من:چی؟

ک همین که شنیدی.گفت از همون روزای اول فقط فقط از تو خوشش میومده.حتی بهم گفت میخواد از پارسا خواهش _:آره دیگه کله پو

 کنه برای پا درمیونی

 نازی داری .عین عروسکای باربی هستیهین بلند باالیی کشیدم که صدای بم یه مرد از پشت سرم اومد :ای جونم.چه صدای 

ش قیافه بود و بخوره تو سرش با خشم برگشتم که ببینم کیه.یه مرد تقریبا مسن موهاش به نقره ای میزد و البته خیلی خوشتیپ و خو

 اصال

 رستادت؟با دیدن قیافم چشماش برقی زد و گفت:واو من دارم خواب می بینم؟مطمئنی که تو حوری نیستی و خدا از بهشت نف

با چشمای خمار به سمتم میومد و  بعدا بهت زنگ میزنم و قطع کردم. مبهش جواب بدم به نیلو گفت که با اخم بهش نگاه کردم و بدون این

حالم و به هم میزد .دیگه  رفت .بوی مشروبش با عطر تلخش من عقب عقب میرفتم که یهو عینهو یوز پلنگ پرید و من و تو بغلش گ

.برگشتم سمت مرده با مشت زدم به سینش و رو نیست ود.با چشمای ترسون برگشتم به عقب نگاه کردم ودیدم که ساریناوقت ترسیدن ب

 گفتم:ولم میکنی یا همین وسط کارتو تموم کنم؟

 من قربون تو برم با اون اخم قشنگت .انقد خوشگلی که حالم داره بد میشه_:

 شده بود.بدون اراده بلند داد زدم:پارسا چشمام یکم خیس 

همونطور با چشای خمار قهوه ای تیره لباش و داشت به لبام نزدیک میکرد گفت:جان پارسا؟پارسا شوهرته کوچولو؟خوش به حال 

 پارسا که تو رو داره میشه من داشته باشمت؟

 اشی صدای خشن و دورگش از پشت سرم اومد که گفت:تو بهتره که این و داشته ب

 من و حول داد به عقب و یه مشت مرگبار خوابوند تو دماغ اون پیرسگه.

به سمتم  واق زده وایساده بود.سارینا  من ترس تو جونم مونده بود و داشتم با دو میرفتم به سمت سارینا که حاال با دهن باز کنار اون دوتا

 داره از دهنت خون میاد  به سرعت سرم و بلند کرد و گفت:ارینا میومد که پاشنه کفشم گیر کرد به جایی و با صورت خوردم زمین.س

 ؟با گریه دستم و جلو دهن خونیم بردم و گفتم:سارینا کجا رفتی 

دور شدم همش تقصیر  تچی به روزت اومد تو این دو دیقه ،من داشتم با تلفن حرف میزدم اصال نفهمیدم چقدر از بغلم کرد و گفت:وای

 احمق بود من 



جمع شده بودن.چند نفر که دیدن حالم خرابه اومدن و من و از زمین بلند کردن.برگشتم و دیدم پارسا با کت و کراوات  دم دومونا کلی آ

میاد.همر و کنار زد و بازو هام و محکم گرفت و با عصبانیت فریاد  یشون و اصال خراب بود داره به سمتمبه هم ریخته و موهای پر

 ی ؟ها؟نمیدونی اینجا آدمای حرومزاده یه دخترو با این تیپ و قیافه تنها ببینن...زد:چرا انقد از ما دور شد

لیا با گریه نشوندم سینا و لیائم سر و کلشون پیدا شد.خداروشکر سینا همرو فرستاد که برن و من و ازون همه نگاهای متعجب نجات داد.

گرانی اون طرفم نشست وبا قیافه درهم نگاهم می فت .سینائم با نعد من وتو بغلش گراز سارینا می پرسید که چی شده.ب رو تخت و 

کرد.خیلی حالم بد بود .اصال نمیفهمیدم دور و برم چه خبر و فقط اشکای آغشته به خونمو پاک می کردم.سینا دست لرزونم و گرفت و 

 گفت:قربونت برم خیلی ترسیدی ؟

 دستش و گرفت زیر چونم و به چشمای خیسم نگاه کرد..  ممنم فقط گریه می کردم.پارسا با یه بطری آب به سمت او

 می کشید.اخم کردم و گفتم:آبش خیلی سرده مشتش و پر آب می کرد و رو لبای خونیم

. 

من و روی صندلی جلوی ماشینش نشوند ومن بی حال همونجا ولو شدم .درو بست و من چشمام و بستم تا یکم آروم بشم.بعداز چند لحظه 

خیلی محو به گوش  م شد و دیگه چیزی نفهمیدم .صداشوبسته شدن در اومد و بعد ماشین آروم به حرکت درومد.چشمام گرصدای باز 

 میخورد که انگار داشت با تلفن حرف میزد.

 پارسا:گفتم که من کار دارم نمیتونم بیام

....:_ 

 _:ببین دست از سرم بردار

............:_ 

 مه فهمیدی _:به تو ربطی نداره که کی پیش

....................:_ 

 _:تو از کجا میدونی؟

....:_ 

 _:بله االن حالش خداروشکر عالیه.

.....:_ 

 _:حرف دهنتو بفهم

......._ 

_:به کوری چشم تو و اون کالغایی که بهت خبر میرسون،خوب گوش کن،گورتو از دور من و خانوادم گم میکنی شیرفهم شد؟حاالم به 

 سالمت

 ی پرت شد و جیغ جیغ اون دختره ام که نمیدونم چه خری بود برید.خدا ازش نگذره اعصاب پارسای من وبه هم ریخت.انگار گوش



م میخورد.پیشونیم از بوسه با مو گرفته تو دستش .یا خود خدا نفس گرمش داشت به صورتتیکم دیگه چشام گرم شد که احساس کردم دس

.یه لحظه ترسیدم نکنه االن دارم خواب می بینم!!بعد که احساس کردم نوازش می کرد  سر و صورتم ولبای نرمش خیس شد و موهام و

 اینو میخوام ،فقط واسه خود خودم دوختم.ای خدااااا منکرد و نگاهم و به نیرخش  دور شد چشمام و آروم باز

 ؟و گفت:تو خواب برات جک تعریف کردن مبه فکرم خندیدم که پارسا به چشمای گرد برگشت سمت

 بعد دستم و از تو دستش درآوردم و حق به جانب گفتم:نخیر،من با دیدن نیمرخ چلغوز بعضیا خندم گرفت

 ؟_:آهان پس تو صورت من چیز خنده داری دیدی

 _:اوهوم

 _:فقط من بیچاره از زیره مسخره کردنات قسر در رفته بودم که خداروشکر منم بی نصیب نزاشتی .

ال خداروشکر که اون دوست عفریتت کنارت نیست وگرنه واویالااا... هر چند تو خودت یه تنه همه رو نگام کرد و باز ادامه داد:حا

 ی حریف

 و گفتم:حاال این دوست عفریتم چرا باهام نیومد که گیر این آقای گوریل نیفتمپشت چشمی بهش نازک کردم 

 نمیدونم؟_:هعیییی خدا...من امشب شیطان شدم و گوریل شدم ...دیگه چی هستم و 

 بعد با نگاه شیطانی بهم چشم دوخت و گفت:میخوای نشونت بدم شیطان ینی چی؟

 ترسیده بودم ولی با کمال پررویی تای ابروم و باال دادم و گفتم:نشون بده ببینم چند مرده حالجی

 گفت:خودت خواستیا تو یه چشم به هم زدن ماشین زد بغل خیابون و 

 _تو...تو میخوای چکار کنی ؟

 مربندشو باز کردو پرت کرد اونطرف .خم شد سمتم و من عین جن دیده ها چسبیدم به شیشه ماشین و گفتم :دروباز کن میخوام برمک

م بری من تازه گیرت به چشمام خیره شد وگفت:کجا بذار و نزدیک تر آورد.بعد با اخم  که هیچ فاصله ای با صورتم نداشتصورتش و 

 اوردم 

و رو لبای بازم و چشمام و بستم .اول از همه ته سیبیلش لبام قلقلک داد ولبای داغشو رو لبام محکم فشار داد نگاه گیراش سر خورد 

 بهم نگاه کردسمت عقب .دستم که ناخواسته یقشو گرفته بودم حولش دادم به  لبم که زخم بود دردش اومد اخمی کردم و سریع رفت عقب

 و گفت:درد میکنه؟

 که باالخره کار خودتو کردی  .توگفتم:برو عقب ببینم 

 گفت:من...من...نمیخواستم اینکارو بکنم فقط وقتی دیدم کم نمیاری خواستم...   . خنده ی کجی زد و عقب نشینی کرد

میخواست نگام کنه ولی نتونست.ماشین و روشن کرد و راه افتاد.تا رسیدنمون هیچکس حتی جیکم نزد.دم در رسیدیم من آروم مرسی 

 ..مواظب خودش باش.قتی چشم تو چشم شدیم آروم گفت: داشتم پیاده میشدم که از پشت مانتوم و گرفت و و گفتم و

ها جوابشو ندادم و فقط با سر باشه ای گفتم و پیاده شدم اونم رفت سمت پارکینگ .کلید و تو در چرخوندم وآروم رفتم تو.لیا سریع از پله 

 بیببینمت.خو اومد پایین و بغلم کرد.گفت:

 _:آره خوبم نگران نباش

 من امشب به مامان اینا چیزی نگفتم که نگران نشن .فردا خودم براشون همه چیو تعریف میکنم باشه؟ _:



سری تکون دادم و هردو رفتیم باال.من که خیلی خسته بودم و لیائم به خاطر همین زیاد ازم سوال نپرسید.بعداز پوشیدن تاپ شلوارک 

  با آرایش یک کیلویی رفتم ولو شدم رو تخت و دیگه بای بای.سفیدم و شستن صورتم 

. 

 تو گوشم پیچید و با دست کوبیدم تو فرق سرش.آخیش من کی اینو گزاشتم سر زنگ. رو میزیم عوضی تر از همیشه صدای ساعت

 آشپزخونه. ینی  با بی حالی نشستم رو تخت و بعد رفتم پایین تو مکان مورد عالقم

 ،عه تو که هنوز دست و صورتتم نشستی که بدو بدو مامان:صبحت بخیر

رفتم که صورتم و بشورم .آب زدم به صورتم و دستم ناخودآگاه کشیده شد رو لبم و درد بدی پیچید تو کلم.آخ ببین دیشب که با صورت 

 گونه هام برجسته شد. دندونم رفت تو گوشت لبم و خون فوران کرد.دستم و رو لبم کشیدم و لبخند رو لبم اومد واومدم زمین 

 و قلب تپندم گزاشتم و یکم بعد دراومدم بیرون .دیشب ...دستم و ر وای خدا،

 رفتم تو آشپز خونه.مامان و لیا داشتن پچ پچ می کردن و با دیدنم مامان به سمتم اومد.

 ؟دیشب چی شده بود؟:آره مامان

 ترسیدم و دوییدم که با دماغ اومدم زمین و ...من:اممم...چیز مهمی نیست فقط یه مرد بیشور اذیتم کرد منم 

 لبام و خاروندم که ناخونم رفت رو زخمم و آخم بلند شد

مامان به لبم نگاهی کرد و گفت:بیا این پماد و بزن به لبت ببینم.باز خدارو شکر پارسا اومد وگرنه اون آشغال چه بالیی سر دخترم 

 میاورد معلوم نبود

 ه؟ا پیاز تعریف کردی بال گرفتاز سیر ترو به لیا گفتم:

 خندید و رو به مامان گفت:آره بابا شاهزاده با اسب سفیدش رسید و شاهزاده خانوم و نجات داد

 سرش که یکی دستم و گرفت.اومدم با دست بزنم تو 

 بابا بزرگ:آی آی آی...خب این شاهزاده بیچاره قصمون  کی هست حاال؟!!

 تخیلی سرهم کنه علمی لیا رو دیدی که همش بلده داستانمن:بابافرهاد شاهزاده کدوم کشکه 

 با چشم و ابرو خط ونشون کشیدم برا لیا که یواش در گوش بابا بزرگ یه چیزی گفت 

 جیغم بلند شده بود که بابائم از پشت سر لیا دراومد و گفت:به منم بگو 

 ردکه لیا اون دهن لعنتیشو برد در گوش بابائم همون خضعوالت و تکرار ک

 گاه کرد بعد با لحن عذاب آوری گفت :که اینطوربابا ابرویی باال انداخت و به من ن

 پشت چشمی به لیا نازک کردم و رفتم تو اتاقم که آماده شم برم دانشگاه

 .مقنعم رو هم سرم کردم و حاال شروع کردم به بمال بمال  مو پوشیدممانتوی بلند سرمه ای با شلوار لی تنگ مشکی

یدمش که کسی فکر نکنه رفتم عروسی عمه رژ زرشکی ولی کم زدم و مال و یه مداد تو چشمم ،حاال ریمل باال و پایین وضدآفتاب 

 نداشتم .



 قربون اون ژستت لوتیت برم من  کوله رو برداشتم و رفتم پایین که بابا بزرگ تو ماشین منتظرم بود.

 زن بریم مشتیجلو نشستم و زدم پشت شون بابا بزرگ و گفتم:ب

بابا بزرگ تو اون مسیر انقد نصیحتم کرد که سرم شروع کرد به چرخیدن :ببین باباجون تو زیباترین و با اصالت ترین دختری هستی 

که هر پسرالدنگی میتونه تو زندگیش ببینه.خوب گوش کن ببین بابا جون چی بهت میگه.تو عاشق هر پسری که شدی خودم عین رشته 

با تو اینه که دلم نمیخواد دخترم به پسری دل ببنده که حتی اون پسر یه پاپاسیم نمی ارزه...گوش دادی بابا  مشتتم.فقط حرفکوه هیمالیا پ

 ارزش تو خیلی باالس اصال خودتو دست کم نگیرجان ؟

 پشت چشمی نازک کردم و گفت:بله بهله من میدونم که همه باید دستبوسیم و کنن

 هه...اینو ببین اعتماد به نفست به خودم رفته هااخندیدم و بابافرهاد گفت:د

باهاش خداحافظی کردم و دوییدم سمت سالن امتحانا.ینی باور کنید برا امتحانم یک کلمه ام نخوندمااا.آخه امتحانش خیلی ببخشید چسکیه 

 گفت:چرا انقد دیر اومدی ؟فقط بچه اسکال میشینن میخونن.رسیدم به سالن و از دور نیلو رو دیدم که با حرکاتش بهم 

 سری بهش تکون دادم که ینی بعـــــــــــدا میگم

 همه عین برق گرفته ها واق میزنن بهت . انقد بدم میاد وارد یه جایی میشی

رزدم برا م و دادم.االن هرکی ندونه فکر میکنه من چقدر ختم و تقریبا جزء اولیا بودم که برگاین امتحانمم تندتند عین ور وره جادو نوش

 این درسه.

 بودم.دستی از پشت روی شونم قرار گرفت که برگشتم. ونور قدم میزدم و منتظر نیلو خرخونبیرون داشتم اینور ا

 من:عه سالم خوشتیپ کالس

 _:سالم خوشگل کالسمون...نه خوشگل دانشگاه...نه اصال خوشگل شهر پریا

 من:اوهوع بابا یه خوشتیپ گفتم کشتیمون توام 

 ای بابا خوشتیپی به چه درد میخوره وقتی به چشم  اونی که باید....شاهین:

 تو چشمام نگاه کرد و حرفش و خورد .

 ؟من:امتحانت و خوب دادی 

 _اال من خیلی دوست دارم

 به چشمای مظلومش نگاه کردم و هیچی نگفتم.

که با اون  اول دانشگاه  از دوسال پیش...از همون روزی من نگاهش و به زمین دوخت و با نگرانی گفت:نمیدونم نیلو بهت گفته یا نه؟ول

دلم برات یه جوری می شد...یه لحظه ام از فکرت نمیتونم درام.تا االنم اگه بهت نگفتم صورت عروسکیت و نازو ادات اومدی تو کالس 

تی صداتو می شنیدم قلبم میومد تو دوبارم بهت زنگ زدم ولی وق برا این بود که مشکالتی داشتم که نمیخواستم تو رو درگیرشون کنم.

 دهنم.

نمیدونم  0912پس اون مزاحمی که زنگ میزد و حرف نمیزد تو بودی؟ب رفت به حالت خنده و گفتم:شیطون قیافه ی مسخرم از تعج

 چی چی بود بقیش

 خندید و گفت:با اجازه خودم بودم



 گفت:دوست داری بریم یه کافه همین نزدیکی؟این پا اون پا کرد و 

 ه ساعتم نگاه کردم و گفتم:آخه ممکنه نیلو بیاد و فکر کنه رفتم...عیب نداره بهش پیام میدم میگم کجامب

 بود رو به روی هم نشستیم.دیک پنجره ای که شهر کامال زیر پامون توی یه کافه ی جذاب با تم مشکی کرمی پشت یه میز نز

 نی باشهبه آسمون نگاه کردم و گفتم:انگار قراره امروزمون بارو

 بهم چشم دوخت و گفت :مثل دل بیچاره ی من

 _:خب میشنوم 

 _:میدونی وقتی اسمم و صدا میکنی چه حالی میشم؟

منم که اصال هیچی از رمانتیک ممانتیک حرف زدن بلد نیستم االنم نمیدونم که باید چه زری بزنم پشت سرهم گفتم : خب شاهین شاهین 

.... 

من امسال دیگه نتونستم کاری نکنم .واقعا از دوست داشنتت و چیزی نگفتن داشتم  خب بابا توام... رفت باال:خیلیخندید و دستش گ

 دل و زدم به دریا و همون موقع که نیلو رو برای پسرعموم خاستگاری کردم از عشقم به تو براش گفتمدیوونه می شدم.

 غمگینشو پوشونده بود و جذاب ترش کرده بود. لبش نزدیک کرد .بخار فنجون صورت سرش و پایین انداخت و فنجون و به

 پارسا گفتم.. به  نگاهشو بهم دوخت و گفت:من ...دیشب ...همه چیز و

 تا(شد و بلند گفتم:چی؟6چشمام اندازه چشمای عنکبوت)

 میزنه.می کنن تا یه نفر یه حرکت انتهاری  حاال چیه هی همه نگاه

 من چاره دیگه ای نداشتم عزیزم...اون نزدیک ترین دوستمه...دیوار به دیوارتونم که هست اشتباهی کردم؟ شاهین:کار 

 _:خب..خب برای چی مستقیم به خودم نگفتی؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

پارسا با این همه _:خب...خب روم نمی شد.دیشبم به محض اینکه این حرف و زدم احساس کردم لحن پارسا عصبی شد.باخودم گفتم 

 ه بهتره مشکالت منم رو دوشش نباشهمشکالتی که دار

 کردم قلبم اومد تو دهنم. فکروقتی به قیافه ی برزخی پارسا 

من خوشبختت می کنم.من مطمئنم ،خودمو خیره تو چشمام گفت:  با شصتش نوازش کرد . شاهین دستم که روی میز بود وگرفت و

 بهت کم که نمیشه هیچ بیشترم میشه.تو عمرم هیچکس و به اندازه تو دوست نداشتممیشناسم.شصت سالم بگذره عشقم 

 مات و مبهوت به خودش و حرفاش خیره شدم که احساس کردم گوشیم زنگ خورد:جانم نیلو

 _:کدوم کافه ای بال نگرفته

 خندیدم و گفت من دیگه دارم میام بیرون .

 خوش و بش میکنین منتظرتمیرون همون کافه ی که با اون ذلیل نمرده _:خیلی خب ب

 شاهین بلند شد و به سمتم اومد:داری میری؟

 _:آره من دیگه برم.



 باشه؟کن _:به حرفام  فکر 

 لبخند زدم و گفتم:باشه خوشتیپ کالس

 اونم لبخندی غمگینی به روم زد و آروم گفت:خدافظ

. 

 ربعه این پایین خشکم زدنیلو:درد نگرفته کجاموندی؟یه 

 بغلش کردم و گفتم:خب چکار کنم بچم پرحرفه دیگه

 دو باهم سوار شدیم. و هر دستم و گرفت با چشم غره بردم سمت تاکسی

 با وجود ذات وراجش چیزی نپرسید و گفت بعدا باید مو به مو بگی چی شد. که با شعوره  انقدر همش داشتم فکر می کردم.نیلوامتو راه 

که پارسا رو خیلی دوست دارم ولی منم از همون روز اول به شاهین حس داشتم.وقتی میبینی بقیه دخترا چه سر و دستی برای یه  درسته

ینی  بعد از خداحافظی من و پارسا بهش گفته؟ 1پسر میشکونن خب توام میگی ببینم چه خبره و حساس میشی روش.وای دیشب ساعت 

ی جشن تولدش و که دوروز ی کنه.به خواسته نیلو رفتم خونشون و که ازونطرفم بریم بیرون خریدااالن پارسا چه فکری درمورد من م

 .نیلو بیست و یک سالش میشه .عزیز دلم.دیگس انجام بده 

روز به م به این تخته که نبه مامان نیلو خاله سنم سالم کردم واونم تف مالیم کرد وگفت:تو کجایی دختر؟سرت شلوغ شده ها؟بذار ببینم بز

 روز قشنگر میشی

 نیلو به زور از هم جدامون کرد و گفت:انقد که از این لبو خانوم تعریف میکنه از دختر بیچاره خودش تعریف نمیکنه

 وارد اتاق شدیم و من گفتم:شلغم خانوم حسودی نکن

 بذارم_:بدو آماده شو ببینم میخوام برای پس فردا سنگ تموم 

 میبینم اینجا.جیز جیگر بگیری خبرفتم تو کمدش و نگاه کردم گفتم:اوه اوه ببین تو این مدت که نیومدم خونتون چه چیزای جدیدی 

کردم .تو آیینه دیدی زدم خودم و  یه مانتوی بلند سرخابی برداشتم و زیرش یه زیرسارافونی مشکی تنم کردم.موهامم اتوکشیدم و شالقیش

 پسر کش اون روزم فرستادم . یه لعنتیم برا تیپ

 _:اال پاشو بریم که به شب...لعنت بهت اال

 _:آ نیلو باهم ست شدیم

 ن همه فکر میکنن دوقلوییم_:هیـــ

 _:ایش خدا نکنه من قل تو باشم

 _:بتمرگ بابا

شه مردونه و خفن ولی موها و ریش بیرون .داداش نیلو از پله ها باال میومد.این چرا این شکلی شده.هیکلش مثل همی باهم از اتاقش رفتیم

 و پشمای مشکیش بلند بلند شده بود.

 نیلو:سالم داداشی 

 چراجوابش و نداد.من ترسیدم ولی از رو ادب بهش سالم دادم.



 همونطور که داشت باال میومد با اخم نیم نگاهی بهم انداخت و خیلی بداخالق با اون صدای بمش گفت:سالم..

 و رد شد.

 رون نیلو با چشمای اشکی گفت:می بینی نیما چقد عوض شده ؟تو که ناراحت نشدی؟رفتیم بیوقتی 

 و هضم کنه_:وای نیلو نــــــــه.اون مثل داداش نداشته خودم میمونه.بعدشم یعنی تو نمیخوای بهش حق بدی تا اتفاقات اخیر

 این دختر عوضی نفله نگذره_:حق باتوئه.من باید بهش وقت بدم اون خیلی اذیت شد این چند وقته.خدا از 

 و نیلو خانم مگه ول می کرد.هی  با این کفشای پاشنه بلند تق تق از این مغازه به اون مغازه.دونه دونه مغازه ها رو می گشتیم 

 باهم رفتیم تو یه مغازه که تزیینات جشن تولد داشت.چقد قشنگ بودن چیزاش.

 میخوام کیک تولدم و خودم بپزم تو میای کمکم؟ نیلو:

 _:آره چرا که نه

 گوشیش زنگ خورد .اون رفت بیرون و گفت :اال تو هر چیزی چشمت گرفت بردار 

 باشه ای گفتم و اون رفت بیرون .

 داشتم قالب کیک انتخاب میکردم که صدای فریاد کسی از بیرون توجهم و جلب کرد.

 ن بگو اال کجاست؟فریاد:من دیدم باهم بودی

 نیلو:چطور مگه چیزی شده؟

 فروشنده جوان:این دیگه کیه معرکه راه نداخته..

 شیافه وحشتناکش تو چارچوب در فروشگاه دیدم.این چرا این شکلی شده بود .موهای ژولیده رو پیشونیدر باز شد و من پارسا رو با ق

خیلی  نمیدونم.چشماش قرمز بود و با اخمی که کرده بود چشماش یه حالت ریخته و ته ریشای نا منظم.یا خدا برام چه داستانی داره

 ترسناکی به خودش گرفته بود

 دورگه و کنترل شده گفت:بیا بریم اومد سمتم و با دقت به صورتم خیره شد بعد با صدای

 دستم و کشید که ترسیدم و گفت:نمیام

 _:بیا کارت دارم

 نوم محترم درست حرف بزنید.بفرمایین بیرون مزاحم ایشون نشینفروشنده اومد سمتشو گفت:آقا با این خا

ه جنون تاد رو قفسه ها و پخش زمین شد.  بپارسا برگشت بهش نگاه کرد یهو با سر زد تو دماغش و اونم مثل این فیلم آمریکایی ها اف

.دست نیلو رو گرفتم و دوتایی دنبال پارسا وحشی .دستمو کشید و برد بیرون .من و نیلو داشتیم با ترس به هم نگاه می کردیمپسره  رسیده

 لو گفت:شمام عقب بشینید.اشین با همون صدای وحشتناکش به نیکشیده می شدیم.در جلو رو باز کرد و من و حول داد تو م

 برگشتم دیدم اون دوتا دختر عموهای سمجش با وحشت نشستن و همو بغل کردن.خخخخ بزدال

ر وبست .هوا دیگه تاریک شده بود.ماشین حرکت کرد و خداروشکر ازون همه نگاهای هاج و واج پارسا پشت رول نشست ومحکم د

 ترسیده بودیم. نای بدبخت الیی میرفت و من عین بزغالهماشین مثل جت داشت از بقل بقیه ماشیراحت شدیم.



 پارسا:کمربندارو ببندین

نداشتیم.نزدیک یه زدن  یا خدا این میخواد امشب هممون وبه درک واصل کنه.همه عین جوجه اردک کمربندامونو بستیم و جرات جیک 

 آپارتمون محکم پاشو گزاشت روی تمرز و همه پرت شدیم جلو.

 پارسا:شما دو نفر پیاده بشین

 رویا:ولی مگه قرار نبود بریم..

 گفتم فریاد گوش خراش پارسا:همین که 

 ولی رویا و نگار انقد پررو و سمج بودن که گفتن :مام با شما میایم!!!

پارسا کالفه دستشو تو موهاش کرد و ماشین از جا کنده شد.پشت ترافیک مونده بودیم که پارسا نتونست تحمل کنه و با خشم کنترل شده 

 ای گفت:چرا به من نگفتی شاهین بهت حس داره؟

 نگاش کردم 

 تر تو انگشت دست راستم اشاره و کرد وعصبی گفت:مبارکه...به همم میایینبعد به انگش

 _:پارسا معلوم هست داری چی میگی؟چی چیو مبارکه

 با اخم و حسرت نگام کرد و گفت:عزیزم تو که کار اشتباهی نکردی ...دلت پیشش گیر بود االنم مال هم شدین

انگشتر و بابا بزرگم برام خریده اصال ربطی به شاهین آوردم و گفت:ببین؟این و باال با خنده ی عصبی روش و ازم گرفت که انگشتر 

 نداره که 

پس این شاهین چی میگه...چمیدونم من و اال امروز نامزد  شتر تو دستم نگاه کرد وبا خیال یکم راحت تر برگشت سمتم و گفت:به انگ

 کردیم و قراره تا دوماهه دیگه ازدواج کنیم؟!!

 ه چیز ببخشین وات د فاز شاهین جان؟؟!!وات د فاک...ع

 رویا اومد نزیک تر و حول شده گفت:عه...خب ...پارسا نامزد کنه حاال تو چته که حرص اونو میخ..

 قریاد پارسا:به تو ربطی نداره 

:سر من داد گفت  .رویا که من جاش بودم درجا به ریق رحمت می پیوستم ش تیر کشید و تا مغز استخونم پیچیداوف گوشم با این داد

 زدی؟از ماشینت پیاده میشم تا...

 پارسا:به سالمت 

رویا که چاره دیگه ای نداشت وگرنه شرفش میرفت کمربندش و باز کرد و با نگار از ماشین پیاده شدن.صدای آه و ناله و آبغوره 

 دور شدن رو مخم راه میرفت. وقتی که گرفتنش تا

 ن شما رو برسونم ؟پارسا:نیلو خانوم شما کدوم مسیریت م

 نیلو:واال من دو خیابون با اال فاصله دارم

 آدرس و داد و پارسا رسوندش.اصال دلم نمیخواست تو این موقعیت با پارسا تنها باشم.

 نیلو جرات نکرد چیزی به پارسا بگه تشکری کرد و پیاده شد بعد با اشاره بهم گفت :ز بزن بهم 



 گفتم و دور شدیم. با قیافه ی ترسون و لرزون باشه ای

یا خدا من دارم پس می افتم.خدا رو شکر دو خیابون دیگه رد بشیم میرسم خونه و نفس راحتی از دستش می کشم.این وحشی تر بشه یه 

 کار دست من وخودش میده باور کن.

 من:خونه ازونطرف بود

.....:_ 

 من:پارسا

 _:خودم میدونم دارم چکار میکنم ....

 من:....

 نباش نمیخوام بدزدمت_:نگران 

ثانیه به ثانیه سرعت باال میرفت و  ه دایناسور پشت سرت گزاشته بچه!مگ م نشستم.ای بابا این باز سرعت گرفت.جااخمی کردم و سر 

 احساس می کردم تو فیلم سریع وخشنم.

یم که به ترسیدم و دستم و گزاشتم رو داشتیم با سرعت به یه ماشین نزدیک می شدیهو از ترس زیاد دلم شروع کرد به زیر و رو کردن.

 دست پارسا روی دنده و گفتم:پارسا

 کرمونی زده بهش بلند تر جیغ کشیدم و گفتم :پــــــــــــــــــارســــــــــــــــــــا

 ماشین و نگه داشت و به چشمای اشکیم نگاه کرد بعد گفت:چرا میترسی؟من حواسم به همه چیز هست 

 در حلقم و گرفته بود داشت خفم میرد.از تو دلم میرفت و میومد تا بیخ گلوم. بغوره گرفتن. یه چیزی انگارآمن شروع کردم به 

 دستمو گزاشتم رو دست پارسا . دستم و گرفت تو دستش و با نگرانی بهم نگاه کرد. دوباره

 گفتم : بزن کنار

 آروم میرم  _: من که دیگه دارم

 _:پارسا حالم بده نگه دار

 رد و گفتم:نیمخوام ماشین و به گند بکشمنگام ک

 منظورم و متوجه شد و زد بغل گفت :اال عیب نداره همین جا..

بدش و بهت نشون میده ،فقط باید  یعق بزن.بعضی وقتا که زندگی رو سریع پیاده شدم و تلوتلو افتادم لب جوب.آهان حاال دیگه راحت

.ولی یفهمیدم داره بهم چی میگهو اصال نم نوازش میکرد و از تو صورتم میزد کناراری و عق بزنی.پارسا از پشت موهام  باال بی

 خودمونیم مثل سگ ترسیده بود.تا این باشه عین وحشیا رم نکنه.

با بادستاش از صورتم داد کنار وبا غم تو چشمام نگاه کرد و گفت:من  پارسا موهای شالقی شدم و استفراغم که تموم شد حالم بهتر شد.

 ونم همش به خاطر احمق بازیای من اینطوری حالت بد شد آره؟مید

 زاشتم نه برداشتم با سر گفتم آرهمنم نه گ



دستاش و دورم حلقه کرد و سرم و گزاشت رو شونش و آروم و از موهام تا گودی کمرم نوازش می کرد.دستاش شفا بعد از پنج دقیقه 

 ناز و نوازش سرم برد عقب و گفت:بهتری؟

 تم آره ای گف

 به کفشام نگاهی کردم که دیدم پاشنش شکسته

 با اخم قشنگی گفت:بــــــــــله وقتی داشتی میرفتی سمت جوب پاشنه کفشت شکست و افتادی همینجا ولی انقد حالت بد بود که نفهمیدی

 عد قیافش غمگین شد و گفت:لعنت به من ب

 همش که تقصیر تو نبود.االنم که دیگه گزشته بازوش گزاشتم و گفتم: دستم و رو

گرفت و بعد از رو زمین من و  با دستش  بیفتم و که رو زمین گزاشتم نزدیک بوداومدم بلندشم ولی کفش پاشنه شکستم دستم و گرفت و 

 بغلم کرد .

 فیلم هندیا من بغل کردی ؟و عین راه میرفت و من و تو بغلش نگاه میکرد گفتم:ینی خودم نمیتونستم راه برم که ت همونطور که 

 بعدشم دیدی که کفشه داشت کار دستمون میداد : مگه فقط تو فیلم هندی هم و بغل می کنن ؟ ابرویی باال انداخت و گفت

 طلبکارانه نگام کرد و بعد بلند زد زیر خنده.

 خانوما رو مسخره می کنن؟اخمی کردم و گفتم:این مردا خودشون با پاشنه ی سالم میتونن راه برن که انقد ما 

 _:نه عزیزم ما تو جونوری به پای شما نمی رسیم 

 گزاشتم روی صندلی .با کله اومدم به ماشین رسیدیم و با خودم گفتم چقد حالم بیریخت بوده که تا اینجا 

 خونه بخت؟ یه ماشین پر دختر پسر از کنارمون رد شد و یه پسر مست و پتی از داخلش گفت:به سالمتی داری میبریش

پارسا به همشون یه نگاه پر تمسخر  انداخت و ای بی تربیت انگشت فاکش و چندبار براشون تو هوا تکون داد.اونام با کلی خنده و 

 مسخره بازی ازمون دور شدن.در منو ینی ببخشید در سمت من و بست خودش پشت رول نشست.

 !دارن تشریف 18چپ چپ نگاش کردم و گفتم:نمیدونستم آقا مثبت 

 بازیا نکردی 18مثبت  ینماشین و روشن کرد و گفت:حاال نه که خودم ندیدم چند بار با سارینا و نیلو جونت از

 لبمو گاز گرفتم و گفتم:تو اشتباه دیدی اون انگشت اشارم بوده

 _:البته که من چشمام چپه

 خندید و حرکت کرد.

 فتیم؟تو مسیر بهش گفتم :حاال نمیخوای بگی داشتیم کجا میر

 _:داشتیم؟هنوزم داریم میریم

 _:خب من که با این کفشای لنگی به لنگیم نمیتونم بیام آبروم میره همه بم میخندن،بعدشم االن ساعت،هیییین پارسا ساعت دههههههه

 گوشیم و برداشتم و صفحه شو چک کردم و گفتم:مررررسی این همه توجه و نگرانی والدین به منه به درد نخور 

 و گفت :تو االن خونه نیلویی دیگه برا چی باید نگران بشن؟خندید 



 گنگ نگاش کردم و گفتم:شی شده؟

 _:نیلو جونت به دادت رسیده.مامانت ز زده بهش و نیلو گفته شب خونه اونا میمونی

 مشکوک نگاش کردم که گفت : وقتی باال میاوردی زنگ زد به گوشیت و بهم خبر داد 

  یه پسربچه تخس و شیطونن.واقعا این مردا هرچقدر گنده بشن آخرش دوخت .  طلبکارانه نگاهشو به جلو

به سمت باال میرفت و خیلی وحشتناک سرسبز و هواش اصال حرف نداشت.حتی تو تاریکیم خیلی خوشگل بود و  وارد یه جایی شد که 

 شهر قشـــــــــــنگ زیر پات خودنمایی میکرد.نورای طالیی از دور آدم و یاد ویترین یه طالفروشی بزرگ مینداره.

خنده و حالت خاصی نگام می کنه .نکن شتم سمتش که دیدم داره با .برگسه ساعته پارک کرده و من شوتمبه خودم اومدم دیدم پارسا 

 اونجوری من پس میفتم بچه جون.

 خوشگل شده بودیا.. لی پارسا:میگم...امروز خی

 _:خب بقیـــــــش؟؟

 _:و..... 

بهم گفت نامزد کردین خنده ای کرد و گفت :....اال من یه روز بد وبرات ساختم...معذرت میخوام ..وقتی...وقتی پشت تلفن شاهین 

نمیدونی چه حالی شدم .انگار اول آب خیلی داغ از جهنم ریختن روم بعد انگار که  آب یخ ریخته باشن سرم.اصال فکرش و نمی کردم 

 اون دختری که شاهین همیشه با غم ازش حرف میزد تو باشی.تو که همه چیز...منی

 چندساعت پیشش نه به االن که عینهو یه پیشیه ملوسه.ووویی نگاش کن چه رمانتیک شده.نه به قیافه برزخی 

 فاصله... تا دوست که مثل داداش میموننسرم و پایین انداختم و گفتم:پارسا میدونی چه حسی بدی دارم وقتی بین دو 

قته ولی حتی اگه اصال و ابدا خودتو مقصر ندون باشه؟من دیوونه ی توام ،شاهینم عاش اشت رو لبم و گفت:هیــــــش...و گز انگشتش

 همه چیز ودرست میکنم نگران نباش.باشه؟ شاهین ازم فاصله بگیره من درستش میکنم.باهاش حرف میزنم .خودم

 تو چشمام زل زده بود ولی من سرم پایین بود و نگران تو فکرام غرق بودم

 ولوم سکسیش گفت:باشه ؟دستش و زیر چونم برد .تو چشمای طوسی مهربون و جذبه دارش نگاه کردم که آروم و با 

 سرم و تکون دادم که ینی باشه.نگاه گیراش رو لبام سر خورد که با سر گفتم نه.

 یخواستم باش کنم نجاتت داد تک خنده ای کرد و گفت:باید از زخم رو لبت تشکر کنی چون از کار پلیدی که م

 کنندش بودم که گوشیم زنگ خورد:سالم نیلوی منتو شوک این کارای دیوونه از ماشین پیاده شد و رفت سمت کافه بستنی .

 چی شد؟کارتو تموم کرد؟_:اییییی نیلوی من و کیـــــــــوفت..

 آنچه گذشته رو تعریف کردم و گفتم آنچه خواهید دید و میام خونه میگم. براش

 من. باشه ای گفت وتلفن و قطع کردم.پارسا با دوتا ذرت میکزیکی اومد سمت ماشین و یکی و داد به

 ...تنده؟_:وای مرسی 

 _:نچ سفارش کردم برا خانوم فلفل ملفل نزنن



 _:تو عه کجا میدونی آخه

 میگفتی من چی دوست دارم من چی دوست ندارم فالگوش وایساده بودم _:وقتی داشتی برا سارینا 

 _:پس فضولم هستی 

 _:حاال نه که تو نیستی

 بی ادب من کی فضولی کردم هان؟_:

 رو گوشی تو نه؟ قفلی زده بودم _:اونشب من 

 _:نخیرم من که گفتم به گوشی تو نگاه نمی کردم

 _:آهان البد به همون توله ای که گفتی داشتی نگاه می کردی،مرتیکه با اون چشای هیزش

 اومدم اذیتش کنم گفتم:دقـِیــــقا داشتم به همونجا نگاه می کردم

 ه غلط کردماومد ذرتای تو لیوان بریزه روم که گفتم:باش

 _:آهان حاال شد

 _:از کجا معلوم که خودت به دختر نگاه نمیکردی...دیدی که این پسرا چقد آب زیر کاهن

 مثل رویا بود نمیتونی تصور کنی چشمم افتاد به یه دختر... _:اتفاقا منم

 ؟ادامه بده و از نازبانوت تعریف کن  اولش فکر کردم داره دستم میندازه و گفتم:خب

 کن دارم میگم.موهای قهوه ای_:صبر 

 خب خدارو شکر این مشخصات منه

 پارسا:چشمای آبی خمارش که دیوونم کرده بود

 ای آشغال این چی داره میگه

 پارسا:لباش و تو ندیدی قلوه ای و خوش فرم 

 جیغم به هوا بلند شد وبا مشت زدم تو بازوهاش:تمومش میکنی یانه؟

 و بگم،شمارمم حتی بهش دادم ندیدی؟بلند خندید وگفت :حاال بذار بقیش 

 ؟دیگه قیافم حرصی شده بود :اسم نحسش چی بود

 درست تلفظ کن _:عه خانومم ،معشوقه ی من واسمشو

 _:گفتم اسم لعنتیش چی بود؟!!

 _:مش قربون

 بعد هرهر کرکر خندید.



 پوکر شدم و گفت :این چشم آبی و لب قلوه ای که گفتی مشخصات مش قربون بود؟

 ه دفعه بعد بهترین جارو برامون رزرو کنه چایی میاورد شمارمم بهش دادم ک برامون  دیگه اونشب_:آره 

 پشت چشمی براش نازک کردم و با یه خیلی بیمزه ای روم و ازش گرفتم.

دستم وبا تمام وجودش  اد .نگاش کرد و دلم هری ریخت.دستم وتو دست گرمش گرفت و بعد احساس کردم یه چیزی انگشتام و قلقلک د

 میبوسید وچشماش و بسته بود.حاال خوبه جای دیگم ونمیبوسه اونموقه معلوم نبود قیافش چه شکلی میشد.

تو این بیست و  کیهان  پارسا این و به خودت یادآوری کن که من بعدش گفت:هر موقع احساس کردی داری به کسی حسودیت میشه 

 ندیدم.اون حالت و رنگ چشمات کافیه تا عقل و هوش وکامل از سرم بپرونه... شش سال عمرم موجودی به زیبایی تو

 _:حاال کی خواست حسودی کنه ...اونم به خاطر تو 

 یقه پیشت فیلم میگرفتم که االن انقد زبون درازی نکنی برامن .موشچند دقبا حالت خر خودتی نگام کرد وگفت:ای کاش از جیغ جیغای 

 با جیغ گفتم:خودتی موش

. 

 نیلو آروم در و برام باز کرد وباهم یواش رفتیم تو اتاقش.

 نیلو:وااای تا این موقع شب چه غلطی می کردی با این مار افعی

 نیلو بیا بشین این جا ببینم _:

 رو تخت نشستیم و من مو به مو براش تعریف کردم.

 ،البد فهمیده پارسا خواطرخواهتهنیلو دهنش باز مونده بود و گفت:من موندم شاهین چرا همچین دروغی گفته

 _:آخه امروز تو کافه اصال اینطوری نبود که.فقط  من گفت دیشب به پارسا هرچی بوده نبوده گفته

 _:چی بگم واال.عیب نداره بش فکر نکن بسپارش به خودش و پاش و بیا بگیریم بخوابیم

 لباس راحتی بهم داد و رفت برام خوردنی بیاره.

. سرم که همچنان پایین بود  اپاسم تو خونه نیلو اینارفتم مسواک بزنم البته با مسواک زبود( شلوار گشاد )ینی که تیپم لش منم با اون تاپ و

 قلوه سنگ بود برخورد کردم.به یه تنه درختی نمیدونم 

 ؟نیما با اون ریشای درازش اخمی کرد و گفت:تو این جا چکار میکنی 

 شونه هام و باال انداختم و در کمال پررویی گفتم:اومدم خونه ی آجیم مشکلیه؟اشتم من که به این تخس بازیاش عادت د

 رفتم تو دستشویی وبه حاضر جوابی خودم هرهر خندیدم.

 مسواکمو که زدم رفتم بیرون دیدم هنوزهمونجور وایساده و نیلوئم داره غش غش می خنده.

 پهلوم و شوتم کرد سمت نیلو ورفت سمت اتاقش و محکم در وبست.نیما با اخم نگاهم کرد واومد جلو.پشت دستش و زد به 

 حاال من و نیلو جفتمون باهم غش کرده بودیم تو خنده.

 زود تند سریع رفتم تو تخت نیلو و چفت هم خوابیدیم.



کردم تو هوا معلقم و شب شده بود و داشتم پیاده می رفتم سمت خونمون ماشین ها از کنارم رد می شدن و بوق میزدن.یه لحظه احساس 

بعد خودم و رو دستای مردی دیدم.قیافش برام آشنا بود.چشمای مشکی و جذاب براق که انگار توش ستاره بود.ابروهای مشکی و 

خند خیلی خاصی به من که تو بغلش یدم .تو بغلش بودم با لبصورت استخونی مردونش من ویاد کسی مینداخت .خدایا من این وکجا د

 ط به محض اینکه پلک زدم دیدم با یه پیراهن نقره ای چاک بلند روی تخت مشکی خوابیده بودم.ی کرد.نمیدونم کجا میرفتم فقبودم نگاه م

 اصال نمیدونستم کجام . بلند شدم رفتم جلوی آیینه .اتاقش فوق العاده بزرگ و شیک با ترکیب رنگ مشکی طالیی.تو آیینه به خودم نگاه

ا سرکمرم میومد.چندتا تارشم خیلی شل وزیبا بافته شده بود.میکاپ خیلی خوشگلی داشتم و روی صورت و کردم.موهام باز بود و ت

قسمت های لخت بدنم انگار اکلیل نقره ای پاشیده بودن.لباسم از باالی زانو تا آخر چاک داشت و خیلی خوش فرمش کرده بوده . آستین 

ونم لخت لخت . سینه هام یکم پیدا بود.دست کشیدم روی همون قسمت و با تعجب تو های حلقه ای دور بازوم و گرفته بود و قسمت سرش

و خوش هیکلی با کت شلوار مشکی خیلی خوش استایل و جذابی بین چهار چوب در  نگاه کردم.درباز شد و مرد قدبلندآینه به خودم 

 و اصال نفهمیدم که کیه!! وایساده بود.نور از پشت سرش میتابید

 و آرومش که مثل رویا میموند اومد سمتم و گفت :بیدار شدی؟ با صدای بم

 دستاش و از هم باز کرد و من و توبغلش گرفت.چه بوی عجیبی داره .دلم براش پر کشید و حالم و دگرگون کرد.

 با همون لبخند ثانیه نوازش کردن موهام من و از خودش جدا کرد وسینش باال پایین میرفت و نفساش بهم آرامش می داد.بعد از چند

 خاصش و اخم  وحشتناک جذابی بهم چشم دوخت.

چشمای مشکی براقش دیوونم میکرد.دستش و باال آورد وپشت دستش و آروم روی بازوی لختم کشید.چشمام ناخودآگاه با اون حرکتش 

ندم و آروم از روی زمین بل محکم بغلم کردولبهاش و گذاشت روی گلوم زمین بادوتا دستش  خمار شد و زانوهام شل .نزاشت بیفتم رو

کرد و خوابوندم رو تخت پادشاهی بزرگش.پاهاش رو زمین و خودش روی من خم شده بود و نگاهش بین دوتا چشمای متعجبم رد و بدل 

اونم همزمان که نگاهش رو لبای نیمه میشد.دستام و سمت صورتش بردم و پوست نرم و صافشو با ته ریشای مشکی جذابش لمس کردم.

بازم سرخورد با شصتش آروم لمسش می کرد.تک خنده ای کرد و نزدیک تر اومد.تا جایی که لبام ،لبای قلوه ای مردونش و لمس 

 کرد.بوسه ی کوتاهی روش نشوند و گفت:خیلی دوست دارم 

سید.لبهاش داغ و خواستنی بود و هر چقدر میبوسیدم بیشتر دلم باز لباش و رو لبهام گزاشت و اینبار عمیق و با احساس تر من و بو

میخواست.دستام رو از روی سینه ش که هی باال پایین میرفت بردم سمت موهای پرپشت وخوش حالت بی نهایت مشکیش و آروم توش 

نفس کشیدنشو روی خودم رد.حاال شچنگ زدم.با این کارم دستای مردونش آدم براشون میمرد وپشت کمرم برد و منو به خودش ف

احساس میکردم.منو عمیق تر ولی با همون مالیمت و آرومی بوسید و بعد که لبهام فاصله گرفت دوباره بوس کوتاهی روش نشوند و 

بوسید و سرش رو برد سمت گردنم .بوسه های کوتاه و آروم ولی عمیق و بیهوش کننده روی گردنم مینشوند و بعد رفت بعدش چونم رو 

 ودی گردنم و اونجارو هم بوسید.سرش و توی موهام برد ونفس عمیقی کشید و گفت:لعنتی تو بوی بهشت میدیسمت گ

دلم برای لحن عاشقانش ضعف میرفت.میدونستم ،من میدونم که این رویاس و اون مرد توی رویاهامه پس خودم وبا خیال راحت به 

و به گودی کمرم میرسید.کنارم خوابید که با دستش گودی کمرم و فشار  دستش سپردم.با دستای مردونش روی موهام ونوازش می کرد

داد و من و به خودش چسبوند.نسیم خنکی موهام و نوازش میکرد و من تو اون نسیم رویایی فقط نفس عمیق می کشیدم.بینی خوش 

میداد.ته ریشاش لبام وقلقک میداد و اون با فرمش و به بینیم زد.لباش وگزاشت رو لبهام ولی نیبوسیدم و این حالت خیلی حس خوبی بهم 

دستش من وبیشتر به خودش میفرشد.حس کردم اشک داره از رو گونه هام سرازیر میشه به چشمام نگاه کرد و چیزی گفت ولی خیلی 

 محو و مبهم بود و نور سفید دورمون و گرفت و ..

ازش نسیم خنک میومد  ش خودم ندیدم.بلند شدم در و که رو پیحس کردم موهام داره نوازش میشه و وقتی چشمام و باز کردم کسی 

 ن .البته بعد از شستن صورت نشستم پشت میز صبحووه کنار خاله سنا .وبستم و رفتم پایی

دیدم نیما زهرمار تراز همیشه و سوییچ به دست از جلوی من ونیلو رد شد و گفت :تو ماشین  ماده شدم که برم خونه ی خودمون آ

 .منتظرتم



آدامس د ومنم بیخیال همه چیز رانندگی می کرتو ماشین آقای تخسی نشستم . من و نیلو خندیدیم و من از همشون خداحافظی کردم و رفتم

 باد میکردم و میترکوندم به من چه خودش دهنشو بسته.

 نیما:فردا توام میای متاسفانه؟

 ناسالمتی چشم بعضیا بله گرم کننده ی مجالسم _:به کوری 

 _:آره تو راست میگی 

 _: نه پس تو راست میگی 

 ریجکت کرد.زنگ خورد که نگاهی بهش کرد و گوشیش 

 از بغل نگاش کردم و گفتم:اوووو ریجکت می کنی ،نترس من غریبه نیستم جواب بده

 خنده ای کرد و هیچی نگفت.

 دوباره طرف زنگ زد و اون کالفه پوفی کشید و گوشی و پرت کرد رو داشبورد .

 گفتم:نیما اگه مزاحمه بده من جوابشو بدم تا دهنش صاف شه

 _:عه؟به سالمتی بزرگ کجایی شما؟

 _:من بزرگ همه جام 

 دستمو بردم گوشیشو برداشتمش و گفتم :بده من بابا وقتی انقد رو مخت راه میره

 نیازی نیست خودم از پسش برمیام گوشی رو گرفت و گفت:

 لینا )همون نامزدش(:خب من حالیش میکنم.مصفحه رو نگاه کردم نوشته بود 

 گوشی رو از دستم کشید و داد زد :گفتم الزم نکرده و به تو ربطی نداره 

 متعجب به قیافه ی ترسناکش چشم دوختم و دیگه تا خونه هیچی نگفتم.

ر خونه.این پسره دیوونه نشه یه خدافظ خشک و خالی گفتم و از ماشین پیاده شدم.سریع رفتم سمت پله ها و با آسانسور شوت شدم د

خوبه.من احساس کردم هنوزم دختره رو دوست داره ..ولی به من چه با این اخالق سگیش بره به درک بیشور به خاطر اون دختر 

 نچسب سر من داد میزنه.

. 

 لیا و سینا. م تدارک می بینیم برای عروس دومادیسه ماه می گذره و ما داری

چه غلطی کرده و االن دوماهه که باهم قهرن.ولی من اعصاب نداشتن نیما رو وحشی سر من داد زد فهمید که  نیلو همون روز که نیما

پای نیلو ننوشتم و ما همچنان دوستی فوق العاده صمیمیمون برقراره.تولدشم که رفتم نیما نبود.ینی من هرموقه من میرم خونشون این 

 و چلخل پسر میره بیرون وخودش وگم و گور میکنه.

فقط به می کرد من ساز مخالف میزدم  و لیائم  نشستیم داریم ست چوب موب انتخاب میکنیم.هرچی که سینا انتخاباالنم با لیا و سینا 

 حرف من گوش میداد.هفته ی دیگه مراسم عقد بود و یک ماه بعدم عروسیه .آهــــــــــــــان دیشدیری دیرین

 سینا ازدواج کنه ها االن حول برش داشته سینا زود تر مال خودش بشه.حاال خوبه لیا می گفت نمی خواد با 



سینا گرمش شده بود و رفته بود بیرون داشت با نمیدونم کی کی تو پاساژ حرف میزد.من و لیاهم ست چوب که شیک وپیک سیاه سفید 

گفت:واقعا ،حقیقتا و راه افتاد.سینا پوفی کشید و و نشستم  نتخاب کردیم و دراومدیم بیرون.صندلی عقب شاسی بلند تحفه نطنز سیناابود 

 شدم به خدا از دست شما دو عفریتهکردن با خانوما عین روز قیامت میمونه ،چل  وجدانا خرید

 . دندت نرم چشمتم کور زدم  رو شونش وگفتم:همینه که هست خودت با پای خودت اومدی خاستگاری پای لرررزشم بشین

 د و خندید.از تو آینه بهم نگاهی کر

 گوشیم زنگ خورد

 من:جانم بفرمایین

 خیلی به همه جانم جانم میکنه حواسم بش هستا تسینا در گوش لیا گفت:این خواهر

 لیا اخمی بهم کرد و گفت:آره جیز نگرفته 

 منم از حرص سینا وقتی دیدم صدایی از پشت خط نمیاد گفتم:جــــــــــــــــــــــونم عشقم

 _:سالم بلبل خانم خوش زبون 

 صدر خوب هستین؟بلند شدم خودم و جمع وجور کردم و گفتم:سالم آقای 

 خندید و گفت :به خوبی شما بانو.

 روسیان اگه این پنجشنبه وقتتون خالی باشه ببینمتون برای قرار دادد:خانم پطباز ادامه دا

 نم ،پنجشنبه کامال وقتم آزاده کم فکر کردم و گفتم:بله خواهش میکی

 سینا کنجکاو بهم از تو آینه نگام کرد که طلبکارانه و آروم بهش گفتم:ها ؟

 پشت چشمی نازک کرد و دست لیارو گرفت تو دستش .ایش سوسوالی چندش

 میالد صدر:پس من شما رو پنجشنبه ساعت چهار و نیم زیارت میکنم.قربان شما خداحافظ

 _:خدافظ

 ال که هی میگه زیارت کنم.اد بره مکه کربانگار میخو

 برا لیا و سینا توضیح دادم چه خبره که انقدر واق زده نگاهم نکنن .

 لیا کلی تشویقم کرد ولی سینا ته دلش قرص نبود و گفت :منم بات میام محیط تئاتر و بازیگری جای مناسبی نیست

 باشه ای گفتم که ینی برام مهم نیست.

. 

 ون میدادم که سینا با دستش پام و نگه داشت و گفت:چلم کردی ده یه دیقه آروم بگیرپاهام و عصبی تک

 _:خب چکار کنم استرس دارم

 _:حاال مثال چه خبره که استرس گرفتی ؟ میخوان بدزدنت مگه ؟



 _:هیششششش

 در باز شد ومیالد شلنگ با لبخند به گرمی باهامون سالم علیک کرد.

 ش که سینا به من گفت:تو برو آجی من منتظرت میمونماشاره کرد که بریم تو اتاق

 باشه ای گفتم و جلوتر از میالد رفتم تو.چه عجب این روی خوششو به ما نشون داد

تمرینمه و باید چکار کنم قرار داد رو جلوم گزاشت ،امضاش کردم و رفتم بیرون.باورم نمی  بعد از کلی فک زدن و اینکه چه موقه ها 

 کاریم چهار میلیون و نیم باشه.شد اولین حقوق 

 نگاهی به سینا انداختم که داشت برا خودش چایی شیرینی مینداخت باال نزدیکش شدم و گفتم:یه وقت بد نگذره ها 

خانم پطروسیان لطفا شماره شوهرتون و بدین که اگه به خندید و بلند شد .داشتیم از در بیرون میرفتیم که میالد از پشت سرمون گفت:

 دستری نداشتیم با ایشون تماس بگیریمشما 

 مرتیکه خنگ عوضی به سینا اشاره می کرد گفتم:همسر خواهرم هستن

 بعد سینا شمارش وداد واونم زد تو گوشیش.

اسش پرت بود.حاال به چه موضوع به تو ماشین سینا اصال حرف نزد و همش تو فکر بود.حتی وقتی خداحافظی کردمم نشنید انقد که حو

 می کرد نمیدونم ری فکردرد نخو

. 

 سارینا اومد تو و گفت:بابا خانمم بخدا داری مثه ماه میدرخشی از خوشگلی پاشو بریم دیر شد

 بهش گفتم:خبه خبه زبون نریز ببینم.ساری یه زنگ به نیلو بزن ببین آمادس بریم دنبالش

 بعد رژ سرخابی قشنگ وملنگم وتکمیل کردم.

 یکی رو کم داشتیمسارینا پوفی کشید و گفت:همین 

 جوری که انگار دارم یه بچه رو دعوا میکنم بهش اخم کردم و گفتم:عه!حسودی نکن 

پریدیم تو ماشین وده برو که رفتیم. مامانم اینا از صبح درگیر کارای عقد بودن و منم که اولین روز  تمرین تئاترم بود و از زیر کارا 

می گفت به نحو احسنت هااااا انجام میدادم وهرچقدر که  لی گرم گرفتم و هر کاری که صدرم کقسر دررفتم.امروز با هم گروهیای تئاتری

 گرفت ولی من پررو تر ازین حرفام فکر کنم تا االن خودش فهمیده .مستونم می کردن اون سخت گیر عوضی ایراد می بچه ها باریکال 

 سارینا:واقعا راضیم از انتخاب لباسی که برات کردم .

 ست سراپام و نشون داد وگفت:اصا ببینبعد با د

 _:او بله بله شما خوش سلیقه ترین بانوی درباری

 صدای آهنگشو نکره تر کرد و گاز داد.وایسادیم دم خونه نیلو اینا نیلوام با نیش باز اومد نشست.

 نیلو :سالم عشقم چطوری ؛سالم سارینا خوبی؟

 سارینا:قربونت خوشگل تو چطوری 



 وگرفتن یه امشبیو به خاطر جشن کل کالشون وکنار گزاشته بودن.دل وقلوه دادن 

 برگشتم گفتم:نیلو کدوم لباس و انتخاب کردی؟

 گفت:وقتی دیدم تو لباست آبی فیروزه ایه من همون لباسه بود برات عکسشو فرستادم آبی بود؟اون وانتخاب کردم 

اه کردم.ابروهاش وداده بود باال ومثال بی اعصاب بود .زیر بازوش گفتم ایول بزن قدش برگشتم جلو و از گوشه چشم به سارینا نگ

 ونیشگون گرفتم و گفتم:حسود

. 

برگزار می کردن.مامان و بابا و بابابزرگ و بقیه رو بغل کردم.همه  و  عقدمراسم  پیاده شدیم و رفتیم سمت تاالری که توش فقط 

ی  مهمون داریم تو خونه.عموم و خاله ها و داییهاو بچه هاشون و مامان و بابان عه ببخشید فامیالی ما اومده بودن و شب کلی میمو

 مامانم قربونشون برم چه ستی ئم کردن باهم ورپریده ها .

 هرچی چشم چرخوندم پارسا رو ندیدم.پریدم بغل سینا و لیا که خیلی هر دو خوشگل وخوشتیپ شده بودن به هم میومدن.

 ز گزاشتی که با سینا جونت هماهنگ به نظر بیای ؟تو کردی لنز سبدر گوش لیا گفتم:آخر کار خود

 لیا:مگه زشت شدم؟

 _:تو که هیچوقت زشت نمیشی میمون فقط من مشکی بیشتر دوست دارم.

 رفتم سمت سینا گفتم:چته سینا چرا رنگت پریده؟نکنه پشیمون شدی

 پشیمون شدم چه جورم : خندید و گفت

 ندلی پیش نیلو و سارینامن خندیدم و رفتم نشستم رو ص

 نیلو زد به پهلوم که دیدم پارسا از در وارد شد.اوف این عوضی چرا انقد سکسی شده.مگه داریم اصال؟

 سمت سینا.چقد قیافش عصبانیه.فکر کنم تو اون لحظه کارد میزدی خونش در نمیومد  سرش و آورد باال و تو چشمام نگاه کرد و رفت

 بعد دوباره از سالن خارج شد.سارینا بهم اشاره کرد برم ببینم چشه این!!در گوش سینا چیزی گفت و 

 میرفت سمت ماشینش و با تلفنش حرف میزد:آره قربونت برم من حواسم به همه چیز هست بلند شدم و رفتم بیرون پارسا

 _:نه قشنگم ،مو فرفری من تو نمیخواد نگران چیزی باشی 

 که خریدم و میدیدی ،بخدا اگه بدونی چقد دلم برات تنگ شده حلقه خوشگلی  _:کاش میومدی تا اون

 _:من هفته دیگه میام پیشت ،دارم لحظه شماری میکنم قشنگم 

 باش ت_:فدات بشم من ،مراقب خودتو چشمای قشنگ

 قه؟ کی پشت خط بود که این همچین قربون صدقش میرفت.موفرفری ،بیای تا عشقم و نشون همه بدم و حل؟ چی شد نفهمیدم  

وسط راه وایسادم و تصمیم گرفتم که برگردم .دلشوره عجیبی با این حرفاش بهم دست .ینی چی من و راحت می بوسه بعد به موفرفری 

 بیشورخریده !! شنگش میگه عشقم؟ حلقه ام که براشوچشم ق



نور تور و گرفتیم و سمانه رفتیم اینور اودن و من و دختر عموم و نیلو وگفتم که بهش نرسیدم.اونام بیخیال ش سارینارفتم نشستم پیش 

 میسابید. خالم قند

فک میزد .سمانه ازونور تور داشت باهام حرف میزد و من الکی  و ما عاقد آریایی آوردیم.عاقدلیا دوست داشت که عقدش آریایی باشه 

 آره آره می کردم.

 سمانه:نگا کن خودشیفته رو ها میگم چه خوشگل شدی میگی آره آره ؟

 حرفش دوتاییمون خندیدیم که عاقد گفت خواهر عروس  و شما دختر خانم شیطونی نکنید. به

خندیدن به من گیر افتاده بودن با نرمانتیک و جدی بودن و نیلو خیلی به زور خندمو کنترل کردم ویه دور همه رو نگاه کردم.سارینا و 

ه داشتن با عشق نگاهمون می کردن.فک فامیالی خودمو پارسا اینا و وای چندتا از دختر پسرای فامیلمون.بعد مامان و بابای و پارسا ک

.به من خیره شده بود و انقد تو فکر بود که  پارسا .با اون تیپ دختر کشش که نگاه همه دختر پسرای فامیل خودمون وخودشون بهش بود

رویا دورش حلقه شده بود.انگار تازه متوجه شده بود  نفهمید من دارم نگاش میکند.نگاه خشمگین و بدجنسم و سر دادم به دستش که دست

،یه نگاهی به رویا کرد و بعداز اینکه دستش و از تو جیبش درآورد رفت اونطرف تر پیش،وای من چی دارم میبینم رویا دستشو گرفته

ــــــــــــــــــله ی خوشگلشو داد منم شاهین اونجا پیش پارسا چکار میکنه.نگاهم و از نگاه جفتشون گرفتم و وقتی برای بار سوم لیا بـــ

مرسی بابت اونهمه کادو خوشگل که واسم کلش.لیا گونم و بوس کرد و گفت:همه چیز وفراموش کردم و جلو تر از همه پریدم تو سرو

 خریدی

 یبم شده دنیام که خوشگل ترین آجی دنیا نس بعد رفتم سینا رو بغل کردم و اون گفت:من خوشبخت ترین مرد

 اهش و زود زمین انداخت و رفت پیش دوستاش که همه ریخته بودن سرش.نگ

 همینطور .و شاهین حرف نزدم .اونام  اونشب حتی یک کلمه ام با پارسا

 دخترا فامیلمون همش در گوشم پچ پچ میک کردن :داداش داماد زن داره؟یا اون که دستش و گرفته بود نامزدشه؟

چندنفریم میگفتن فقط یه ملکه به اون میاد نه اون دختر هویجی کک مکی.که سارینا و نیلو اومدن ومن یه سریا میگفتن خیلی به هم میان 

 واز شرشون خالص کردن

حتی اونام تعجب کرده بودن از رفتار پارسا و شاهین.پارسا که بی احترامی نکرد ولی اصال نه سمتم اومد نه سالم کرد.پارسا که 

عصبانی بود شاهینم که همش میخواست دور از چشم پارسا بیاد سمتم و وقتی نگاه سرخ پارسا رو می دید نگاهاش بهم همش تو فکر و 

 بیخیال میشد.

. 

یک ماه از عقد عزیزای دلم می گذشت .من تقریبا توی دیالوگای تئاتر و چطوری بازی کردنم حرفه ای شده بودم و یک ماه دیگه اجرا 

ی هیجان زده و خوشحال بودم و دوستای باحالی نصیبم شدن معروف ترین سالن تئاتر تهران.خیل وداشتیم.هفت شب اجرا تو بزرگترین 

 رویا ته ی آینده عروسی عشقای من بود و...و اینکه پارسا با عمو و دختر عموی عزیزهفکه تعریف و تمجیداشون خر کیفم می کرد.

 ن احساس من به این قضیه چقدر توصیف نشدنیه!ی می شه به آمریکا سفر کرده.پس فکر کنم بدونیادلش دو هفته 

من روز به روز عشقم به پارسا بیشتر می شد و اون با دختر عموی عزیز دلش رفتن پیش معشوقه ی موفرفری و چشم قشنگ پارسا که 

 حلقه بندازه دستش و....مبارکا باشه پارسا خان

نه.اتفاقا نیمام )داداش نیلو (غیبش زده و جالبه که همه باهم یهو ظهور می کنن ته اگه بدوندارم نیلوام چیزی بهم نمیگه الب خبریم از شاهین

 و غیبشون میزنه.

 گوشیم زنگ خورد و من رفتم سمتش چرا دلشوره دارم:جانم نیلو



 _:)صدای گریه ی نیلو(

 _:نیلو چی شده ؟

 نیما _:اال...

 گفتم چی شده ؟قلبم اومد تو دهنم 

 به اعتیادش برگشته ،یادته قبال گفتم نیما دوساله که اعتیاد شدیدشو ترک کرده _:اال ..تو این یه ماه نیما 

 _:آره..آره یادمه

_:اگه بدونی ...چندشب پیشا حالش خراب و خمار بوده تو خیابون میخواد بره اون دست که مواد آشغال از دوست بی همه چیزش بگیره 

 که...که ماشین با سرعت زیاد میزنه بش.

 نیما ... _:نیلو االن

 _:تو کماس،بیا پیشم خواهش می کنم 

آدرس و ازش گرفتم و رفتم پیشش.بغلش کردم که با بیجونی تو بغلم افتاد .ازش پرسیدم و اون جایی که نیما رو برده بودن رو بهم نشون 

بیمارستان.خدایا حالش خوب داد.باهم رفتیم پشت شیشه .آخ الهی این دلم کباب شد.اون پسر تخس شر چجوری افتاده رو تخت بی روح 

 میشه،دوباره چشماش وباز می کنه و با اخماش و زبونش میفته به جونمون.

 عین همین حرفا رو به نیلو گفتم که بیهوش افتاد روی زمین همون لحظه خاله سنم و عمو بهروز بابای نیلو ونیما رسیدن وبلندش کرد.

سنم بی حال رفت کمپوتا رو گزاشت در یخچال و نشست رو صندلی و با اشک دعا من نشستم باال سرش.خاله سرم زدن به دست نیلو و 

 میخوند.خدا جون من میدونم اگه تو بخوای حال این خانواده دوباره مثل قبلش میشه.عالی و پرشور.

 ر دوش آب داغ.آخخخخنیلو رو هرکاریش کردم نیومد خونه یکم استراحت کنه.لباسای بیمارستانیمو انداختم تو لباس شویی و رفتم زی

 .  و خسته از تمام اتفاقات اخیر،مخصوصا برای حال نیما گریه کردم زیر دوش

ویس تا من و بابات ببریم این مامان جان بیا آدرس بیمارستان و تو کاغذ بن پایین .مامان تا من و دید گفت:لباسام و تنم کردم  و رفتم 

 .غذارو بدیم سنم جون یکم سرحال بیان 

 فتم منم میام گفت:نه الزم نکرده همین االن اومدی خسته ای .وقتی گ

 آدرس و نوشتم و مامان اینا رفتن.

رو مبل نشستم و فکر کردم وفکرکردم.تو ذهنم افتاد اگه االن یه بطری ودکا و یه نخ سیگار دستم بود با یه چند قطره اشک و  دو ساعت

 چشمای سرخ چقد هنری میشدم.

 یا با سینا و کلی خرید ،خندان و قبراق اومدن داخل .خداروشکر حداقل شما حالتون خوبه کاش نیلوفراینام...صدای قفل در اومد و ل

 سینا:سالم گنجشک آب کشیده،چطوری ؟

 من:سالم اسب آبی ،مثل اینکه شما بهتری

 لیا وسینا خندیدن که سینا گفت:تازگیا خیلی بی ادب شدی 

 چه ی الهیجان نرمهاومد لپم و کشید و گفت:لپات مثل کلو



 تعریف به جا و کامال مرتبطتونتعظیمی کردم و گفتم:ممنون از 

 دوتاشون رفتن باال .منم رفتم تو آشپزخونه و از پنجره ی بزرگ به خیابونی که حاال نم دار شده بود نگاه کردم.

 سا نمیزننلیوان چایی رو جلوی صورتم گرفتم و با خودم فکر کردم چرا اینا هیچکدوم حرفی از پار

 با ترس برگشتم و ماگ عزبزم از دستم افتاد روی سرامیک و شکست.حس کردم چیزی داره توی موهام وول میخوره 

 حالت خوبه چرا رنگت پریده ؟ اومد و با چشمای گرد شده گفت: سینا جلو تر

 شدی پشت سرمبیش از حد نزدیکم شده بود رفتم عقب وگفتم:سینا من حالم خوبه تو مثل جن بوداده ظاهر 

وگفت:سینا  دوال شد و شکسته های لیوانمو جمع کرد .لیا با یه لباس تنگ و چسبون اومد پایین و گفت:چی شده ؟بعد هین بلندی کشید

 شکوندی لیوان مورد عالقه یخواهرم و

 سینا بلند شد و گفت:من گه بخورم اگه از عمد اینکار و کرده باشم

 بیرون نمیام؟چرا من از فکر پارسای نامرد 

. 

 _:جانم نیلو 

 _:گریـــــــــــــــــــــــــــــه

 _:یا خدا نیلو چی شده

 _:فقط بیا بیمارستان...

 تو راهروی بیمارستان بودم و داشتم به سمت اتاق نیما میرفتم.با صدای جیغ و دادش که اومد سرم گیج رفت ودستم و تکیه دادم به دیوار.

 برگشتم سمتش و با چشمای اشکی عمو بهروز روبرو شدم.ر گرفت دستی از پشت روی شونم قرا

پرسوال بهش نگاه کردم که با لبخندی بهم فهموند نیما به هوش اومده.پریدم بغلش و ماچ بارونش کردم.خدایا شکرت که نیما چیزیش 

 کنم. سالشه.اوهوع بابا خانم باجی چه بچه بچه ایم می 30نشد.مگه همش چندسال سن داره ؟بچه فقط 

 من و نیلو نشسته بودیم رو صندلی و با لبخند به خاله سنم نگاه می کردیم که داشت به نیما کوچولو کمپوت میداد.

 خاله سنم:قربونت برم بخور ببین چقدر ضعیف شدی ؟

 نیما:نه دیگه نمیخورم

 من:نگا چه پوست و استخونی شدی بچه بخور اونو

 ال نگاهم کرد و گفت:چشم مامان جون نیما سرشو آورد با

ردم.اصال پشت چشمب نازک کردم والکی مثال به بیرون نگاه ک ولی من به خاطر داد اوموقشنیلو و خاله سنم خندیدن و نیما نگاهم کرد 

 کشه.م ولی تو این مدت حسابی شناختمش وقتی کسی و از خودش میرنجونه خیلی بیشتر عذاب می دیگه از دستش ناراحت نیست

. 

 کیفم و پرت کردم روی مبل و بعد از پرت کردن لباسام لم دادم و چشمای داغم و بستم.آخیش چه خوبه.



 انرژی گرفتم ولی...چقد دلم برای پارسا تنگ شده.برای نوازشاش ،برای بغل کردناش،لباش... ز واقعا با برگشتن نیما به زندگیامرو

از پارسا که برا نیلو حرف میزدم خنده ی ناخواسته میومد رو لباش...به هیچ وجه نیلو من  چراخیلی نامردی پارسا...همتون نامردین...

ودوست داره.همیشه از ناراحت شدن من رنج می کشید.اون که دوست نداره ناراحتیم و ببینه ...پس خنده هاش..ولش کن فردا با سارینا 

 حرف میزدم

 بعد از خستگی.چشمام گرم شد و دیگه رفتم به خواب عمیق ولذیذ 

 _:اال...اال عزیزم

 چشم تو چشم شدم. م و با سیناچشمام و باز کرد

 کمکم کرد و رو مبل نشستم:میشه یه لیوان آب بهم بدی؟

 _:ای به چشم

 حالت خوبه ؟رد و داد دستم.عرق کرده بودم .سیناا بهم گفت:رفت برام یه لیوان پرآب ک

 _:آره من خوبم فقط خواب بد دیدم...

 دورو برم نگاه کردم و پرسیدم :لیا کجاس؟به 

 _:لیا رفته باال دوش بگیره .یه لیوان دیگه آب میخوری؟

 _:نه دیگه بسمه

 مگه؟ دستش و با نوازش گفت:خوابت چی بود نشست کنارم و دستم و گرفت تو 

از خواهر  سینا به من تعجب کرد و گفت:هوی.لیا از پله ها اومد پایین و اول یه ذره از نزدیکی هرچی فکر کردم یادم نیومد.وبهش گفتم

 خوبه؟یلو تبریک گفتم االن حال داداشش نگ زدم به نمن فاصله بگیر ببینم. ز

 آره من که رفتم دیدنش سرحال بود : لبخندی زدم و گفتم

 لیوان آب و از دهنش دور کرد وگفت:خب خدا رو شکر

 نمیگه؟پس فردا عروسی برادرشه ناسالمتیدوباره دلم هوای پارسا رو کرد آخه چرا کسی ازش چیزی 

یه که فکر کنم فقط  رویا رو میخواد یا معشوقش و!من  وقتی به اینکه االن رویا و پارسا به هم نزدیکن دلم به درد میومد.اصال نمیدونم

 بازیچه برای دو روزی که اینجا بود ،بودم.

. 

 بغلم کرد.پشت میز دیدمش که برام دست تکون می داد.بلند شد و اومد 

 سارینا:سالم چطوری عزیزم

 _:بد نیستم عشقم

 نشسته بودیم دستم و گرفت گفت:نگرانی؟



_:معلومه که نگرانم ،فردا مراسم عروسیه هیچ خبری ازش نیست.من و بازیچه ی خودش کرده و حاالم با معشوقه ی موفرفری زیباش 

 داره تو خیابونای آمریکا خوش میگذرونه.

 حلقه های اشک بود نگاش کردم و چونم لرزیدبا چشمایی که توش 

صورتم و با مهربونی برانداز کرد و اومد روصندلی کنارم نشست وبغلم کرد:قربون دلت برم .میدونم تو چه شرایط سختی 

داشته  ؟یکم به خودت و پارسا فرصت بده .شاید برای کاراش دلیل هستی.میدونی تو با حرفات چند بار من و به زندگی امیدوار کردی

 باشه

 از خیابون با صفامون میرفتم به سمت خونه که شاسی بلند سینا خان بوق بوق کنارم وایساد.این دیگه از کجا پیداش شد. 

 سارینا ازم خواست باهاش برم که برای جشن فردا لوازم آرایش بخره ولی اصال حوصله نداشتم واونم که همیشه حالم ودرک می کنه.

 _:سالم سینا

 خانم خوشگله برسونمتون  _:به به

 _:بله برسونم که باید برم خونه کلی کار دارم 

 نشیا _:بپا فردا از خانم ما خوشگل تر

 از گوشه چشم نگاش کردم و گفتم :قل نمیدم

 لیا و گفتم :برا فردا وقت گرفتی؟ رفتم اتاق

 رست کرده_:بله بله ،وای اال فقط بیا ببین چقدر کارش خفنه .ببین مدالش و چه خوشگل د

 خدایی کارش عالی بود.لباسام رو عوض کردم ورفتم پایین با اهل خونه شامی بزنیم بر بدن

 پیش بابا فرهاد نشستم و برام ماکارانی پروانه ای کشید ومن دولپی خوردم.انقد برام کشیده بود داشتم میترکیدم.

 تو که هیچی نخوردی ببین چقد الغری   بابا فرهاد:

 مانکنم الغر نیستم_:بابا بزرگ من 

 مامان خندید وگفت:بله دخترای من باید تو آمریکا مدل میشدن

بابا فرهاد:عه؟باشه پس من داشتم برمیگشتم آمریکا با خودم میبرمت اگه پوز اون دختر عجق وجقا رو مالوندی به خاک یه جایزه گنده 

 پیش من داری

 لیا:عه بابا فرهاد پس من چی؟

 وگفت:توام از شوئرت اجازه بگیر بیا شونه هاش و باال انداخت

 زبون دراز کردم و گفتم:هاها سینگل باش وپادشاهی کن

 ایشی کرد وگفت:حاال مثال مدل بشم که کجارو بگیرم

 بابا:قبل از ازدواجت یادم میاد یه چیز دیگه میگفتی واال.من برم پیش بابا بزرگ مدل میشم و ایشیله میکنم پیشیله میکنم و..

 ؟پسر آقای کیهان از آمریکا برگشت  ،  :راستی سهیلمامان 



 دوتا گوش وکردم شیش تا.

 نمیدونم واال مثل اینکه رفته اونور آب فک فامیالش و بیاره برا عروسی بابا:کی پارسا؟

 _:همون که میخواد باهاش ازدواج کنه ؟

 یانیاد .یه سری گرفتاری اونجا داره انگار بتونه بیاد من گفت که معلوم نیست اصال فردائم _:نمیدونم واال ،کیهان به

 :وا ینی کارو بارش از عروسی برادرش مهمتره؟چه چیزابابا فرهاد

 پشت سر برادر شوهر من حرف نزنینا که من میدونم با شما  لیا گفت:

 چشمکی به من زد و از آشپزخونه رفت بیرون

 را هفته دیگه بیان ،خیلی مسرن آخهمامان داشت یواشکی چیزایی بیخ گوش بابا پچ پچ میکرد:بگم ب

 بابا:واال من تو همین یکیشم موندم میگم براش زود بوده ،این که دیگه قشنگ کودکه

 فهمیدم دارن در مورد من بیچاره حرف میزنن جوری که انگار گوشای تیزم نشنیده به مامان نگاه کردم که بهم لبخند پهنی زدو گفت:

 ؟تئاتر چطور پیش میره عشق مامان

 _:خوبه،داریم به قسمتای جالبی می رسیم 

 بابا فرهاد :من فقط ببینم تو رفتی پیش دیکاپریو داری فیلم باز میکنی اونوقت دیگه هیچی عه خدا نمیخوام

 ماش بی تربیته بابا:الزم نکرده دیکاپریو تو فی

 امشونمن و مامان خندیدیم که بابا فرهاد گفت:خودم باش میرم سر صحنه و زیر چشمی میپ

 بعد از کلی خنده و هرهر کرکر رفتم مسواک زدم و ده برو تو خواب.

 با شوک بدی از خواب پریدم و تا چشمام و باز کردم اشک از چشمام چکید.وا من تو خواب گریه کرده بودم؟

 د دیدی عزیزم نترسدر اتاقم باز شد وبابافرهاد که اتاقش نزدیک اتاق منه در اتاق و باز کرد و گفت:چی شد بابایی؟خواب ب

 ؟باز خواب بد دیدیچشمای خواب آلودش گفت:چی شده  با دستای لرزونم لیوان آب و ازش گرفتم که مامانم با اون موهای ژولیده و

 گفتم:چیزی نیست

 نگام کرد وگفت:چیزی نیست واونطوری دستات میلرزه ؟پاشو بیا پیش خودم بخواب

میرفتم که لیا با هندزفری تو گوشش انگار تو تماس تصویری بود  دش منم پشت سر مامان تاق خوبالشتم و برداشتم .بابا فرهاد رفت تو ا

 ؟از اتقاق اومد بیرون و گفت:چی شده مامان

 هخواب بد دید مامان:هیچیخواهرت

 قیافش وکج کرد و گفت:بس که ترسو و نونوره

 شدم خرمگس لعنت شده.ادا براش درآورم و رفتم تو اتاق بین مامان و بابا ینی درواقع 

بود.لیا در اتاق و باز کرد و گفت:پاشو دیگه تنبل وقت آرایشگاه برا عمم  10.ساعتم که چشمام و که باز کردم کسی درو برم نبود 

 نگرفتما دیر میشه



 با همون قیافه گفتم:عمه نداری که بخوای براش وقت بگیری 

 تو هیچ شرایطی زبونش کوتاه نمیشهاین دخترت  تعریف می کرد گفت:پوفی کرد و رفت تو راهرو و نمیدونم برا کی داشت 

 االنم از سینا خداحافظی کردیم و رفتیم تو سالن توپ رخ زیبا.جلدی رفتم آب زدم به صورتم و بعد از صبحونه رفتم آماده شدم.

م رفتم یه و منن قسمت مخصوص عروسا کال میکاپ آرتیستاش اینطور که لیا میگه تو مجازی خیلی برو بیا داشتن.عروس خانم و برد

ور دیگه.برا اونی که اصالحم می کرد خط ونشون کشیدم نمیخوام زیر ابروهام کامل تمیز شه که گفت:اتفاقا خودمم چون صورتت خیلی 

 چون نازکش کنی بد میشه بیبی فیس گفتم زیرش و فقط در حدی که حالت بگیره تمیز کنم.

غورس نباف بشین کارتو کن.میکاپ آرتیست به لباسی که قرار بود بپوشم نگاهی کرد وگفت:بشین که ثاتو دلم گفتم خب حاال مساله فی

 برات دارم

 :ای همین جوگیر وکم داشتیمگفتم  تو دلم

بود لباسم زرشکی پولک دار بود و از فسمت باالی زانو چاک قشنگی میخورد تا پایین و اندامم و مثل باربی نشون میداد . میکاپمم تیره 

 و چشمام و خمار تر کرده بود و رژم زرشکی براق بود .خیلی قجنگ شده بودم .

 میکاپ آراتیست نگام کرد و گفت : دختر تو خیلی خوشگل شدی .بشین بگم عکاسمون چند تا عکس ازت بگیره برای پیج و سایتمون 

 گزاشته بود دلم نیومد بهش نه بگمدلقک بازیارو نداشتم ولی چون بنده خدا خیلی برام وقت منم حوصله این 

 رفتم ببینم لیا در چه حاله که دوتایی وایسادیم بروبر هم ونگاه کردیم.

 ذوق می کنن؟غلش و مثه خرا ذوق کردم.مگه خرائم رفتم پریدم ب

ه بود.چشماشم که لباسش پف به اندازه و کال خیلی خوش استایل و جذابش کرده بود خدا نکشتش.میکاپش الیت و همچین تو دل برو شد

 .خدااارو هزار مرتبه شکر مشکی نگه داشته 

 رفتم بیرون.ادای دین پوشیدم و با همون لنگ لختم  برااز جفتمون باهم عکس گرفتن و شاه دومادمونم اومد.من یه شالی همینجوری 

چشمات عروس اونوره ببین این آقایون سینا برو بر داشت من ونگاه میکرد .دستم وجلو صورتش تکون دادم و گفتم:هوی منو خوردی با 

 فیلمبردار چی بهت میگن.

 اخمی کرد و همونطور که به سمت لیا می رفت گفت:بی شرف تو چرا همچین می کنی خب امشب که هیچکس به چشم نمیاد.

 چشمکی زدم و گفتم :به چشم میاد چه چورم به چشم میاد

ردم .سینا با لبخند جذابی به سمتش رفت و هرکاری که بهشون می گفتن عین با چشم و ابرو به لیا که اومده بود بیرون اشاره ک

 ..عه چیزه عین فرشته های پاک الهی انجام میدادن.ونمیم

 دمل رفتم نشستم عقب ماشین و فیلمبردارا دورم بودن وخفم کردن.هی خانم لبخند بزن ،خانمی اخم کن..اوففف بریم دیگه من عین

 مسسخره بازی در میاوردم همین که به تاالر رسیدیم.این دل من یه آشوبی بود که نگو.ر مجلل خوش تا رسیدن به تاال

شاه تق تق رفتم سمت نیلوفر وسارینا که در گوش هم پچ پچ می  های کت بلند مشکیمو رو شونه هام انداخته بود و عین این عمه

 خیالم راحت شد.نیلو من ومنی کرد و گفت:اال نیما...کردن.ازشون پرسیدم مامان باهاتون کجان گفتن داخلن و من 

 نیما چی؟نکنه نیومده_:

 شرمنده نگام کرد وگفت :باور کن روش نمیشد ..



 دستمو باال آوردم و گفتم:شمارشو بگیر گوشیتو بده به من ببینم

 گوشی رو از دستش گرفتم و بعد از سه تا بوق جواب داد.

 فتم بابام تاکید کرده حتما بیای ؟همین االن آماده میشی و میای شیرفهم شد.؟من:نیما این چه کاریه میکنی؟من نگ

 نیما:اال...اال من نمیتونم 

 _:ینی چی که نمیتونم 

 _:من تو رو رنجودم حاال بیا عروسی خواهرت؟

 _:مگه همیشه نمیگفتی من مثل خواهرتم پس چرا داری خودتو لوس می کنی

 من ..از دست  _:اوضام اصال خوب نیست .

 _:تو خوشت میاد که من اینجا باشم ولی دلم اونجا باشه و همش به این فکر کنم تو تنهایی؟

 . باشه میاممهربونیات بشم  کمی مکث کرد وگفت:قربون

 جیغی کشیدم و گفتم:باشه میگم نیلو آدرس و برات بفرسته

 پشت نیلو و سارینا قایم شدم. فکر کنم بدبخت کر شد.رفتم 

 ختر کجا رفت؟چقدم خوشگل شده بود تولهسارینا:این د

کچلش اضافه بشه...ینی میشه نیمائم ره ببینمش ،امشب فک کنم یه صد دویست نفری به خاستگارای کور و نیلو :وای آره چرا نمیاد دوب

 بیاد؟

 سارینا:آره با زبون چرب و نرمی که این دختر داره شک نکن راضی میشه

 اونام دوییدن پشت سرم همینجوری مثل خرگوش از دستشون در میرفتم که خوردم به یه تنه درختی.یهو با جیغ پریدم پشت سرشون و 

 بردیا:به به ببین کی اینجاس 

 من:میبینم که از ما سه تا بهترون پیدا کردی 

میرسه بعدشم دختر به دختر پشت سرش اشاره کردم که اومد نزدیکم و آروم در گوشم گفت :درسته که خوشگله ولی به گرد پای توام ن

 خالمه و به زور خودشو انداخت وسط منم باید پاسوز دلسوزیای سارینا خانم بشم

دختر رسید به ما و گفت :اوا چقد مهمون دارن .به من اشاره کرده و با غرور گفت :بردیا جان ایشون دیگه کی باشن توام به هرکی 

 میرسی وا میدی؟

 روس هستن.صداشون می کنیم شاهدخت اال اشون پرنسس دربار خواهر عیبردیا گفت:

 دختره با قیافه ی عین این سکته ایا بر وبر من ونگاه میکرد که از جلوشون رد شدیم ورفتیم تو سالن .

 سارینا گفت:تقصیر من بود دلم برات سوخت بدبخت حسود 

 وارد سالن فوق العاده بزرگ و با شکوه شدیم. ولش کنی گفتم و

 تر از خواهر من پیدا می کرد اصال؟نه واال!چین جشنی رو داشت سینا پررو بهخدایی لیا ،لیاقت هم



 چشم چرخوندم که با دیدن پارسا به دلشورم خاتمه بدم ولی نع...نیومده بود

تا دختر پسراشون رو هم تحمل کردم.هرچند من خود خاله ها و عموه وداییها و چند امیل سالم علیک کردم و واق واق رفتم با همه فک ف

ایش از بچه هاشون مثل خواهر برادر میمونن برام بعضیاشونم خاستگاری کردن ولی نگاه حسود خیلیهاشونم از بچگی پشت سر ما بوده.

 میمونا ...

عوضیا و گفتم:منم با اشاره گفتم میرم لباسا مو در بیارم.سارینا و نیلو که داشتن از پله ها میومدن پایین پیش مهمونا .لیا بهم گفت که برم 

 نمیتونستین صبر کنین منم بیام؟

عوض کردیم بعد به هم چشمکی زدن و با رفتیم لباس نیلو گفت:اونموقع که تو داشتی برا پسر دایی وپسرخاله هات لوندی می کردی ما 

 خنده رفتن پایین.

 ر نه انگار به خون هم تشنه بودنا.ده هه اینا رو ببین انگا

رو شونم برداشتم و انداختم روی رگال .جلوی آیینه موهای موج دار خوش حالتم و روی شونه هام  در اتاق و باز کردم و کتم و از

مرتب کردم و خودم وبرای بار صدم برانداز کردم.دلم میخواست با همون تیپ و قیافه خشکم می کردن که یه اثر هنری و تاریخی و 

رفتم و نفس نفس میزدم دستمو بردم عقب که عقبی د.از ترس چند قدم شصدای بسته شدن در اومد و همه جا تاریک هییین  ابدی بشم.

تو هوا معلق شدم .خودمو تو دستاش  فشم عقبی لیز خورد و من مثل پرببینم کجای اتاقم و از دست شیطان به کجا پناه ببرم؟پاشنه های ک

ردم سمت لبش خنده ی شیطون و آرومش بلند شد و جا به جا کردم و همه جاشو لمس کردم ببینم کیه .دستم و رو ته ریشاش کشیدم و ب

گردنش انگشتم و که رو لباش بود و گاز بگیره که بردمش عقب و دور  من دونستم ،دونستم که االن تو بغل کدوم بی معرفتیم. میخواست

 گزاشتم و آروم گفتم:پارسا؟

 ت:جان پارسا؟وسکسی گف رو لبام نشوند و خیلی  طوالنی اش و گزاشت رو لبام و آروم و لب

 دلم یه جوری شد وفشارم افتاد.

 اخم کردم و گفتم : من و بذارزمین 

مین باید همینجا تو بغل خودم زو برد عقب و گفت :نچ ،من تو رو نمیذارم صورتش تو تاریکی بود ولی چشماش برق میزدن سرش 

میخواست به سمت لبهام بیاد که در بازشد.یه مرد قد بلند  زدستشو آروم روی موهام که روی قسمتهای لخت بدنم بود می کشیدو با.باشی 

 و خوش استایل تو چهارچوب در وایساده بود که به خاطر نوری که از پشت سرش مبتابید سر وشکلش معلوم نبود.با لحن خاص وکنایه

 بعد دستشو کرد تو جیب شلوارش و در کمال خونسری ازونجا رد شد  داری گفت:معذرت میخوام خانوم 

 پارسا بعد سه ساعت تازه به خودش اومد و گفت:بـــــــــــــله خوائش می کنم .

 با خودم فکر کردم که مرده شاید برام آشنا بود.

 گزاشتم روی زمین و همونطور که دستم تو دستش بود چراغ و روشن کرد و با چشمای براقش گفت:ببینم تو رو

 منم سینش و حول دادم عقب وگفتم:دیدمت برو 

سرش پایین انداخت و بعد گفت:اال....من تمام  خندید و با همون خنده ی جذابش محو تماشام شد ولی من اصال نمی خندیدم.غمگین

من واقعا رو راستم باهات سواالیی که تو ذهنته رو میدونم...تو حق داری با این بی خبری یهویی من و پسم بزنی و دیگه نخوایم.ولی...

 از نیلو یا سارینا،حتی از لیا بپرس. فتادم .مجبور شدم.بروتی گیر اتو بد موقعی.

 تو این مدت همه چی و میدونستن؟ی شد و گفتم:ینی اونا چشمام عصبان

 به خاطر خودت چیزی نگفتن.ینی من ازشون خواستم،به خاطر در امان نگه داشتنت . مام زل زد و گفت:غمگین و پرحسرت تو چش



 همه چیز ودونه به دونه برات تعریف میکنم.باشه؟ نگاه پرسوالم و دید و گفت:بعد

 اون نگاه گیراش دوباری پرسید:باشه؟ یر چونم گزاشت و سرم باال آورد بایه قطره اشک رو گونم چکید و سرم وپایین انداختم.دستشو ز

 گفتم:باشه.ولی بدون من خیلی اذیت شدم 

 ولش کردم واز در خارج شدم.بله حقش بود باید ادب می شد.از جمع شدن اخمش فهمیدم قلبش به درد اومده ولی همونطور 

 از پله ها پایین رفتم که اونطرفیا برام دست زدن وهو میکشیدن.ته زکی مگه فیلم هندیه.

 دختر خاله ی پارسا وسینا اومد سمتم گفت:خواهر عروس پس کجایی ؟کلی همه دنبالت گشتیم خانوم خانوما

 کجایی دیوونه مثل فرشته ها شده و خودش و از بقیه قایم کرده لیا اومد پرید بغلم و گفت:بابا

خندم گرفته بود از این حرکات مبتزل با قهقه از بینشون بقیه دور من و لیا رو گرفته بودن  وما داشتیم براهم کری میخوندیم با قردادن.

نیلو گشتم ولی ندیدمش با خودم گفتم البد یکی ازین دختر دراومدم بیرون که سارینا دستم و گرفت و گفت بریم بیرون یکم قدم بزنیم.دنبال 

مخترا شاید یه پسر و گیر آورده داره باهاش میرقصه.تا پام و از در گزاشتم بیرون نیما رو دست تو دست نیلو دیدم.انقد خوشحال شدم از 

کرم کردی.انقد التماسم کردی بیا بیا بفرما اومدنش که جیغ خیلی رو مخی کشیم پریدم تو بغلش اونم محکم بغلم کرد و گفت:چته وحشی 

 اومدم.

 چپ چپ نگاش کردم گفتم:بروتو ببینم کم زبون بریز ،چه خوشتیپ کرده واسم 

 بعد رو به نیلو گفتم ببرش و خوشگل ازش پذیرایی کن 

نخورد .نگاهش کردم که دیدم  چشمکی زدم که ینی مشروب و اینا آره .نیلو باشه ای گفت و دست نیما رو کشید ولی نیما از جاش تکون

 با یه لبخند کج و چشمای مات برده تخم چشماش زل زده به من .سرم و کج کردم که دیدم نه این جدی جدی خشکش زده.

 لو دستش و جلو چشمای نیما تکون داد و گفت :خوردی دختر مردم وسارینا غش کرده بود تو خنده و نی

 . ز کنار ما رد شدنچند بار پلک زد و آروم با نیلو ا نیما

 داری می ترشی یکی ازین بدبختایی که عاشقتن و انتخاب کن و شوئر کن دیگه ایش سارینا گفت:تو

 _:آهان االن مثال تو دوسال از من بزرگتری نترشیدی؟

 _:خب من حداقل یه بار سابقه ی نامزد کردن و دارم

نگاش کردم و خندیدم با این حرفایی که میزنه.از بین درختای سبز و قشنگ محوطه رد میشدیم که صدای یه دختر از پشت درختا اومد 

و ولومشم پایین بود .من وسارینا فضولیمون گل کرد و رفتیم پشت درخت دید زدن.احساس کردم قلبم افتاد رو زمین جلوی پام.نه من 

پارسا نیست .پشتش به ما بود و داشت یه دختر و میبوسید و با صدای آروم قربون صدقش میرفت.دستش و تو دارم اشتباه میکنم اون 

گاهم کرد نموهای فر دختره فرو میبرد و بدنش و نوازش می کرد.حس کردم دستام یه تیکه یخن و روحم از بدنم جدا شده.سارینا نگران 

با چشمای قرمز از سالن رد م.سارینا بعد از چند ثانیه صدام کرد و پشت سرم دوید.که من عقب عقب رفتم و با دو از اونجا خارج شد

شدم و وارد قسمتی شدم که تاریک بود از بین جمعیت رد میشدم که لیا و سینا از دور صدام میزدن حالم اصال خوب نبود و بهشون 

د و چرخیدم سمتش.همون مرد قد بلند که وارد اتاق شده قطره قطره اشک از چشمام می چکید که برخورد کردم به یه مرتوجهی نکردم.

ذیت بود.اون پشتش به نور بود و صورتش مشخص نبود ولی برق چشمای مشکیش و میدیدم.ولی تو چشمای خیس من نور میخورد وا

نگاه می کنن.بهشون اهمیت ندادم با یه معذرت خواهی ازش دور شدم.از پله ها باال رفتم و از اون باال دیدم نیلو و نیما دارن بهم  میشدم .

و گریه می کردم.آخه چرا پارسا باید انقدر به من دروغ بگه.انقدر تو عاشق بودن خوب  روی صندلی افتاده و وارد اون اتاق لعنتی شدم.

 که باید تاوان بدم؟نقش بازی کنه.خدایا مگه من چیکار کردم 



باریک و قد بلند ودیدم که با و آروم نوازش میکرد.سرم و بلند کردم و یه زن در آروم باز وبسته شد و دستی روی موهام قرار گرفت 

موهام و نوازش میکرد.دستم و گرفت و بلندم کرد و گفت:بلند شو ببینم عروسک.حیف این چشمای قشنگت نباشه که داری  مهربونی 

 خرابشون میکنی؟

 _:سالم

 دستشو زیر چونم گزاشت و آروم گفت:سالم عروس قشنگم 

 ؟با تعجب به شمای طوسیش نگاه کردم .شبیه چشمای پارسا بود و موهای فر بلند وقشنگی داشت و گفت:میدونی من کیم

 سرم و تکون دادم که ینی نه.لبخند زد و گفت:من مامان پارسائم

 گفتم:چی؟پارسا که..

آمریکا زندگی میکرد و بعد ازون سال _:میدونم تعجب کردی .من مامان اصلی پارساهستم .پارسا تا پنج سالگی پیش خودم تو 

 فرستادمش ایران و اون تو خانواده ی کیهان بزرگ شد...االنم تو با اون چشمات قلب پسرم و دزدیدی

 _:آخه برای چی پارسا تو ..

 پارسا خودش همه چیز و بعدا برات توضیح میده باشه؟رم مانگشت کشیدش و گزاشت رو لبم و گفت:قربونت ب

 نه ی بوسیدن پارسا فکر کردم.اون دختر مو فرفری جوون که پارسا قربون صدقش میرفت کی بود؟تو ذهنم به صح

داخل.لباسش  فرفری داخل باغ اومد  میخواستم به مامان واقعی پارسا بگم که چی داره اذیتم میکنه که در باز شد و همون دختر مو

 شما اینجایین؟گفت:مادر جان وزیبایی داشت بعد  مشکی چاکدار بود و قد بلند واندام الغر

 بعد نگاهی به انداخت و گفت:به به خانم خانما چه عجب ما نمردیم وچشممون به جمال شما روشن شد 

هنوزم سوال تو ذهنم بود که ازپشت در به کسی اشاره کرد .کسی که وارد شد هیکلش همه چیزش عین پارسا بود .ینی فقط چهرش یکم 

 شلوارشم با پارسای من ست بود.دلم دوباره برای پارسا تنگ شد. فرق داشت ولی موها ،حتی کت

 این خانم خوشتیپ خواهر لیا جونن  دختره: مهرداد

حالت چطوره؟باالخره چشم من یکی به جمال شما روشن .پارسا سر من یکی  سالمم دست داد وگفت:مهرداد با لبخند نزدیکم شد وباها

 رو قشنگ خورده بود..من برادر پارسائم

 دوزاریم افتاد و با لبخند گفتم:برادر اصلیش 

 خندید و گفت:نه برادر فرعیش

 بلند خندیدیم  ومنم یخم باز شد وبا همشون سالم و علیکم گرمی کردم و مامان پارسا گفت:حاال با من میای پایین؟

 آره ای گفتم و تو آینه خودم ونگاه کردم ماشاال این میکاپی که برای من کرده هیچ جوره پاک نمیشه.جلل خالق 

 سرخی چشمامم کمی کمتر شده بود.

د تاشو تو جیب شلوار کرده بومامانش دستم و گرفت و باهم از اتاق خارج شدیم.از پله ها پایین میومدیم که پارسا رو پایین پله ها دیدم دس

 با همون حالت خاص همیشگیش نگام میکرد. و

 بقیه ام اومدن به سمتمون و یکی از فامیالشون گفت:عروس کوچولومونم اومد 



م که پارسا  شروع کرد به سخنرانی کردن:اال ازت میخوام همونجا وایسی و همه دست میزدن من باال ی پله ها هاج و واج نگاه می کرد

دوست دارم و میخوام جلوی چشم همه  ه جز تو هیچکس و نمی بینه..من..ن خیلی وقته که چشمام بخوب به حرفام گوش کنی.من...م

 بهت بگم که تو...آره خود تو باید مال من باشی.

تم و لپام سرخ شده بود و محو حرفای قشنگ و حرکات جذاب و کاریزماتیک پارسا بودم.بعد از کلی ور ورای قشنگ و رویایی اومد سم

 ؟...با من ازدواج می کنیت و گفت:دستم و گرف

 گرفتم و به بقیه که اونجا جمع شده بودن و داشتن واق واق من و نگاه می کردن،نگاه کردم. من هین کوتاهی کشدم نگاهم و از پارسا

 ونده بود و با سر بهم میگفت بگو بله.لیا دستاشو به هم چس

 لبخند نگاهم می کردن.نیلو با سر بهم گفت:بگو دیگه  بعد سارینا و نیلو کنار دختر پسرای فامیلمون بودن با

 .یزدن بام و نگاه کنم  بهم لبخند موای اصال روم نمی شد مامان با

 :خانم خانما بله رو بده که یه دیقه دیرتر بشه این آقا پسرمون رفتی میشه مهرداد 

 پارسا دوختم با لپای گل انداخته خندیدم و گفت :بله  و چشمم و به چشمای ملتمس  خندیدم

.برگشتم به مامان شهرزاد پارسا نگاه کردم که اومد سمتم و محکم بغلم ازی رو کرد تو انگشتم و دستمو بوسید پارسا حلقه ی خیلی نان

 کرد:ینی من انقد خوش شانسم که زیباترین دختر دنیا عروس من شده؟

 کرده بود و گوشم  ونگه میکرد.خخخصدای جیغ و داد همه کرم 

و مثل چی تفمالیم کردن .بابام  گوشم و بوسید و در گوشم :االن خیلی تو هوا سیر نکنی باهاش اتمام حجت کردم حداقل تا  نهمه اومد

 .فعال یه نامزدی سوریه که دل دوتاتون از نگرانی دربیاد دوسال باید صبر کنه تا عقلت کامل شه

 من خودمم حاال حاال قصد ادامه تحصیل دارم انداختم و گفتم:عقلم که کامله ولی شونه هام و باال 

لپم و تند تند بوس میکرد وکلمات  حرف میزد  بابا بزرگ پرتم کرد تو بغل خودش و انگار داشت با یه نی نی که پستونک تو دهنشه

 عجیب غریب میگفت.

.احساس کردم سینا کالفست و حالش خوب نیست رفتم ازش  گوش سینا پچ پچ میکرد لیا نزدیک بود باال بیاره از کارای بابا فرهادم در 

 پرسیدم :سینا حالت خوبه ؟

 _:خوبم خوبم .سرم یکم درد میکنه بس که این خواهرت حرف میزنه

 اموریت بت میدم که مخ سرش و بخورهزدم رو بازو سینا و رو به لیا چشمک زدم و گفتم:م

 چرا غیبش زدهاز نیلو پرسیدم :نیما 

 نیلو:گفت حالم خوب نیست و رفت .میگم نکنه خماره حالش بد شده اال جونم

 _:نه نیلو اصال نگران نباش من مطمئنم که اون با اراده تر از اینحرفاس

 بردیا با جدیت نگام کرد وگفت:بهت تبریک میگم ...ولی من میخواستم تو مال خودم باشی 

 مرسی که مال من نشدی دست خانوم خانومات میای به من میگی ت توخندیدم و گفتم:چند سال دیگه دس

 _:خودتم میدونی داری چرت میگی...تو عشق اول و آخرمی



 پشت چشمی بهم نازک کرد و رفت پیش سینا.آخی دلم سوخت.

کرد چون هردوشون رییس پارسا بهم اشاره کرد که برم پیشش بشینم رفتم نشستم و اون دونه دونه همکارای خوش وسینا رو بهم معرفی 

 یه شرکت بودن.

 اونام با استقبال ازم تعریف می کردن و من خر کیــــــف.هرچند هیزی چند تا شون تهوع آور بود.

 یکیشون پرسید:آقای آرمان خان رفتن؟

 پارسا پرسید :آرمان خان ؟

 _:بله برادرتون میناستش و دعوتش کرد اینجا پیش من نشسته بود 

 :آره با ماهان ولی پور از سینا خداحافظی کردن و رفتن یکی دیگشون گفت

هستن بزرگترین رستوران گیالن.حاال باهاشون در آینده آشنا  اقیانوس آبی یکی دیگه رو به پارسا گفت:آقای آرمان مالک رستوران

 میشین.ماشاللهه عین خودتون خوشتیپ و مقتدرن .

ارسا نگاه کردم که دستش و زده بود زیر چونش و متفکرانه به حرفای اونا گوش به اطرافم نگاه کردم .وای چقدر حرف میزدن به پ

میداد.ینی این قراره شوهر من بشه؟خندیدم با یه با اجازه گفتن از شرشون البته به جز عشقم خالص شدم.هرچی گشتم سارینا و نیلو وپیدا 

ک فامیال رها بشم.وارد محوطه شدم و...این که هنوز نرفته اسمش نکردم.رفتم بیرون یکم قدم بزنم و از مبارک باشه عروس خانم های ف

 چی بود؟آهان آرمان خان.

رفتم سمتشون ببینم باالخره میتونم قیافش و ببینم حرف میزد .همون فکر کنم ماهان ولی پور  با دوستش  نیم رخش زیر نور مهتاب بود و

 خیلی مرد مرموزی بود.

 به آقای آرماندوباره رو  وبه من نگاهی کرد  م پسره ماهان رخ به شدت جذاب.تقریبا نزدیکشون بودقد بلند و کت شلوار مشکی و نیم 

 ی کرد و رفت سمت ماشین پورشش.به من تعظیم کوتاه :بعدا می بینمت محمد ..گفت

 :مبارک باشه نیم رخ جذابشو سمتم کرد و گفت  محمد

 نمیاد کجا این صدارو شنیدم..اصال یادم اب و..یکم آشنا میزد صداش خیلی بم وجذ

 رد شد و رفت.و دیدم که با بی ام دبلیوی تیرش به خودم اومدم 

ی از پشت سرم اومد و موهای موج موجیمو که تو صورتم ریخته بود و عقب زد .دستش و دور کمرم حلقه همچنان تو فکر بودم  که دست

 دش خیلی رمانتیک گفت:دیدی باالخره مال خودم شدی؟م چسبید.لباش و نزدیک گوشم کرد و آروم بوسیدش .بعکرد و به

  بوسیدش و آروم می گفت:تو مال خودمی  سرش و برد سمت گودی گردنم و

 خندیدم و تو همون بغلش چرخیدم سمتش و گفتم:تو تا امشب کار ندی دست من بیچاره شرفم ونبری ول کن قضیه نیستی

با اخم جذابی که صورتشم همچنان با من فاصله نداشت گفت:خب میگی چیکار کنم من همین که بهت نزدیک میشم هوش وهواسم و 

 ازدست میدم 

 بعد به لبام نگاه کرد.دستم و گزاشتم رو سینش و هلش دادم به عقب و گفتم:خب به من نزدیک نشو 

لی محوطه ی تاالر.اونم یه دستشو تو جیب شلوارش کرد و با لبخند محوی پشت چشم همیشگیم و نازک کردم و رفتم سمت قسمت جنگ

چی ساخته شده که آدم نمیتونه ازش چشم برداره .اینا  شق وتحسین نگام می کنه .لعنتی دنبالم راه افتاد.عاشق وقتاییم که این طوری با ع

 حرفای دلم بودا ولی اخمی کردم وگفتم :تازه دنبالمم نیا



 دنبال تو نیام پس دنبال کی برم ؟ ه میرفتیم دستش و آروم برد تو موهام وگفت:همونطور که را

 چسبوند که باعث شد بین درخت و خودشم قدم بهم نزدیک شد وخودش ومحکم ب برگشتم سمتشو زبونم و دراز کردم عین بچه ها.با یه

 تو رو کوتاه میکنم ،حاال میبینی  با چشماش کل صورت و گردنم و برانداز کرد وگفت:من آخر این زبونگیر بیفتم.

 با پررویی گفتم:هه تا حاال هیچ بنی بشری نتونسته این دو متری رو کوتاه کنه

 با انگشتش چونم و لمس میکرد ومن داشتم ازون نزدیکی و نگاهای عاشقانش دیوونه میشدم.

بعد ببخشید میشه بپرسم کسیم اقدام به این کار کرده یا بعد لبای خوشگلش و بازو بسته کرد و با اخمی که قلب هرکسی رو میلرزوند گفت:

 نه ؟

 من بر وبر نگاش کردم و مات زده گفتم :ک...کدوم اقدام؟

 شصتش و باالتر آورد و لبام لمس میکرد.لبخند کج و شیطانی زد وبا چشمای خمار و شیطون نگاهم کرد 

 س کن حالم داره بد میشه خندیدم گفتم:پارسا ب

 شد و گفت:مبخوای حالتو خوب کنم ؟به لبام خیره 

 _:نخیر دلم نمیخواد 

 چشمکی زد وگفت:چرا میخواد 

 _:نخیرم 

 ینم میخواد چه غلطی کنه !چیزی نگفتم و نگاهش کردم ببحرفی نزد منم دیگه 

 نگاهش بین چشمام ولبام ردو بدل میشد.نزدیک شد و همون طور که لبام لباش ولمس می کرد گفت:دیدی توام دلت میخواد 

و به درخت داده بودم و اون فشار لباش و رو لند جانانه .آهان حاال شد.من تکیموبعد یه بوسه کوتاهی رو لبام نشوند وحاال یه بوسه ی ب

تم که رو سینش بود و با نفسای گرمش باال پایین میرفت و بردم و گردش و گرفتم.انگشتام و کردم توی م بیشتر میکرد.دسلبای پرعطش

ه ی برد پشت سرم و گزاشتش رو تندرنالین بدنم باال نرفته بود.دستو دیگشو موهای پرپشتش و اون من وهمچنان میبوسید.تا حاال انقد آ

 .گذاشت رو گودی کمرم ونوازش میکرد دستشو  حال میرفتم و از درخت.بعد که من خیلی بدنم بی حس شده بود و

 بعد از کلی مدت لبهاش و جدا کرد وهر دوتامون نفس زنان به همدیگه نگاه کردیم.

 گفت:این بهترین بوسه تو تاریخه و باید ثبت بشه

 ؟ موهام وپشت گوشام دادم و گفتم: ینی تو تا حاال هیچ دختری ونبوسیدی

 یر کرد وگفت:خب قیافم غلط اندازه ولی اگه بگم کس دیگه ای به جز تو رو بوسیدم دروغ گفتم.سریع نگاهم و قافگ

 حرفش حالم وازون چیزی که بود خوبتر کرد.لبخندی زد ودستم وگرفت کشید سمت تاالر.

 میرفتیم خونه ی سینا ولیا تا یه دور دیگه بزن وبکوب کنیم. تازه از سمت تاالر ساعت دو شب بود و ما

 عین وحشیا می پریدن تو ماشیناشون. فظی کردن وخیلی های دیگه امیلی ها همونجا خداحاخ

 پارسا دستمو گرفت و گفت :شما با خودم میای



 میخواستم بگم نه که بابا فرهاد دست دیگمو گرفت وگفت:نچ با بابا بزرگش میاد 

 بهم انداخت و خندش گرفت. اندر صفیپارسا نگاه عاقل خندیدم عین مشنگا دویدم سمت شورلت بابا بزرگ و 

 برای سارینا و نیلوفر دست تکون دادم و اونام با ما اومدن.

 بوق بوق بوق تو این خیابونای بزرگ و هوای عالی.

 بابا بزرگ ساسی مانکن گذاشت که با تعجب برگشتم گفتم:بابا توام؟

 بیا میزنم آهنگای مورد عالقه خودم رنه ل شما جوونا اینو گزاشتم وگام امی کرد وگفت :عزیز دلم من برا د

 الالالی الالی که امشب شب عشقه...زد آهنگ هاال

 برگشتم ببینم پارسا کجاست مامانش جلو نشسته بود و عه دخترای فامیل ما تو ماشین این چکار می کنن.واقعا که ندیده و احمقن..

بوس و ماچ و تف میفرستادم که سینا اومد جلو و با دستش بهم گفت برو بابا منم ماشین بابا بزرگ رسید به بنز سینا و لیا تند تند برای لیا 

 . کم نیاوردم و با انگشت ف*اک نازنینم جوابشو جانانه دادم

رو به روی هم می  ه و بزن وبکوب.من و سارینابه ویالی دراندشت سینا و لیا رسیدیم  و همه عین سیالشکر چنگیزخان پریدن تو خون

 پنجمیش و برداشت یکیم واسه من برداشت. چهارتا پیک باال انداخته بود. برامون مشروب آوردن.سارینا تا االن رقصیدیم که

 گفتم :ساری من نمیخورم ببین همه دارن نگامون میکنن

 چشمکی زد وگفت :بگیر من حواسم بهت هست 

گرفتم .همه تو سالن بزرگ خونشون خل وچل بازی در میاوردن  سریع سنگین بود که ش گرفتم وهمون پیک اول انقدبا اکراه از دست

وآزادانه باهم می رقصیدن .ینی اینطوری بگم هیشکی حواسش به هیچکی نبود دیگه .پارسا وسط همه ی وول خورندگان وایساده بود و 

 با لبخند قشنگی به من خیره بود .نیلو دستم و گرفت و به پارسا اشاره کرد.

 _:چی؟

 برو باش برقص یواش گفت:

 موهام و دادم پشت گوشم و گفتم:چی ؟چیکار کنم 

 ل داد و با حرص گفت :میگم برو با پارسا برقص من و هسارینا و نیلو زدن رو پیشونیشون و نیلو 

ت بعد دستش و گزاشت پشآروم می خندید. اکسش.صورتم نزدیک صورتش بود و پرت شدم بین جمعیت و آخر سرم افتادم تو بغل خود ن

 دست آزادمم گرفت تو دستای مردونش دستم و گرفت و گزاشت روی شونش. کمرم و 

 سرشو کج کرده بود وبا لبخند بهم نگاه میکرد.با آهنگ جذاب و خوش ریتمی که داشت پخش میشد مائم آروم تکون میخوردیم.

 خجالت بکشی بهش اخم کردم و گفتم:عه؟اینکارا چیه؟تو باید االن سرتو بندازی پایین و از بقیه

 ؟ مگه خجالت میکشنواهر شوما با داداش ما لب تو لبن خندید و گفت:االن مثال خ

 برگشتم و لب تو لب دیدمشون و دوباره رو به پارسا گفتم:خب اونا زن و شوهرن

 م منی.بعدشم مگه دارم چکارت میکنم که خجالت بکشیم ها؟وپارسا:خب توام خان



گونم و نوازش کرد .چشمام خمار شد حاال شانس آوردیم چراغا خاموش بود.دستش و باال موهام واز تو صورتم کنار زد وبا پشت دستش 

که خندید ،سرش و آورد پایین و گلوم و بوسید .بعد محکم بغلم کرد و سرش و کرد تو موهام و با حرص گفت:من باتو چکار کنم ها 

 ؟خودت بگو چکارت کنم؟

 ه روزای اولت که اونقــــــــــدر مغرور وپررو بودیه ای کردم و سرم واز روی بازوش برداشتم وگفتم:نه به االنت نه بخند

 به زور میدادی پررو بودم یا تو که جواب سالم من و تای ابروش وباال داد وگفت:من مغرور و 

که وارد ساختمون شدی و باهات چشم تو چشم شدم برات نقشه  مثل بچه ها با اخم نگاش کردم که گفت:هیچ میدونستی همون روز اولی

 کشیدم؟

 ؟شه کشیدی ها _:که برای من نق

با مشتم محکم زدم تو شیکمش که سرم و به سینش فشرد و گفت:میدونی عشق من بعضی وقتا یه نفر به خیال خودش هزار جور لوندی 

میکنی تو چشمای قشنگش میگی این  ولی...یه نفر دیگه همین که نگاهی و ادا و اطوار در میاره و تو اصال بهشم فکر نمیکن

 خودشه..همونیه که تو سرنوشت من نوشته شده...

 سرم و از رو سینه های سیکس پکیش برداشت و با یه نوازش لباش و آروم رو لبام گزاشت.

 

 پایان....

 

 (ن قصه ی ما با بقیه فرق داره .حاال حاال ها داریم گوگولیای من..)هاهاها واقعا فکر کردین این پایان داستانه ...نچ این داستان ای

 وگفتم:مامان اینا که نزاشتن پیشت بمونم فردا میام باشه لیا رو بغل کردم

 لیا با چشمای اشکی  گفت:فردا بیای باشه؟

 بیا برو جان من نمیخوام بخورمش که  سینا گفت:

 خونه خارج میشدم به لیا گفتم:مراقب خودت باش باشه؟پشت چشمی بهش نازک کردم وهمونطور که از در 

 _:توام همینطور قربون شکلت برم فرشته ی من

 بالخره از اخم و تخما ی سینا و آبغوره گیریای لیا جداشدیم و مامانم اینا و تقریبا همه جلو تر رفته بودن 

اون یه قطره ی گیر کرده تو چشمام اجازه ی باریدن  سوار ماشین پارسا شدم و منتظر نشستم تا خودش بیاد.چشمام و بستم و به

 دادم.چطوری خونه رو بدون لیا تحمل کنم .من بدون اون می میرم.خب دیگه فیلم هندیش نکن .

برگشتم بهش گفتم:تو االن  و فهمیدم پارسا پاچم کرد . صدای بازو بسته شدن در اومد.گونم خیس شدواقعا که نمیمیرم ولی غمگین میشم.

 دقیقا یک کیلو کرم پودر نوش جان کردی 

 لبخند ی زد وماشین و روشن کرد .بعد گفت:قربونت برم من حاضرم کل آرایشت و نوش جان کنم مخصوصا اینکه...

 گفت:مخصوصا اینکه...اون رژ لبتو بخورم ونم با گوش چشم بهم نگاه کرد وسکسیگوشه چشمی نگاهش کردم که ا

 من بازوی ورزشکاری سک*سی شو نیشگون گرفتم. قهقهه زد و



 ساعت چهار صبح بود .ماشین و میروند و مثال برای من آهنگ میخوند.

 وقتی که اینجایی

 وقتی که میخندی 

 وقتی که بد میشم

 چشماتو میبندی 

 وقتی که دنیارو 

 تنها با من میخوای 

 از هرطرف برم بازم باهام میای

 جز عاشقت شدن 

 چه کاری میشه کرد 

 میخوامت خواستنت 

 تو دلم ریشه کرد 

 وقتی که دنیارو 

 تنها با من میخوای 

 از هر طرف برم بازم باهام میای..

 )آهنگ وقتی که بد میشم از شادمهر قشنگم برین حتما دانلود کنید وخرکیف بشین(

خوشتیپش کرده بود و شل کرد و ساندروف ماشین و باز منم همراهیش میکردم و بلند بلند میخوندم باهاش.کراواتشو که به شدت 

 خنکی. دکرد.آخیش چه با

باالخره تو ماشین سکوت شد .تو همون فضای آروم ولذت بخش ماشین و دست چپمو گرفت تو دستش و بوسه ی صدا داری چلپ چلپ 

 رو دستم نشوند و قربون صدقم رفت

 _:پارســـــا

 _:جان پارسا 

 ینی مامان واقعیت من و کنجکاو کرده .فضولیم گل کرده  با حرفای مامانت.  من خیلیمیگم  من: آخ آخ دلم.

 طرز حرف زدنت برم من قند عسل  ن_:قربون او

 ذوق کردم که گفت :این یه بحث مفصــــــــله که باید سر فرصت برات تعریف کنم

ریخته بودن تو چشمای تو .اصال با هر نگاهی که بهم باشه ای گفتم که چشمکی بهم زد وگفت :چشماشو ببین .امشب هرچی سگ بود 

 میکنی انگار یه چیزی تو دل بدبختم خالی می کنن.

 خندیدم و گفتم:خبه خبه خودشیرینی نکن



و بدنم و نوازش میکرد و همش فرق سرم و  .با همون دستش که روم بود بازو دست راستشو باز کرد که رفتم نزدیک و لم دادم تو بغلش

 رد.یه نفس عمیقی کشید و آروم گفت:خدایا شکرتماچ می ک

 منم همینو تو دلم تکرار کردم وانقدر خسته بودم که چشمام رفت و تو بغلش خوابیدم.

 خانمم پاشو رسیدیم ای آرومش تو گوشم پیچید:اال...نمیدونم بعد از چند دقیقه صد

دستشو برد و چندبار رو گودی کمرم حرکت داد وگفت:خوب خوابیدیا  ه بهم نگاه کرد.با لبخندی که رو لبش بوداز تو بغلش بلند شدم ک

 خانوم خوشخواب

 کش و قوسی به خودم دادم و گفتم :اگه بدونی چه خواب خوبی بود

خندید وهمونطوری به حرکاتم نگاه کرد.دستشو آورد جلو وموهای روی گردنم و داد عقب.با سرانگشتاش نوازششون کرد وگفت:اگه 

 های بلندت من و چه حالی میکنه دلت برام میسوخت و میرفتی از ته میزدیشونبدونی این مو

 نگاش کردم وگفتم:خیلی خب پس من همین فردا میرم با ماشین از ته میزنمشون ببینم تو بازم منو میخوای

 ._:آره منم میگم وای تو چرا کچل شدی؟ چون دیگه مو نداری من نمیخوامت

 کرد .خندیدم و پشت چشمی بهم نازک 

دستمو بردم و موهاش و محکم کشیدم که برگشت سمتم و داد زد :من تو رو همه جوره میخوامت فهمیدی خوشگله ؟هرکاری کنی 

 خاطرتو میخوام .بدم میخوام

مردونش دو طرف بدنم قرگرفته بود و خودش اومده بود جلو.صورتش  بود چسبیده بودم به شیشه و دستای من با خنده ای که شدید شده

 نزدیک نزدیک صورتم بود وبا اخم ساختگیی که معلوم بود الکی میخواد خودشو عصبانی نشون به بهم نگاه میکرد.

با اون اخم و نگاه عاشقانش دلم افتاد به غش وضعف رفتن.با تک خنده ای اون خنده ی رومخم و تموم کردم و منم جدی بهش زل زدم 

منم کمربندمو باز کردم و برا اینکه اذیتش کنم :من میرم خونه اینجا که بعضیا بلدن فقط سید و رفت عقب ..اومد نزدیک پیشونیم  و بو

 آدم داد بزنن سر

 درو باز میکردم که دستم و گرفت و خیلی جدی وپر ابهت گفت:وایسا  

و زل زد تو  برگشتم نگاش کردم .سرش پایین بود وکامال جدی به نظر میومد.دستمو از روی دستگیره در برداشتم که برگشت

بعد سرشو چشمام.وای یا خدا این چرا وقتی جدی میشه انقد سک*سیه.انگشت اشارم و با انگشتاش لمس میکرد و به چشمام زل زده بود.

و اونم دست آزادشو گزاشت رو شکمم و با  و من دستم وگزاشتم رو شونش آورد جلو که منم همینکار و کردم .اون بیشتر به سمتم کج شد

 خفناکی به لبام نگاه کرد وگفت:قربونش برم دن داشتم دروغ نگفتم.با اخم جذابزش کرد.اگه بگم احساس مرشصتش نوا

بعد از مدت طوالنیی اولش بوسه های کوتاه نرم مینشوند وتبدیلش کرد به یه بوس عمیق و طوالنی.بعد لبای داغشو گزاشت رو لبم و 

 پایین بود گفت:مراقب خودت باشسرش وبرد عقب و برگشت سرجاش و همونطور که سرش 

 لپشو بوسیدم و گفتم :توام مراقب باش

پیاده شدم ورفتم تو ساختمون .کلید و انداختم به در و آروم رفتم تو.همه خواب بودن.وارد اتاقم شدم و انقدر خوابم میومد که با همون 

 آرایش افتادم رو تخت گرم ونرمم و خوابیدم.

. 

اعت بیدار شدم.این ساعت پررو دیگه اختیارش افتاده دست خودش هرموقه بخواد من واز خواب نازم با صدای دیرینگ و دورونگ س

 خیلی دوسش دارم و از بچگی دارمش.یه ساعت قرمز کوچولوی نازهرچند می پرونه.



میکاپ به هم ریخته شده و موهای لباس دیشبم تنم بود با اون م با اون شکل و شمایل خودم ودیدم که بلند شدم رفتم جلوی آینه که کپ کرد

 ژولیده.

 بعد از تمیز کاری روی صورتمو شونه کردن موهام رفتم نشستم پشت میز و گفتم:سالم به همگی 

 همه بهم سالم کردن و بابا بزرگ تا منو دید شروع کرد چک چونه زدن.

 میندازیم و اظهار نظر میکنیم.یزی که فکر کنید بحث راه حرف زدنش بودم باهاش در مورد هر چمنم که عاشق 

بابا رفت سر کار ومن بعد از صبحونه رفتم نشستم جلوی تلویزیون و برنامه جیمی فلن تماشا کردم.بلند گفتم:مامان حوصلم سر رفته 

 آماده شو بریم پیش لیا

ا کنکورت آماده باشی برو باال درستو مامان اومد بیرون و گفت:کجا بریم پیش لیا ؟یه دو روز بزار خوش باشن دیگه .بعدشم تو باید بر

 بخون

 پوفی کردم و گفتم:آهان باشه فهمیدم من خرمگس معرکه ام

 مامانم خندید که گفتم:بعدشم یکماه تا کنکور وقت دارم االن هیچ حس درس خوندنم نیست

 مامان سری تکون داد وگفت تنبل بعد دوباره رفت تو آشپزخونه.

 یدم گفتم :منم بیام؟میرفت بیرون که پر بابا بزرگ 

 و میرم ساعتشو نگاه کرد وگفت :تا ده دقیقه ی دیگه اگه نیومدی من گاز میدم 

 بعد رفت.ای بابا امروز من کال خر مگسم.تند تند آماده شدم.فقط یه رژ صورتی زدم و رفتم پایین.

 ی کنی گفته باشمچپیدم تو ماشین و بابا بزرگ گفت:جایی که میریم نه حرف زیادی میزنی نه شیطونی م

 _:مگه کجا داری میری؟

 _:حاال میریم میبینی

 وارد یه سفره خونه شدیم که دنبال سر بابا بزرگم رفتم و نشستیم روی تختی که انگاری دوستای بابا بزرگ بودن.

 .ز چشام شرشر اشک می چکید ا از وقتی که نشستیم اینا برا من از خاطرشون با بابا فرهاد حرف زدن.انقدر خندیدم که

 فکر نمیکردم تو جمع پیرمردا بشینم و انقد بهم خوش بگذره

 ماشین به بیرون نگاه می کردم که گفتم:به نظرت بریم پیش لیا از پنجره ی

 لبخندی زدو گفت:شما جون بخوا

 وگفت بیا تو ببینم.پیچید سمت خونشون و من زنگ در وفشار دادم.بعد سه ساعت صدای خواب آلود لیا پیچید تو گوشم .دکمه رو زد 

از جلوی تی وی چرخید سمتم و گفت :کی این از تو محوطه ی سرسبز و خوشگل رد شدم و وارد خونه شدم.بلند سالم کردم که سینا 

 بچه رو خبر کرد بیاد؟علیک سالم 

 له ها اومد پایین وگفت :سالم بهش زبون دراز کردم که لیا با صورت خیس وبی حال از پ

 عروس خانوم خوشگل و خیس.چرا انقد حال نداری؟_:به به به به 



 و گفت:تا صبح عملیات داشتن بایدم  حال نداشته باشه صدایی از تو آشپزخونه اومد 

 ینا اومد و گفت:دهنتو ببند پارساصدای س

 رفتم تو آشپزخونه که دیدم پارسا لم داده رو صندلی و داره چاییشو میل مینماید

 :تو اینجا چیکار میکنی؟ابرومو باال دادم و گفت 

 _:این تویی که باید جواب بدی.حاال اینجا چکار میکنی؟

 _:من اومدم خونه آجیم 

 ادام و درآورد که لیا برام چایی گزاشت رو میز وگفت:بشین صبحونه بخور .باکی اومدی؟

 _:با بابا فرهاد..

 _:عه خب پس چرا نمیگی؟

 دم و گفتم:گفت کاری داره ورفترفت سمت آیفون دروباز کنه که لقممو قورت دا

 لیا آهانی گفت و رفت سمت سینا.

 به پارسا نگاه کردم که فکش بازو بسته میشد و با اخم منو برانداز می کرد.

 بهم گفت:خودتو آماده کن برا این هفته

 _:که چیکار کنیم ؟

 _:که یه صیغه محرمیت بخونیم خیال من یکی راحت بشه

زنگ زد به بابات وگفتش که برا این دوتا اوسکول یه صیغه محرمیتی بخونیم که راحت باشن طفالی بعد دوباره گفت:صبح بابام 

 معصوم

 خندیدم و گفت:واقعا گفت اوسکول؟

 اونم خندید وگفت:اون نگفت من پیاز داغشو زیاد کردم

 _:آهان..حاال نه که تویکی تا االن راحت نبودی

 واس ما استی انقد لوندی نکنیابرو باال انداخت و گفت:تقصیر خودته میخو

غ لیا باعث شد من وپارسا برگرشتیم از پا میز باالخره بلند شد وکله ی من وماچی کرد و از آشپزخونه رفت بیرون.یهو صدای جی

 جمع نمیکینی من باید هی جارو کنم.سمتشون :سینا چرا انقد پوست تخمه ریختی؟تو که 

 نگران نباش خودم همرو جارو میکنم.رفت جارو رو آورد و شروع کرد جاروبرقی کشیدن پارسا رفت سمتشو گفت:چی شده آجی...هیچ 

 خندم گرفته بود از حرکاتش.نگاش کن توروخدا

 باساتو بپوش زحمت و از تو سر این سگ و گربه کم کنیم.پارسا بعد از جارو کردنش اومد سمتمو گفت :برو ل

 تو سگه خواهر من گربس  انگشت اشارم و باال آوردم باال  و گفتم:داداش



 دستی رو پهلوم قرارگرفت برگشتم و با سینا چشم تو چشم شدم که گفت:که من سگم ها؟

 اه گرد و گفت :بابا اصال سگ منم من اوهومی گفتم که پارسا به جفتمون نگ

 رفت بیرون و منم هرهرهرهر آماده شدم و از اون کله پوکا خداحافظی کردم و گفتم نگران نباشین بازم میام 

 نیایپرستی دیگه سینا گفت:جان هرکی م

 کردم که بیام و یه هفته ای وایسم تا دهن جفتشون سرویس شه حاال تو دلم فکر شیطانی 

 تم .بعد من گفتم:خب بریم دیگهدر ماشین و محکم بستم که پارسا متعجب برگشت سم

 زیر زبونی گفت:عجب زور وبازویی خدا به داد برسه

 و پارسا بهم گفت:خب عشقم برا نهار چی دوست داره بگم مامیم درست کنه؟حرکت کردیم سمت خونه 

 _:من که خونه شما نیستم امروز

تا شب .بابا بزرگتم که دیر میرسه بعد تو باید تا شب تو خونه غار وغور  ن_:نه دیگه تو امروز تنگ دل خودمی.مامان بابات خونه نیست

 کنی

 _:عه؟کجا رفتن؟

 کرج خونه ی دایی احمدتناینا تا شب _:اینطور که من با استفاده از فالگوش وایسادن فهمیدم لیا گفت مامانت 

 ه ی تو کرجش حتما کار مهمی داشتاز شمال اومده خون تعجب کردم دایی احمد

 اشه ای گفتم و اون مثل بچه ها آخ جونی گفت وذوق کرد.ب

 بلند سالم کردم که سارا جون )خانم کیهان مامان دوم پارسا(اومد بغلم کرد وگفت:سالم قربونت برم.چقد دلم برات تنگ شده بود.

 ببرش باال لباساش و عوض کنه  روبه پارسا گفت :

 ه کرد که دنبالم بیا.رپارسا با سر اشا

بهم کرد وگفت:خدا واقعا به دادم برسه.من تو میخوندم پارسا نگاه عاقل اندر صهفی  رو با دو رفتم باال و مثل کودنا با خودم آوازپله ها 

 رو بگیرم تازه بچه داریم شروع میشه.باید بشینم از اول بزرگت کنم

 _:خب خودت این طوری خواستی مگه نه؟

 ق شازدمون کجاس؟بعد رو مو ازش گرفتم وگفتم:خب حال این اتا

 از پشت آروم آروم هلم داد سمت اتاق خوش ترکیبش و گفت:همینجاس که میبینی

 وقتی وارد شدم کپ کردم و گفتم:وای پارسا کی این عکس و گرفتی؟

عکس بزرگ من روبروی تختش بود .مال جشن نامزدی لیا و سینا بود.تو عکس موهام افشون شده و سرم پایینه  ورنگ قرمز شراب 

 تعریف از خود نباشه که هست عیــنهو یه اثر هنری بود وی میز با رنگ لبام و لباسم همخونی عجیبی داره.ر



موهای روی کمرم و با دستش دو طرف بدنش قرار گرفت. م رو شونش و پاهام مثل ابرگشتم پریدم بغلش که بلندم کرد .سرم و گزاشت

خب ببین چقد دلبری میکنی؟بعد انتظار داری کاریت و طرف بدنم و گفت:نوازش کرد و من ونشوند روی تختش.دستاش و گزاشت د

 نداشته باشم

 یشه چرت کوتاهی بزن .بوس کوتای روی بینیم نشوند ورفت بیرون تا لباسام و عوض کنم بهم گفت اگه خسته ای تا غذا حاضر م

و تو سرویس بهداشتی اتاق پارسا آبی به صورتم زدم وسرحال اومدم.دراز کشیدم رو تختش .بوی اون ومیداد همون  لباسام و در آوردم

 بویی که حالم ودگرگون میکنه.چشمام گرم شد و رفتم به عالم رویا.

کردم وقتی دیدم با اون تنها صدای تیک تاک ساعت میومد.تکون خوردم که احساس کردم تو بغل کسیم .چشمام و آروم باز کردم وعشق 

اخم ریز منو بغل کرده و خودشم خوابیده.با انگشتام موهای صورتو زدم کنار و به چهره ی جذابش خیره شدم.دستمو نوازشگرانه روی 

خواست بکنه تو دهنش مثل یه می و مسش کردم که یهو با خورناسه انگشتمسمت لبش و ل بردم و کشیدم  ته ریشای مردونه و جذابش

 یدم و گفتم:هـــــــوی نخوریمون دیو دجلو من با خنده دستمو پس کششیر 

 تو جاش بلند شد و گفت:میخورمت چه جورم میخورمت خوشمزه ی بابایی

دندونای خوشگل وسفیدش معلوم شدن. صورتش و نزدیکم آورد و بوس محکم و کوتاهی از لبام  نشست و برگشت نگاهم کرد و خندید .

 فت:پاشو بریم غذا بخوریم از گشنگی مردم .کرد.سریع بلند شدو گ

 از اتاق خارج شد و من با کش و قوسی از تختش پایین اومدم.

 برام برنج کشید.دستپخت مامان سارا حرف نداشت .منم که شکمو ...نشستم و آقای کیهان مهربون و سیبیلو پارسا  پیش

ید از پارسا برای مدتی باید میرفت آمریکا.ای بابا سر فرصت حتما با سر میز در مورد اقامت تو آمریکا حرف میزدن مثل اینکه پارسا

  بپرسم که چه نقشه ای داره.

  یه چای دبشی آورد که کال اون روز خوشمزه رو خوشمزه تر کنه. ابعد ازغذا نشستیم روی مبل و مامان سار

 بابا شهاب ازم پرسید:شنیدم تئاتر بازی میکنی دختر هنرمندم

 بعد هفت شب نمایش داریم پشت سر همکنیم  یه روی یه نمایشنامه داریم کار میگفتم:امممم..آره چند وقتذوقی کرم و 

 خیلی عالیه . چه نقشی رو بت دادن بازی کنی ؟ بابا شهاب :خب عزیزدلم

 ا پرید وسط و گفت:یه جنین که از تو قنداقش فرار کرده پارس

زد رو شونش.با خنده پشت چشمی بهش نازک کردم و رو به باباش گفتم:من نقش  بعد خودش با خودش زد زیر خنده و مامانش یکی

 دختری رو بازی می کنم که از یه سنی میفهمه نیرو و قدرت ماورایی داره .

 تو دلم به نقشی که داشتم ذوق کردم که بابا ی شهاب گفت:پس داستانش علمی تخیلیه

ستانی به دخترایی اشاره میکنه که خودشون و قدرتی که دارن و نمیشناسن و اگه به _:بله خیلی تخیلی و مفهومیه،درواقع به صورت دا

 شته باشن به باال ترین درجه قدرت می رسن خودشون ایمان دا

 دیدم با همون عشق همیشگیش بهم نگا میکنه . مبعد از حرفم لبخندی زدم و به پارسا نگاه کرد

 ببینم دختر چجوری گل میکنه .میام مامان پارسا گفت:من که هر هفت شبشو 

 .چقد ریلکس و باحالن به خدا.ین باهاشون اونا رفتن که یه چرت کوتاهی بزنن ذوقی کردم و بعد از هم صحبتی گرم ودلنش



 منم با پارسا رفتم تو اتاقش .داشتم وسایل تو کمدشو برانداز می کردم که رسیدم به قاب عکس بچگیش با مامان اصلیش.مامانش خیلی

 هردو تا مامانش جذابن.آقا  ش شانس با بود هنوزم هست. خرزی

 گفتم :پارسا 

 صداش از پشت سرم اومد و گفت:جون پارسا بلبلم

 _:چرا تو بچگی از مامانت جدا شدی اومدی اینجا

بشین اینجا تا برات صورتم و با مهربونی و دقیق برانداز کرد و رفت نشست رو تختش .بهم نگاه کرد و به کنارش اشاره کرد و گفت:بیا 

 تعریف کنم 

رفتم نشستم کنارش و اونم دستاش وبه پشتش تکیه داد و گفت:وقتی پنج سالم بود از مامانم پرسیدم چرا من مثل بقیه ی دوستام ،مثل همه 

داییم با مادرم فهمیدم از  که بابا دارن ...من بابا ندارم.جوابم و همیشه یه جوری میداد که بیشتر سردر گم میموندم.تا این که تو صحبتهای

باباهه ول کرده رفته.هیچ وقتم نفهمیدم کجا و با کی ولی...ولی میدونستم و میدیدم  بود پنج سالش بود و من دوسالم همون موقه که مهرداد

آمریکا برای مامانم از ناشناس پیام میاد که اگه از آمریکا برنگردی  رنج میکشه.بعد از مدتی تو ی مامانم از خیانت و رفتن بابا

همونجایی که بودی دنیا رو برات جهنم می کنم .بالیی سر بچه هات بیارم که خون گریه کنی .مامانم با کسی هماهنگ میکنه و من 

من و برمیدارن و میبرن خونشون.بهترین خانواده  به یک سال نمیرسه که مامان سارا و بابا شهاب میانومیارن ایران تو ...پرورشگاه .

هرروز تو فکر مامان خودم بودم.هرشب از دلتنگیش تو بغل مامان سارا به خواب  سینا مدام هوام و داشت ولی..من ی دنیا بودیم و 

خانوادم و دادم وازش خواستم  برا تحصیل رفته بود آمریکا و مشخصاتمیرفتم..تا اینکه همین پارسال ایمیلی زدم به یکی از دوستام که 

 بگرده ببینن کجائن و در چه حالن.بعد از کلی گشتن و اینا سه ماه قبل از اینکه شما بیاین به این ساختمون و من گرفتارت بشم دوستم بهم

ردم فقط من توی خوشبختن.راستش دلم گرفت و احساس ک پولدر ازدواج کرده و با مهرداد خبر داد که مامان شهرزادم االن با یه مرد

به جز صدای گریه یه خانم چیزی نمیشنیدم.دوستم بهم اون خونه اضافی بودم تا اینکه شماره ای چندیدن بار باهام تماس میگرفت ولی 

ن یام داد وقتی که به مامانم گفته از طرف من اومده مامانم باراش و جمع میکنه که بیاد و من وبرگردونه پیش خودش.دوماه قبل از اومدپ

شما من پیش خانوادم تو آمریکا بودم و اونا کارای اقامت منو انجام دادن ولی من دلم نمیخواست از خانوادم  از ایران دور بمونم 

 بدجوری به اینجا وابسته بودم.خالصه یه دوماهی میرفتم و میومدم تا اینکه....

روز اول اسباب کشیتون توی البی ساختمون دیدمت و  اصال دیگه بهم نگاه کرد و ادامه داد :تا اینکه عروسکم وارد زندگیم شد.همون 

همون ماه اول برنامه ریزی کردم به مامان سارام بگم دلم نمیخواست از جایی که انقدر بهت نزدیکم و تقریبا هرروز می بینمت دور بشم.

ی میومد که من و ترسوند.همش تهدید می کرد ام پیامایاستگاری و..ولی تو طول چند روز برکنیم برای خ که تو رو میخوام و هماهنگ

میگفت من سر کسی که دوسش داری بالیی میارم که تا آخر عمر زار بزنی ..تو باید تاوان کارایی که پدرت کرده رو پس بدی.همون 

 خونه ی مارو زدی و مامانت خونه نبود یادت میاد؟ موقع که تو از بیرون اومده بودی زنگ

 آهان همونروزی که خیلی از دست مغرور بازیت حرص خوردمیکم فکر کردم و گفتم:

خندید و گفت:اون روزا عالقم بهت چندین برابر شده بود همش تو فکر تو بودم و کارام و میکردم.به حدی حواس پرت شده بودم که همه 

یه ی خاستگاری سینا از لیا شروع شد نمیتونستم دردای دلم و به کسی بگم همش تو خودم میریختم تا اینکه قضاز دستم کفری شده بودن.

ت دلم برا حرف زدنت و حرکاتت بلرزه ولی مال من نباشی.میدونی وقتی میدیدم من واقعا دیگه طاقت نداشتم هرروز جلوی خودم ببینم

با خودم فکر کردم پسرا بهت ابراز عالقه میکنن چقدر میترسیدم که نکنه تو مال اونا بشی.انقدر خسته شده بودم که دل و زدم به دریا 

آخه دیگه خبری از پیام دادناشم نبود.همه چیز کنار تو عالی پیش میرفت اصال اون طرف شاید من واوسکول کرده و داره بهم میخنده .

الم دقیقا این رویا بود.من حلقه برات گرفته بودم که شب عقد بهت درخواست ازدواج بدم که بازم سر وکله ی اون پیغام پسغاما پیدا شد.ح

داشت ازهمه چیز به هم میخورد اومدم جدیش نگیرم تا اینکه..تا اینکه اسم تو رو آورد با همه ی مشخصاتت.دیگه اون موقع فهمیدم 

خیلی حالم خراب بود از هردومون تحت نظر کسی هستیم.کسی که خیلی بهمون نزدیکه .داشتم دیوونه میشدم طاقت نیاوردم یه شب که 

مامانم تو ایران سپرد رزادم داد زدم.و مجبور شدم براش تعریف کنم که چی داره مثل خوره روحمو میخوره.ر مامان شهپشت گوشی س

به یکی از دوستای نزدیکش که مامور پلیس بود اونم با کلی تحقیق و ردیابی فهمید کسی مارو از دور می پاییده.و از روی تماساش و 

متوجه میشن که این آدم در حال حاضر آمریکاس .من تا قبل ازینکه برای همین کار پرس و جو توی آژانسای هواپیمایی و فرودگاها 

برم  آمریکا میخواستم همه چیز وبهت بگم تا اینطوری اذیت نشی..ولی هم خودم نگران بودم که بترسی هم مامانم گفت بهت نگم بهتره 



مواظبت باشن..من تو شب عقد ینی اگه بهت بگم احساس سکته  ..با نیلوفر و سارینا صحبت کردم تا هواتو داشته باشن غصه نخوری  و

کردن داشتم دروغ نگفتم.خیلی حالم بد بود از دور قربون صدقه شکل وشمایلت میرفتم و نمیتونستم بهت نزدیک بشم.دیگه نتونستم تحمل 

اش حالم و خوب میکرد .از حلقه ای که کنم و از تاالر زدم بیرون.انقد دلم گرفته بود که زنگ زدم به مامان شهرزاد.حرف زدن باه

برای تو گرفته بودم براش گفتم پیش ماشین بودم که برگشتیم دیدم تو پشت به من راه میرفتی رفتی توی تاالر.شاهینم به خاطر حرمت 

 کال شکسته شد.می کرد که این حرمت دوستیمون به عقد دعوت کردم وگرنه اون به خاطر اینکه تو دلت پیش منه انقدر بهم بی احترا

دلم گرفت با این حرف پارسا .من باعث جدایی دوتا دوست خیلی وابسته به هم شدم.دستشو گزاشت رو دستم و گفت:یه وقت به این فکر 

 و مثل قبل میکنم.نکنی تو باعث این جدایی شدیا؟نه من خودم بعدا رابطه ی خودم و شاهین 

بودم گفتم:پارسا،پس االن اون کسی که بهت پیام میداد وتهدید میکرد چی شد؟تو وقتی  نگاهش کردم بعد بلند شدم و همونطور که تو فکر

 رفتی آمریکا تونستی کاری کنی؟

پلیسا کلی کمک کردن با ردیاب گیری و این حرفا به خونه ای رسیدن که...که خونه ی زنی بود که به خاطر اون زن بابام به پارسا: 

 مامانم خیانت کرده بود.

به دستای مشت شدش نگاه کردم و با اون عصبانیتش گفت:پدرم هنوز عاشق مادرم بوده ولی به خاطر پول میره با اون زن با تعجب 

وانقدر عذاب وجدان گردن گیر بابام میشه که کار هرشبش میشه کتک زدن اون زن.رو میاره به مواد مخدرایی مثل ماریجوآنا و 

 کوکایین و انقد میکشه که ...

 ؟خانومه رو گرفتن _:االن اون

بهم نگاه کرد که اخمش باز شد و با لبخند گفت :آره آره اصال نگران نباش اون االن تو زندانه بدبخت .بیچاره جای زخماش هنوزم روی 

 بدنش مشخص بود..

 بعد سکسی نگام کرد و گفت:نگران نباش نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره

 مردونش و از هم باز کرد و من نشستم تو بغلش.آخ که چه حس بی نظیری داشت.به چشمای جذابش نگاه کردم .دستای 

تو بغل گرم و نرمش سرم و گزاشتم رو سینش و اونم آروم موهام و نوازش می کرد.سرم و بلند کردم و تو همون حالت به چشماش زل 

 زدم و گفتم :راستی رویا و عموت و برا چی با خوودت بردی.

نبال سرمون راه افتاد اومد دختره سمج .یک کلمه ام باش حرف نزدم تا جایی که م و بردم ولی رویا خودش دخندید و گفت:من عمو

 میرفت تو بغل باباش عر میزد ولی نمی گفت براچی چون عمو حسینم میدونست من عاشق توام 

 _:اوممم پس همه رو هم با خبر کرده بودی

تو جمعا و مهمونیا میدیدی چقد تو خودمم.اصال نه میخواستم نه میتونستم از فکرت  :باید چشماش و بین چشمام رد وبدل کرد و گفت

وبرا همین حرفای دلم و پیشش گفتم و خودم و خالی  دربیام عمو حسینمم که تعجب کرده بود پسر شر و شور خانواده انقد تو خودش باشه

 کردم.

 تای ابرومو باال دادم و گفتم:که اینطور 

 به ثانیه سک*سی تر میشد که گفت:بـــــــــــــــله دقیقا همینطور نگاهاش هی ثانیه

 موهام و پشت گوشم دادم و اون آروم لباش و گزاشت روی لبام و خیلی با احساس من ومیبوسید.یع بوسه ی طوالنی و عمیق.

خت روی کمرم.بوسه ی کوتاهی خیلی برام لذت بخش بود.دستاشو در کمرم حلقه کرد و من و سر داد سمت خودش و خرمن موهام ری

رو لبام نشوند .سرشو برد عقب و دوباره حمله کرد به لبای بیچارمو شروع کرد به خوردنشون.وویی خدا این چرا همچین میکنه وگودی 



ا نفس کمرم و نوازش میکرد و لبام وبا ولع میخورد.هنوزم دلم مبخواست ولی دستمو رو سینش گزاشتم و با یه فشار ازش جدا شدم و ب

 عمیقی گفتم:خفم کردی با اون لبات

 رو تختش لم داد و گفت :همینه که هست من شوهرتم و باید هرروز طعم لبات و بچشم وگرنه می میرم.

 _:آره جون عمت 

 _:کدوم عمم

 _:اونکه خیلی تپل بود

 _:مثل خودت با اون لپای کلوچه ایت 

 مامانت زنگ زد گفت تا یک ساعت دیگه میرسن و مامان سارا وارد شد و گفت :خوشگل من  در زده شد 

 دستام و به هم زدم گفت:آخ جون 

 مامان سارا اخم کرد و گفت:شیطونک

 به خوشمزگی لبای تو نخوردم  یو از در خارج شد .پارسا دستاش و پشت سرش گزاشت و به من خیره شد بعدگفت:تو عمرم خوردنی

 ابرو باال دادم گفتم:بس که پررو تشریف داری 

 خنده ی کرد و گفت :بیا بخواب بغلم تا بهت نشون بدم پررو ینی چی 

 _:تو که خودت سر خود اومدی پیش من الال کردی دیگه چی میگی 

 _:خب اون یه چشمش بود 

دست به سینه رفتم سمتش انگشتام و روسینش حرکت دادم .بعد صورتمو نزدیک صورتش برم مات و مبهوت به چشمام نگاه میرد.رفتم 

 با خنده دویدم سمت پله ها اونم با داد و بیداد مثل این وحشیا میدویید پشت سرم. بعد یهو لپشو گاز محکمی گرفتم. سمت لبشو

 داشت بهم میرسید که قایم شدم پشت بابا شهاب و اونم جلوی پارسا گرفت.

 کرد؟ م چکاراپارسا دستش و رو لپش کشید و گفت :حاال دیگه طرف اون و می گیری؟ببین باه

 بابا شهابم من و به سمت مبل هدایت کرد وگفت:خوبت کرد پس تو این همه مارو اذیت میکنی خوبه؟

 پارسا لبخونی کرد :برات دارم بعد رفت باال و فکر کنم رفت بغل مامانش گریه کنه.خخخ فکر کن پارسا با اونهمه ابهتش گریه کنه.

 ن عاشق بازی بسکتبالمچایی میخوردیم و بازی بسکتبال تماشا می کردیم.م

. 

 دم در مجتمع هنری که کالس تئاترم بود وایسادم و منتظرم موندم آقا پارسا تشریف فرما بشن.

 به ساعتم نگاه کردم که یک ربع به هفت رو نشون میداد.پارسا به من گفت هفت اونجاستا منتهی من حوصله نداشتم وایسم اونجا.

 تم رد بشم که شیشه رو داد پایین و فهمیدم میالد شلنگه .واسماشین سفیدی جلوی پام نگه داشت .میخ

 گفت:اال جان بیا تا خونه برسونمت 



 گفتم:نه ممنون منتظر کسی هستم

 ن ماشینا با بوق بوقاشون میخورنت_:تا اون کسی برسه که ای

 بعد ادامه داد :بیا باال من خودم میرسونم 

 ق پارسا چراغ زد و جلوتر وایسادتو دلم ای بابایی گفتم که ماشین مشکی و برا

 :ممنون نامزدم اومد دنبالم خیلی لطف کردین خندی زدم و گفتملب

 بعد با فیس فیس از کنارش رد شدم و سوار ماشین پارسا شدم.آخیشی گفتم و لم دادم رو صندلی .

 پارسا نگام کرد و گفت:بله دیگه وقتی انقد خوشگل میکنی نبایدم ولت کنن

 گردانمونه فقط به خیال خودش داشت من و از دست گرگای تو خیابون نجات میداد گفتم:نه بابا این همون کارنگاهش کردم و 

 پارسا حرکت کرد و گفت :خبر نداشته خودش یه پا گرگ درندس

زنه قول نمیدم سر من ب اخم کردم گفتم:حاال درسته که خودشم گرگه ولی بنده خدا حواسش بهم هست اگه دادایی که سر بقیه میزنه رو 

 زنده برگردم خونه 

 پارسا نگاهی بهم کرد و گفت:اوهوم پس خیلی گرگ تر از اینحرفاس

 پشت چشمی بهش نازک کردم و گفتم:خب اگه اون گرگه منم شیرم

 ه شیر نازنازی خندید و گفت :اون که بــــــله فقط هنوز یه بچ

 رگ و الکچری و گفت :پیاده شو بعد از یه ربع نگه داشت جلوی یه پاساژ بز

 ؟_:اینجا دیگه کجاست

 صداش و راز بقایی کرد وگفت:اینجا آفریقاس یک خرگوش خوشمزه در چنگ کرکس پیر اسیر شده

 _:خیلی مسخره ای.

 _:خب اومدیم خرید دیگه .میخوام واسط لباس بخرم.ناسالمتی فردا میخوام تو رو صیغه کنم 

 ه میخوای برام لباس بخری؟خب چون اصرار می کنی باشه _:ع

 گیرمجلو بقیه فیس و افاده ایا قیافه بخندیدم و رفتم پایین به تیپم نگاهی انداختم و گفتم:خوبه خدارو شکر خوشتیپم  و میتونم 

 خندید و اومد دستم و گرفت و گفت :تو بدتیپم باشی از همه ی پلنگای بزک کرده سری 

 _:نه بابا 

 خیلی گوگولی سرشو تکون داد وگفت:واال 

مراسم خیلی جمع و جور و خودمونی بود ینی یه صیغه محرمیت کوتاه مدت بود تا وقتی که عروسی بگیریم.هین آخ جون کی میشه من 

 با پارسا عروسی کنم...

 که لباساش اکثرا خوشگل بودن.ی باال رفتیم  نشست خیلی مسخره و نافرم بودن .طبقهنبه دلم  خیلی جلوی چندتا ویترین رفتیم و من لباسا



پارسا دستمو کشید سمت یکی از ویترینا.یه پیراهن سفید پوشیده و بلند که خیلی ساده بود وپشتش پاپیون خیلی بزرگ و دنباله بلندی 

 داشت. گفتم:من اینـــــــــــو میخوام و بس 

 پارسا به لباس نگاه میکرد وگفت:اونم تورو میخواد وبس

میپم نداشت که  من بدو بدو رفتم تو پرو از حولم سریع لباس و تنم کردم.زیپرفتیم داخل و لباس سایز من و از فروشنده خانم گرفتیم.

 ودشیدنش.بخواد سختم باشه پ

 به خودم نگاه کردم و ذوق زده رفتم بیرون و گفتم :پارسا بیا نگام کن 

 ؟فروشنده خانم خندید و گفت :منم بیام نگات کنم 

 بعد گفت اصال بیا بیرون کسی به جز شوهرت تو مغازه نیست.

 دستی به موهام کشیدم و رفتم بیرون .

 پارسا اومد سمتم و گفت:نگاش کن .بچرخ ببینم 

 دستم و گرفت و من چرخیدم  و فروشنده گفت :همینو بردار که برا تو اصا ساخته شده

 پارسا نگاه کردم و گفتم:آره خوبه به

 پارسا لپم و کشید و گفت:تو چنین خوب چرایی،انقدر خوب شده که زبون من یکی بند رفته

 قیافم و براش حول ملوچ کردم و رفتم لباسمو عوض کردم.

 فروشنده ساک و داد دستم و گفت :مبارکت باشه خوشگل خانم خیلی به هم میاین

 در خارج شد دختره یواش گفت :اذیتش نکنیا این بیچاره خیلی خاطرتو میخوادپارسا مخلصیمی گفت و از 

 تو دلم منتظر بودم تو بگیی گفتم ولی دختره به دلم نشسته بود و گفتم:قربونت عزیزم ،موفق باشی

مشکی دختر کش  دست پارسا رو گرفتم و رفتیم کیف و کفش و طالمال و هرچی به دستمون اومد خریدیم.آخر سرم یه دست کت شلوار

 برای پارسا خریدیم و برگشتیم سمت خونه.

 

 باهم خداحافظی کردیم و من رفتم تو خونه و انقد خوندم و رقصیدم که بابام یه چسب بزرگ آورد چسبوند رو دهنم .خخخ

آواز سیندرال  و میکردمبا صدای مامان از خواب بیدار شدم و درجا خیز برداشتم سمت حموم آخ که چه کیفی میداد.تو وان حباب درست 

 وهام وسشوآر کشیدم ..حولم و دور خودم پیچیدم و رفتم ممیخوندم.خودم و شستم و دراومدم بیرون

و میگفت :من عروسی کردم انقد  و تنم کردم و موقه صبحونه خوردن انقد بابا فرهاد قربون صدم رفت که  لیا لجش دراومدلباسام  

 ؟قربون صدقه ی من بیچاره رفتی 

 با چپ چپ یه حســـــــــودی نثارش کردم  و رفتم باال.لباسی رو که پارسا برام خریده بود و بو کردم بعدم پوشیدمش.میکاپمم خودم انجام

 دادم و موهام وفر کردم.بعد رفتم پیش لیا که نظر بده و اونم گفت :من حســـودما ؟اصال خیلی زشت شدی 

 م نظر مامان جونم و بپرسممنم گفتم :من که واسه تو نیومدم اومد

 با لبخند بهم میگفت :عروس چقد قشنگه ایشاال مبارکش باد اونم 



 دوماد خوش آب و رنگه ایشاال مبارکش باد..

 همه ریختیم تو ماشین و رفتیم برای عقد و گیلیلی. 

 دستم تو دست پارسا بود نگاهی به همه انداختم و با لبخند گفتم:بله

جیغ و دست و هورا و مامان سارا اومد گردنبند الماسی که با دیدنش چشمام چهار تا شد وانداخت گردنم.پارسا محو تماشام شد و گفت:آخ 

 که چقد بهت میاد 

 گونه هام سرخ شد و سرم و پایین انداختم که گفت:قربون اون خجالت کشیدنت برم 

ه اون دست منتظر من وسارینا برتم اون دست خیابون و من سوار ماشین شوئرم بشم .همتو پیاده رو بودیم که سارینا دستم و گرفت تا ب

م پیچید و اسممو صدا زد برگشتم از وسط خیابون به اونطرف خیابون میرفتیم که صدای داد پارسا تو گوش بودن که خیابون و رد کردیم.

دستمو روی صورتم گزاشتم و انقد با وحشت جیغ میکشیدم که روی صورتم پاشید .تو اون لحظه از وحشت  چیزی  یه موتوری و دیدم

 دم هر چقدرم پارسا و سارینا و همه صدام میزدن نمی تونستم هوشیار بشم .از حال رفتم و روی زمین افتا

از جام پریدم که پارسا اومد به سمتم و گفت :چی چشمام و باز کردم و سرم و تو دستم گرفتم . یه دفعه یاد اتفاقی که برام افتاد افتادم و 

 شد قربونت برم با گریه دستمو رو صورتم گزاشتم  و گفتم:پارسا ،پارسا من چکار کنم .چه اتفاقی واسم افتاد ؟هان 

 فتم.پارسا رفت آینه ی کوچیکی برداشت و جلوم گرفت.منم از ترس اینکه قیافه ی زشت و خرابم و نبینم دستمو جلو صورتم گر

 ببین خودتو خوشگلم.هیچی نشده تو آسیب ندیدی عزیز دلم. پارسا دستم و گرفت و گفت:

 با نگاه کردن چهره ی سالمم تو آینه سارینا وبقیه اومدن داخل.صورتم و بوسه بارون میکردن و خداروشکر می کردن.همزمان 

 ید حول کرد بچهخلوت کن دستم درآورد و گفت:دور عروس و آقای دکتر اومد سرم و از تو

 بعد رو به من گفت:االن بهتری دختر قشنگم

 _:آره االن حالم خوبه فقط دستام یخ کرده

 _:چیزی نیست داری خودتو برا شوهرت لوس میکنی

 چشمکی به پارسا زد ورفت بیرون.

 کنهکل بدنم درد می م.چشمای بسته گفتم:پارسا هنوز تو شوکسرم و به صندلی ماشین تکیه داده بودم وبا 

با دست راستش تو بغلش گرفتم و محکم ماساژم میداد تا بدن دردم برطرف شه بعدش گفت:چیزی نیست عزیزم .یه مشت الدنگ مبتذل و 

 بیکار خواستن ما رو بترسونن.شماره پالک موتورشو میدم پیداش کنن و پدرشو درارن بی همه چیز...

 شک میشهدستمو رو لبش گزاشتم و گفتم:حرص نخور عزیزم شیرت خ

 _:شیر من خیلی وقته خشک شده ولی شیر تو فکر کنم ماشاال جاری باشه

 آروم زدم رو لپش و گفتم:خیلی بی حیایی بی ادب

 خندش بیشتر حرصیم میکرد عوضی 

 استراحت کن امروز خیلی ترسیدی  مامان تخت و برام مرتب کرد و گفت:دخترم بیا یکم



به ی تخت و دستمو بوسید وگفت:پدرشو در میارم فقط وایسا ببین چکار کنم .تو رو میترسونن بی حال خوابیدم تو تخت که بابا نشست ل

 ؟بی ناموسای...

 میخواستم به بابامم بگم حرص نخور شیرت خشک میشه گفتم شاید بخوابونه تو دهنم.

 چشمام و بستم و همه رفتن بیرون.آخیش به یکم آرامش بعد از طوفان احتیاج داشتم.

 با مهربونی نگام میکرد وصورتم و نوازش می کرد.بهش گفتم:تو اینجا چیکار میکنی ؟ چشمام و نیمه باز کردم و اون و دیدم که 

 لبخند زد وگفت:اومدم عشق زندگیم و ببینم مشکلیه ؟

 گفتم:من که عشق تو نیستم

 قیافش غمگین شد و گفت:درسته تو مال من نیستی .تو مال من نیستی..

 همون مرد قد بلند چشم مشکی  .ت به سمت در باز تراس و خارج شد روی تخت بلند شد و رفبعد از 

 و من رفتم به سمت تراس ولی اونجا نبود.روی زمینم نگاه کردم نبود... ه بود پرده رو به رقص درآورد دبا

 ت.چشمام و باز کردم .خدایا این کیه که انقدر میاد به خوابم..خسته شدم انقد اومد و رف

 بابا بزرگ برام لقمه میگرفت و میزاشت تو دهنم.خندیدم وگفتم :بابا فرهاد مگه من بچه ام هان؟

 ساله از تهرانی 7از دید من هنوز  _:تو

 منم با لذت لقمه هاش و میگرفتم و میخوردم.چقدم مزه میداد.

 رای تاکسی دست تکون دادم ودربست گرفتم.م کیفمو برداشتم و رفتم به سمت خونشون.ماموریت سری داشتن.بوبه گفته لیا خان

 دم در خونشون پیادم کرد وکرایه رو حساب کردم.

 باید برای پس فردا یه جشن خفن بگیریم سینا:

 من:من که پایه ام ولی چکار کنیم

 که یهو اولش وحشت میکنه.ه جدید خودش سورپرایزش کنیم.ازینا تو خونلیا:من و پارسا تصمیم گرفتیم 

 فهمیدم و باهم یه طرح خفن ریختیم.منظورش و 

 من به همه ی دوستامون پیام دادم و دعوتشون کردم.

 اس کردم و ریختم دورم.کال از شینیون مینیون خیلی خوشم نمیاد همش دوست دارم موهام باز یا دم اسبی باشه. پایین موهام و

پفی و یقه ی یکم باز.بلوزش خودش یه  ه بلوز صورتی آستین یکماهه با یرژ صورتی آرایش الیتم و کامل کردم.تیپم یه شلوار سفید کوت

 گردنی داشت که تیپمو خیلی شیک وناناز میکرد.

 ریم که نقشه هامون به فنا نره.سارینا اومد تو اتاق وگفت :عروسک خانم رضایت بده بلند شو ب

و رفتیم سمت خونه ی ویالیی و بزرگ و شیکی که بابای حافظی کردیم باشه ای گفتم و مانتو و چیزام و پوشیدم و از مامانم اینا خدا

ه سمت پارسا هم به مناسبت ازدواجمون هم جشن تولدش براش خریده بود.خیلی هیجان داشتم برای امروز.سارینا حرکت کرد ب

 نکه مثل رویاسمحوطه ی بزرگ شدیم.اوف خدایا ینی من و پارسا اینجا کنار هم زندگی میکنیم.ای جردن.درها باز شد و ما وارد



 فرمایین من ماشینتونو پارک میکنمماشین و نگه داشت که مرد مهربون وخوشتیپی اومد گفت:خانم شما ب

تشکر گرم و صمیمی کردیم . رفتیم داخل.عین قصر سیندرال میموند .لیا و بچه هائم خیلی خوشگل تزیینش کرده بودن من و سارینا 

ه همه جا نگاه میکردیم.یه نفر از پشت دستشو گزاشت رو چشمم.اولش سبک سنگین کردم و همینجوری با چشمای گرد شده و فک باز ب

 دستای یه زنه.بعد گفتم :نیلو لولوگفتم خب 

 _:نچ

 _:لیا

 _:نچ

 خب یه راهنمایی کنیــــــــد ش سارینا نچ نچ می کرد و من گفتم هم

 سارینا:موهاش فرفری وناز و گوگولیه

 صدای خنده ی خانمه تو گوشم پیچید و با خوشحالی چرخیدم و گفتم:مامان شـــــــــهرزا د 

کلی لیا و بقیه دست اندرکاران دیزاین خونه رو تف مالی دست انداختم دور گردنش و بوسش کردم چقدر خوشحال بودم که اونام هستن.

 دیگه دست خودم نیست. هخرکی مکردم.ذوق کردنام

 پارسا گفت:خب تو االن ز میزنی به پارسا و مثال میگی خودت و برسون یکی از دوستای

 من:خب من اینکار و بکنم پارسا میترسه که

 گفت:نه تو نگران نباش پارسا و میشناسم سریع خودش و میرسونه

 گوشی رو گرفتم و گفتم:خب من چی باید بگم

 م_:گریه کن و بگو سریع خودت و برسون بعد آدرس و براش میفرستی

 .قلبم داشت میکوبید تو سینم دلم نمیومد اینکار و باش کنم .بعد ازیه بوق جواب داد:جانم زندگیمباشه ای گفتم و باهاش تماس گرفتم 

 ک که دوباره گفتم: عزیزم موش زبونتو خورده ؟آب دهنم و قورت داد

 که بازیگــــــر قهـــــــار. به بچه ها نگاه کردم که یواش بهم گفتن گریه کن.الکی صدای گریه درآوردم منم

 گفتم:پارسا ...پارسا خودتو برسون 

....:_ 

 _:پارســــــا

 با نگرانی پرسید:اال چی شده ...اال؟

 دلم برای صدای نگرانش کباب شد:پارسا فقط خودتو برسون

 داشت حرف میزد که قطع کردم .بچه ها برام دست زدن ولی دلم شور زد وبه خودم فحش دادم .

 ش پیامک کردم.دیگه تقریبا شب شده بود ماشین پارسا اومد که با سرعت پیچید تو محوطهو برا آدرس



قلبم شروع کرد به درآوردن صداهای عجیب و نامنظم.بچه ها سریع همه ی چراغا رو خاموش کردن و من وپرت کردن وسط خونه و 

 .خودشون رفتن توی تاریکی قایم شدم ای خدا بگم چیکارتون کنه عوضیا

 دلم رفت.. وسط خونه دید وایسادو نفس نفس میزد. پارسا از پایین صدام میزد و از پله ها اومد باال وقتی من و

 ا نگرانی اومد به سمتم و گفت: عزیزم چی شده ؟من تق تق با کفشام جلو تر رفتم و همونجا وایسادم.به سر وشکلم نگاه کرد و ب

دونه دونه روشن شد و حاال جیغ جیغ  غام کرد و با تعجب بیشتری بهم نگاه کرد.بعد چرانتونستم خندم و کنترل کنم و خندیدم .اخ

دیشدیری دیرین دیشدارا  ریرین.پارسا قیافش از تعجب روم پوکر شد و بعد توسط دوستاش کشیده شد به یه طرف دیگه و شروع کردن 

 :دارم برات کوچولود شد و با اخم گفتپارسا از کنارم ر تف تفی کردن هم.ماچ و بوسه و 

تو اون لحظه واقعا ( که دستم و گرفته بود کلی هر هر کردیم و قیافه ی پارسا رو به هم نشون میدادیم چون من و ساحل )زن مهرداد

 دیدنی بود.

ارسا روی مبل دستشو انداخته بود دور  مامانش و به قر دهند گانی  بروبکس آهنگای خفن وباحال میزاشتن و اون وسط قر میدادنااا.پ

نگاه میکرد.انگار اینجا حرمسرا بود پارسائم سلطان سلیمان.چه ژستیم گرفته پررو .رفتم باال که رژم و مجدد  وکه براش میرقصیدن 

.رژمو روی لبم زدم و لبام و از تو کیفم درآوردمنشستم جلوی آینه ی بزرگ و رژم . بس که خوردم و رقصیدم . بزنم که به کل پاک شده

من و نگاه می کرد از جام پریدم و دستم ورو  سینا تو آینه که  نوبه هم مالیدم.اومدم ریملم رو هم مجدد بزنم که سرم و بلند کردم و با دید

 قلبم گزاشتم.

 سکته کردم سینا چرا مثل جن پشت سرم ظاهر میشی ؟ گفتم:وای.تویی

 ای کرد ولی بعد دوباره جدی شد و اومد به سمتم و گفت:باید باهات حرف بزنم سینا خنده

 _:خیلی خب میشنوم بگو 

 گفتم سینا نگرانم کردی مسئله درمورد لیاس؟ کنجکاو نگاش کردم که رفت در وبست وباز اومد سمتم:

 لیا مربوط نمیشه .مسئله ی خودمه به  رش و تکون داد گفت:نخیر اصال همکالفه س

 :بگو من آماده ی خدمتگزاریم_

 نگاهشو از پایین باال آورد و به چشمام دوخت .لبخند محوی زد و دستش و آورد باال و با سر انگشتاش موهام و نوازش کرد .

بوی الکل میداد من فهمیدم حالش خوب نیست دستم و روی بازوش گزاشتم و گفتم:سینا حالت خوبه ؟اگه چیزی هست به من بگو من االن 

 دیگه خواهرتم عزیزم هرچی هست بین خودمون میمونه

 اخمی کرد و گفت:تو هیچوقت خواهر من نبودی و نیستی 

 ؟چی؟آخه برای چی  برگشت به سمت در و گفتم:

تو همون حالت با صدای غمگین و عصبانی گفت:من ..من از همون شبی که دیدمت همون شبی که روی تاب دیدمت...وقتی چشمم بهت 

 ...باهام حرف زدی ...وقتی می خندیدی...افتاد 

 بهم نگاه کرد و با ز گفت :دیوونه ی تو شدم

ه به سمتم قدم برداشت و گفت :آره تو...خود لعنتیت..من هیچوقت خواهرتو چشمام گرد شد وبی هیچ حرفی به خودم اشاره کردم ک

 گزشتم. تده بود دوسم داشت.من به خاطر دل پارسا از.چون لیا عاشقم شدوست نداشتم فقط از روی دلسوزی باهاش ازدواج کردم 

 ؟بازومو محکم فشار میداد و یه اشک روی گونم چکید.با چشمای سبز یشمی با اخم نگاهم کرد و گفت :چرا گریه می کنی



 چونم ارزید و گفتم:ازت متنفرم

نمیتونستم از بغلش بیام بیرون .صدای پارسا از با این حرفم چند لحظه بهم خیره شدو بعد حمله کرد به سمت لبام.هر کاری میکردم 

با دور شدم که پارسا در وباز کرد  میومد که با دستام روی سینش فشار آوردم و هلش دادم به عقب و چند قدم ازشاتاق تو راهرو بیرون 

 به ما نشسته بود روبه روی آینه نگاهشو رد کرد . که پشتن بعد به سینا لبخند به م

 بیاین پایین دیگه. کجا موندین ؟ قشنگم  پارسا:

 دستش و دور کمرم حلقه کرد و گفت:میخوام شمع تولدم و با خانمم فوت کنم 

 بهش لبخند زدم وپارسا رو به سینا گفت:داداشی بیا دیگه حلقم پاره شد انقد از پایین صدات زدم

 سینا بی حوصله گفت :شما برید منم االن میام

 ز درخارج شدیم.پارسا ازم پرسید:چشمات چرا قرمزه پرنسس من؟گریه کردی؟پارسا باشه ای گفت و باهم ا

 لبخندی زدم و گفتم:نه فقط یکم داغ کرده بود روهم فشردمشون اشک کرد

 سوخت گریه کردی بعد انکار میکنی بچه پررو به شوخی گفت:دلت براحال من

 ؟خندید م که باز گفت:سینا چرا انقد ناراحت بود 

 پرسیدم ولی گفت از خستگیه و چیزی نیست شمنم ازگفتم :راستش 

مگه کیک عروسیه  آهانی گفت و باهم نشستیم پشت میز .کیکش خیلی خوشگل بود اول اسم من و خودش بود که روبه همه پرسیدم:

 ؟ولی چقد خوشگله

 اول اسم خانمم و که خودم میخورم پارسا در گوشم گفت:

 م تو رو میخوام بدم گربه ی سارینا بخوره:ولی من اول اس بهش نگاه کردم و گفتم

 ؟_:عه داشتیم 

 ؟نشست و گفت :آماده نزدیک تر بهم 

 من با لپای گل انداخته خندیدم و گفتم:اوهوم

اونم خندید و با یک دوسه ی بقیه شمعا رو فوت کردیم از بین دود چشمم به سینا افتاد که دستش و تو جیب شلوارش کرده بود وداشت 

بهم نگاه میکرد.با دیدنش وافتادن یاد حرفاش احساس کردم فشارم باال رفت.حالم بد شده بود..پس زندگی خواهر من چی میشه.حیف اون 

نه نمیگم یه کاری میکنم سینا عاشقش بشه.این زندگی خوبشون نباید از هم بپاشه.پارسا  ؟ بی لیاقت.به لیا بگم یا نگمدوست داره که انقدر 

 حالت خوب نیست؟رنگت چرا اقدر پریده ؟ بلند مکرد بعد با نگرانی گفت: دستم و گرفت و

 ؟موهام و از تو صورت عرق کردم زد پشت گوشم و گفت :میخوای بریم دکتر 

 دستای لیا نگاه کردم که دور بازوی سینا حلقه شده بود.چقدر لیا دوستش داشت و فکر میکرد سینائم دوسش داره.به 

 ییدم سمت دستشویی .وحالم یه لحظه خیلی بد شد و بدنم گر گرفت .احساس کردم االنه که سکته کنم .دستم و جلوی دهنم گرفتم و د

ته دل عق میزدم و حالم خوب نمیشد وباز بیشتر عق میزدم.نمیدونم چند دقیقه گذشت که  در دستشویی رو محکم بستم و باال آوردم.از

در وباز کردم و بی حال افتادم تو باالخره تموم شد.پاهام داشت میلرزید و جونی توتنم نمونده بود.پارسا در میزد و همش صدام میکرد.



انقد باال آورده بودم که چشمام بسته شد فت یکی برام آب قند هل میکرد . فشارم و میگربغل پارسا.پارسا من و خوابوند روی مبل و یکی 

 وخوابم برد.

سقف چشم دوختم.چقدر همه جا آروم و ساکت بود. توی جام نشستم به چشمام و آروم باز کردم و به جز سکوت صدای دیگه ای نمیشنیدم.

 و به اتاق نگاه کردم خونه ی پارسا ..ینی خونه ی خودمون بود.

وهام و پشت گوشم دادم و از اتاق خارج شدم .از پله ها پایین رفتم که پارسا از پایین پله ها صدام زد ومن با همون کت شلوار شیکی م

 که تنش بود باز رویتش کردم.آخ ببینش اصال چقد هاته

 پارسا :عزیزم ، حالت بهتره ؟

 ایسادم که دستمو مثل شاهزاده خانما گرفت و بوسید به قیافه نگرانش نگاه کردم لبخندی زدم و رفتم رو پله ی اول و

 گفتم:خوبم عزیزم الزم نیست انقد نگران باشی 

 جلو تر اومد و من و محکم تو بغلش گرفت .چون رو پله ها وایساده بودم تقریبا هم قد شده بودیم.تازه کفشمم پاشنه بلند بود درش میاوردم

دی گردنم برد و بوسیدش بعد لباش و گزاشت روی گوشم و گفت:تو که من و جون به لبم سرش و تو گوفکر کنم بازم کوتاه تر میشدم.

 کردی کوچولو 

بعد زیر پام و گرفت وبا یه حرکت من و تو بغل خودش گرفت همونطور که باهاش چشم تو چشم شدم گفتم:ببینم بقیه رو دک کردی که 

 ؟اینکارا رو باهام کنی 

 تازه کجاش و دیدی امشب حاال حاال ها بات کار دارمتای ابروش وباال داد و گفت:

 ؟هیوال تنها گزاشت توئه پرسیدم :حاال قبل از این کار وبارات بگو ببینم لیا چجوری من وبا

 _:حاال این یه رازه 

 با گفتن اسم لیا یاد حرفای سینا افتادم.

 پارسا روی مبل گزاشتم و بازوم ونوازش کرد وگفت :عشقم حالت خوبه؟

 آره خیلی خوبم فقط از تو میترسم_:

 خنده ی شیطانی زد و افتاد روم و محکم بغلم کرد و سرش و گزاشت رو سینم و چشماش وبست.

 یه آخیش بلندی کشید و گفت :این بوی تنت آخر من و دیوونه میکنه

 انگشتام و نوازشگر توی موهاش فرو بردم و گفتم:حاال نه که االن دیوونه نیستی

 و چیزی نمیگفت.بعد از چند لحظه احساس کردم خوابش برده.اوا این بود که برا امشب حاال حاال ها کار داشت؟نفس میکشید 

م با کت بهش نگاه کرداز زیرش خودم وخالص کردم و کوسن مبل و گزاشتم زیر سرش.رفتم از باال یه پتوی نازک انداختم روش.

 خیلی شیرینه این پسر وکراواتش خوابیده بود.

سمت آشپزخونه ببینم برای شام چی درست کنم .حاال خوبه من زیادم بلد نبودم غذا درست کنم.آخه نه که تو خونه خودمون دست به رفتم 

 سیاه و سفید نمیزدم.

که  فکر کردم  که کتلت هم عاشقشم هم بلدم درست کنم.همه موادشو آماده کردم و دونه دونه جیلیز ویلیز کنان مینداختم تو ماهیتابه .بعد

.سیب زمینیا رو خالل خالل کردم .داشتم آرو م آهنگ اون تموم شد گفتم :آخه کتلت که بدون سیب زمینی سرخ کرده اصا نمیشه که 



رخوندم سمتش و میبوسید.یکم خمار شدم و سرمو چ میخوندم که دستی از پشت دورم حلقه شد. موهام و زد کنار و روی شونه ی لختم

 .گفتم:اگه اجازه بدین دارم سیب زمینی سرخ میکنم به گردنم وقلقلکم میداد.موهای پرپیشتش میخورد 

 دستشو محکم تر کرد و گفت:اجازه نمیدم 

منم باشه ای گفتم و همونطوری مشغول سیب زمینی سرخ کردن شدم.پارسا رفت اون طرف تر و تکیشو داد به یخچال .تو فکر بودم که 

ولی دستم بند بود سرمو چندبار عین  موهام ریخته شد جلوی همون چشممره و داره نگام میکنه.یهو چشمم بهش افتاد ودیدم اونم تو فک

ک کردم و یه مشت داشت ریز ریز میخندید پشت چشم نازکنار نگاش کردم که  ه خود درگیری دارن تکون دادم که موهام برناینایی ک

صدای خندش ت فراصوتی باال رفت و من با جیغ از گاز فرار کردم.سیب زمینی ریختم تو ماهیتابه و یهو صدای جلیز و ولیز به صور

 رفت رو هوا همونطور که میرفت سمت گاز گفت:نکرده کار که کار کند..

من که یه کم کار کردم اینم تو که هیچ کار  فدوباره زد زیر خنده و با کفگیر چوبی سیب زمینیهام و هم زد.بهش گفتم :برو اونطر

گاز و منفجر کنی.اخمی کرد و با لبای جلو اومده گفت:محض اطالعتون قربان من هر غذایی که فکرشو بکنی  نکردی دیگه فکر کنم

 بلدم 

 ساالد خوشــــــــمزه ی معروفم و درست کنم رم من می وک دماغمو کشید و من گفتم:باشه پسن

 کنارم نشست و گفت :آخیش  و مشغول کاهو خرد کردن بودم.اومد یه چک زدم به بازوش و رفتم رو میز نشستم.

گفتم :بیا  شده بود. وسرش و قیافش عین موش سرآشپزردم انقد خندیدم که دلم درد گرفت یه کاله آشپزی بزرگ گزاشته بود رنگاش که ک

 بقیه شو خودت درست کن دیگه حال ندارم

 گشنشه. ناخم ساختگی کرد وگفت:ده ینی چی؟زود باش زود باش درستش کن آقاتو

 سینه تکیمو دادم به صندلی اونم بایه چشم غره گوجه هارو ریز میکرد و مثال به خیال خودش داشت تزیین میکرد.دست به 

 ؟ اومدم اذیتش کنم گفت:این چه طرزشه آخه

 با تعجب به ساالد اشاره کرد و گفت:مگه چشه خیلیم خوشگل شده 

 _:نه اصال خوب نیست

 اخمی کرد و دست آب گوجه ایشو رو لپم کشید

 :این چه کاری بود؟ایش ببین چه گندکاری شد جیغم بلند شد و گفتم

 بانو گفت :خب اینم از ساالد پارسا کدبلند شد و 

 فقط... زودی بیا میز و بچینیم که مردم از گشنگی

 االن میری لباسی که برات خریدم و میپوشی دستاش و گزاشت روی اوپن و گفت: برگشتم نگاش کردم .

 ؟ دادم وازونور اوپن بهش نگاه کردم و گفتم:ببخشید دقیقا کدوم لباستای ابروم و 

 اونم از همون طرف اوپن صورتشو بهم نزدیک کرد و گفت:ببخشید باال تو اتاق روی تخت نگاه کنی دقیقا میبینیش

ام بود که آروم با سرش به توی اون نوری که توصورت جفتمون خورده بود زیادی خواستنی و زیبا شده بود .اونم همینطوری محو تماش

  قفسه ی شرابا اشاره کرد و گفت:چی بیارم؟

 بعد از یه نگاه کش داری چرخید رفت به سمت قفسه و گفت:گیالس،سیب ،بلوبری یا..



 بلوبری آروم گفتم:

 صله ی نزدیک ازم ایستاد و گفت :چی ؟ت نگاهم کرد و بازاومد تو همون فا که برگش

 بلوبری  گفتم: دوبارهبه لبام نگاه کرد که 

 :جون ...شما جون بخواه نگاهش خیلی وحشتناک سک*سی شده بود .باز به لبام چشم دوخت وآروم گفت

زیادی اون لحظه هات و رمانتیک شده بود که بهش لبخندی زدم و رفتم سمت پله ها.برگشتم نگاش کردم که دیدم همونطوری مات و 

 ش داشتم دیوونه میشدم چرا همچین میکرد.و از پله ها باال رفتم.آخیمبهوت بهم خیره شده.سرم و برگردوندم 

ینی اتاق من و پارسا )خخخ توجه کردین اتاق مشترک من و پارسا (رو باز کردم و رو تخت و نگاه انداختم.از همون لحظه اول  دراتاقو 

 لی بود.اوف این سلیقش یه دونس.چشمم گرفتش.یه پیراهن بلند که رنگش سرمه ای بود و قسمتهایی برق میزد و اکلی

تاقسمت کمر تنگ بود و از کمربه پایین تور میشد و خال صه خیلی ناز بود.با ذوق پوشیدم ولی...ولی آستیناش حلقه ای بود و دور بازوم 

اولش اومدم درش بیارم امشب.فکر کنم میخواد یه کاری دستم بده  و میگرفت ویکم سینم پیدا بود .یا خدا امشب قرار شرفم بره .این پارسا

 ولی باز رفتم تو کار فمنیستی و گفتم:ول کن بابا مگه مردا سینشون معلومه خجالت میکشن انقد که پرروئن

 ا تلفن حرف میزنه و بلوبری میندازه باال و از جلوی آینه دل کندم .رفتم پایین و دیدم پارسا داره بایشی کردم 

 ها بیشتر خوش میگذره نه؟تنها تن : از باالی پله ها بلند گفتم

 یهو برگشت سمتم و هرچقدر اون بدبخت پشت تلفن صداش میومد پارسا نمیتونست فکشو جمع کنه 

 که به پشت تلفنیه گفت:من بعدا بهت ز میزنم  من خنده ای به قیافش کردم 

 پایین رفتم و گفتم :کی بود ؟

 دستم و گرفت و گفت:امیرحسین بود)یکی از رفیق جینگاش(

 بوسه ای روی دستم نشوند و گفت:من از دست تو کجا فرار کنم آخه ،هان؟

 و موهام ودادم عقب و گفتم :بغل مامانت  مفیس اومد

 بعد از جلوش رد شدم و وقتی به میز نگاه کردم باخودم گفتم :یه چیزی این وسط کمه 

 دستش و پشت کمرم گزاشت و بردم سمت میز و گفت:هیچی کم نیست خیلیم رمانتیک و بی نقصه 

 ؟:آهان شمع داریم یهو وایسادم و گفتم

بعد رفتم سمت آشپزخونه و دوتا شمع خوشگل نقره ای برداشتم و از جلوی پارسا که داشت میخندید و با تاسف سرش و تکون میداد رد 

 ی چقدر شاممون رمانتیک تر میشه پارسا خانحاال میبین شدم و گفتم:

 خانوما چیزی باب میلتون نباشه تا صبحم شده باهاش ور میرین پشت میز نشست و گفت :شما

 :چی؟ما خانوما با چی ور میریم؟م به خاطر تمرکزم روی چیدن شمعا گفت

 خنده شیطانی زد و سکسی گفت:حاال بعدا میگم با چی ور میرین

 و نشستم روبه روشپوکر نگاهش کردم 



 اون میخندید و کتلت میزاشت روی برنج خیلی جدی گفتم:هرهرهر

 دستاش و باال آورد که ینی من تسلیمم.

 خ فک کن کتلت با بلوبری بلوبری رو باز کرد و تو لیوانم ریخت.

 گفتم :به به ازین شام دو نفری هات و رمانتیک 

 ال داد و گفت:بله ابروهاش و با

 یست؟گفتم :اینطور ن

 _:چرا چرا فقط انقدر صدات قشنگه فعال دلم میخواد تو حرف بزنی ،منم گوش کنم 

ه لیوانم زد وگفت سرش و باال آورد و نگاه عاشقونشو بهم دوخت.لیوان شرابشو باال آورد منم وقتی دیدم همونکار وکردم.لیوانشو آروم ب

 :به سالمتی تو

 و نگاه میکردم.چقد دلبری میکرد.با هر حرکتش دمای بدنم باال میرفت. شبعد یه نفس سر داد و من فقط حرکات

لیوانشو و روی میز گزاشت و جدی بهم نگاه کرد .چندین ثانیه به هم چشم دوختیم.دستم و روی میزگرفت و لمسش میکرد.من شاید یکم 

 یکنمزیر نگاه و حرکاتش خجالت کشیدم.موهام و پشت گوشم دادم و گفتم :من میز و جمع م

 تکون داد که ینی باشه. اونم فهمید حول شدم و سرش و

ظرف و چیزا رو جمع کردم و گزاشتم تو سینک ظرفشویی.لیوانمو که هنوز شراب توش بود برداشتم ورفتم کنار پنجره ی بزرگ 

 .سینا...وای سینا لعنت بهت..آشپزخونه و به فکر فرو رفتم .من واقعا عاشق پارسا بودم هیچجوره نمیذارم از دست بدیم این زندگی رو

 _:اال 

خرد شد شراب آبی رنگ ریخت روی سرامیک. دستمو رو قلبم گزاشتم و نفس نفس گفتم:پارسا ترسیدم وتا برگشتم لیوان جلوی پاهام 

 من وترسوندی

 جدی نگام کرد وگفت :معذرت میخوام

 اومدم شیشه هارو جمع کنم که اومد جلو و گفت :نه تو به چیزی دست نزن 

 می کرد.احساس کردم اونم فکرش درگیره شیشه خورده هارو جمعجلوی پام خم شد و 

 دستمو ناخودآگاه توی موهاش فرو بردم که حرکاتش آهسته شد گفتم:پارسا حالت خوبه؟

 بلند شد وبا لبخند گفت:آره آره .عالیم.

 سمت سبد زباله ها و گفت :مگه میشه تو پیشم باشی و خوب نباشمرفت 

 بعد که شیشه ها رو ریخت تو آشغالی دستشو به سمتم دراز کرد که گرفتمش و از آشپزخونه رفتیم بیرون.

 رفتم سمت دستگاه گرامافون و گفتم:پارسا این کار میکنه ؟

 گفت:آره چرا کار نکنه؟

 ت .موسیقی خیلی قشنگی پخش شد و پارسا با دستای باز و لبخند گوگولی و جذاب اومد به سمت.بعد سی دی بزرگ با مزه ای گزاش



 تو باز شروع کردی؟ .گفتم:تو دستش  دستشو روکمرم گزاشت و اون یکی دستمو گرفت

 _:به هر حال هر زنی باید تو بغل شوهرش برقصه

 دختر فسقلیم ل حاضر زن نیستم و یه:البته محض اطالعتون که من در حا گفتم

 ی خوبه من به دخترم افتخار میکنم فقط اگه ساکت باشه و بذاره من همینطوری بهش زل بزنمخندید و گفت:اوهــــــــــوم خیل

 :آهان پس با زیاد حرف زدنم باعث خراب شدن این شب رمانتیکتون شدم. ازش فاصله گرفتم و گفتم

 بهم نگاه کرد وگفت:االن داری خودتو واسم لوس میکنی؟جدی  ت خودش و وقتی بهش چسبیدممن و حول داد سم

 نگاش کردم و گفتم:من دلم میخواد و دوست...

کرد ومن دستم رو سینش به خاطر نفسای بلند با ولع میبوسید.موهام و نوازش می و لبام و دزدید.لباش و محکم گزاشت رو لبم وخم شد 

آروم چنگ زدم.بعد از مدت طوالنیی لباش و جدا کرد و از همون فاصله ی توی موهاش و دارش باال پایین میرفت و بردم وصدا 

م به کشید نزدیک صورتم وبرانداز می کرد.بعد باهم چرخیدیم واون خندید و دستم و که روی سینش بود گرفت تو دست و لمس کرد.

 اردک دنبال مامانش .م مثل جوجه نشونت بدم.دنبالش تق تق کنان راه افتاد سمتی و گفت بیا میخوام یه چیزی

 از پله ها باال رفت که من همون پایین یه لنگه کفشم از پام درومد وگفتم:آخ پارسا یه لحظه وایسا

بیا اینجا ببینم.کفشم و پام کرد و من بازم ناخواسته توی موهاش و چنگ زدم.آخه  م و وقتی دید نشست روپاهاش و گفتبرگشت سمت

 موهاش خیلی پر و خوش حالت بودن.

آروم لمس کرد.حس کردم بدنم شل شد.نوک انگشتشو ساق پام و که زیر تور لباسم بود و  همون حالت نشسته سرش و آروم اورد باال تو

ونم بعد کامال روبروم وایساد و با همون حالت اغواگر دستشو  گزاشت ر روی  آروم از ساق پام همزمان با خودش که بلند میشد میکشید

 . شعله ورتر میشد م و لبام و بوسید.منم چشمام و بستم و اون هرلحظه ولعش توی بوسیدن نوازمیداد.چشماش و بسترم و آروم روی کم

ه میزد.بوی موهام و نفس و اونجارو هم با ولع بوسمن با دوتا دستای حلقه شدش دور کمرم بیشتر به خودش فشرد و رفت سمت گردنم 

 گفت :حسم بهت بیشتر از یه عشق معمولیه.اال...  و گزاشت روی گوشم و آرومد لبش میکشید بع

 ...دوباره لباش و گزاشت روی لبام و گفت:خیلی دوست دارم لعنتی 

. 

ریم بخوابیم .من خیلی پوشید و با دستمال اومد سمتم و روی شکمم و تمیز کرد بعدش گفت:پاشو لباساتو بپوش بگی لباس راحتیاش و 

 خوابم میاد

 و پوشیدم بلندم کرد و پرتم کرد رو تخت خندیدم و گفتم:هنوز این آرایش دو کیلوییم وپاک نکردم.بعد کمکم کرد لباسام 

با دستمال مرطوب اومد من همونطور که چشمام و بسته بودم سر و صورتم و پاک میکرد وزیر لب قربون صدقه میرفت.این چرا 

 هرچقدر قربونم میره من بیشتر عاشقش میشم

. 

 وقتی خودمو تو بغلش دیدم از ذوق میخواستم جیغ بکشم.از تخت پایین اومدم و رفتم حموم.چشمام و باز کردم 

 یه دوش جانانه ای گرفتم و حولم وتنم کردم .رفتم در کشومو باز کردم.وویی چقد لباس برام خریده.یکی از یکی نانازی تر و جیگر تر.

 زانوی مشکی. یه لباس آستین بلند و گشاد صورتی برداشتم و شلوار تا زیر



 لباسام و تنم کردم و رفتم پایین صبحونه ی خوشمزه ای درست کنم.من عـــــــــاوشق پنکیکم. 

 گزاشتمش روی میز کنار پنجره و دستامو بهم مالیدم و گفتم:آخ جون من شکموییم گل کرد

 ؟با موهای ژولیده از پله ها اومد پایین و گفت:به به ببین کی اینجاست 

 چیزی که اینجاس  نگاه کرد و گفت:و به به  به به میز بعد 

 خندیدم و گفتم:تو فعال برو اون موهای ژولیدتو شونه کن من به هپلیا چیزای خوشمزه نمیدم

 از آشپزخونه خارج شد وگفت:دیشب که دادی

 بچه پررو تو بقیه اداتم نمیتونن درارن 

 اشی و هورتی کشید و گفت:فکر نمیکردم ازین کارام بلد ببا حوله صورتش و پاک کرد و اومد نشست کنارم .بعد چایی ر

 دست کم گرفتی نمیذارم بهش دست بزنی چون تو من وتای ابرومو باال دادم وگفتم:پس 

 بعد زدم رو دستشو اونم دستشو پس کشید و پوکر نگام کرد.

 پنکیکای خوشمزم و میخورد.راحت اوش میکردم و اون با خیال  انگشتشو کرد تو نوتال و کشید رو لپم.من داشتم ایش و

 ارو کردی که همشو خودت بخوری تو اینک : اخم کردم وگفتم

 چند ثانیه بهم زل زد بعد صندلیمو کشید سمت خودش و گفت :آ کن

 _:چی؟

 :دهنتو باز کن

 گفتم:این لوس بازیا چیه ،بدش من ببینم

 دستم و گرفت و با چنگال پنکیک و به دهنم نزدیک کرد.بعد صدای هواپیما درآورد و چنگالو کرد تو حلقم 

 بلند میخندیدم و به قیافش که حول ملوچشون میکرد نگاه کردم.

 وای که چقد چسبید  میکرد تو دهن من م واون چنگالو با صدای هواپیمامن میخندید

 

نا خدا بگم چکارت نکنه باز کردیم سمت خونه لیا و سینا.ای سی ر بی ام و قشنگش شدم و حرکتشالمو سرم کردم و تو محوطه سوا

 یادش افتادم..

 من_سالم عشقم

 به به خانم خوشگذرون : لیا جلوی در دست به کمر وایساده بود و گفت

 دادی من با این هیوال تنها بمونم؟تو چه خواهری هستی که اجازه  : ناز و عشوه ای براش اومدم و بعد ازینکه ماچش کردم گفتم

 حاال نه که تو ام خیلی بدت میاد رفت سمت پذیرایی و گفت:

 نشستم رو مبل.خندیدم و 



 اال حواستو جمع کنیا من دیشب به مامان اینا گفتم اال پیش خودم بوده لیا :

 تنها باشهمیدونی که بابا دوست نداره تا بعد از عروسی شبا با پارسا  نگاش کردم و گفت:

 _:بله بله کامال در جریانم

 سینا از پله ها اومد پایین و دم در پارسا رو بغل کرد و گفت :به به می بینم که از دیشب تا حاال گل از گلت شکفته 

 پارسا زد پشت شونش وگفت:حرف نزنی نمیگن اللمونی گرفتی

 شب خوش گذشت؟پارسا پیشم نشست و سینا رو به من گفت:آجی...البته زن داداش دی 

 سینا قربونت همون آجی بگی من راحت ترم وقتی میگی زن داداش یه جوری میشم : احسام میکردم تو صداش حرص داره .گفتم

 پارسا با همون نگاه دلبرانه و عشقوالنش نگام کرد وگفت:دقیقا چه جوری میشی

 ادای تشنج کردن درآوردم وگفتم:اینجوری میشم

 چرت وپرت گفتیم بعد بلند شدیم رفتیم. زدن زیر خنده و چندساعتی

 نم برام بوق بوقی کرد ورفت شرکت.پارسا من و رسوند آموزشگاه هنر ،تمرین تئاتر داشتم.براش دست تکون دادم و او

 کـــــــلی از روز اول تا االن حرفه ای تر بازی میکردم وتعریف از خود نباشه که هست پی بردم من جدی جدی استعدادشو دارم.

میالد خل همیشه که جدی بود ولی متوجه شدم خیلی تحویل نمیگیره ومنم به هیچ جام نبود.از دوستام که خیلی باهاشون راحت بودم 

 بیرون آموزشگاه.خداحافظی کردم و رفتم 

 چشم چرخوندم ببینم پارسا کجاس که ماشین بابا رو دیدم.وای آخ جون.

 سوار شاسی بلند بابای خوشتیپم شدم. یاد اتفاقات دیشب افتادم و هینی کشیدم.بعد

 بابا لپمو بوسید و گفت:چه عجب ما عروسکمون و دیدیم

 . رفتم که از دستم یه شبی رو نفس راحت بکشین_:بابا حاال خوبه همین دیروز بم گفتی اال چقد حرف میزنی مغزم ترکید

 بیشتر کرد. خندید وسرعتشو

 گفتم:بابا سینا و لیا دارن میرن ماه عسل

 :آره قربونت و قربونش برم_

 .حاال کجا میرن؟_:خدا نکنه بابا 

 ؟ _:تو فضولی

 با خنده نگاه کردم که مثل دیوونه ها خندید وگفت:به احتمال زیاد برن کیش

 عجیب و غریب کردم و گفتم:کیش؟مگه عقلشونو از سر راه آوردن شکل و شمایلم

 ام از شما دور بشم_:واال منم گفتم برین یه کشور دیگه لیا میگه نمیخو



مخش کار میکنم بره یه جای بهتر.سینا خوش به حالشه با این توقعات  آ.ماه عسل یه بار اتفاق میفته رو _:این لیائم یهو فیلم هندی میشه

 کم آجیماااا

 خندید وگفت:حاال تو چته حرص میزنی بچه ؟باشه برو باش صحبت کن

کاراش برسه من رفتم باال.مامان و بابا فرهاد وماچ بارون کردم که دیگه حالشون و حال برای بابا دست تکون دادم که اون رفت به 

 م درآوردم وتمرین کردم.عاشق نقشم شده بودم..و اتاقم و نمایشنامه رو از تو کیفخودمم بهم خورد.بعد رفتم ت

. 

 لباسم و تو تنم مرتب کردم و رفتم پایین . 

 ضایت دادن از کوشاداسی برگردن البته اگه من نق نمیزدم تو سرشون فکر کنم یه دوماهی میموندن.لیا اینا باالخره بعد از سه هفته ر

 ؟ نشستم رو مبل پام و انداختم رو پام و به لیا پبام دادم:پس کی میرسین

 جواب داد:تو یکی من وچل کردی .دم دریم 

 برا همیشه بخوان برن چی میکنی تو مغز فندقی.  جیغ زدم و از جام پریدم .مامان گفت:حاال خوبه برا ماه عسل رفتن 

 ؟ گفتم:مگه قرار برای زندگی جایی برن

 بابام چشم غره ای به مامان رفت ومامان گفت:عه چیزه نه بابا مثال زدم

خوبه  زنگ خونه به صدا درومد لیا وسینا وپارسا و مامان سارا اومدن تو خونه.کلی چلپ چلپ و ملچ وبوسه کردیم هم و گفتم:حاال

 دلتون نبود برین یه کشور دیگه اگه دلتون بود فکر کنم یه دوسالی میموندین

 من و مامانم و میخوردیم که سینا گفتمشترک  ونیشگون گرفت و من جیغم بلند شد.همه پشت میز نشسته بودیم و شام خوشمزه  لیا بازوم

 به تو ...خواهرشاهین زنگ زد به من و میخواست گوشی رو بدم :پارسا دیروز 

 پارسا اخمی کرد طوری که انگار انتظار اینحرفو نداشت 

 ؟ تونستی باش حرف بزنی سینا:

 پارسا به من نگاهی انداخت وسرش و پایین انداخت و گفت :آره 

 ؟سینا :چکارداشت 

 پارسا شونه هاش و باال انداخت و گفت: حرف خاصی نزد.درمورد شریک شدن تو شرکت پرسید و مشورت گرفت

 ینا آهانی گفت و دیگه چیزی نگفتس

 میپرسم شاگه خودش حرف نزد خودم از ا شاهین در ارتباط بود؟خواهر شاهین دیگه سر وکلش از کجا پیداش شد.اصال پارسا هنوزم ب

ونه نیست بعد از شام سینا و لیا خونه ی ماموندن و پارسائم میخواست بره خونه ی خودمون که مامان سارا نزاشت وگفت امشب بابات خ

 فس براهمین خیلی باهاش حرف نزدمرفتن پایین.احساس کردم پارسا کالبمون پیش من و اونام 

وای خدا از بودن سینا توی خونمون معذب بودن.ای کاش هیچوقت بهم اعتراف نمی کرد.اصال از کجا معلوم اون حرفاش و به خاطر 

 ه ی کم عقلپرونده .پسرمستی نزده باشه.آره حتما مست بوده یه چیزی 

 ساعت یک شب بود به درخواست لیا رفتم کنارش نشستم و اونم بین من و سینا نشسته بود.مامانم  و بابام وسطای فیلم رفتن که بخوابن.



بعد از رفتن اونا کارای سینا حالم وبهم میزد.همش لیا رو نوازش میکرد و میبوسیدش.لیا هر چندگاهی به من نگاه میکرد که ببینه حواسم 

هست یانه ولی من خودم و محو فیلم نشون میدادم.بعدم شب بخیر گفتم که برا انجام کارای خاک برسری راحت باشن..فقط کارای سینا 

 خیلی اغراق آمیز به نظر میوند واین حس بدی بهم میداد.

 چشمام و بستم وخوابیدم.

بخورم ولی بعد یکم تنهایی صبحونه  رو شنیدم تصمیم گرفتم کها که صدای لیا و سینا صبح رفتم که صبحونه بخورم .ولی از روی پله ه

 ها  هباو خونه ی خودم شگفتم:گوربابا فکر کردم و

رفتم پایین و بهشون سالم دادم.بعد برای خودم چایی ریختم و نشستم در کمال خونسری صبحونم و خوردم واصال حواسم به کارای حال 

 حاضر شدم که برم تمرین. به هم زن سینا نبود.بعد از صبحونه رفتم

 ازشون خداحافظ کردم که لیا پرسید :کجا؟

 _:میرم کالس

 لیا:تنها نرو سینا میرسونت

 نگاه کردم سوییچو برداشت و سر به پایین رفت بیرونبه سینا که زل زده بود به من)ایش(

 آخی بمیرم بچم چقد خجالتی و سر به زیره.

 همش صورتم سمت پنجره بود.تو راه یک کلمه ام باهم حرف نزدیم و 

 لی میکرد چی بود؟اوفــــــــــحاال آهنگی که هی پ

 چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز می کنه

 

 این فاصله داره منو بی تو مریض می کنه

 

 این که نگات نمی کنم یعنی گرفتار توام

 

 رفتن همه اما نترس من که طرفدار توام

 

 نداشت هر چی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر

 

 بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت

 

 منو نمی شه حدس زد با این غرور لعنتی

 

 هیچوقت نخواستم ببینیم تو لحظه ی ناراحتی

 

 می خواستم نبخشمت یکی ازت تعریف کرد

 

 دیدن تنهایِی تو منو بال تکلیف کرد

 

 بیا و معذرت بخواه از جشنی که خراب شد



 

 از تو انتخاب شداز اون که واسه انتقامم 

 

 هر چی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت

 

 بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت

 

 منو نمی شه حدس زد با این غرور لعنتی

 

 هیچوقت نخواستم ببینیم تو لحظه ی ناراحتی

 

 چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز می کنه

 

 این فاصله داره منو بی تو مریض می کنه

 

 نگات نمی کنم یعنی گرفتار تواماین که 

 

 رفتن همه اما نترس من که طرفدار توام

 

 هر چی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت

 

 بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت

 

 منو نمی شه حدس زد با این غرور لعنتی

 

 هیچوقت نخواستم ببینیم تو لحظه ی ناراحتی

 . اینم خله ها

. 

 ن..یکردم نمیتونستم حواسم وجمع کنم همش تو فکر پارسا بودم.تو فکر اون دختره،شاهسر تمرین هرکاری می

 که بخوام بلرزم وبترسم.پوستم کلفت تر از این حرفا بود  حتی چندباریم میالد سرم داد زد ولی من

پارسا موندم ولی  نیومد.از پارسای خوش قول من بعید بود.میالد با بنز سفید شیر  ز بچه ها خداحافظی کردم .بیرون  یک ربعی منتظرا

جلوی ماشینش نشسته بود و هرهر کرکر راه انداخته بود.از عمد سبز برنجش از جلوی چشمم رد شد ویه دخترم با موهای بلوند و لنز 

اوق حالم به هم خورد.میالد سرشو خم کرد وگفت:چی شد جلوی پای من نگه داشته بود و داشت قربون صدقه ی دختر پلنگه میرفت.

 دنبال خانمشون؟ ن؟پس این نامزدتون کارای مهم تری داشتن که بیا

پوفی کردم و برای تاکسی دست تکون دادم و سوار شدم.دلم طاقت نیاورد.گوشی رو درآوردم و تند تند زنگ میزدم بهش ولی نع جواب 

 نداد.دلم شورید .

 اده شدم یه بار دیگه زنگ زدم که صدای دادش تو گوشم پیچید:وقتی جواب نمیدم ینی کار مهمی دارم.از تاکسی که پی



 _:من..

 _:تا وقتی بهت زنگ نزدم دیگه زنگ نزن

تو سینه تلفنم و تو کیفم انداختم و رفتم خونه.مامان هرچقدر بهم اصرار کرد گوشی رو قطع کرد ومن با تعجب و قلبی که داشت میکوبید 

 ینی نتونستم که بخورم.پارسا بی ادب اشتهام وکور کرده بود . هار نخوردمن

 تلفن چشمام و باز کردم و آب دهنم و دهن بازم وجمع کردم.ازون  خواب عمیقا بودااا نگبا صدای ز

 با صدای خواب آلودی گفتم:بله

 _:حالت خوبه

 _:خوبم

 پارسا :آماده شو دارم میام دنبالت

 ؟_:میای دنبالم 

 _:میام دنبالت باید بریم تا جایی

 ؟_:آخه کجا 

 لحن جدیش تبدیل به داد شد و گفت:کجاشو خودت میفهمی

 بدون هیچ حرفی تلفن وقطع کردم و رفتم حاضر بشم.

 یه مانتوی راحت تنم کردم و شالمو انداختم رو سرم

 این چرا امروز همچین میکرد .

 ا پارسا حرف زدو هی میگفت بیا باال ولی پارسا وراج نیومدصدای اف اف پیچید تو خونه .مامان چند کلمه ب

 در ماشین وبستم و آروم وتخس سالم کردم باید ادبش کنم دیگه سرمن داد نزنه

 اونم خیلی خشن سالم کرد.

 بعد ازچند لحظه خیلی جدی گفتم:نگفتی کجا میریم؟

 میریم خودت میفهمی با لحن جدی تر از من گفت:

 شیرینی بخر با خودت آشتی کن به جعبه : منم گفتم

 پشت ترافیک گیر کرده بودیم.نگاهای سنگینش و رو خودم احساس کردم ولی اصال برنگشتم نگاش کنم.

 :نگام کن خشن گفت

 برگشتم نگاش کردم.یا خدا این چرا انقدر خط خطیه

 ؟ تازگیا اتفاقی افتاده که نخوای به من بگی _:پارسا 

 به فکر کردن زدم وگفتم:نه یاد سینا افتادم ولی خودم و



 پیاده شو جلوی کالنتری خیابون فرشته نگه داشت و گفت :به روبه رو نگاه کردم وچیزی نگفتم.

نگاهی انداختم وپیاده شدم.وارد کالنتری شدیم که دیدم بابام کنار یه دروایساده.پریدم تو بغلش و کلی بوسم کرد.پارسا  من به دورو برم

 ه میکرد.یه لحظه دلم براش سوخت.آخه چشه این که نمیگه؟متفکر وغمگین بهم نگا

 صدامون زدن ورفتیم داخل یه اتاق .اشاره کرد به صندلی ومن وبابا کنار هم وپارساهم پیش بابا نشست.

ر با دستبند بعد چند لحظه سربازی اومد و عین تو فیلما پاشو کوبوند به هم .لنگ درد نمیگیرن این بیچاره ها.بعد رفت بیرون ودوتا پس

 اومدن تو.قیافه هاشون خطری و آشنا بود.

 نشستن روبه رو م وبه زمین خیره شدن.

 ؟ پلیس از من پرسید:دخترم خودشون بودن

 اینا اونایین که تو صورتم آب پاشیدن دقیق شدم روشون وگفتم:

 هردوشون زدن زیرخنده وپلیسه داد زد :خفه شین

 اوه چه بی اعصاب وآمریکایی

نگاه کردم با چشمای برزخی نگاشون میکرد ورگ گردنش زد ه بود بیرون.انقد ترسناک شده بود که اون دوتا با دیدنش  پارسا رو

 اللمونی گرفتن.پلیس بهم گفت:دخترم بیا این برگه شکایت وامضاء کن

 پرسیدم:شکایت؟

 بود میخواستیم اون روز فقط یکیو بترسونیماون دوتا پسر گفتن:خانوم خواهش میکنیم.ما قصد تهدید نداشتیم.فقط کرممون گرفته 

 پاشی با اسید هپلیسه:گفتم دهناتونو ببندین،اون کار االن مساوی

 با اشاره بابا رفتم برگه رو امضاء کردم.

 از کالنتری خارج شدیم که بابا گفت کاری داره و باید زود بره.یا خدا بابا من وبا این هیوال تنها نذار

 وسوار ماشبن شدیم .چند لحظه صبر کردم دیدم نخیر آقا نمیخواد حرکت کنه. باهاش خداحافظی کردیم

 نگاش کردم که دیدم با اخم داره به کسی پیام میده و نفساش تند ونامنظم بود.

 ؟ انشاللههه چندصدسال دیگه حرکت میکنی گفتم:

 نگام کرد وتو فکر ماشین وبه حرکت درآورد.

 ه محکم دستم وگرفت وگفت :وایسادم در ماشین آروم خداحافظی کردم ک

 بمش ترسیدم.نگاش کردم که با اخم حمله کرد به سمت لبام وبعد با صدای خشنی گفت:مراقب خودت باش ی از صدا

 نکنه داشت میرفت پیش خواهر...بدون حرف وحدیثی پیاده شدم واون گاز داد وازم دور شد.ینی داشت کجا میرفت؟

 خونه.مامان و مامان پارسا تو آشپزخونه بودن و داشتن با خوشحالی با تلفن حرف میزدن. مورفتفکرای منفی رو پروندم از مغزم 

 از مامان پرسیدم کیه؟

 با خنده ی خیلی شدیدی گفت:لیا



 گفتم:حاال چیه انقد با زنگ زدن لیا کپکتون خروس میخونه

 ه میشیمامان پارسا تلفن قطع کردو مثل بچه ها تکونم داد و گفت:عزیزم داری خال

 ی نازنازیشوک به هردوشون نگاه کردم ومامان سارا بغلم کرد وگفت:خاله کوچولو

تم باال فوری فوتی زنگ زدم به لیا و جیغ جیغی راه انداختم که چرا اول به من نگفتی واونم گفت یه دفعه ای نیش خودمم باز شد ورف

 پیش اومد.

گیرن برای وسینا که در حال حاضر بدجوری با شرکت گرم بود یه جشن مفصل بهمه قرار گزاشتن که بعد از خالی شدن وقت پارسا 

تو این دنیای گل وبلبل . چیزه تو این دنیای سگ...امم اون کوچولو که داره پا میذاره  

 شب همه تو خونه ی لیا و سینا جمعموم جمع  بود.هرکسی یه نظری میداد ویه اسمی انتخاب می کرد برای بچه.

این شد که بچه به کی بره خوبه و به کی نره خوبه.االنم بحث   

 لیا :سینا جان بچه به من بره فرشته میشه

بفرمایین که به داداش ما بره غضمیت میشه ها؟ پارسا:  

  اتفاقا اگه به من باشه و پسر بشه جنتلمنی میشه که بیا وببین خندیدیم که سینا گفت:

شد ،به خالش بره زیباترین بچه دنیا میشه بعد به من نگاه کرد و گفت :اگه ام که دختر  

دهنم و باز یشی بود وسینا رو می پایید.شماش آ تلیا با حال گرفته به من نگاه کرد و من سرم وانداختم پایی.بعد به پارسا نگاه کردم.چ

اتفاقا اگه به مامانش بره خیلی نازتر میشه کردم و گفتم:  

ه. پارسا سرش و انداخته بود تو گوشیش واخم کرده بود.چند روزه اصال پارسای چایی بیاربلند شد رفت لیا بهم لبخند غمگینی زد و 

 سابق نیست.از هردوشون خداحافظی کردیم و رفتیم.به پارسا گفتم با بابام میام تا خونه اونم گفت باشه.

دوتا خواهر وخراب  نمیفهمه ممکنه رابطه ی بینقعا بابا تو ماشین هی  به سینا حرف میزد ومی گفت:پسره ی فتنه با این حرف ینی وا

 کنه.عقلش کمه وگرنه این حرف ونمیزد.

 صورتم وشستم و رفتم تو تختم و وارد دنیای خواب شدم.بیخیال و رها...

دو سه ماهی از بارداری لیا میگزشت و شکمش برآمده شده بود.با خلوت شدن سر سینا و پارسا تصمیم گرفتیم جشنی برای بچه 

ریم.اسمش هنوز معلوم نبود ولی من باهاشون اتمام حجت کردم اگه پسر بود مانی بشه اگه دختر بود هستی .عاشق اسم هستی بودم بگی

.درسته که اسم مانی یکم سوسولیه ولی به پسر بچه های گوگولی و شیطون خیلی میاد نمیدونم چرا.  

تاه و مشکی.موهامم ه شومیز خوشگل قرمز تنم بود با شلوار پارچه ای کوتیپم و تکمیل کردم و در آخرم رژ قرمزم و پررنگ تر کردم.ی

به چشمام حالت خیلی خاصی داده بود.شده بود. سایه دودی کمرنگیم زده بودم که  ت لخت واقعا مثل دم اسبسته بودم و لخباال دم اسبی ب  

رو به سمت خودشون کشیدن.شاهین و خواهرش.تو خونه لیا وسینا بگو بخند و هرهر کرکر بود.صدای سالم زن ومردی نگاها   

.وای نه حس خوبی بهشون ندارم.پارسا رو نگاه کردم .اونم از اومدن اونا متعجب وعصبی بوداونا اینجا چکار می کنن.  

کردن .دختره ی پررو هم با سینا روبوسی کرد و هم با پارسا .بعد اومد سمت من و گفت:به به  ومدن داخل و با همه سالم روبوسی ا

 خاله ی خوشگل.

 با منم دست داد وشاهین اومد روبه رو م قرار گرفت.با لبخند وچشمای مرموز بهم نگاه کرد و آروم گفت:دلم برات تنگ شده بود



شاهین دیدم همون نگاه عصبانیشو به من دوخت و غمگین شد.با آهیی که کشید دلم  از کنارم رد شد وپارسا رو با نگاه عصبانی روی

ی شده بودم.به سارینا زدم و گفتم:من میرم باال و براش کباب شد.یک ربع از اومدنشون گزشته بود و من از نگاه های شاهین آس

 برمیگردم

  ؟این پسره اعصابتو خورد کرده نه ؟میخوای حالش و بگیرم سارینا:

که در اتاق زده  لین آدما ی عجیب  نشستم روی تخت و تو آینه به خودم نگاه کرد.پوفی کشیدم از دست همه باال. م ولش کنی گفتم  و رفت

بعد نگاهشو باال آورد و به من دوخت. در وباز کردم که دیدم پارسا دستش تو جیبشه وبا اخم به زمین چشم دوختهشد.  

وبست.بهم گفت:بشین باهات حرف دارماومد داخل و پشت سرش در   

.بعد وایساد بهم نگاه کرد و گفت :االود بهش که تو فکرداخل اتاق رژه میرفت و با چشمام زل زده ب ممن رو تخت نشست  

 اومد کنارم نشست و گفت:بین تو و سینا بحث شده؟

من به خاطر خودت می پرسم تعجب نگاش کردم و گفت: با  

 گفتم:مثال چه بحثی؟

شو زیر چونم گزاشت و گفت :اال خواهش میکنم بهم راستشو بگو.سینا اذیتت میکنه؟دست  

 تو فکر رفتم که گفت:ده لعنتی یه چیزی بگو 

 گفتم:پارسا تو چرا چند روزه اینطوری شدی مگه من شریک زندگیت نیستم ؟هیچی از مشکالتت بهم نمیگی

خوره روحمو میخوره_:اال بخدا اگه بدونی تو این چند ماه چی داره مثل   

 _:البد من و سینا داریم ..

بهت اعتماد دارم .من روز به روز بیشتر عاشقت میشم ولی...ولی من احساس می کنم سینا تورو اال من  دستش و رو لبم گزاشت و گفت:

 اذیت میکنه ،به جز اون..

  ؟ به جز اون چی بازوش گزاشتم و گفتم: دستمو رو

:اال،میخوام حرفی که بهت میزنم و با قلبت حسش کنی وباورش داشته باشی تا آخر عمربا نگرانی نگاهم کرد وگفت  

 _:می شنوم

فقط برای تو میزنه باشه؟و  د بدون همیشه قلبم فقط _:هرچی که شد..هــــــر اتفاقی که افتا  

 _:مگه قراره چه اتفاقی بیفته ؟

همین_:هیچی،هیچی تو نگران نباش فقط ..فقط به حرفم گوش کن   

 باشه ای گفتم و اومدم از در خارج بشم

پارسا  من_:  

پارسا هیچ خوشم نمیاد این دختر،خواهر شاهین دورو بر تو باشه خواهش میکنم بهش بگو  : سرشو بلند کرد و بهم نگاه کرد که گفتم

 رعایت کنه



دم بزنیم.تو محوطه قبیا بریم هم چنان بهم چشم دوخته بود که رفتم بیرون و به سارینا گفتم   

عیــــــــــن مرگ سرکنده بودودین نمیدونی این دختره چکار کرد. وای تو اون مدت که تو و پارسا باال ب : تو حیاط بودیم که سارینا گفت  

 خندیدم وگفتم:ولش کن بذار تو حال خودش باشه

هشون،داغون_:اصال دیوانه بود .به هر پسری که تو جمع بود خودشو الکی مثال غیر عمد میمالید ب  

 _: فازش و خریدارم 

 _:فازش...

با هم پچ پچ می کنید ؟به به خانمای زیبا و جذاب تنهایی چی  صدای شاهین از پشت سر:  

 سارینا:به به آقای خیره چشم ؟

خندید و گفت:مثال به تو خیره شدم االن من ؟  شاهین  

 سارینا:به آجیم که زل میزنی

ه من بهش خیره نشم،تقصیر خودشه میخواست من و عاشق خودش نکنهشاهین نگاهم کرد وگفت:آخه مگه میش  

 سارینا دستشو تهدید آمیز باال آورد:حواستو جمع کن اون دیگه ازدواج کرده با این مسئله زودتر کنار بیا که برات بد تموم میشه

 دست سارینا رو گرفتم و گفتم :خب حاال نمیخواد انقد حرص بخوری ولش کن 

و آروم رو صورتم کشید.اخمی کردم وبه سارینا اشاره کردم وباهم وارد خونه شدیم.دم در خواهر شاهین  ستشزد و د شاهین نیشخندی

 رو به من گفت:ماشاللهه با اینکه ازدواج کردی از هیچ پسری نمیگذری 

میفته دنبال سر جنسای  شخواهرکه به باوقاری معروفن این داداش شماس که مثل گفت:ایشون  م دهنشو ببندم که سارینا  با حرصاومد

 مخالف ببینه کدوما آدم حسابشون میکنن

 اوف چه جواب کوبنده ی حرص خالی کنی.دستمو گرفت و رفتیم پیش بقیه وایسادیم

زدن و لیوانا رو به هم می دوتا لیوان شراب از روی میز برداشتیم و کنار بقیه وایسادیم که داشتن با سرخوشی  در مورد بچه حرف می

.یزدن م  

 سینا لیوانشو به لیوانم زد وگفت: به سالمتی اال ی خیانتکار 

 هممون بهش زل زده بودیم که با مستی لیوانش و سر کشید.

 پارسا کنارم وایساد وگفت:هیچ معلوم هست چی داری میگی واسه خودت؟

بله داداش من درسته قبول کردنش سخته ولی این یه حقیقته  سینا:  

نفهمیدم چی شد؟همین االن دلیل حرفتو توضیح بده : گرفتم که حرف نزنه بعد بی اعصاب گفتمدستمو جلوی پارسا   

آهان پس همچنان داری سیا نمایی میکنی. اون دختری که هر دفعه با یه پسر  سینا صورتشو جلو آورد و تو چشمام نگاه کرد وگفت:

 هرهر کرکر میکنه و تو بغلشون لوندی میکنه منم 

ه منظورت اتفاق تو حیاطه اون شاهین آقا بود مزاحم اال شده بود.سارینا:هوی اگ  



 به همه نگاه کرد و گفت:خوبه هممون میدونیم اال چه دختر نجیبیه 

 همه با سر تایید کردن.

ه آخرت باشهپارسا انقدر قرمز شده بود گفتم االن سکته میکنه.لیا رو به سینا با اخم گفت:این چه حرفاییه داری به خواهر من میزنی دف  

گفتم لیا تو برو کنار برا بچت خوب نیست بعد با عصبانیت دستمو زدم به سینش و هلش دادم وگفتم:اصال به تو چه که من با کی و چی 

تو چیکاره ی منی ؟هان؟تو کیی که بخوای برای من تعیین تکلیف کنی میگردم ؟  

.با ولع لبام و میبوسید و من هرچی هلش میدادم مگه عقب میرفت این ت و جلوی همه حمله کرد به سمتشسینا به لبای قرمزم چشم دوخ

 گاو.

 پارسا داد زد:چه غلطی داری میکنی ؟

پارسا من وهل داد به عقب و با مشت افتاد به جون سینا با چشمای اشکی به اونا نگاه میکردم و بعد با حال خراب از در خارج شدم و 

 رفتم بیرون خونه.

.با نگرانی ازم سوال میپرسیدن ولی من فقط دم در خونه  وخانواده ی پارسا ینی هردو ماماناش و بقیه تازه رسیده بودنخانواده ی من 

میخواستم ازشون دور بشم.گریه میکردم زود پیچیدم تو یه خیابون خلوت که کسی دنبالم نیاد.صدای ترمز ماشین اومد.دستمو رو چشمام 

اشک می ریختم.چه شب بدی بود.ساری  ار شدم و بلند زدم زیر گریه.سرم گزاشتم رو داشبورد و.سریع سو کشیدم و دیدم ساریناس

 موهام ونوازش کرد وگفت :گریه کن تا خالی بشی .حال منم مثل تو بده .

 حرکت کرد به سمت خونه ی خودشون و گفت:امشب میریم خونه ی ما ،فعال تو چشم اونا نباشی بهتره

احت تره،اگه بالیی سر پارسا بیاد چی ؟_:پیششون باشم خیالم ر  

نگران نباش.پارسا انقدر قوی هست که بالیی سرش نیاد دستشو گزاشت رو دستم و گفت :  

امشب ازون شاهین و خواهرش که  حالم ازشون بهم اینم  _:کال چند روزه همه چیز به هم ریخته.اون از داد زدنای پارسا و بداخالقیش،

ین من و پارسا و لیا آتیش به پاکرد و ..میخوره،حرفای سینا که ب  

 گریه امونم و بریده بود.پیش خونشون نگه داشت و من و بغل کرد.

گفت:میدونم قربونت برم من شاهد همه چیز هستم.تو توی تمام این قضیه ها بی تقصیر ترینی.ولی به پارسا حق بده .ببین چی شده که سر 

نگاههای پارسا به تو پراز عشقه.تو خودت شاید نفهمی ولی من میبینم چقدر دوست داره..،تو داد زده .من هنوزم رو حرفم هستم   

قرمزی چشمام کمتر شد.رفتم رو تختش و چشمام و بستم. .یه خرده رفتم تو دستشویی اتاق سارینا و صورتم وشستم  

ه؟بین خواب و بیداری بودم و صدای سارینا رو محو میشنیدم که می گفت:االن حالش بهتر  

خب باشه من سعی میکنم یه جوری بهش بگم دیگه ._:   

عه؟بیدار  چشمام و کامل باز کردم و رفتم سمت سارینا.دستم وگزاشتم روی شونش که برگشت وهمزمان با قطع کردن گوشیش گفت:

 شدی؟بیا شام بخور

 _:چی شده ؟

  _:امم..هیچی عزیزم ،چیز خاصی نشده 

 _:سارینا بگو من طاقتش و دارم



..تو بیمارستانهارسا_:اال پ  

 _:چی؟ چش شده؟

بعد چند دیقه از شدت عصبانیت تشنج میکنهفقط وقتی که تو از خونه رو ترک می کنی  االن حالش خوبه خوبه باشه؟ _:  

 چشمام پر اشک شد وسریع رفتم مانتوم و پوشیدم و باهم راه افتادیم سمت بیمارستان

بخشه  بیمارستان میدوییدیم .سارینا از خانمی پرسید:یه آقای بیست وهفت ساله تشنج کرده تو کدوماون کفشای پاشنه بلند تو راهروی  با  

 _:انتهای راهرو بپیچین سمت راست

و زنشم بودن.و پارسا رو به جز سینا دیدم. مهرداد خودم جله به همون سمت رفتیم و خانواده ی با ع  

حــــــــــــالم ازشون به هم میخورهشاهین و اون دختره بز اینجا چیکار میکنن.عه   

 رفتم بغل بابام و گریه کردم.بابا گفت:عزیزم پارسا تشنج کرد االنم حالش کامال خوبه نگران نباش.

ه هوش اومدن میتونین برین ببینیدشب : یه خانمی از اتاق اومد بیرون و گفت  

وردنولی حداقل سرو صداشونو پایین آهمه با خوش حالی وارد اتاق شدن   

 همه رفتن داخل من نگاهی به سارینا انداختم .دستمو گرفت و گفت:نگران نباش طوری نمیشه

 باهم رفتیم داخل که همه رفتن کنار ومامان شهرزاد گفت:بفرما اینم خانوم خوشگلت که تو بیهوشی انقد صداش میزدی

؟ چه غلطی میکنیدستمو گزاشتم رو دستش .که با اخم وحشتناکی نگاهم کرد و گفت:تو اینجا   

 قلبم اومد تو دهنم با تعجب بهش چشم دوختم که دوباره داد زد:از جلوی چشمم گم شو 

 نمیخواستم خودمو ضعیف نشون بدم ولی دست خودم نبود که حلقه ی اشک تو چشمام  جمع شد وفقط نگاهش کردم.

.پارسا تو که االن .. دستشو گزاشت روی شونه ی پارسا و گفت: مهرداد  

وداد زد:به تو ربطی نداره،به هیچکدوم ربط نداره ،مـــــــن دیگه نمیخوام این خانوم وببینمسرشو برگردوند سمت مهرداد   

ین با نگرانی بهم چشم دوخته بود.هبه خواهر شاهین نگاه کردم که پوزخند رو مخی گوشه ی لبش لجم ودر میاورد.ولی شا  

در .قبل از اینکه برای همیشه برم برگشتم نگاش کردم ببینم خواب و خیال نبوده باشه.پارسا بدون اینکه به کسی نگاه کنم رفتم سمت 

 نگاهش غمگین بود ولی بازتغییر کرد به نفرت.منم دیگه رفتم که برم.

بم و شب بود.کاش زودتر برسم خونه برم بخوا11تکون دادم ودربست گرفتم.به ساعت نگاه کردم  بیرون بیمارستان برای تاکسی دست

 پاشم ببینم همه چیز خواب بوده باشه.

با آسانسور از طبقه ی چهار)واحد پارسایینا (رد شدم و احساس کردم بوی تنش تو دماغم پیچید.ولی باز یاد اون نفرت تو نگاهش ودادای 

 وحشتناکش افتادم.

 کلید و تو قفل در چرخوندم و رفتم داخل.سکوت مطلق بود.برعکس درون قلبم که ...

تاوان پس میدم.من واقعا دارم تاوان کاری رو پس  نکرده  یدم باال و پرت شدم رو تختم و بلند بلند گریه میکردم.من به جرم کدوم کاردوی

 میدم.وگرنه محاله زندگی انقد بی رحم با من تا کنه.



خوابم برد.ای کاش برای همیشه  انقدر گریه کردم که قسمتی از تختم انگار دوپارچ آب ریخته بودن.نزدیک دوساعت گریه کردم که

 بخوابم..

چشمام و باز کردم که دیدم از پایین صدای داد وبیداد میاد.صدای بابام بود که میگفت:این پسره به چه حقی با دختر از گل نازکتر من 

 اینجوری حرف میزنه و گستاخی میکنه 

 مامان:خیلی خب حاال یه دیقه آروم بگیر االن سکته میکنی

ته کنم ،من اجازه دادم اون پسره قلب دخترمو جلوی همه بشکنه_:بذار سک  

اومد نشست کنارم و نازم کرد.نگاش کردم و با اشکایی که میچکید گفتم:بابا یهو از جام بلند شدم که بابا بزرگ از روی صندلی بلند شد 

 فرهاد دیدی چطوری سرم داد زد کوچیکم کرد؟

 بابا فرهاد اخمی کرد و گفت:نبینم دختر قوی من کم بیاره!اون لیاقت تو رو نداشته به پاتم بیفته خودم دیگه نمیذارم مال اون بشی 

با فکرو خیاالم تنها گزاشت. و  از اتاق رفت بیرون و من  

ی ریخت و گفت :اال بعد از صبحونه برو ساعت یازده با بی حالی بلند شدم و رفتم سمت آشپزخونه.پشت میز نشستم که مامان برام چای

 شرکت بابات کارت داره 

 _:چکارم داره؟

 _:به من چیزی نگفت 

داشت. که پارسا بغل من جلوی ساختمون نگهباشه ای گفتم و حاضر شدم.رفتم پایین و میخواستم تاکسی بگیرم   

باز کرد.کفشای پاشنه بلندشو گزاشت روی زمین و با قر  کنه درکناری رو برای کسیبعد از ماشین پیاده شد وبدون اینکه به من نگاه 

رفتن توی ساختمون.کل استخونای بدنم داشت  و دست تو دست هم دست پارسا رو گرفت.به من نگاهی انداخت و با نیشخند

 میلرزید.هنوز حلقه ی ازدواجش تو دستش بود ولی برای یه دختر دیگه جنتلمن بازی در میاره.

ینی چی؟هر چی که خود خدا بخواد همون میشه.میسپارمش دست کائنات.آره اونا مواظب  ه اشکامم اجازه باریدن .بسوار ماشین شدم 

 قلب تپندم هستن

نفس عمیقی کشیدم وسرم و تکیه دادم به شیشه و بیرون و تماشا کردم.جلوی شرکت کرایه رو حساب کردم و رفت باال.چند لحظه نشستم 

گفت:عزیزم بفرمایین تو جلسه پدرتون تموم شدهکه منشی خانم اومد   

آووو چه خوش اخالق.لبخندی زدم و رفتم تو دفتر بابا.بغلش کردم نشستم رو صندلی کنار میزش.حالم و پرسید و بعد از اینکه برام قهوه 

دیگه مثل قبل دوسش  ری...من کهبزنیم.میدونم دوست ندا حرف آوردن گفت:اال عزیزم...ازت خواستم بیای اینجا که باهم در مورد پارسا

انقدر راحت بات برو  قبل ندارم ولی اگه دلت هنوزم باهاشه ،برو باش صحبت کن که بدونیم تکلیف چیه.ولی گفته باشم دیگه نمیذارم مثل

فتم بیای ا همین گبیا داشته باشه باید تنبیه حسابی بشه.من تا یک هفته میرم ماموریت صبحم با مادرت و بابا بزرگ خداحافظی کردم بر

تنها با دخترم صحبت کنم..اینجا واینکه میخواستم   

.مامان با حوله حموم از باال اومد و گفت:عه اومدی دخترم؟نشستم روی مبل خونه و چند دقیقه ای به فکرای سردرگم فرو رفتم  

 آب خوردم و گفتم آره.

نشست کنارم  و گفت :با لیا حرف زدی ؟   

تو بیمارستان چه چپ چپ نگام میکرد_:نه مامان مگه ندیدی   



بهش حق بده.زنگ بزن از دلش درار_:عیبی نداره   

 _:مامان چیو از دلش درارم وقتی خودم هنوز سردرگمم که چرا سینا باید اینکارو میکرد

تو بی تقصیری.من دختر خودمو خوب میشناسم چقد روراسته با مامانش._:   

سینا رو میخوایین چکار کنین؟_:باشه مامان زنگ میزنم .ولی این   

ه _:خیلی سر در گمم .تا صبح به این فکر میکردم که لیا حتما باید ازش جدا بشه ولی..ولی ظهر توی آتلیه لیا اینا افتاده به  دست وپاش ک

 غلط کردم مست بودم یه لحظه فکر کردم اونی که روبه رومه تویی

  ایساده بودم ولیا نبود_:آهان ینی چشمای چپش ندیده که روبه روش من و

؟لیائم دلش سوخته و ...میدونی که لیا دوسش داره قبول کردهمامانم :   

 _:آهان پس این وسط همه چیز عالی شد فقط زندگی من از هم پاشید...

مامان اگه بدونی سینا چه حرفایی بهم زد .هرکی جای من بود خودشو دار میزد : با چشمای اشکی نگاش کردم و گفتم  

غلط کرده من خودم بعدا دلیل حرفاش و ازش میپرسم باید جواب قانع کننده بهم بده. _:این چه حرفیه عزیزم .  

این  مثل وحشیا پریدم شوهر تحفشو بوسیدم.جالبه همیشه تو بودم  انگار من در اتاقم وبستم و چند بار شماره لیا رو گرفتم جواب نداد که.

بکنه بازم آخرش همه چیز واز چشم دختره میبینن. قضیه پسره بدترین کار دنیارو هم   

 گوشیم زنگ خورد و با عجله جواب دادم :لیا

 صدای خشن پارسا تو گوشم پیچید:میخوام ببینمت

کجا : خیلی جدی پرسیدم  

عصر  30و  5_:کافه پاییز   

 مانتوی لیم رو پوشیدم و از مامان خداحافظی کردم.

دستشو کرده بود توی موهاش واز پنجره بیرون وتماشا میکرد.هوای پاییزی جون میده کنار پشت میز تخس تر از همیشش دیدمش که 

 یارت بشینی..ولی..

 _:سالم 

د تکیشو داد به صندلی و آروم و خشن جواب داد.د وچندثانیه روم مکث کرده بود .بعسرشو بلند کر  

خب می شنوم  : نشستم رو به روش و بعد از چندثانیه گفتم  

هر حرف و حدیثی داری بزن.اون داد وبی دادات و توجیه کن حاال شاید بخشیدم... کرد و من گفتم: بازم نگام  

من اینجا نیومدم که تو منو ببخشی. _:  

برای همیشه اومدم بهت بگم هر چی بین من وتو بوده تمومه؛ متعجب نگاش کرد که گفت:  

 _:...چی؟

 _:نشنیدی؟



هـــــــرچی بین من و تو بوده تمــــــــوم شد.ما دیگه مال هم نیستیمگفتم  بعد واضح و شمرده و عصبی گفت:  

؟ داری بام شوخی میکنی نیش خندی زدم و گفتم:  

 قیافش و اخمو تر کرد وگفت:من با تو شوخی دارم؟

افظ و فقط بوی منصرف شد.بعدشم با صدای آروم گفت خدکه چیزی بگه ولی فقط بهش نگاه میکردم.نگاهشو به میز دوخته بود و اومد 

 تنش و جا گزاشت

 همه متعجب نگام میکردن .مگه من چه شکلی بودم.شکل یه مرده؟

 دستی روی میز قرار گرفت وگارسون گفت:خانم حالتون خوبه؟

. 

  ؟ این چه حال و روزیه دم در که چشماش گرد شد و گفت: چشمام و پشت در خونه به هم مالیدم و در وباز کردم.مامان اومد

انداختم تو بغلش و همه ی حرفای پارسا رو بهش گفتم.اونم چشماش خیس شد.تو بغلش انقد گریه کردم که بی حال رو زمین خودمو 

و خوابم برد . افتادم.بابا بزرگ از پله ها اومد پایین بغلم کرد و...دیگه چشمام سیاهی رفت  

حال بدم خوشحال شدم.لبخند زد اومد دستم ونوازش کرد و چشمام و باز کردم و نیلو رو باال سرم دیدم.چقدر اون لحظه با وجود 

م گفتم االن میخوریمز خوابیده بودی ترسیدم نزدیکت بشگفت:همچین با دهن با  

آخه خوشمزه ام نیستی : دم و گفتمدهنم و کج کر  

 نگاهم کرد و گفت :مهم اینه که به دهن بزی شیرین میام

 _:اونوقت این بزه کیه ؟البد بردیا؟

کرد وگفت :نخیرم توام هرچی میشه بردیا بردیا می کنیاخم   

 بابا بزرگ اومد داخل و بغلم کرد بعد بهم کمپوت آناناس میداد

 گفتم:حاال خوبه یه غشی کردمااا

  _:خب نباس غش میکردی

 اصال این بابابزرگم و میدیدم کل غمای عالم از دلم بیرون میرفت.

زنگ زدم و حالش وپرسیدم:به به بدون ما کیش خوش میگذرهبه بابا  حض رسیدنمون از بیمارستان رفتیم خونه و به م باهم   

 بابا:اصا اگه بودنی چقد خوش میگذره 

 خندیدم و گفتم:کامال مشخصه .لب ساحل و پیش یار و 

 بلند خندیدم که گفت:تو نترس من مامانتو دارم برا هفت پشتم بسته

 کلی باهاش حرف زدم و حالم بهتر شد.

کرده بود خونه  خودش و میخواست همه رو  گاوارنگ.لیا شب همه رو دعوتام به آخر رسید وبابا برگشت با کلی سوغاتی رنهفته 

 جمع کنه دوره هم.



 بارونی چرم زرشکیمو تنم کردم و جلوی آینه رژ زرشکیم و مالیدم رو لبام و همه با هم خارج شدیم.

یم وبابا فرهاد داستانای عاشقانه ی شاهنامه رو تعریف میکرد و من میرفتم تو فکر من و بابا فرهاد عقب ماشین پیش هم نشسته بود

 پارسا.

جلوی خونه پیاده شدیم .جعبه ی شیرینی رو دادم دست بابا و خودم و راحت کردم.داخل که شدیم به همه سالم کردم .از لیا که خیلی 

جلوی  ن ونگاه میکردن.این همونی بود کهپارسا وایساده بود و داشتن م تحویلم نمیگرفت گرفته تا پارسا و خانوادش و دختری که کنار

 ساختمون دیدمش.

اون دماغ  هش پایین و عصبی بود ولی دختره باو چاییمو نوش جان کردم.پارسا نگا هنشستم روی مبل رو به روی پارسا و اون دختر

عملیش و چشمای زردش زل زده بود به من و لبخند میزد ولی من پوکر نگاش میکردم و الکی مثال برام مهم نبود ولی تو دلم آشوبی بود 

دیگه جرات نمیکرد به من نگاه کنه.سینائم  که بیا وببین.  

رسا اوکی نبودن.دوتا داداشا بدجوری خود واقعیشون و خانواده ی من با خانم و آقای کیهان گرم و صمیمی بودن ولی خیلی با سینا و پا

 رو کردن.

این حوال دست پارسا رو گرفت ونشستن روبه روی  م و اون بهم میرسید.دختره کنار پارسائم عینپشت میز کنار بابا فرهاد نشست

 من.ولی من با حالت چشمام بهشون حالی میکردم که اصال برام اهمیتی نداری و دلم...

خانم و آقای کیهان سوخت چون خیلی غمگین به نظر میومدن و نگاهشون به من و خانوادم شرمنده طور بود.آخرای غذام بودم  دلم برای

 که چشمم افتاد به اون دختره .پارسا براش غذا میریخت و اون دختره ام با حالتی بدی داشت من وبابا فرهاد و نگاه میکرد.

 آرو م بهش با اشاره گفتم:هوم؟

 که ینی چه مرگته 

اومد جوابمو بده که آب شکست تو گلوش و به اخ تف کردن افتاد.پارسا آروم پشتش و ماساژ میداد .آخ که چقد دلم برای دستاش تنگ 

 شده بود.پارسا نگاهم و قاپید که روم و کردم اونطرف و با بابا فرهاد حرف زدم.

پشت میز  انیه چشمام و باز کردم و دیدم لیام.صدای باز شدن در اومد.بعد از چندثبعد از شام رفتم باال .رو تخت نشستم و چشمام و بست

نگاهاش و نیشخندایی  خوشم از ز اتاق برم بیرون اصاله کرد.خنده ای کرد که بلند شدم اد که رژشو زد برگشت به من نگابع آرایششه.

ی ؟که بهم میزد نیومد.بلند شدم برم بیرون که گفت:چرا ازم فرار می کن  

 _:من فرار نکردم ،فقط میخوام از اتاق برم بیرون 

تو چشام نگاه کنم _:فکر کردی نمیدونم بخاطر عذاب وجدانی که داری نمیتونی   

ی انگار ندیدی که داشت ن کار و کرد یه جوری حرف میزن_:بعد ببخشید عذاب وجدان به چه جرمی؟البد به جرم اینکه شوهر تو بود او

یزد همین سینا جونتبه من چه حرفایی م  

 با عصبانیت گفت:بله دیدم اون چکار کرد ولی معلوم نیست تو چقدر براش لوندی کردی که ...

سرش و به چپ و راست تکون داد :وقتی تو اونکارو میکنی انتظارم نداشته باش خدا پارسا رو ازت نگیره .تو داری تاوان قلبی که از 

دوتاشونو باهم تماشا کن و لذت ببرمن شکوندی رو پس میدی.حاالم برو   

 باورم نمیشد اینی که رو به رومن داره این حرفا رو میزنه لیا،خواهر من باشه.خواهری که جونش برام در میومد .

با تاسف براش سری تکون داد و پارسا رو که تو چارطاق در داشت نگام میکرد کنار زدم و رفتم پایین.در گوش بابا گفتم :میشه بریم 

ن حالم زیاد خوب نیستم  



عزیزم چرا نمیشه .عاشق این درک باالش بودم من آخه.شالم و سرم کردم و داشتیم میرفتیم که صدای اون دختره که حاال بابام گفت بله 

حالش خوب نیست  دختر خانمتون رنگش پریده .فک کنم فهمیدم اسمش سپیدس اومد:  

من حالش از همه بهتره شما نگران نباشینبابا بزرگ ابروهاش و باال انداخت و گفت:االی   

 بابام با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که حلقه رو بهشون بده .

 منم درش آوردم و گزاشتم روی میز جلوی چشمای بی تفاوت پارسا.

 بعد فقط رو به خانم و آقای کیانی کردم و گفتم:با اجازتون

حافظ دخترم .نه به لیا و سینا،نه به پارسا و سپده نگاهم نکردم.پارسا وسپیده چه اونم با عشق و غم نگاهم میکردن و به گرمی گفتن خدا

 اسماشو به هم میاد.هه مبارک هم باشن 

 از همشون متنفرم.قلبم و شکستن،بدم شکستن .بیشتر از همه از سینا که باعث این اتفاقای بد و هضم نشدی برای قلبم کم تحملم شد.

یشه ی بارونی گرفتم و به بابا فرهاد دوختم که داشت نازم میکرد.دستم فشرده شد صورتم و از ش  

. 

یف باشی عمیالد بهم گفت اگه اینطوری بخوای ض .امروز تمرین اصال خوب پیش نرفت.مخصوصا برای من. از آموزشگاه خارج شدم 

 نقشتو میدم به کس دیگه.

برای له شدنام تنگ شده بود.خخخنفس عمیقی کشیدم و رفتم سمت مترو .خیلی وقته مترو نرفتم دلم   

از مترو بیرون اومدم و سوار ماشینایی شدم که به سمت خونمون میرفت.ماشین شخصی و مدل باال بود ولی من انقدر حال و حوصله 

ره که تو نداشتم که سوارش شدم.پسر جوونیم بود همش از تو آیینه دید میزد.پیاده که شدم هردو شون و جلوی هم دیدم.پارسا موهای دخت

 صورتش ریخته شده بود و به آرومی کنار زد و با چشمای خمارش بهش نگاه کرد.

 با صدای همون راننده به خودم اومدم:خانومی خونتون اینجاس؟

 _:چطور؟

 _:گفتم اگه قابل بدونین با خانواده مزاحم بشیم

 _:آقا برو مزاحم نشو 

نیستم عاشق چشمات شدم سوارت کردم.کارتشو در آورد و گفت:خوشگل خانم من مسافر کش   

کارتشو جلوم گرفته بود.پارسا و دختره همینجوری به من نگاه میکردم.دختره با نیشخند و دستش دور بازوی پارسا ،پارسائم با خشم و 

نگام میکرد.دستای مشت شده.داشت میومد به سمت ماشین که من پسره رو دکش کرد و اونم سریع رفت.پارسا وایساده بود و با اخم   

این دختره مهره ی مار داره یبی تفاوت از پله رفتم باال که دختره گفت:سینا راست می گفت  

 رفتم سمت در که پارسا گفت:آره خدارو شکر از شرش خالص شدم.

که فقط ازین  قلبم برای چندمین بار شکست و خرد وخاکشیر شد.خدایا این چه بالیی بود که به سرم آوردی.دلم میخواست به بابا بگم

 خونه بریم .خیلیم ازینجا دور شیم.

ماز پله ها باال میرفتم که صدای مامان بابا رو تو اتاقشون شنیدم .مامان گفت:منم باهات موافقم اصال دلم نمیخواد اال رو اینجوری ببین  



 بابا :من تو همین هفته خونه ی خوبی رو قول نامه میکنم .به اال بگو وسایلشو جمع کنه

خوشحالی میخواستم جیغ بکشم.این بابا حواسش به همه چیز هست .چقدر خوبه که بابام تویی مامانمم تویی خخخاز   

 رفتم تو اتاقم که پاکتی رو روتختم دیدم 

 بازش کردم و :

طوالنی بشه.میدونم حالت ازم به هم میخوره ولی من واقعا متاسفم..فکر نمیکردم رابطه ی من و تو اونقدر  م سالم اال.من پارسا  

تو وارد رابطه شدم که به کل توش گیر افتادم و به سختی ازش رها شدم. اون االن  برگردونم بافقط به خاطر اینکه عشق قدیمیم و 

شدی. ی من بی لیاقت برگشته پیشم و من نمیتونم بهت بگم چقدر ازت ممنونم که من و به اون رسوندی.متاسفم که بازیچه  

قرار بگیره که لیاقت تو رو داشته باشه. امیدوارم کسی سر راهت  

 خدانگهدار...

کل برگه از قطره های اشکم خیس شده بود .برگه از دستم افتاد و من نشستم رو تخت.دستم و رو قلبم گذاشتم و چندتا نفس عمیق کشیدم 

دن قیافم رنگ از رخسارش پرید.اما قلبم تیر می کشید و نمیتونسم.مامان اومد داخل و خواست با خوشحالی چیزی بگه که با دی  

نزدیکم وایسادو برگه رو برداشت و تا آخر خوند.با صدای گریه هام بابا وبابابزرگم اومد.بابا فرهاد تو بغلم گرفت وبوسم میکرد.خدایا 

 اینا حق دختری مثل من نیست من که کاری نکردم.

. 

هیستیریک تکون میداد که آقای پشت میز گفت:عه پسرم یه دو  پاهاش و روی صندلی رو به روی آقای قاضی پارسا سرش پایین بود و

 دیقه آروم بگیر ببینم دارم چیکار می کنم

رق میزدی.ممنون میشم سریع تر کارا انجام بشن پارسا:حاج آقا سه ساعته داری پرونده رو و  

صبینولن برای ازدواج جدیدشون برا همین انقد عبابا یواش گفت: آخه پسرمون خیلی ه  

مبه حرف بابا ایولی گفتم و به پارسا زیر چشمی نگاه کرد  

کارد میزدی خونش در نمیود .همچنان با چشمای عصبانی و مضطرب به زمین خیره شده بود وتند تند نفس میکشی.بوی عطرش من و 

 کالفه کرده بود

 _:پسرم بیا این برگه رو امضاء کن 

حاال شما امضاء کنید ودکارو داد دستم و گفت:دخترعزیزم د حاج آقا خپارسا سریع برگه رو امضاء بـدون معطلی بع  

 من نخواستم کسی لرزش دستم و ببینه برا همین تند امضاء کردم و خودکارو گزاشتم رو میز.هه چه امضای قشنگیم شد،جالبه..

توجه به نگاه های پارسا در ماشین و باز  ه خداحافظی کردیم.بدونحافظی با اون آقاه بیرون و من و بابا بعد از خدا پارسا سریع زد

 کردم که پارسا اومد جلو گفت:ببخشید آقای پطروسیان ،میتونم چند لحظه با االجان صحبت کنم؟

 ای روتــــــــو برم بچه .

نما نداره آقا ،بفرمایین مزاحم نشیبابا با جدیدت نگهش کرد و گفت:دختر من هیچ حرفی با ش  

ولی وقتی یاد اتفاقایی که سرم آورده افتادم..حقش بوداولش دلم براش کباب شد   



  ؟ بابا:بشین دخترم چرا وایسادی

 نشستم تو ماشین و بدون حتی نیم نگاهی ازش دور شدیم.اشکم رو گونه هام سرازیر شد.باالخره باید خودم وخالی میکردم یانه.

تا عمر دارم بغل خودم میمونی  دیدی گفت قندعسلم بابا دستم و گرفت و گفت:  

 خندیدم و اون سرم و ماچ کرد وقربونم رفت.که البته دور از جـــونش 

. 

خونه رو کامل یه نگاهی انداختم و دیوارشو بوسیدم و باهاش خداحافظی وسایلم و دادم دست کارگرای مهربون تا ببرنشون تو ماشین .

حافظ خونه ی عاشق شدن و شکست عشقی خوردنم .کردم:خداحفط خونه غم و خونه ی خوشحالیام.خدا  

 خخخ ما هنریام دیوونه ایما .آخه کدوم آدم عاقلی دیوار خونه رو بوس میکنه

 دم در خانم و آقای کیهان اومدن بدرقه.

مخصوصا به خودش ل مامانم گریه میکرد و مدام میگفت معذرت میخوام.پارسا با هممون بد کرد.خانم کیهان تو بغ  

مون باز شدو اون دختره،سپیده اومد دستشو گزاشت رو شونه ی  خانم کیهان وخیلی خنده دار بود خانم کیهان یواش بهش در ساخت

 گفت:صد بار گفتم دستتو نذار روی شونه ی من

 آخی.من هرموقع اینکار و میکردم میگفت:اال مادر دستات خیلی بهم آرامش میده

 با این عروس حال نمیکنه البد هه.

سوار ماشین بشم که یهو به پنجره اتاق پارسا نگاه کردم.احساس کردم پرده اتاقش تکون خورد.به هر حال من یه زمانی برطرف اومدم 

بازیچش بودم بایدم از پشت پنجره نیش خندم کنه.کننده ی نیازاش و   

ته هرموقع اال نبود میام سر میزنم.سینائم که از خدا حتی سینا و لیاهم نیومدن کمک.لیا به کل با ما قطع رابطه کرده البته ایـــنم بگم که گف

 خـــــواستش.

ی تو یه جای گوی خوشگلم و پاک کردم وتو کمدم گزاشتم.آخیش چه اتاقم خوشگل شده.این خونمون دیگه تو برج نبود.یه خونه ویالی

 سرسبز تو منطقه ی سعادت آباد غربی تهران بزرگ .

خاکی نشدن موهای عزیزم بسته بودم و باز کردم و رفتم نشستم تو حیاط با صفامون کنار عزیزای دلم و  دستمال سر قرمزم که برا گرد

 و عشقای همیشگیم چای زدم.وای که چقد هوای پاییزی عـــــالی بود.

ا هفت شب اجرا از االن خودتون و آماده کنید دو هفته ی دیگه ت کیک خوشمزه ای تو دهنم گزاشتم و بعد از هورت کشیدن چایی گفتم:

 دارم .میخوام کف همه رو ببرم

گوجه هام و آماده میکنم که هر پنج دیقه یه بار پرت کنن طرفت نبابا بزرگ به مامان بابا چشمکی زد وگفت:من از اال  

جولی و نیکول کیدمن و ... میخوام ببینم دخترم چکار میکنه هااا،برو هر چی آنجلینا مامانم خندید و گفت:  

رلت جوهانسونبابا:اسکا  

تمامان:آ همونی که تو میگی بذار تو جیب  

اونا چین باو سوفیا لورن و میذارم تو کیفم میارمخندید و گفتم:  



 بابا بزرگ گفت:االن دیگه مطمئن شدم اعتماد به سقفت به خود خودم رفته

. 

ش ن کجاس،با کیه،االن با عشق وحقیقیچشمام و بستم و خیلی سعی کردم به اون..به پارسا فکر نکنم.ولی ای کاش میدونستم اال

 خوشحاله؟

چشمام و باز کردم و بدو بدو لباسام و تنم کردم.به سرعت باد رسیدم به سالن بزرگ تئاتر و با دامن دخترای اصیل انگلیسی وارد صحنه 

ا،لیا ،سینا،مامانم اینا،پارسا ولی تماشاچیانگلیسی بود.از رو صحنه همه رو دیدم از بین  شدم.نقشم در مورد یه دختر از خانواده ی اصیل

 اون دختره پیشش نبود.چرا حسم به پارسا دیگه مثل قبل نیست.

نقش مرد مقابلم با کت مشکی بلند وکاله انگلیسی و عصا وارد شد.روبروم ایستاد و من نمیتونستم صورتشو ببینم.سرشو آورد باال و با 

نو زد و گفت:با من ازدواج می کنی؟چشمای مشکیش تو چشمام زل زد.بعد جلوم زا  

دلم هـــــــری ریخت رو صحنه.دستمو گرفت و حلقه ای که مثل ستاره می درخشید و تو انگشتم کردوبلند شد اومد سمتم و با عشق لبامو 

 بوسید

. 

ا بزرگ منو رسوند تا کوبیدم تو سر ساعتی که صبحا ازش متنفر بودم و در کل عاشقش بودم.تو حیاط خونه صبحونه رو زدیم و باب

به خاطر رویای دیشبم بیشتر انرژی گرفته بودم و کمتر به پارسا و عشقش فکر میکردم.کالس تئاترم.  

حتی میالد و دوستامم تشویقم کردن.با خوشحالی توی تمرین خیلی بهتر شده بودم و مثل بازیگرای بزرگ تو نمایشنامه غرق می شدم.

ن بابا.اومدم بیرون و رفتم به سمت ماشی  

بابا رو میدیدم که سارینا زنگ نی میکردم و نگاهای عاقل اندر صهف لبخو م با آهنگی که بابا از مایکل جکسون گزاشته بود تو ماشین 

 زد

 ساری:هیچ معلوم هست کجایی تو چرا از صبح هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟

 _:ببخشید خب من کالس بودم با اجازتون 

یم یه جای خـــــوب_:آماده شو میخوایم بر  

 _:جای خوب دقیقا کجـــا؟

پنج آماده باش میریم میفهمی_:حاال تو ساعت   

باشه ای گفتم و یهو دلتنگ پارسا شدم.میدونید ؟این درد طوریه که تو وقتی خیلی خوشحالی یادت میفته و به تو میگه همچینم که فکر 

 میکنی خوشبخت نیستی.

دم که صدای زنگ در به صدا درومد.فکر کردم ساریناس گفتم من میرم دیگه بابا.تو حیاط داشتم با بابا توت میخور  

؟درو باز کردم که با قیافه ی مظلوم لیا روبه رو شدم.بدون اینکه توچشمام نگاه کنه و معلوم بود معذبه بهم لبخند زد گفت:سالم اال خوبی  

پر بود خیلی عادی گفتم:خوبم ممنون  شزشکمش برآمده شده بود از همیشه با نمک تر به نظر میومد.دلم ا  

 از کنارش رد شدم و رفتم تو ماشین سارینا.

نه؟ ، سارینا:لیا پشیمونه از حرفاش  



دیگه نمیدونم شاید داشته خودشو نگه میداشته بعدا چارتا متلک سنگین تر بارم کنه  .مثل قبل با نفرت نگاهم نمیکرد _:نمیدونم   

 خندید وگفت:لـــــــوس نشو

 جلوی یه پاساژ خیلی بزرگ نگه داشت و من کفم برید انقدر اونجا خارجی بود.گفتم:ما اینجا چکار میکنیم آخه ؟

 گفت پیاده شو خودت میفهمی 

ولی رفت سمت ویترین ساعتهای مردونه دوزاریم افتاد و گفتم:هعععی واال  رفتیم داخل انقدر خوشگل و خفن بود که داشتم باال میاوردم.

شخوشبحال  

 _:بــــله باخودم آوردمت که از سلیقه ی خوشگلت سوء استفاده کنم

  ؟ _:حاال تولد این شازده کی هست

 نیشش باز شد و گفت:چهارشنبه 

 _:به به به به

مونی پیش من باشی ؟_:تو زود بیا که از اول مه  

؟ _:مگه منم  قراره بیام  

؟ من بیام اون وسط بگم چند منه خب آخه تولد دوست پسره توئه : پوکر نگاهم کرد که گفتم  

 _:اول که اون از االن شوهرمه بعدشم تو خواهر زنشی باید بیای اونجارو گل بارون کنی

 _:اوه اوه زبونتو 

به طرفی اشاره کرد. و خندید و رفتیم پشت یه ویترین دیگه.سارینا آروم زد به پهلوم  

بود به من و تکون نمیخورد بعد اون دختره بعد از اینکه برو بر مارو نگاه کرد هه ماشاللههه چه زود اومدن حلقه بگیرن.پارسا زل زده 

 دست پارسا رو گرفت و گفت:بیا بریم یه جای دیگه 

وکدوم گوریه و چه غلطی می کنه فرار میکنه انگار که ما برامون مهمه ا . یه جوری  سارینا : هه جالبه  

  که شما دوتا داشتین من و پارسا رو با چشماتون میخوردینسپیده شنید و برگشت سمتمون و گفت: عزیزم فعال

 سارینا:آخه خوردنیم نیستی ،با یه من عسل نمیشه تو یکی رو خورد

منقبض گفت :حاال نه که شما خیلی خوشمزه این  پارسا همش من و نگاه میکرد.ایش وزغ.سپیده با فک  

 گفتم: مگه چشیدی ؟

توجه بهشون دست سارینا رو گرفتم و گفتم:بیا بریم بابا انقد بیکار نیستیم که با این عقده ای دهن گوشه ی لب سینا خنده ای نشست که بی 

 دهن بشیم

  ؟ دختره از پشت میخواست حمله کنه سمتم که پارسا جلوش و گرفت و گفت:چیکار میکنی

  ؟_:من چیکار می کنم ندیدی به من چه حرفی زدسپیده



شید و رفتن .آره دیگه بردش که نکنه یه موقع دل عشقش بشکنه به خاطر زبون درازی های کسی که پارسا حرفی نزد .دست سپیده رو ک

 فقط بازیچش بوده

 سارینا گفت:واقعا خدارو شکر میکنم که باهم عروسی نکردین .

سی که تو هیچی به گرد :به خاطر اینکه مشخص شد پارسا لیاقت فرشته ای مثل تورو نداشته که رفته با ککه گفت  با تعجب نگاش کردم 

.دختره ی زمختازدواج کرده  پاتم میرسه ،نه اخالق ،نه تیپ ،نه قیافه  

پارسا نبودم دیگه درست میگه. ولی خب البد من نیمه ی دیگه یبه حرفش فکر کردم و دیدم کامال   

رون انتخاب کردیم و سارینا من و رسوند خونه.عت خیلی خفن والبته به شدت گــــیه سا  

 

داشتم. و حس خوبی  ی اجرا فرا رسید و من آماده شدم که زود تر برم و گریم و کارام و انجام بدم.وای خدا چقدر انرژیه هفت  

تئاتر شهر پیاده شدم و وارد ساختمون شدم.رفتم به همه دوستام و هم گروهیام سالم کردم ولی نمیدونم چرا انقدر متعجب نگام 

ش ق گریم خودم و نگاه کردم .خیلیم که قشنگ بودم.گریمور کارمون همراه با ی خانم که چهرمیکردن.رفتم جلوی آینه مخصوص اتا

 آشنا میزد وارد اتاق شدن.

 گفتم :سالم نادر زود باش بیا که گریمم مونده و باید سریع آماده بشم

 نادر این پا اون پا کرد و گفت:اال این خانم

دست داد و سالم کرد.صورتم و سمت خانمه کردم که با مهربونی بهم   

اال جان ..میالد از من خواست این خانم رو به جای شما گریم کنم : نادر گفت  

متاسفم من دلم میخواست کمکت کنم ولی خودمم باید ازون اطاعت کنم تا اخراجم نکنه  شوک به جفتشون نگاه کردم که ادامه داد:

 همینجوریشم باهام لج هست

ینده بدرخشی من تو موقع :عزیز دلم خیلی متاسفم که جای تو رو گرفتم .امیدوارم تو آ مهربونی گفت اومد نوازشم کرد و باخانومه 

استعدادت فوق العادس .بار تمرین دیدمت یک  

.لبخند تلخی زدم و با و بی حاشیه ان  حاال شناختمش.از بازیگرای سینما بود فقط ازونایی که بازیشون عالیه ولی خیلی شناخته شده نیستن

ی گروه نگران نگاهم کردن .سهراب که تو کالس باهاش صمیمی شده بودم با نسترن دنبالم چشمای اشکی از اتاق خارج شدم .بچه ها

 اومدن و گفتن:اال بیا این آب و بخور رنگت پریده 

 بدون اینکه حواسم به اونا باشه رفتم تو اتاق و با خشم به میالد نگاه کردم .

  ؟ و با لبخند گفت :سالم بانو حالت چطوره مسمت میالد با خونسردی برگشت

  ؟_:چرا اینکارو کردی

به سهراب و نسترن اشاره کرد که برن بیرون .در وبست وگفت:وقتی اون ابراز عالقه های من و نادیده می گیری باالخره باید یه کاری 

 میکردم جواب  گستاخیات و پس بدی 

....:_ 

رت بگو برات یه نقش عالی تو بازیاش بهت بده _:االنم برو به اون نامزد وفادا  



با عصبانیتی که داشتم نگاهم و ازش گرفتم و در و محکم باز کردم و رفتم بیرون .سهراب و نسترن رفتن داخل اتاق میالد ولی نفهمیدم 

انقدر که عصبانی بودم. رفتن . برای چی  

و اصال نفهمیدم کجا دارم میرم.آخر سر داخل پارک بزرگی روی نیمکت خارج شدم و پیاده افتادم تو خیابون با گریه از تئاتر شهر 

  ؟ :اال ما کدوم طرفی باید بیایمنشستم که بابام زنگ زد و گفت

برگردین.نمایشی در کار نیست .نقش منو دادن به یکی دیگه با با گریه گفتم: با  

زدم گفتم تئاتر کنسل  نگببینن ز م کیهانم که میخواستن بیان نمایشم و خانبه همه کسایی که قرار بود بیان پیام دادم و گفتم کنسله.به آقا و 

 شده.

گریه کردم بلند بلند.باد شاخه تکیه دادم و رفتم خونه و تو حیات خونه دستامو گزاشتم رو صورتم و به درخت بید قشنگ توی خونمون 

بارون  وایسادم تو حیاط تا آسمون باریدن گرفت و من زیرهای بلندش و به رقص درآورده بود و آسمون صدای غرشش بلند شد.انقدر 

هضم نشدنی  مدستامو باز کردم و چرخیدم و گریه کردم.چقدر نقشمو دوست داشتم.دلم میخواست دیده بشم..این چند وقت خیلی برا

 بود.شکستن پشت شکستن.من نمیمیرم و قوی تر میشم آره .من مثل این بیدم وبا این بادا نمی لرزم.

چونم لرزید  خونه باز شد و من زیر بارو ن چشمام و تنگ کردم تا ببینم کیه.بابا و پشت سرش مامان و بابا فرهاد و لیا اومدن داخل. در

رفتم تو بغل بابا. کمکم کرد بخوابم رو تخت و بهم گفت:عزیزم به هیچی فکر نکن باشه؟ و  

 با صدای گرفته گفتم:سارینا و نیلوئم اومده بودن؟

؟ بابا جون با خانواده اومده بودن . حاال تو به این چیزا فکر نکن فقط چشماتو ببند و بخواب باشه_:آره   

تو خواب و بیداری فهمیدم کسی داره موهام ونوازش میکنهکلی خستگی خوابیدم . اشه ای گفتم و باآروم که حتی خودمم نشنیدم ب  

براش کنیم اینجوری که چیزی ازش نمیمونهباید یه کاری بعد صدای لیا اومد که آروم به کسی گفت:  

 صدای مامانم اومد ولی باز من به عالم خواب رفتم و چیزی نفهمیدم.

چشمام و که باز کردم صدای گریه ی لیا میومد .می گفت:مامان من دیگه نمیخوام با سینا زندگی کنم .اون من وخواهرم و از هم دور 

.خاک تو سرم که دل اال رو با حرفام شکوندم.اون از خودش اونم از داداشش که آب دوستاشکرد .من احمق پر شدم از حرفای خودش و 

 زیر کاه از آب درومد

مامانم آرومش میکرد ولی اون گریه میکرد.مامان:عزیزم قربونت تو بچتو به دنیا بیار ازین شکم خالص بشی خودم یه کاری میکنم که 

 به دست وپاتون بیفتن.

ا دراومد بعدش صدای پرهیاهوی سارینا و نیلو تو خونه پیچید.در اتاق باز شد خودمو زدم به خوابصدای زنگ در به صد  

 سارینا :پاشو پاشو ببینم الکی خوئتو نزن بخواب جوجه

 با نیلو باال سرم بهم زل زده بودن نتونستم خودمو کنترل کنم و نیشم باز شد و بلند زدم زیر خنده.

ت و گفت:چقدم که عین خیالته تونیلو نیشگونی از بازوم گرف  

 پشت چشمی نازک کردم و گفتم:میگی چیکار کنم اگه بخاطر هرچیزی غموات بگیرم که نمیشه

 سارینا:آفرین دختر قوی خودم

ب و نیلو :حاال به خاطر این پوست کلفتت وپرروییت میخوام بهت یه خبر خوب بدم و...یه خبر بد و یه خبر عجیب غریب .اول خبر خو

یا خبر بد یا عجیبا غریب ؟ بگم  



 با تاسف سرم و تکون دادم و گفتم:اول خبر بد بعد خوب بعدم اون یکی چرت و پرتی که میخوای بگی

اومده بودن ه که کلی بازیگرای مهم و خوشتیپ معروف برای تماشای تئاتر _:خبر بد این  

 پرام ریخت ولب و لوچم آویزون شده بود.

 من:و خبر خوب؟

  :اول باید مژدگونی بدیخندید و گفت

 _:هرچی باشه من پایم فقط بگـــــــــــــو

 _:هــــــــرچی؟

 _:بله خانم سوء استفاده گر

 با سارینا خندیدن ونیلو گفت:نمایش به کل منهدم شد

 با چشمای گرد  درشتم گفتم :چی چی شد؟

چیز..امم فکر کنم سهراب و  سارینا:اال دوتا از دوستای تئاترت   

 من:نسترن

 _:همون...میرن و به میالد عوضی میگن یا با اال هم بازی میشیم یا نمایش بی نمایش اونم عصبانی میشه و کال نمایش و کنسل میکنه

 _:برای همیشه؟

 _:برای همیشه

 جیغ زدم و پریدم و جفتشونو عین وحشیا بغل کردم 

کش کردبـــــردیا انقدر عصبانی شد کال زد از همه جا بال سارینا:  

 من:اوفــــــ بابا بیخیال

 سارینا:واال

 نیلو لپاش سرخ شده بود زدم به پهلوی سارینا و با چشم و ابرو به نیلو اشاره کردم و زدیم زیر خنده.

 نیلو منظورمون و فهمید و گفت:مــــرض

 سارینا یواش در گوشم گفت:عمرا بذارم دادشم این وحشی رو بگیره

گوگولی بهتر جای دیگه ای پیدا نمی کنینبشین ببینم ازین  گفتم:  

داغ عصر پاییزی نوش جان کردیم.لیا با نیلو و سارینا حرف میزد وزیر چشمی به من نگاه می  رفتیم پایین و روی مبل نشستیم و چای

ببینین ببینین چه رنگین کمون قشنگی دراومدهکرد.چه دلم براش تنگ شده بود.رفتم لب پنجره و با جیغ گفتم:  

رینا اومد سمتم و دستش و روقلبش گزاشت و گفت:ایی خدا نکشت ترسوندیم رنگین کمون انقد ولوم باال میخواد دیگه؟سا  

 من وقتی دیدم رنگین کمون چقد خوشگله دوباره جیغ زدم که سارینا یکی زد پس کلم.



 با خودم گفتم این رنگین کمون میخواد خبرای خوبی به من برسونه

گالیی که بزرگ کرده بودم وبه اون دوتا خنگ نشون میدادم که صدای زنگ در اومد.نیلو رفت دم در و با یه پاکت تو حیاط داشتم 

  ؟ نسکافه ای رنگ خوشگل اومد داخل.مامانم پرسید:کی بود نیلو جان

نگاهم کرد.شدم مضطرب و به چشمام  نیلو به پاکت نگاه انداخت بعد که نزدیکش  

گاهش پراز نفرت شدسارینائم نگاهش کرد و ن  

شما دوتا چتونه قیافه هاتون و به هم ریختین!! من:  

و جدی گفتم:سارینا عیبی نداره فقط بده نگاش کنم پاکت و خواستم از سارینا بگیرم که عقب رفت.تقریبا دوزاریم افتاد   

 دو به شک پاکت و داد دستم.

 آقای پطروسیان به همراه خانواده گرامیشان

ریخته تو صورتم و پشت گوشم دادم :یخ کرده باز کردم  و موهای دستای پاکتو با   

 به نام خالقمون 

 پارسا و سپیده 

تون گلیدگل نیارید چون خود  

 تعریف سپیده رو نکنید چون پارسا ستایش کرده

 بچه نیارید چون خوابش میبره 

 مجلس رو گرم کنید چون از خودتونه

سرش گزشته..در زمن به پارسا دلداری ندید چون آب از   

 

پارسا  حسابی برای عروسش سنگ تموم گزاشته هه چه کارت عروسی بامزه ای .  

 لیا دستشو گزاشت زیر چونم و تو چشمای اشکیم نگاه کرد.چونم لرزید و گفتم:نگران من نباشین حالم خــــــوبه

روی گونه هام.همه اومدن کنارم نشستن و بدون و رفتم روی صندلی توی حیاط نشستم و اشکام بدون اینکه خودم بخوام چکید خندیدم 

پستش رو  اون روی پارسا اصال لیاقت تورو نداشت باید خدارو شکر کنی که هرچه سریعتر هیچ حرفی به فکر فرو رفته بودن.لیا گفت:

 شد.مطمئن باش پارسا یه روزی تقاص کاراش و پس میده و به پات میفته

به پام بیفته .به هر حال من وقتی جلوی همسر عزیز دردونه ی خواهرم و خیلی پسرای دیگه  خنده ی تلخی زدم و گفتم:نه چرا باید

حتما دارم تقاص پس میدم  لوندی میکنم و از راه به درشون میکنم بایدم این بال سرم بیاد.  

شدن.وای رنگین کمون زیبا  نم باز جاریده شدن چشمام اشکای رووو با فشر دمشدم و رفتم باال تو اتاقم .تکیمو به در داآروم از جام بلند 

 چه خبر خوبی آوردی..



یک هفته گزشت و من عین مرغ سرکنده بودم.تو عرض همین یک هفته پنج کیلو وزن کم کردم.در حدی که انگشترام به دستام شل شدن 

رو به خیابون قشنگی بود به رقص شاخه ی و از پنجره ی اتاقم که ویوش  و میفتن.رو تختم نشسته بودم و پتو رو تا زیر گلو باال آوردم

  ابری چشم دوختم.چشمام و بستم و به صدای خش خششون گوش کردم .واقعا آرامش بخش بود. درختا زیر آسمون

 امشب عروسی می کردن.شب عروسی پارسا کیهان و سپیده اصالنی .مبارکه چه شبه قشنگیه امشب برای همه..مخصوصا برای من

بلند شد و به زحمت از روی میز برداشتم.صدای ویبره گوشیم   

 با صدای گرفته ای گفتم:بله

 سارینا:علیک سالم .این دیگه چه حال وصداییه!!

انتظار داشتی چه طوری باشم؟ _:  

اون چشمای گود رفته بی رمق تصورت میکنم..حالت بده .حتی ازین دورم دارم _:قربونت برم میدونم ،میدونم چقدر   

گفت:امروز با کت شلوار دومادیش اومد پیش بردیا ید ونفس عمیقی کش  

....:_ 

 _:بردیائم حتی دیگه مثل قبل دوسش نداره شایدم حتی ازش ..متنفره

ولی وقتی از از اتاق بردیا اومدن بیرون بردیا نگاهش به پارسا تغییر کرده بود و مثل قبل بغلش  می کرد و باهاش حرف میزد ولی من 

ی پارسا مدت زیادی پیش بردیا بودحرفاشونو نمیفهمیدم ول  

...:_ 

 _:اال من...من فکر میکنم پارسا هنوزم..

 _:سارینا بس کن تورو خدا دلم نمیخواد اصال درموردش حرف بزنیم

عشقم هرچی تو بگی. بگو چی  _:باشه  

 _:چی؟

 _:دارم برنامه میچینم هفته دیگه بریم شمال.فقط من وتو 

 _:سارینا ولی من..

ولی اون نکنااا.من دیگه از سرکارم و اینا مرخصی گرفتم کارامم ردیف کردم فقط تو همه کاراتو راست و ریست کن که _:ولی من 

 بزنیم تو دل جاده

 _:من حوصلشو ندارم ..بعدشم مامانم اینا اجازه نمیدن تنها با هم بریم شمال که

 _:تو مثل اینکه زبون چرم و نرم من ودست کم گرفتی

تو کردی؟_:آخر کار خود  

 _:بله و خانوادت با کمال میـــــــل پذیرفتن

 _:اونام به خاطر حالو روزم گفتن باشه وگرنه صدسال قبول نمیکردن با عفریته ای مثل تو بیام شمــــــــــال



بای عشقم . _:خبه خبه زبون درازی نکن ببینم پس درست کن که بریم   

 _:خاحافظی

آجیل و پسته و بادم و غذا و چمدونم هرچی بود و نبود اومد داخل و خودش شخصا غذا میزاشت در اتاق باز شد و مامان با کلی 

 دهنم.حس میکردم چویلم.خخخخ

باید همه اینا رو بخوری هیچ خوش ندارم دخترم انقدر رنگ پریده و بیحال باشه گفت:  

وزم زندگی من بود و حتی چندباری ازم.پارسا هنمنم شکمو ولوس هرچی بهم میداد میخوردم.تحت هیچ شرایطی نمیخواستم خودمو بب

یخواستم بهش زنگ بزنم و خواهش کنم که برگرده ولی خب..کسی که من و میخواست یا از اول نمیرفت یا خودش برمیگشت بدون م

م خورده.من رقم.دیگه اینم سرنوشتیه که برای هیچ خواهش وتمنایی .اینطوری فقط غرورم خرد میشد و خانوادم و کوچیک میکرد  

 به به ازین سرنوشت...

اونشب وحشتناک دیر میگذشت و من حالم ثانیه به ثانیه بدتر میشد.یک ربع یه بار تو بغل مامانم ،بابام یا بابا بزرگم و سارینا که دلش 

کیسه آب داغ میزاشت رو  و  طاقت نیاورده بود و اومده بود پیشم اشک میریختم.دل درد پریودمم امونم وبریده بود.سارینا هی حوله

ه شکمم و من یکم بهتر شدم.بعد بدون اینکه کسی حواسش باشه رفتم تو حیاط زیر بارون.آخ که چه احتیاجی بهش داشتم.بیست دیق

:مگه بهت نگفتم تو تختت بمون ؟ها؟تو حرف آدمیزاد حالیت نیست؟چرخیدم که صدای جیغ سارینا بلند شد   

گرفت و بردم داخل.به قیافش خندیدم که بازوم و   

 بابا بزرگ:دخترم نمیگی میری زیر بارون سرما میخوری ؟بدو لباساتو عوض کن 

رفتیم باال تو اتاقم لباس کاموایی گشاد و شلوار راحتی پوشیدم و سارینا شعله ی شومینه رو بیشتر کرد.داشتم مثل سگ میلرزیدم و 

م که به خواب رفتم.دندونام صدا میدادن.با دلدردی که داشتم چشمام و بست  

 صدای محو بابا فرهاد به گوشم رسید:واال فرزانه جان تصمیم گرفتم اال رو برای مدتی با خودم به آمریکا ببرم

_:بابا جون شما ماشاللهه همیشه تو زندگی درست ترین تصمیما رو میگیرین منم باهاتون موافقم.فقط دلم طاقت نمیاره انقدر ازش دور 

ه بذارهباشم.باباشم محال  

 _:میای بهش سر میزنی یا اصال خودتونم میبرم.راضی کردن اون کله شقم با من

 تو خواب به حرف بابا بزرگ خندیدم ولی انقد حالم بد بود که چشمام و باز کردم ببینم کسی پیشم هست بهم یه لیوان آب بده؟

قدر تو برام عزیزی آخه.با سرگیجه و حالت تهوع پله هارو پایین با بدن درد وحشتناکی از جام بلند شدم.سارینا کنارم خواب بود.بمیرم چ

؟ رفتم که لیا اومد جلوم وگفت:اال چرا انقد رنگت پریده.چرا سرو صورتت خیس عرقه  

 مامان بابا با نگرانی اومدن جلو.بابا دستشو رو پیشونیم گزاشت و گفت:تو داری از تب میسوزی

باید ببریمش  بیمارستان  مامان:  

لی خواهش تمنا گفتم اصال نمیخوام برم بیمارستان میخوام تو خونه باشم.بابا بغلم کرد وبردم رو تختم.با ک  

کرد.دستمال خیس میذاشت رو پیشونیم و من پشت سر هم هذیون می گفتم:مامان پارسا از مامان با دستمال خیس اومد و پیشونیم و نم دار 

 اولش من و دوست نداشت فقط تظاهر میکرد

ینا که بیدار شده بود اومد کنار تخت نشست و دستم و گرفت .گفتم:نه اون واقعا عاشقم بود ،اگه نبود پس چطوری انقدر طبیعی فیلم سار

 بازی می کرد...



 مامان:هـیـــــــش دخترم اصال در موردش حرف نزن فقط به خوب شدنت فکر کن.باشه؟

امشب از درد بمیرممامان من نمیخوام خوب بشم.من حالم بده و شاید  _:  

آروم بگیر من میترسم ه نشنوم این حرف و بزنیا ،ای اشکی دستشو رو لبم گذاشت و گفت:دیگسارینا با چشم  

_:آجی ترسیدن نداره که من آب از سرم گزشته.بذار اونایی که باید خوش باشن ،با عشق به هم نگاه کنن بگن خدایا شکرت به خاطر این 

ا شکرت به خاطر این شب رویاییشب رویایی منم میگم خدای  

یه سطل گرفت جلوم و قربون صدقم میرفت.بابا بزرگ با لباسای خیس  خیلی فرز و سریع حالم خیلی بد شد و تو یه آن باال آوردم.مامانم

 و نگران اومد داخل و گفت برین بیرون آقای دکتر اومدن .

؟چکارت کردم که باهام اینکارو میکنیچشمام و بستم و بی حال به تخت تکیه دادم .خدایا مگه من   

بعد از چندثانیه سکوت مطلق شد.چشمام و بسته بودم و سعی می کردم خوابم ببره.دستای مردونه ای آروم دستام و گرفت و با صدای بم 

میپرسم جواب بدی. تو آرامش بخشی گفت:اصال نیازی نیست چشمات و باز کنی خب؟فقط سعی کن به چیزایی که از  

گفتم باشه و اون پرسید:حالت تهوع داری؟آروم   

 با سر گفتم آره 

 _:سردتم هست ؟

 _:آره

 _:و از درون داری میسوزی درسته؟

تر حالم خیلی بده .من تا صبح زنده میمونم؟_:آره آقای دک  

منم بهتر بشهفردا حالت از هرکاری گفتم انجام بدی قول میدم مث یه دختر خوب  گفت:اگه قول بدیصدای آروم خندش اومد و   

به حرفش خندیدم ولی...این صدا و این بوی عطرش و دستاش و نوازشاش بدجوری بهم آرامش میداد.دلم میخواست تاصبح پیشم 

رش آخ .این دکتره یا حضرت آرامشه ؟باشه.بوی عط  

طفا موهام و آروم نوازش می کرد و من خوابم میگرفت و ریلکس میشدم.رفت بیرون و آروم گفت:یه سطل آب ل  

؟ _:آقای دکتر کمک میخواین  

  _:نه نیازی نیست خودم هستم.نگران نباشید حالش خوب میشه

؟ دربسته شد و من سعی کردم ببینم این دکتر جذاب و خوش صدا والبته مهربون کیه  

چشمام خیلی کم نیمه باز شد و خیلی تصویرش تو دیدم تار بود.قدش بزنم به تخته خیلی بلند و خوس استایل بود و فکر کنم پیراهن 

.بوی عطر تلخ و زیر کمرم و کمکم کرد بلند شم بود.دوال شد و چشمای مشکیش و به چشمام دوخت.بعد دستشو گزاشت مشکی تنش 

و پاهام و گزاشت  زد باال نوم میومد وت و نشوند م روی یه چهارپایه صورتی.شلوارم که تا زبر زاخنکش دیوونم می کرد.دستم و گرف

توی آب سرد.آخخخخخ چه به موقع .تکیمو دادم به پایه تختم و چشمام و بستم.آب خنک میریخت روی پاهام و من حس عجیبی بهم دست 

م :آقای دکتر ساعت چنده؟به زحمت پرسیدمیداد.دستای مردونش و می کشید رو پاهام .  

شبه 12بعد از چندثانیه گفت:به عرضتون برسونم ساعت   

 اخم کوچیکی کردم و گفتم پس اون مراسم کوفتی تموم شد



 نفس عمیقی کشید و گفت:و حال شمام بهتر

 _:من دیگه هیچوقت حالم خوب نمیشه

 چیزی نگفت .ده یه چیزی با اون صدای جادوییت بگو.آرومم کن

دستشو گزاشت زیر بغلم و نشوندم رو تخت.د ثانیه بعد از چن  

 گفتم میشه بهم دستمال بدین تختم خیس میشه

دلم میخواد رفت اون طرف تر چندتا دستمال برداشت و نشست پاهام و خشک کرد.این حقیقتا به جز فرشته نمیتونه موجود دیگه ای باشه.

موهای پارسا اینکارو میکردم .لنا که با دست کنم تو موهای پر مشکی جذابش.مثل قب  

لبام لرزید و اشک تو چشمام حلقه بست.بلند شد و میخواست کمکم کنه که بخوابم تو تخت ولی با دیدن قیافم مکث کرد.دستشو آروم برد 

ی بهش سمت موهام ونوازشم کرد بعد نشست کنارم و نیم رخ گریونم خیره شده بود.اون قدر وقتی کنارم بود گرایش و احساس عجیب

دستام و دورش حلقه کردم و زدم زبر گریه .اونم اولش دو به شک بود انگار ولی بعد  ن به چیزیداشتم که برگشتم و بدون فکر کرد

!!سرم و به سینه ی ستبرش فشرد و موهام ونوازش کرد.چطور یه نفر میتونه انقدر حالم و خوب کنه  

بودم.دستش و  یندم تو تخت و پتوی گرم ونرمم و انداخت سرم.تو حالت خواب وبیداربی حال تو بغلش افتاده بودم که بغلم کرد و خوابو

 گزاشت رو پیشونیم ونفس راحتی کشید.بعد رفت سمت در.برای بار آخر خواستم ببینمش .پشتش به من بود و از در خارج شد....

. 

با  انقدر برام تلخ و وحشتناک بود که انگاری هر یک دقیقهچشمام و باز کردم و چقدر حس خوبی داشتم که باالخره صبح شده بود.دیشب 

بدو بدو از پله ها رفتم پایین و بلند به همه سالم کردم که با کلی شادی وخنده جوابمو دادن و مامان گونه .چهار ساعت برابری می کرد 

ای اون .هنوز بوی تنش تو وجودم ز یه معجزه ای تو حال من رخ داده.اون...وی کلوچه ایم  وماچ کرد.احساس میکردم امرو

هست.وقتی بهش فکر میکردم انگیزه میگرفتم و دلم یه حالی میشد.حاال خوبه تار و تور دیدمشااا االن برم با چشمای درست قیافشو ببینم 

 فکر کنم چشماش چپل چالغ باشه.

؟ تو اینجا چکار میکنی جقله : سر میز به سارینا گفتم  

گفت:جمع کن جمع کــــــــن تا نیومدم دهنتو...قیافشو به هم ریخت و   

 به مامانم نگاه کرد وسه تایی باهم زدیم زیر خنده.بابا بزرگ و بابائم اومدن و باهم صبحونه ی جانانه ای تو حیاط خوردیم.

لیا رفت؟ پرسیدم:  

 مامان:آره رفته سونو گرافی.نمیخوای بدونی بچش چیه؟

 _:چرا میخوام بدونم

اگه اولین حدست درست باشه یه جایزه توپی پیش خودم داری بابا فرهاد:  

دختر  پوفی کردم و با حس ششمم گفتم:  

 بابا فرهاد:کامال اشتباه بود

 _:عه خب چرا؟

 _:چون چ چسبیده به را و بچه دختره



 یه لحظه هنگ کردم و با جیغ گفتم :جایزمو بده زود باش

فعال که باید برم بیرون گفت:  

ی زد وگفت بیا باال کارت دارم.سارینا بهم چشمک  

 پشت سرش رفتم که در وبست و گفت:تعریف کن ببینم

؟ با تعجب نگاش کردم و گفتم:چی چیو تعریف کنم  

خودتو به اون راه نزن چشماش و ریز کرد و گفت:  

آقای دکتر ...دیشب بعد چشم و ابرو اومد گفت:  

؟هیچی بابا چیکار کرد ؟دکتر بازی دیگه آهـــــــــان اونو میگی رو صورتش مکثی کردم و گفتم:  

ای بی ادب لبشو گاز گرفت گفت:  

نه اون دکتر بازی بابا منظورشو گرفتم و گفتم:  

رمانتیک تو بغلش گرفتت_:اال من صدای گریتو شنیدم اومد درو باز کردم دیدم همچین عین یه جنتلمن   

 _:خب من داشتم گریه میکردم دلش سوخته دیگه

انقدر حواسش به تو بود اصال نفهمید من اونجام.عوضی یه کاری کن منم تب کنم_:آره میدونم.  

  ؟ بلند خندیدم که گفت:هیچ میدونستی این فامیلتونه

 _:عه؟فامیل از آب درومد؟

 . پزشک نیست ولی اینطور که_:آره دیوونه.دیشب که هیچ درمانگاهی باز نبود ذهنشون میره سمت این خوشتیپه و زنگ میزنن بهش

 مامانت می گفت مثل اینکه پسر دوستشه و یکم ازین کارای درمانگری سر درمیاره 

 گفتم:چه جالب ...حاال مگه خوشتیپ بود؟

؟ اومد بهم فحش بده که گفتم :خب بابا من با اون چشم و چالم که به زور میدیدم چطوری بفهمم خوشتیپه یا نه  

چشمام و مالیدم ببینم خواب نیستم .که دیدم نع این شاهزاده سوار بر اسب واقعیه.خوش _:اال اگه می دیدیش.در جا پس میفتادی.یه لحظه 

بود تبه حالت کوفت نگیری که دیشب کنار  

 خنده شیطانی کردم  وگفتم:خب ما اصوال یه همچین مردایی رو جذب خودمون میکنیم

  اومد بزنه در *ونم که در و باز کردم وسریع در رفتم.

. 

نوم کوتاهه کوتاه ،به آرایشگر گفتم:خا نشستم رو صندلی  

 آرایشگر گفت :خانوم موهات حیفه .پوستت سفیده موهای قهوه ایت میریزه رو شونت خیلی بهت میاد.

 زل زدم تو چشماش و گفتم:میخوام دیگه نبندمش..کوتاه..



 هر یه قیچی که میزد و موهام میریخت رو زمین مثل یه کشیده بود رو صورتم ..

..فدای سرت  

؟ یادته میگفتی :پسرا دخترای مو بلند بیشتر دوست دارن  

 ابروهات مینداختی باال با یه اخم قشنگی میگفتی:

 بلندو لخت

 لخت و می کشیدی و به موهای من اشاره می کردی 

 اینکه نیستی و دیگه اون اخم قشنگ و نمی بینم 

 فدای سرت 

 بعد تو دلم نمی خواد هیچکس منو دوست داشته باشه 

 بگذریم

 راستی مدل موهای جدیدم بهم میاد؟

 شدم همونی که هیچوقت دوست نداشتی ....

 اینم فدای سرت...

 دلنوشته از #مهدیه_صدر

  

 

  

خودتو بتکون  آرایشگر گفت :خوشگل خانوم بلند شوخانوم   

میکنم اصال انگار موی این مدلی برا تو بعد همونطور که داشت موهامو با جارو جمع میکرد بهم لبخندی زد و گفت:حاال که دارم نگات 

 ساخته شده

با اینکه چشمم هنوزم دنبال موهامه ولی  برا موهام گریه میکرد پشت چشمی به لوس بازیش نازک کردم و به خانومه گفتم:سارینا احمق 

 عاشف مدل موی جدیدم شدم

اگه بخوای من موهات وبرا اکستشن طبیعی میخرم گفت:  

عین این حوال پرید وسط و گفت:آره حتما چقدر؟ فکر کردم که سارینا  

تومان میخریم3خانومه لبخندی زد وگفت:تا پایین کمرش بوده ما   

؟ میلیون : سارینا  

 _:نه تومان ،میلیون دیگه



 سارینا آب دهنشو قورت داد و گفت :خیلی ممنون از لطف بیکران شما

تومنم گیرمون اومد3فتی مفتی از سالن زیبایی درومدیم بیرون که گفتم :بیا همینجور م  

نا:مفتی چیه موهای بی زبونت و دادی ساری  

که تو این مدت چقدر تحت فشار بوده.حتی اون زمانیم که داد تاکسی گرفتیم و رفتیم در خونه لیا.با لیا مثل قبل شده بودم و برام توضیح 

دیگه فکر کردن به گزشته بسه.به من اون حرفارو زده میخواسته خدای نکرده خودکوشی که...هین بسه   

زد کنار و گفت بیاین اینوری. بود بردیاماشینه  دیدیم پشت سرمون ماشینی داره بوق بوق میکنه .  

؟  راننده تاکسی داد زد:هوی میمون چکار ناموس مردم داری  

؟ _:حاج آقا من با ناموس خودم چکار دارم آخه  

؟ اونوری.هردومون عقب نشستیم که بردیا گفت:عه مگه من ماشین شخصیتونمتاکسی غیرتی  رو کرایشو حساب کردیم و رفتیم   

پس رانندمونی اینوری  سارینا گفت:خودت مثل المپ سوخته همش چشمک میزدی میگفتی بیاین  

موهاش و مصری کوتاه کرده و داره دل میبره بیاد جلو بشینم که بردیا:اشاره نمیکنم ولی خانومی  

گفتم:من که کسی و با این نشونی نمی بینمدرو برم و نگاه کردم و   

 تو آینه چشمکی زد و گفت :یه نگاه تو همین آینه کنی میبینی

 پوفی کردم و در گوش سارینا گفتم:خواهشا زودتر نیلو رو بنداز به این داداش هیزت

 گوشای تیزش شنید و گفت :خیلی بی تربیتی بعدشم نیلو مثل خواهرمه بچه جون آره 

خواهرته جــــــــون خودتمن:آره مثل   

 پوکر تو آینه نگاهم کرد که داد زدم :جلوتو بپا 

 یهو ترمز زد که شانس آوردیم و نکوبیدیم به ماشین جلویی 

 دم در خونه لیا وایسادیم که دیدم دوتا آدم آشنا از ماشینشون پیاده شدن.درسته پارسا کیهان و سپیده ....

به اونام توجه نکنیا من نگاه کرد وگفت :پیاده شو سارینا به  

 باشه ای گفتم و دیدم بردیا داره از تو آینه نگام میکنه .بهش لبخندی زدم وپیاده شدم.

برگردوندم و با سارینا دست همو گرفتیم و  شبا اخم و تعجب نگاهم میکرد.صورتم و از ال نگاهم با پارسا طالقی کرد. تا سرم و آورم با

رفتیم زنگ درو زدیم و داخل شدیم.وای این سپیده با چشمای وق زدش من وسارینا رو خورد.اوســـــــــکل .همون لیاقت پارسائم همچین 

 دختری بوده.

ا رو صدا زدم و رفتم باال.داخل خونه بودیم که سینا رو روی مبل با قیافه ی وحشتناک عصبی دیدم.بهش توجه نکردم و لی  

 ت:در اتاق و باز کردم و دیدم لیا رو به آیینه داره پنکک میزنه .رفتم تو وگفتم:بابا قشنگی پاشو بریم .نگام نمی کرد و با همون حالت گف

 بچه ها شما برین من نمیتونم بیام.

 احساس کردم صداش بغض داره اخمی کردم وبرگردوندمش سمت خودم و...وای



؟ ن اینکارو کرده آرهمن:او  

 با چشمای اشکی کبود بهم نگاه کردو چیزی نگفت.

آشغال ه نمیذارم باهاش زندگی کنی .مرتیکه با عصبانیت گفتم :بلند شو.پاشو دیگ  

 با سارینا وسایلشو جمع کردیم و رفتیم پایین.

 سینا :کجا به سالمتی؟

ا؟جوابشو ندادیم که دست لیا رو گرفت و با داد گفت:میگم کج  

 پارسا اومد جلو و گفت:آروم باش سینا.سرش داد نزن

 هه شما هردوتون آشغالین پس ادا در نیارین 

نداره  ی دوباره خواست دست لیا رو بگیره که داد وحشتناکی زدم و با صدای دورگه گفتم:به تو ربط  

تعجب نگاهم کرد و دستشو کشید .سینا با   

جایی نمیره که سینا گفت:اون و بذار سر جاش اون  ت ببره بیروندست لیا رو گرفتم و بردیا چمدون و خواس  

پیش توئه وحشی بمونه که کتکش بزنی ؟برگشتم سمتش و سرتا پاشو نگاه کردم:آهان بذارم   

؟ چه غلطیه که تو کردیپارسا گفت:سینا این   

 سینا برگشت وگفت:به توچه ؟زن خودمه هرکاری بخوام باهاش میکنم

؟ ندونای فشرده شده گفت:توئه جوجه میخوای جلوی من وبگیریاومد سمت منو با د  

 _:حرف دهنتو بفهم آشغال 

 خمار نگام کرد وگفت:چقدر موی کوتاه بهت میاد 

 پارسا برزخی شد و داد زد :حرف دهنتو بفهم سینا

 ای بابا چه خرتوخریه اینجا

تی از دستش نمیدادی .االنم که کاره ایش نیستیتو اگه عرضه داش؟ سینا :آخی ناراحت شدی از عشق سابقت تعریف کردم   

 لیا :سینا تو غلط میکنی به خواهر من چشم چرونی میکنی مردک هیز مریض 

سینا عصبانی شد ورفت سمتش که خیلی ترسیدم یهو خودمو وسط انداختم که محکم خوردم به سینا و اولش خوردم به لیا وبعدش پرت 

فه ی که پارسا با قیا خوردم زمین.سرم بد گیج میرفت و از لبم خون چکید .با چشمای تار دیدمشدم روی میز و با ظرفای شیشه ای 

ش اومد سمتم و خواست کمکم کنه بشینم که بهش گفتم:به من دست نزنوحشت زده ی سرخ  

فتم.چشمام ومحکم بستم تا سرم و بین دستام گرفتم و موهام و تو مشتم گر قیافش رفت تو هم و بردیا اومد کمکم کرد ونشستم روی مبل.

جم کم تر بشه.لیا یه لیوان آب دستم داد و گفت :بلند شو بریم دکتر سرگی  

 دستم و آوردم باال و گفتم :نمیخواد بهتر شدم

 سینا :بلند شو ببین شیشه نرفته تو بدن 



 حتی نگاشم نکردیم.رو به بردیا گفتم :برو ماشین و روشن کن تا بریم

میزد.آخرش گفت :نگران نباش من حواسم بهش هست ظر لیا مونده بودیم داشت با پارسا حرفم تو ماشین .منتسارینا کمکم کرد نشست  

ومد سوار شد و دور شدیم ازون خونها  

 

 _:سالم مامان 

 _:سالم وایـــــ موهاش و ببین . اال ؟

 نگاهش کردم که گفت:لبت چی شده ؟

 گفتم :چیزی نیست خوردم زمین 

نگاهی کردم که حرفی نزنن.به لیا و سارینا   

و خفنم زوق می کردم.قسمت جلوش بلند تر از پشتش بود و خیلی حالت  ترند به موهای کوتاه مصری تم جلوی آینه ی اتاقم و کلی نشس

پارسا همش به موهام نگاه می کرد.نکنه خوشش...جذابی بهش داده بود.  

 وللش بابا برم وسایلم و برا فردا جمع کنم.

. 

بزرگ نارنجی و صورتیم و گزاشتم صندوق عقب ماشین سارینا و رفتم سمت مامان اینا.چنان ماچ و بوسم می کردن انگار کوله ی 

همه رو یه دل سیر بغل کردم و رفتم چپیدم تو ماشین .داوطلب سفر به مریخ شدم.  

ی کرد و گفتم:بریم دیگهبا لبخند به بیرون زل زده بودم بعد نگاهم و دوختم به سارینا که پوکر داشت نگاهم م  

 دنده رو عوض کرد و گفت:حاال خوبه همچین تحفه ایم نیستی انقد همه دوست دارن

 خندید م و گفتم :ما اینیم دیگه .

 گاز داد و با ادا و اطفار گفت:ما اینیم 

ه رقص درآورده بود گفتم :آخیش برا همشون دست تکون دادم و برگشتم و همینطور که باد موهام و ب تا وقتی که تبدیل به نقطه شدیم   

 چشمام و بستم و هوای خنک پاییزی رو روی صورتم احساس کردم

 یه آقای صدا ابی هم پلی کردیم و ده برووووو.

 ازهم  مثل چوب از زیاد نشستن خشک شده بود گفتم بزن بغل پیاده بشیم یکم راه بریم که تقریبا به اوالی شهر رودبار رسیده بودیم و من

م.شکست  

.کنار یه رستوران فوق العاده بزرگ و شیک نگه داشت.اونم دست کمی ازمن  نداشت وباهام موافقت کرد  

 اده شدیم و با آخ و اوخ بدنمونودم و یه نگاه به ریملم انداختم که خـــــــــداروشکر نریخته بود زیر چشمم.پیزتو ماشین رژ قرمزمو مجدد 

خیره شده بود و گفت:نظرته؟ بزرگ که روش نوشته بود اقیانوس آبیران سارینا به رستوکش وقوس دادیم.  

؟ بند کفش مشکیمو بستم و گفتم :چی نظرمه  



 _:که بریم یه دلی از عزا در بیاریم

رد مخصوص موافقما_:خودت میدونی من همیشه در این مو  

جا بود ولی این رستوران از همه شلوغ تر خودمون ومرتب کردیم و کیفارو برداشتیم رفتیم تو.عجیب بود کلی رستوران خفن اون

بود. گم که یه سر و گردن ازبقیه مجلل تر و زیباتر بود.خب البته اینم ب  

خوشتیپی که نگهبان دم در بود  جلوی در وایساده بودیم و منتظر بودیم بقیه قرطی خانوما و آقایون اسا  قورت داده برن داخل.یهو یه مرد

کنار لطفا  بلند گفت :برید  

سارینا دستم و گرفته بود که هم و گم نکنیم بعد نگهبان با لبخند اومد به گفتم به به این نگهبان خوشتیپ داره برامون پارتی باز می کنه.

و همسرشون بتونن  لطفا بفرمایین کنار تا آقای دکترسمتمون و مام بهش لبخند زدیم بعد خیلی شیک و مجلسی گفت:خانومای عزیز شمام 

 رد بشن

تعجب برگشتیم به عقب نگاه کردیم که من با یک جفت چشم مشکی خوش حالت و جذاب مواجه شدم.فاصلش خیلی با من کم بود به  با

زور چشمم و از نگاه گیراش گرفتم و به خانومی دوختم که با لبخند بهمون نگاه می کرد و موهای بلوندی داشت و چشمای مشکی.دستش 

گفت:شما چه رستورانی هستین که بین مشتری هاتون فرق میذارین ؟هان؟سارینا برگشت به آقا نگهبانه ی کی بود .تو دست اون آقای ..ک  

 مرده گفت:خانم فرق چیه ایشون مشتری نیستن.رییس این..

 مرده از پشت آروم خندید و گفت:آقای اشکانی عیبی نداره.

ستوران.بعد رو کرد به سارینا و من وگفت:من محمد آرمان هستم .رییس این ر  

ش میکنم سوء تفاهمی بود که برطرف کرد و گفت:معذرت میخوام اگه خاطرتون آزرده شد.محو چشماش شدم و گفتم:خواه به من نگاه

.شد  

 بعد دست سارینا رو گرفتم و کنار رفتیم.وایساد تا خانمش بره داخل بعدم خودش با جذبه و لبخند وارد رستوران بزرگش شد.

نه؟پس چقدر پولدارهیعنی اینجا همش مال او  

با سارینا رفتیم داخل.همونطور که پالتوی پشمالوم و به گارسون میدادم سارینا گفت:خواهش میکنم سوء تفاهم بوده چیه؟میزاشتی حقشو 

 میزاشتم کف دستش

 _:سارینا طرف اومده رستوران خودش بعد تو میخوای حقش و بذاری کف دستش؟

با اون قیافه خفن جذابش قیافش و چپکی کرد وگفت:ولم کن بابا  

  بود .اوف عجب جایی  بلند خندیدم و نشستیم پشت میزی تو طبقه باالی رستوران و ویوی دریا

 گفتم:داره تاریک میشه .غذا رو بزنیم و بریم خونه مامان پری

 _:اال؟

 _:جونم

 _:میشه بریم هتل

 _:چرا تو که مامان پری رو خیلی دوست داری

وت عاشق هتل رفتنشم.فقط یه  امشبـــــولی من تو مسافر_:آره خیلی دوسش دارم   



 بهش خندیدم و گفتم:خیلی تو فیلمی باشه دیوونه

 هردومون سفارش اکبر جوج دادیم .هنوز غذا رو نیاورده آب از لب و لوچه ی هردومون سرازیر شد.

 گفتم:باز چته رفتی تو فکرای پلیدت

باشه که یه همچین مرد همه چی تمومی باهاش ازدواج کنهچقدر میتونه خرشانس _:من موندم یه دختر   

واقعا راست میگه.باز تو فکر بود که گفتم :باز چی شده ؟ با خودم کمی فکر کردم دیدم  

 _:احساس میکنم یه جایی دیدمش .به شدت آشنا میزد

 _:شاید تو همین مجله و اخبار و اینا دیدیش

دیدمش اصالهم تو روزنامه یا اخبار و تلویزیون نبوده_:نــــــــه خره میگم احساس میکنم جایی   

 اکبر جوج و دولپی دادیم دست شکممون و با سارینای سمج بلند شدیم که بریم سمت هتل.

 میگم سمج چون میخواست هرجوری شده این آقای دکتر و ببینه و بفهمه کجا دیدنش

 من:آخیش حاال با آرامش بریم سمت هتل

به این رستوران لعنتی تا من یادم بیاد این پسره رو کجا دیدم_:ولی فردا برمیگردیم   

 _:پـــــوف حاال شما رضایت بده بریم فردا یه غلطی می کنیم 

 گاز داد تا هتل.چقد هوا عالی بود ووش خدا شکرت.االن یه هفته از ازدواجشون می گذره ...ینی باهم خوشبختن؟

ابا...باز که من یاد این دوتا االغ افتادم.وللش ب  

 وسایل پروپیمونم و از صندوق بیرون آوردم و بعد شماره مامان پری رو گرفتم:

 پری:قربونت برم رسیدین؟

 _:مامان پری،عشق من ،پری دریایی من .رسیدیم .فقط اگه عیبی نداشته باشه امشب خاله سارینا دعوتمون کرده.ناراحت میشه اگه نریم

رات یه ذره شده مادر جون .برو ولی فردا شب باید همینجا باشین_:ای بابا خب عزیز دل مامان ،من دلم ب  

 _:رو تخم چشمای شهالییم

 خندید و گفت:بسه دیگه انقد زبون نریز

اون بابای کردیم و با سارینا به جخــــتی وسایالرو بردیم تو هتل پنج ستاره خفن ویو دریا.یه اتاق گرفتیم که هم ویوش رو به دریا بود هم 

ویو جنگلی داشت.اصال کف کردم و کیف کردم یکی اتاقش  

 

 حوله سفید پشمالو مو دور خودم پیچوندم و گفتم :آخیش اصال همین حموم دودیقه ای کل ترافیک و جاده وخستگیش و شست وبرد.

 رفتم نشستم رو تخت کنار سارینا که چشماش و بسته بود و معلوم نبود کجا سیر میکنه.

ن دقیقا صورتمو بردم روبه روش و وایسادم تا چشماش و باز منه.یک دو سه دیدم اصال نفهمیده برا همی  



هم:آخ چته بابا گوشم داره سوت کی کشساری  چشماش و باز کرد عین برق گرفته ها جیغ کشید و از رو تخت پرید.گفت  

زدن.و در اتاقمون   

 به هم نگاه کردیم سارینا به من گفت :هیــــــش برم ببینم کیه 

 گفتم باشه و اون رفت درو باز کرد .تلفنم زنگ خورد مامانم بــــــــود هورا :جونم عشق 

گذره یمامان:میبینم که بدون ما بد داره خوش م  

 _:وای مامان اگه بدونی کجام 

  _:کجا ؟تو اعماق دریا ؟

 _:تو عمق آب نیستم ولی االن دقیــــقا تو دهن کوسه خانم خوشگلم

  هنگ کرد و گفت :خیلی مسخره ای اال گفتم ببینم کجاییمامانه چند لحظه 

داشتم برا مامیم خوشمزه بازی در میاوردم که سارینا جیغ وحشتناک فراصوتی کشید و من با حول شدگی گفتم که :مامان بعدا بهت زنگ 

 میزنم

؟ بدو بدو رفتم گفتم :سارینا کجایی  

 _:کمک داره من و با خودش میبره 

با دیدن قیافم روی زمین ریسه رفت.عصبانی شدم و با جیغ گفتم:سارینا خودم خفت که دیدم سارینا بهم نگاه می کنه. یهورفتم جلوی در

برا من فیلم بازی می کنی ؟ می کنم  

 

فارشای خوشمزمون وبیاره.من چرا انقد شکموئم؟توران پیش دریا و گارسون رفت تا سشستیم روی تخته چوبی های رسن  

یشرت کرمی رنگمو گزاشتم رو سرم و به دریا تیره نگاه کردم.کاله گوش دار سو  

 گفتم :ساری به نظرت اون آقاهه داره از ما عکس می گیره ؟

 تو فکر بود و با همون حواس پرتی گفت :نه بابا کاری با ما نداره 

 گفتم: میشه باز بگی تو چه فکر مضحکی هستی؟

ای دیدم که هر چی فکر می کنم یادم نمیاد _:دارم فکر می کنم این پسره رو کدوم جهنم دره  

 _:پــــــــــوف ساری تو روخدا خیلی فکر نکن موتورت میسوزه

 _:وقتی اینطوری میشم دوست دارم مغزم و با گلوله خالی کنم 

 حاال اینبار منم رفتم تو فکر که سارینا گفت:ببین جدی جدی این پسرا فکر کنم دارن از ما عکس می گیرن

لب سوزمون و آوردن.ای جونم قسمت مورد عالقم تو کل روز.خخخ ب رفتیم جایی نشستیم که شلوغ تره و خانواده هستن که کباپاشدیم   

دو لپی مینداختیم باال که همون پسره از اکیپ پسر روبه روییا که ازمون عکس میگرفتن وایساد باال سرمون و گفت:ببخشید 

 خانوما،اصال قصد مزاحمت ندارم



با جفتک اومدی وسط شام خوردنمون فعال که مثه خر گفتم:تو دلم   

 پسره:من احساس می کنم شما رو جایی دیدم

 بعد به سارینا اشاره کرد

من که شما رو ندیدم.به هر حال امرتون سارینا:  

 _:واال کاری نداشتم فقط خوشم از شما زیبا رویان بهشتی اومد گفتم یه چند کلمه..

همین بودآهان پس کرمت  سارینا:  

 پسره:حاال شما فرض کن همین بود

از خودش ازاونور داشتن هرهر ترتر می کردن.دیگه داشت اعصابم به هم می ریخت و سارینا شمارش و گرفت که  دوستای خز تر

 شرش زود تر کنده بشه.

قصیدیم.حس کردم کسی حواسش به ر دریا و میخوندیم و میربعد از شام که حتی با اومدن اون مزاحم بازم به شدت چسبید رفتیم کنا

 ماست ولی وقتی برگشتم کسی نبود.

 سارینا:چی شده؟

ه بزن منم بخونم ن کنیم تو با گیتارت خرچنگ قورباغ_:هیچی بیا آتیش روش  

؟ _:آ حاال دیگه گیتار زدن من شد خرچنگ قورباغه.خوبه االن بکوبمش فـــــرق سرت  

 _:ببند بابا

خوشگلشو گذاشت رو پاش و من آهنگ ماهی گیر آی ماهی گیر لب دریا تو تاریکی .سارینا گیتار قهوه ای  آتیش جانانه ایم روشن کردیم

 و خوندم جون به این صدا و به انگشتای سارینا:

 

 این همه اون دستاتو باال و پائین نکن

 لبه بچه ماهی رو با قالب خونین نکن

 ماهیگیر ماهیگیر

 اشک این بچه ماهی توی آبا نا پیداست

 فریاد اون توی آب یه فریاد بی صداست

 بذار تا بچگی رو بذاره اون پشت سر

 بتونه عاشق بشه وقتی میشه بزرگتر

 ماهیگیر ماهیگیر

 ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه

 زندگی رو خواستنو مرگو از خود روندنه

 خونه ی اون رودخونست دریا براش یه رویاست

 بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست



 تابیدن آفتابو رو پولکاش دوست داره

 دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره

 ماهیگیر ماهیگیر

 ببین بازی کردنش پر از شوق موندنه

 زندگی رو خواستنو مرگو از خود روندنه

 خونه اون رودخونست دریا براش یه رویاست

 بزرگترین آرزوش رسیدن به دریاست

 تابیدن آفتابو رو پولکاش دوست داره

 دنیا براش قشنگه وقتی بارون میباره

 ماهیگیر ماهیگیر 

ده هه کرد.انقد بدم ازین حرکات لوس میاد .بابا سرتون به کار خودتون باشه.ن چند نفر توجهمون و به خودش جلب صدای دست زد  

مرموزش  اره داد با اون چشمایشماکیپ پسرا اونطرف تر داشتن به به و چه چه می کردن.اومدن سمتمون و اون پسره که به سارینا  

صداتونم مثل خودتون قشنگه گفت:  

گفتم :ممنون من خیلی جدی و اخمو  

 پسره:و شما چقدر هنرمندانه میزنید

 سارینا:میدونم 

 سارینا دستم وگرفت وگفت مادیگه باید بریم .رو به من گفت:آتیشمونم که خاموش شده.

یه نفس راحتی کشیدم. از اون همه نگاه های رو مخ دور شدیم  و من  

 سارینا:ترسیدی؟

 _:نه فقط بدم میاد از خودشون ونگاهاشون 

 _:نه تورو خدا خوشت بیاد تا چشات و درآرم 

یکم رو تراس رویاییمون با سارینا شطرنج شیشه ای بازی کردیم و اون من و به زور دوز و کلک برد و خندیدم و رفتیم داخل هتل .

بخوابم.ولی سارینا همچنان مثل جغدی که هیچ وقت خواب نداره نشست پای تی وی.من نمیدونم این تمام وقت بعدش من رفتم که 

بعد من که عین جنازه تو ماشین بیکار بودم االن دارم بیهوش میشم. رانندگی کرده چطور هنوزم خوابش نمیاد  

در و باز کن. ده نمیزنیم که داد زدم سارینا اگه باز عربمیشست ن و زدن. صورتم وزنگ اتاقمو  

 _:چشم قربان

به :به به،بــــــــه بـــــــــــه صورتم و با حوله خشک کردم که سارینا با سینی پر از چیزای خوشمزه و ملوس از جلوم رد شد و گفت

 ایـــــن میگن صبحونه خانم پطروسیان 

زده شدی خوشگلم بچینش تا بیشتر به علیا حضرت مزه بده انقد ذوقال که رفتم رو تراس نانازی رو به دریامون و گفتم:حالبخند زدم و   

 بعد به خودم اشاره کردم اونم با کلی فیس و افاده.



  ین ببینم توام خلی همیشه جو می گیرتتقیافش و حول ملوچ کرد و گفت:بیا بش

 مامان پری بهم زنگ زد :جانم پری دریایی

  ؟ _:دختر زبون بازم چطوره

 _:عــــــالی

؟ :امشب چه ساعتی خونه ایین_  

 _:ما دیگه ساعت پنج..

آبی اقیانوس گفت بگو نه شب اونجاییم شام قراره بریم  سارینا بهم اشاره کرد و  

 پشت چشمی بهش نازک کردم و گفتم:مامان پری من شب میام 

رستوران؟باشه ای گفت و من رو به سارینا گفتم:سارینا برا چی میخوای این همه راه و بریم اون   

 _:من میخوام باهاش حرف بزنم تا ببینم کجا دیدمش اصال انقد رو مخمه که نگو تا نفهمم کجا دیدم ول کنش نیستم 

زدم به کمرم وگفتم :بله شما رو میشناسم سمج تر از این حرفایین دستم و  

. 

لطفا برام تو پارکینگ بزنینش  : گفت سارینا تم سمت نگهبانا ویبرف  

.دلشــــوره عجیبی مرموز اخت کرد و با سارینا از ماشینش پیاده شدیم و رفتیم سمت ورودی بزرگ رستوران خفن آقایهزینه رو پرد

گرفته بودم .احساس می کردم منم یه جا دیدمش.چشمای مشکیش و اون حالت نگاه و قیافش برام آشنا میزد.حاال کجا دیدم نمیدونم.اصال 

کسیو. شتباه می کنم و ندیدم همچینشاید ا  

  ؟ داخل شدیم و من در گوش سارینا گفتم:حاال نقشه ی پلیدت چیه

 چشمکی بهم زد و گفت: تو کاریت نباشه همه چیش با خودم 

 نشستیم پشت میزی که سارینا تلفنی رزرو کرده بود ینی بهترین میز که ویوش رو به دریا بود و حسابی خنک.به به 

لپامون و پر میکردیم و بدون توجه به اینکه کسی حواسش به ماهست یا نه با ولع می خوردیم.غذا رو برامون آوردن و ما مثل همستر   

 بعد از مدتی سارینا به من چشمکی زد و گفت :آماده ایی؟

 با چشمای گرد گفتم:تو که هنوز نصف غذات مونده

 پوفی کرد وگفت:خنگول جان نقشه رو میگم

یه تار موهاش و گزاشت  . کاری نکنه ما روتا ابد تو اونجا ممنوع الورود کنن به عنوان مجرمیهو استرس گرفتم با خودم گفتم کله شق 

برنج و برای گارسون دست تکون داد. ال به الی  

که سارینا گفت:عه با اون قیافت ،عادی باش چشمام گرد وگرد تر میشد  

ده خانما ی محترم؟مغرور نشون دادم که گارسون رسید و گفت:مشکلی پیش اوم و قیافم و عادی  

 سارینا با اخم گفت:مشکل؟دیگه چه مشکلی بد تر از اینکه بهداشت تو رستورانتون رعایت نمیشه 



 بعد به گارسون نگاه کرد وگفت:میخوام رییس رستوران و ببینم 

 گارسون بیچاره گفت:خانم من معذرت خواهی می کنم هر مشکلی پیش اومده ..

  دارم میگم میخوام رییس رستوران وببینم مثل اینکه متوجه نیستینسارینا عصبانی گفت:آقا من 

سارینا این چه کاری بود آخه مگه راه دیگه ای نداشتی که این بدبخت و سنگ  گارسون با یه عذر خواهی از ما دور شد ومن سریع گفتم:

 رو یخ کردی

 مو بگم ببخشید جناب آقای محترم من شمارو کجا دیدم اون دیریتش و دست بندازم گردنش_:چرا راه دیگش این بود که برم تو اتاق م

 لبخندی میزنه و با اردنگی پرتمون میکنه بیرون

برو بابا تو میخوای مخش وبزنی بهونه نیار : پشت چشمی بهش نازک کردم و گفتم  

گفت :حاال شاید مخشم زدم تو همین حینلبخند کجی زد و  

دومش و نامادری بچه هاش وبازی کنی آهان مگه اینکه قبول کنی نقش زن : گفتم  

بعدشم من که اون و برا خودم نمیخوام من _:اونا که زن و شوهر نبودن.حلقه هاشون دست راستشون بود ینی هنوز ازدواج نکردن.

  . من که خودم افتادم دست چالغ میخوام عاقبت تو مثل من نشه میخوام مال تو باشه چون بدجوری به هم میایین

اومد سمتمون.این که اون پسره آرمان نبود. میزد  ،شایدم کمتر ش کردم که دیدم آقایی که تقریبا چهل ساله ر نگاهپوک  

 اومد و با لبخند گفت که:خانمای عزیز مشکلی پیش اومده؟

 سارینا گفت:شما..رییس رستورانید 

من رییس رستوران نیستم ولی .. خیر مرده گفت:  

ینی رییس این رستوران انقدر مشتریا براشون بی ارزشن که حتی کوچک ترین وقتیم  : خم گفتسارینا باز رل وگرفت دستشو با ا

 واسشون نمیذارن ؟واقعا متاسفم 

 بعد رو به من اشاره کرد و گفت :بلند شو بریم خیلی شب عالیی بود

گر نگیری که چه مارمولکی هستییمن تو دلم گفتم جیز ج  

رش کرده بود گفت:خانما من خیلی معذرت میخوام چند لحظه تشریف داشته باشین االن بر میگردمجذابت ده که چند تا تار موی سفیدمر  

ک شده بود.یاسته سر جامون نشستیم و منتظر به دریا چشم دوختیم.تقریبا تارما از خدا خو  

گیرهول کن من میترسم پسره مچمون و ب سارینا گفتم:  

مون تنمی فهمم چرا االن عین موش شدی..عه خودتو قوی نشون بده ..حاال فوقش میندازاخمی کرد وگفت:اال تو که حتی منم درس میدی 

؟ بیرون دیگه مگه قراره چی بشه  

سارینا به پشت سرم نگاه کرد و چهرش عوض شد.این چرا رنگش پرید.برگشتم به پشت سرم نگاه کردم که دیدم..اوه اوه چقدر اوبهت 

س جذابی،چه به به چه رییسرمه ای وکت مشکی با همون مرد مو سفیده داشت به سمتمون میومد.داشت این مرد.با یه پیراهن مردونه ی 

شد اول به من نگاه کرد  نمع کن االن فکر می کنن دیوونه ایی.خیلی جدی نزدیکموخوش حالتی.اال لب ولوچتو جقد وباالیی چه موهای 

 وبعد به سارینا.

 سارینا خیلی حول گفت :س..سالم



وحشیا می پرید به همه عینهو دیقه پیش داشت  انگار نه انگار همین چند ای روتو برم  

 با اخم کوچیکی سرش و تکون داد و گفت:سالم 

ج میزد.وابهت توش م ی .آرامش چه صدای  

؟میشنومخانوما  سارینا برو بر داشت نگاهش میکرد که اون مرد با همون اخمش گفت:خب  

ینید توغذای من مو هست و اصال از دوباره اخم کرد و به خودش اومد بعد گفت:همونطور که می بسارینا که دید لحنش کامال جدیه 

 رستوران شما انتظار نمی رفت که اینطوری باشه.شما..

غذا بود؟ نهمه سر و صدا فقط به خاطر یه تار مو توسرش و آورد باال و گفت:خانم ای  

دامه داد:که البته بعید میدونم از آشپزای ما باشه، چون ما تو این پنجاه سال تاسیس سارینا بر و بر داشت نگاش می کرد که پسره باز ا

 رستوران اصــــال و ابدا سابقه همچین چیزی نداشتیم

؟ سارینا:ش...شما مگه چندسالتونه که رستوران و پنجاه ساله دارین  

ه سارینا که ساری الل شد قشنگ ها .با این حرف سارینا که بدجوری گند زده بود آقاهه با اخم و تشر زل زد ب  

خواهرم از موی تو غذا حالش بد میشه و همیشه اینطوری عصبی میشده؟ من اومدم جمعش کنم و گفتم:امممم...آخه میدونیـن   

تر شده بود پسره تو چشمام خیره شد که بوم بوم قلبم به صدا دراومد.این چرا نگاهاش این شکلیه..بعد از چند ثانیه با همون اخمی که کم

خانم اگه این اتفاق از سمت رستوران ما بوده من معذرت می خوام . : نگاهش و پایین انداخت وگفت  

عیبی نداره به هر حال پیش میاد دیگه خواهر منم زود از کوره در رفت  من لبخندی زدم وگفتم:  

ردم و بعد با دکتر جون چشم تو چشم شدم .وای که به سارینا بابت اون آبروریزی که دوست داشتم نیشگون حسابی ازش بگیرم اخم ک

 چقد نگاهاش آشناس.اصال همه چیزش آشناس.امیدوارم سارینا فهمیده باشه کجا دیدیمش.

لونده که اون همونطور که به هم زل زده بودیم صدای نازک دختر ی از سمت چپ نگاه همرو به سمت خودش کشوند.همون دختر مو ب

.بود .. روز دستش تو دست جنتلمن  

 دختره که انگار خیلی از آقای دکترمون حساب می برد بهش سالم که که اونم با اخم و سرو کله بش سالم کرد .بابا جذبه نکشیمون .

اون مرد مو سفیده که فکر کنم نسبتی باهاش با یه ببخشید کوتاه با دختره از کنارمون رد شد ورفت همون سمتی که ازش اومده بود.

عذر خواهی تا دم در بدرقمون کرد.داشت با کلی   

آخه این چه کار بدون فکری بود تو کردی دیوونه .مثل بچه  به محض اینکه پامون و گذاشتیم بیرون رستوران جیغ جیغ من شروع شد:

 ی آدم میومدی باهم درست نقشه بکشیم .االن بزنم از وسط دوتات کنم؟

در عوضش یادم اومد این یارو خوشگله رو کجا دیدیم.گفت:بابا چی میگی تو ؟درسته که شرفمون رفت ولی   

 _:گفتم تو خیلی خر...چی؟خب کجا دیدی؟بگو دیگه

خرا که نمیتونن حرف بزننلبخند شیطونی زد و گفت :  

 اخم کردم و گفتم:ساری مسخره بازی درنیار بگو کجا دیدیم 

 اطرافشو نگاه کرد و گفت :این ...



: بشین تو ماشین تا بهت بگم با سر اشاره کرد به ماشین و گفت   

 از تعجب چشمام اندازه گردو شد و گفتم:نـــــه

بودم که ماشین حرکت کرد.خیلی نرونده بود که پسری با کاله اسپرت لبه دار  و سوار ماشین شدم.من هنوز تو فکر پشت سرش رفتم  

جلوی ماشین و گرفت. ه بودکه صورتشو نامعلوم کرد  

؟ سارینا:این چی میگه  

 دستشو دراز کرد سمت پسره گفت:هــــــوی چکار میکنی؟

 پسره اومد سمت من که شیشه ماشین و دادم پایین

؟ سارینا:نده پایین چکار میکنی  

 گفتم:خب ببینم بدبخت چکار داره

د کرده اگه زود تا یه جایی برسونین پام و مار نیش زده با پسره با یه صدای خارزاز که دلم براش  سوخت گفت:خانم توروخدا من و

 نرسم میمیرم

:خیلی خوب زود بیا سوار شو  گفت سارینا اول نگاش کرد و   

ینا داشت می کرد.من حس کردم نیشخند گوشه لبشه. اپسره کلی تشکر و  

 در و باز کرد و تا بست یه چیز سری روی شقیقه ی من قرار گرفت و گفت :گوش کن صدات در نمیاد .

 با وحشت برگشتیم سمتش که داد زن :تو پیاده شو 

 به من اشاره کرد:مگه نمیگم پیاده شو 

 سارینا حمله کرد سمتش وداد زد :آشغال سرش داد نزن گمشو پایین

سارینا که بیحال افتاد سرجاش یه سیلی محکم خوابوند زیر گوش   

پشت دست زد تو دهنم .انقد محکم زد که هم لبام خونی شد هم از دماغم با  اون حمله کردم به پسره وبا جیغ سارینا رو صدا زدم و بعد 

دادم  جیغ و  میرفت و صدای خوردم به زمین.سرم گیجدر ماشین و باز کرد ومن و پرت کرد بیرون و با ضربه ی سر خون اومد .

ل همون پسر دیشبی سمج بود که از ما دورگه شده بود.ماشین با سرعت ازم دور شد و اون آشغال سارینا رو با خودش برد.این آشغا

عکس میگرفت.آشغال این حواسش به ما بوده.زانوهام و تو بغلم گرفته بودم و زیر قطره های بارون گریه میکردم.سرم و تو دستام 

مردی  دن.مردم وکنار میزدن نمی کردم.صدایی اومد و گرفتم و موهای خیسم ریخت دورم.اصال توجهی به آدمایی که دورم جمع شده بو

می کرد.بعد که دید  به سمتم خم شد.با چشمای گریون سرم و باال آوردم و باهمون پسره آرمان چشم تو چشم شدم.با نگرانی بهم نگاه

کتش و انداخت روم و گفت :کمکش کنید بلند شه . مانتوم نازکه  

ین حرفاس.ای درد بگیری خودت چرا کمکم نمی کنی حاال که انقدر جنتلمنی.اال االن موقع ا  

آرمان نسبت داشت  آقای  کارمنداری دکتر کمکم کردن بلند شدم.خون زیر دماغم و با دست پاک کردم که اون مرد مو سفیده که با

 خودش با دستمال بینیم و پاک کرد.بعد گفت :سرتو باال بگیر تا قطع بشه.

انداختم پایین و خون دماغم ریخت رو لباس آرمان بدبخت که  ه از برگشتن خون سرم و دوبارسرم و باال گرفتم که نتوستم و حالم بد شد 

 حاال رو به روم وایساده بود و داشت نگام می کرد.یه نگاه به لباس کرد که گفتم :ببخشید 



 کرد و اتاق کارش وایساده بود و به چند نفر امرونهی می بیرون .دستم و گرفت و از یه در دیگه رفتیم داخل رستوران و رفتیم تو دفترش

 می گفت :کمکش کنید صورتش و تمیز کنه.

یه خانم اومد و با دستمال خیس صورت خونین و مالینم وتمیز کرد ودستش و گزاشت زیر چونم و گفت:ببین چه بالیی سر دختر بیچاره 

 آوردن .

بپرسیم.چندتا سوال  ده بفرمایین بیرون باید ازین دختر خانومآقا موسفیده گفت:خانم اگه کارتون تموم ش  

  گفت:دیگه خون نمیاد اون که رفت آقای آرمان خوشتیپ و دختر کش اومد داخل و 

نه نه بند اومد به دماغم اشاره کرد که گفتم:  

دستشو کرد تو جیب شلوارش و پشت به من رو به ویوی شهر وایساد.آقا موسفیده رفت پیشش و گفت:محمـــد حاال میخوای چکار 

  ؟ باشه توام درگیرش میشیـــــاکنی؟دختره ممکنه تو خطر 

آروم گفت:میگی ولش کنم به حال خودش ؟وجدانم چی میشه یه لحن  همون  د و بعد رو بهش با محمـــد جون برگشت به من نگاه کر

 دختر بچه رو اینطوری ولش کنم با این حال

 او بابابزرگ کی بودی تو؟

به مشکل بخوری با این کار .بذارش به عهده من درستش میکنمموسفیده گفت:میدونم فقط تو این هفته عروسیته ممکنه   

 گفت:نه نمیخواد خودم میدونم چکار کنم داداش تو برو که به کارات برسی دیرت نشه

 مرده باشه ای گفت و با یه خداحافظی از اتاق بیرون رفت.

اتاق بزرگ با کف سرامیک که ستونای مشکی طالیی  تازه چشمم باز شده بود.چقد اونجا خوشگل بود و با سلیقه دیزاینش کرده بودن.یه

 داشت و میز بزرگیم کنار من بود که فکر کنم برای جناب آقا باشه.

؟ برگشت سمتم و گفت:اونی که خواهرتو دزدید میشناسی  

 چشمام پر اشک شد و گفتم:دیشب تو هتل دیدمش همش مزاحم می شد

 پرسید:پالک ماشین و بلدی ؟

بگو می نویسم: ه و خودکاری داد دستم وقتی دستای لرزونم و دید گفت آره ای گفتم که برگ  

شماره پالک ماشین و نوشت و بعد رفت بیرون .ای بابا این چرا مث پاندول ساعت هی میره و میاد.چشمام و بستم و با تلخی به اتفاقات 

اخم قشنگ و  کرد.دستاش تو جیب شلواربود وبا وحشناک امشب فکر کردم.چشمام گرم شده بود که یهو یادم افتاد کجام و بازشون 

پیش خودم باشی.چون بازم خطر تهدیدت  اینکهمیکرد.چند ثانیه به من خیره شد و گفت:امشب نمیتونی جای دیگه به جز منگاهژزابی 

 میکنه

شدم و گفتم:ینی من باید امشب تو خونه شما بمونم؟رو مبل جابه جا   

ش اونجا ازهمه جا برات امن تره._:چاره دیگه ای نداریم.نگران نبا  

 گفتم:آخه من به مامان پری..مامان بزرگم قول دادم برم اونجا اگه نرم..

 به صورتم اشاره کرد وگفت :با این حال؟

 دستی به صورتم کشیدم که خنده ای کرد وگوشیشو داد دستم و گفت :بیا بهش بگو امشب نمیتونی بری تا فردا که دوستتو پیدا کنیم



 _:الو 

 _:سالم مامان پری

؟ _:سالم قربونت برم تو کجایی آخه  

 سعی کردم بغضم و کنترل کنم و گفتم:مامان جون ...

 _:جون دلم 

 _:مامان من امشبم نمیتونم بیام.خیلی معذرت میخوام ولی یه مشکلی برام پیش اومده فردا میام پیشت و بهت میگم

 _:مامان جون چی شده؟کجایی بیام پیشت 

نه مامان جون نگران نباش فردا میام همه چیزو میگم.فقط کاری داشتی با همین شماره تماس بگیر.اگه  : ون نگرانیت برم آخه.گفتمقرب

 مامانم زنگ زد همین شماره رو بده

 تو دلم گفتم االن پسره بدبخت میگه شمارم پیش همه پخش شد.

  م و گزاشتم رو میزش .و قطع کرد یگوش

شت و گفت:به آقای پطروسیان گفتی چند وقت میمونی؟از سمت پنجره برگ  

 _:چی ؟

 _:به بابات گفتی چند روز میمونی

 گفتم:من بهشون گفتم یه هفته بیشتر نمیمونم

 _:خوبه.

؟ به موهای نم دارم نگاه کرد وگفت:سردت نیست  

اینجا میبودم با خودم میگفتم چقد خوشبختم من. از نگاهش به خودم لرزیدم که رفت شومینه رو شعله ور تر کرد.اگه بدون این اتفاقات بد  

 کتش و از رو شونم برداشتم و بلند شدم به قسمت خونی لباسش نگاه کردم و گفتم:خیلی ممنون بابت لطفتون 

.هیچکاری نمیکرد.نگاهمو به نگاهش دوختم که دو به شک کتش و ازم گرفت.  

 بهم گفت :بیا بریم من تورو برسونم خونه.

مین بیشتر نزدیک محمـد میترسیدم که اون آدما سراغ منم بیان و همش توفکر این بودم که سارینا االن کجاس وتو چه حالیه .برا هخیلی 

و براق.جلو نشستم و تو آینه بغلش خودم و  دم.چقد من عاشق بی ام و بودم.مشکیجنتلمن شدم و پشت سرش سوار بی ام دبلیو خفنش ش

ه رو.اگه اون دماغ قرمزم و فاکتور بگیریم خوشگل بودم.لبامم که به خاطر تو دهنی سرخ شده بود تو قشنگیم تاثیر نگاه کردم.اوفـــــ قیاف

 داشت.خخخخ 

محمـد پشت رول نشست و بوی عطر تلخ و خنکش تو ماشین پیچید.االنه که پس بیفتم.چرا این بشر انقد جاذبه و گیرایی 

.داره.کاریزماتیک به ایـــن میگنـــــا  

م نیستدلبخندی زدم وگفتم:ممنونم خیلی سر و دادش سمت من .با کلی غش وضعف که تو دل بیچارم اتفاق افتاد بخاری و روشن کرد   



بدون هیچ تغییری تو چهره ی اخموی جذابش ماشین وروشن کرد و گاز داد.چشمام و بسته بودم که تو ماشین گفت:مشکلی با موسیقی 

 نداری ؟

 گفتم:نه اصال 

موسیقی کالسیک گوش میده.آهنگ نور ماه از بتون.جـــــــــونم من می میرم برا این آهنگ.روشن کرد.به به بچم  ضبط ماشین و بعد  

و میفرستادم تو ریه هام و ...ای خدا ینی االن سارینا تو چه حالیه ؟ شوتو ماشین گرم ونرمش به جاده روبه رو خیره شده بودم و عطر  

دارم بعدا میام. ین خانم برو داخل من کار.گفت:تو با ا از ماشین پیاده شدیم  

خانم میانسال مهربونی که فکر کنم اونجا کار بعد سوار ماشینش شد ورفت.ای بابا این عجب جنتلمنیه به خاطر من از ماشین پیاده شد.

 می کرد گفت:بفرمایین جانم .بفرما داخل.

 چه خونه ی بزرگی یاخدا .اینجا مال پسرس ؟

خانمه که قیافه متعجب من و دیده بود گفت:اینجا خونه ی خواهر آقاس.خودشون جای دیگه ای زندگی می کنن.آوردنتون اینجا که اون 

 غریبی نکنین و راحت باشین

بله دیگه طرف وقتی انقدر جنتلمنه.خونه خواهرش انقد بزرگه البد خونه خودش قصره.به جلوی در رسیده بودیم .دختر مهربون فیسی 

ما .وم خانوخیــلی کوچولو به محمـد میزد گفت:سالم خان شچهر که  

 لبخند زدم و گفتم:سالم

 دستشو گزاشت زیر چونم و گفت:ببینمت چی شدی تو ؟

 بعد دستم وگرفت وگفت:بیا تو میخوام به مهمونم برسم یکم جون بگیره

فت:گرم که شدی بگو بریم باال بت لباس راحتی بدم بعد پشت سرش رفتم داخل خونه ی درندشتش .نشستم روی مبل کنار شومینه و گ

.بپوشی   

واو چه مهربون و ناناز.چشمای مشکیش خیلی شبیه چشمای محمـد بود منتها نه به اون کشیدگی و براقی و گیرایی.آخ چرا دلم برای 

 چشماش یه جوری میشه.پس کی قهرمانم میاد دلم براش تنگ شد.

نکنه داری غریبی می کنی.مطمئن باش محمـد تا نهایت دو روز  و گفت:عزیزم چرا بغض کردی ؟بغض کردم که دختره بهم نزدیک شد 

 دیگه دوستت و پیدا می کنه

اگه بالیی سرش بیارن ... گفتم:  

 موهام و نوازش کرد و گفت:ِهیــــش نگران نباش چیزیش نمیشه

اید لباسای قبل از بیاتو بذار ببینمت خوشگل خانوم،چقد باربیی تو ب:  دستم و گرفت بلندم کرد.بعد همونطور که از پله ها باال میرفتیم گفت

 چاقیمو بت بدم بپوشی

 گفتم:خودتم که بدن ظریفی داری 

 گفت:بابا من انقد اسکلت بودم که همه زامبی صدام می کردن

  چون منم مرده ی متحرک صدا می کننخندیدم و گفتم:خوشبختم 

د و گفت:ینی الغر شدی توام؟سرشو از تو کمد لباساش بیرون آور  



 گفتم:آره من نزدیک هفت کیلو کم کردم تو دوسه ماه 

 نگاهم کردو با مهربونی گفت:عیبی نداره خودم گوش اونی  و که اذیتت کرده میکنم 

چطوره؟ زورشم بیشتره میگیم اون حالشو بگیره اشک تو چشمام حلقه بست و خندیدم که گفت:اصال محمـد  

رو باید تموم کنیم بزن بیا پایین که کلی چیزمیز خوشمزه باسات و عوض کردی آبی به صورتتلخندیدم که گفت:  

 رفت پایین و من خیره موندم به در.بزنم به تخته با اینکه زیاد حرف میزنه ولی شیرینه.

زیر زانو .عوض کردم ورفتم  به لباسای تو دستم نگا کردم .چه خوشگل بود.یه لباس کاموایی قرمز و گشاد و شلوار راحتی کرمی و تا

 جلو آینه.اوف با اون تیپ و موهای کوتاه لختم عجب چیزی شده بودم.خدایا من دلم سارینا رو میخواد.چکار کنم براش؟

اون آشغال کی بود.بی طاقت شدم وبعد از شستن و خشک کردن صورتم بدو بدو رفتم پایین .رو پله ها بودم که شنیدم یه خانمه 

؟ وم چایی بیارمگفت:مهسا خان  

ا بم و جذابش گفت:آره بیار بچه دستاش یخ کرده بود یه ذره گرمش بشهمهسا با صدای تقریب  

 نکنه سارینا االن سردشه.رفتم پایین که گفت:ای جونم قرمز چقدر بت میاد آخه موهاشو ببین

مرغ سرکنده امعین من دیگه آروم وقرار ندارم.تا سارینا و پیدا نکنم  ورفتم پیشش نشستم و گفتم:لبخند گرمی زدم   

 با ناراحتی و مثل خواهرای دلسوز نگاهم کرد و گفت:قربونت برم منم با اینکه دوستت و نمیشناسم با چیزی که محمــد تعریف کرد

با همین  ز االن شروع کردن و دارن دنبال ماشینتو کالنتریه .ا شنگران شدم.االنم محمــد رفته پیش یکی از دوستای خیلی حرفه ای

میگردن. نشونی  

شدم .امشب خیل.. حتم که باعث زحمت تو و آقای خانلبخند زدم و گفتم:خیلی نارا  

دستشو گزاشت رو دستم و گفت:نمیخوام دیگه اولش یکم خندید و گفت : آقای خان کیه ؟  بعد که قیافه نگران من و دید نیششو جمع کرد 

رف و بزنی باشه؟من وواقعا خواهر خودت بدون.این ح  

از دیشب  چاییم و داد دستم و با شکالت خوردم.رفتم تو فکر.ینی اون آدمخودش و داداشش انگار جذبه ای بودن که دست و پا درآوردن.

سارینا رو از کجا پیدا کنم.؟ با سارینا چه نسبتی داشته.ای خدا من چکار کنم .االن تو این شهر لعنتی بزرگمارو می پاییده؟کی بوده؟   

با تلفن حرف میزد که صدای باز و بسته شدن در ورودی اومد.اولش ذوق کردم فکر کردم محمـده ولی اون خانمه  مهسا اونطرف تر

من برد و یادم رفته بود اونشب چه اتفاقی برای شومینه چشمام گرم شد.آخیش چه حالی میده. خوابم بود.چشمام و بستم و با گرمای 

.فتاد وسارینا ا  

میخوامش. بوی خیلی خوبی تو دماغم پیچید و زیر لب گفتم:به به چه بوی خوبی   

یه جفت چشم مشکی جذاب تالقی کرد.آخ این اینجا چکار میکنه.وای  باز کردم که با ه ای روی صورتم افتاد.چشمام واحساس کردم سای

سوتی بدی دادی دختر احمق  

گفتم:عه..شمایین؟جابجا شدم   

 ابروش و باال داد و گفت:بله با اجازتون

 بازم بهم خیره شد که با قیافه نگران گفتم:میشه بگین چیزی دست گیرتون شد یا نه؟



سایی که داخلش انجام شده بله،رد ماشین و تما :روی مبل روبه روییم نشست و گفت  سوخت. نم از دیدن چشمای مضطربم دلشفکر ک

گیالن خارج شده از  رو گرفتن  

 چشمام گرد شد و گفتم:خب االن ما چجوری سارینا رو پیدا کنیم تا اون موقع من دیوونه میشم

میخواست دستم و بگیره که  دیوونه میشم و با بغض گفتم و اشک روی گونم لغزید.با شک از جاش بلند شد و اومد نزدیکم نشست.

گردونم.اونا حتما حاال حاال گفت:خانم کوچولو نگران نباش.بهت قول میدم که صحیح و سالم برش پشیمون شد یکم اخماش و باز کرد و 

گریم و نمیتونستم کنترل کنم دستم و گزاشتم روی چشمام سارینا کاردارن و نمیتونن کاری باش کنن.تا اون موقه پیداشون می کنیم. ها با

م رو تسرم و گزاشد. با همون اخم مغرورش دوبه شک کنارم نشست و من ناخواسته دلم برای سارینا یه ذره شده بوو بیشتر گریه کردم.

مثل بچه ها گریه می کردم.اصال فکرشم نمیکردم تو این سیاهچاله گیر کنم.سینش و گریه کردم.  

.  

تو بغل گرم و نرمش گریه چشمام و باز کردم و توی جام نشستم.اینجا دیگه کجاست.یاد اتفاق دیشب افتادم ویادم اومد که کجام.دیشب 

کردم ..بعدش دیگه یادم نمیاد چی شد.کی من و آورده گزاشته رو تخت نمیدونم.خدایا خواهش میکنم کمک کن امروز سارینا رو پیدا 

کنیم.بعد از شستن صورتم رفتم پایین و دیدم کسی نیست.تو حیاط بزرگ خونه رفتم و مهساجون و درحال آب دادن به گالی رنگا 

رفتم پشت سرش و گفتم:به به چه خانم خوش سلیقه ای ش دیدم.وارنگ  

 برگشت و با لبخند گفت:بیدار شدی وروجک؟برو تو به سهیال جون بگو بت صبحونه بده

یه لحظه احساس کردم پستونک تو دهنمه و االن مامانم باید بم صبحونه بده.خخخ رفتم داخل و سهیال میزو برام چید.ازش تشکر کردم که 

بعد از تموم مهربون جوابمو داد و رفت بیرون.حتی آشپزخونشم بزرگ بود.ویوی روبه محوطه ی خونه که آدم و سرحال میاورد.اونم 

 شدن صبحونه ی مفصل رفتم بیرون از آشپزخونه .تو حیاط نزدیک مهسا شدم گفتم:مهساجون از سارینا چیزی دستگیر پلیسا نشد؟

بهم زنگ زد گفت هرموقع تو بیدار شدی من ببرمت اداره پلیس . اتفاقا محمـد : نشستیم روی تاب و گفت  

 پرسوال بهش نگاه کردم  که گفت:نگران نباش باید بریم که تشخیص هویت انجام بدی.چیزی از چهره اون پسره یادت میاد؟

ی صورتشو یادم میادیکم فکر کردم و گفتم:آره تو ماشین که برگشتم سمتش مطمئن شدم همونه که توی هتل دیدمش.کامال اجزا  

شدیم و رفتیم سمت اداره پلیس. هسا از خونه خارج شدیم. لکسوز سفیدش لباسام و تنم کردم ویا م  

 تلفن مهسا زنگ خورد:جونم عشقم 

محمـد از پشت گوشی میومد:چقد دیگه میرسین؟ صدای جدی  

 ساعتشو نگاه کرد و گفت:یک ریع دیگه اونجاییم داداشی

از ندی دختر مردم امانته دستمون.عین وحشیا گبرون _:خیلی خب،با احتیاط  

شرکت ؟  _:چشـــــم دارم مثل بچه آدمیزاد میرونم.تو چکار کردی ؟رفتی  

؟شرکت _:امروز من اینهمه کار ریخته رو سرم چطوری برم   

 _:خیلی خب بابا دیوونه من چمیدونم گفتم البد دلت برا عشقت تنگ شده

نم_:خبه خبه مزه نریز.منتظرتو  

 _:بابای کابوس 



 بلند خندیدم که مهسا گفت:واال اعصاب نداره پسره

مهسا من همش احساس مزاحم بودن میکنم ،اگه من نبودم شما االن به کاراتون رسیده بودین : ناراحت شدم و گفتم  

.اونم نکنه آروم و قرار نداره با اخم با مزه ای نگام کرد و گفت:تو محمـد ونمیشناسی تا وقتی که کمک کنه و مشکل آدما رو برطرف 

...بعدشم شک نکن االن مشکل تو برای محمـد و من خیلی مهمتر مخصوصا رو دختر بچه هایی مثل تو خیلی غیرت داره و دلسوزشونه 

 از کاراشه

کارشون چیه؟ آقای خان  لبم و جوییدم وگفتم:راستی  

اون رستورانم مال ولی یه شرکت تبلیغاتی و سهام توی کیش داره و   .در کل در حال گرفتن دکترای وکالتشه  _:محمـد آقای کله پوک ما

محمـد و داداش بزرگم میالد میگردوننش.و رییس اصلیشم محمـده.بابا جونم اینطوری وثیت کرده وده بعد فوت بابای مامانم بابا بزرگم ب

 بود.

 _:آخی

  مهسا نگه داشت و گفت : اال

 _: بله 

 _: یادم باشه سر فرصت یه چیزی برات تعریف کنم 

 _: چ..چی برام تعریف کنی ؟

 نفس عمیقی کشید و گفت : خودت میفهمی 

م پیاده شو :خب عشقم رسیدی باشه ای گفتم که گفت   

بودنــــاجوجه اردک پشت سر مهسا میرفتم که گمش نکنم.وای آدمای اونجا عجب خطری عینهو تو اداره ی پلیس من   

گاه می کنه.یاوف قلبم هـــری ریخت.می دونین چرا چون االن محمـد با یه تیپ دختر کش چند قدم اونطرف تر وایساده و داره مارو ن  

 من:سالم

 محمد _:سالم 

 بدون اینکه نگام کنه گفت : بهتری ؟

االنه که قلبه بپاشه رو صورتش.یاد دیشب افتاد.یا خدا   

بم گفتم:ام..بله االن خو  

 با همون اخم همیشگیش گفت : بریم تو 

 _:من باید چکار کنم؟

ی گفتن گوش کنی و بهشون بگی . خب ؟_:کار سختی نیست .فقط باید دقیق هرچ  

 _: خب 

 با آقای جنتلمن رفتیم داخل و من نشستم کنار پلیس و به صفحه ی مانیتور نگاه کردم.



ت داشت و تایید می کردم.آخرشم باصدای ضعیفی گفتم :یه جای زخم رو اجزای صورت به صورت اون آشغال شباه هر کدوم از

 ابروی چپش بود

.خوش به حال دختری که قراره تو مال اون خونسرد باش  چهره که تکمیل شد و اخمی کردم و به محمـد نگاه کردم.با اشاره بهم گفت

چقدر تا آخر عمرش خوشبخته ...بشی.  

رفتیم سمت ماشین مهسا.گفتم :من االن چکار کنم.بازم مزاحم شما بشم یا برم خونه ی مامان پریم؟از اتاق رفتیم بیرون و باهم   

پیش خودمون باشی کامال در امانی.نگران نباش می برمت که خانوادت و ببینی ولی محمـد : تصمیم اصلی با خودته ولی تو و این مدت 

ر میندازی.به این فکر کن با اونجا موندنت امنیت اونا رم به خط  

؟ وگفت:تو که نمیخوای اینطوری بشه میخواینگاه کرد بهم   

 به حرفاش فکر کردم و دیدم راست میگه گفتم:نه اصال نمیخوام جون اونا به خطر بیفته .ولی شمائم..

پیش ما مزاحمی خب؟ اتفاقیم  برای کسی نمیفته من حواسم به همه چیز  دستشو آورد باال و گفت:خواهش میکنم اصال فکر نکن که

  هست

پریا بعد می بینمتون تو دلم چشم قربانی گفتم .محمـد رو به مهسا گفت:شما برین خونه من باید برم پیش   

باحال؟احساس کردم اخماش رفت توهم.تو ماشین بودم و دل نگران سارینا که مهسا گفت:پایه ای بریم یه کافه   

 _:ک...کجا؟

 _:تو بگو پایه ای من میبرمت یه جایی که کیــف کنی

 با اینکه بدجور دلم شور میزد نخواستم دلشو بشکونم و گفتم:آره چرا که نه 

زده تو فاز انریکه ایگلسیاسضبط و روشن کرد .به به اینم که پاش و گزاشت رو گاز و   

 خندیدم و نگاش کردم .گفت:من ازهمون اول از قیافت خوندم تو غرب زده ای 

متون این و گفت؟با خنده گفتم :چطورحس شیشتای ابروم و باال دادم   

هم خودم شنیدم تو حیاط داشتی زیرلب آهنگ خارجی میخوندی،تازه اسمتم النوره _:اینطور که   

؟ بود شرق زده می شدمینی اگه اسمم ام کلثوم  بلند خندیدم و گفتم:  

 اونم خندش گرفت و نیشگونی از زیر بازوم گرفت .

اوه مـــــای گاد چه کافه خوشگلیه.نزدیک ساحلم هست اصال بدجوری کیف کردم فقط ای کاش سارینا...خدایا سارینا رو صحیح و سالم 

  ؟گفت:خب حاال چی میل می کنید بهم برگردون .جواب خانوادشو چی بدم.گارسون باحالی اومده و باکلی مزه پروندن

چایی وکیک شکالتی  : من که هنوزم داشتم به حرکات خنده دارش می خندیدم گفتم  

میگم باهم تفاهم داریما چون منم همشگیم همینه  : مهسا گفت  

پس هیچ مانعی برای ازدواج نداریمخیلی خوبه  گفتم:  

  خونواده بیایم برای امر خیرصداشو مردونه کرد و گفت:یادم باشه برنامه بچینم با 



 بعد از اینکه پسره که االن فهمیدم یکی از دوستای مهساست و اسمش احمده دور شد گفتم:مهسا

 _:جون مهسا

  میگم تو ماشین قرار بود چیزی بهم بگی  _:

 به آسمون نگاه کرد و سوت زنان گفت :به به چه هوای خوبی 

بزنی به اون راه حرف نداره  آره هوا برا اینکه خودتو خندیدم و گفتم:  

خندید و بعد جدی شد و گفت:ببین اال منم چیز زیادی نمیدونم فقط وقتایی که فالگوش وایمیسادم و دردودالی بابام که برای مامانم تعریف 

می کرد بدجوری ناراحتم می کرد و دلم و میسوزوند.میدونی اال بابای من خیـلی آدم جدی و سخت گیریه.حتی نذاشت من با پسری که 

داروی افسردگی می خوردم.نم و تا پنج سال عاشقشم ازدواج ک  

 آخی الهی دلم براش سوخت دختر به این خوبی و جذابی..

ادامه داد:ولی وقتی بیشتر فکر کردم می بینم که حق داشت نخواد من با اون ازدواج کنم .میدونی چرا؟ پسره تو خانواده ای بود که با 

بیشتر دوست داشت.براهمین بابام که  یه چیزی خیلی مشخص بود که بابائه پسرای دیگش و از رامین  میشدن سه تا پسر.وخود رامین 

خودش زخم خورده بود و خودشم بچه ی ترد شده ی خونواده بود نذاشت من باهاش ازدواج کنم .به شدت مخالفت می کرد و میگفت 

جا برسیم؟بابام وقتی با مامانم ازدواج میکنه به خاطر یه سری مشکالتی میدونی مامانت چقدر به پای فقر و بدبختی من سوخت تا به این

که مامانم داشته و خانواده ی بابام راضی نبودن به این ازدواج از خانواده ترد میشه.بدون هیچ پول و ثروت و کار درست 

بندازنشون بیرون.اال من هیچ وقت خانواده پدریم  درمونی.میدونی که اون زمانا کافی بود پسره یا دختره یه خطایی کنه تا کال از خانواده

و ندیدم و فقط سمت مادرم فامیل داشتیم.تازه اونام خیلی حرف درار وفضولن.وقتیم که بابا بزرگم ارثیه رو داد به محمـد کلی حرف و 

ان شد رستوران اصـال اینی محمـد وقتی مالک رستورکردیم . ولی ی که ما خودمون وثیت نامه رو دیت کار حدیث پشت سرمون درومد

ودش تالش کرد.اون اراده کنه سنگ و آب کشور . خ سروصدا نکرده بود تو کل مثل االن مائکه میبینی نبود.خیلی کوچیک بود و انقدر

 می کنه 

: بهش نگاه کردم و گفت  

بعد از رم عروسی یکی از آشناهامون.راستش همین چند وقت پیش منم فهمیدم.یه روز تلفن محمـد زنگ خورد و بعد از اون گفت باید ب

فت که چی انقد ذهنشو اون روز که از تهران اومد خیـــلی تو خودش بود و همش به یه چیزی فکر می کرد .ولی به هیچـکس نمیگ

سبت فامیلی ما باهم ن ..همین دیشب گفت تو این اتفاق برات افتاده و اسمتم النوره.همون دختره که محمـد رفته بود عروسیدرگیر کرده 

 داریم ولی اینکه من کی تو میشم و تو کی من نمیدونم دیگه 

 دهنم باز مونده بود و با تعجب داشتم نگاش میکرد بعد گفتم:چه جالب ،تقصیر نداریم که میگیم دنیا خیلی کوچیکه

 _:بله دیگه اینجوریاس 

خب بیا از محمـد بپرسیم بعد عروسی لیا خواهر من چی  گفتم: و من همینطور که چایی کیکم و باال میدادم نسفارشای نانازیمون و آورد

؟ شده و چی فهمیده  

زبونم مو درآورد مگه جواب میده. ؟ فکر میکنی من نپرسیدم نگام کرد و گفت:  

دیوار  چاییشو مزه مزه کرد و گفت:اصال بعد از اینکه از تهران اومد خیلی تو خودش رفته بود.محمـد خیــلی شیطونه ینی صداش چهار

خونه رو میلرزونه ولی چند وقته خیلی ساکته هیچ نمیدونم چشه.حتی مثل قبل با پریا نامزدش نیست.میدونی پریا رو دوست داشت نه که 

 نداشت ولی حداقل اونموقع سرش داد نمیزد و با احترام باهاش برخورد می کرد.

  ؟ مگه سرش داد میزنه :م چشمام گرد شد و گفت



ببین فقط کافیه پریا حرف عروسی و پیش بکشه چنان دادی میزنه سرش که نگو : اومد جلو و گفت  

؟ _:خب برا چی داد میزنه  

 _:اال احساس می کنم دلش به این عروسی نیست.این هفته قرار بود عروسی بگیریم ولی یه بحثی بینشون شد که فکر کنم عقب افتاده

با ما نشسته چای مینوشه ام پخش شده بود.یه لحظه واقعا احساس کردم خدا کنارم  آهانی گفتم و چایی رو انداختم باال.آهنگ ابی خدا

 نشسته داره چای لب سوز لب دوز مینوشه.خخخ

 مهسا به پشت سرم نگاه کرد و گفت:عه اینا از کجا پیداشون شد دیگه 

.رو گرفته و میان سمت ما برگشتم نگاه کردم دیدم...ایش محمـد دست اون دختر افاده ایه  

دماغ فیل افتاده ها راه میرفت.خداشانس بده پیش چه جنتلمن خوشتیپی وایساده.نگاش کن عجب چیزیه خدا  پالتوی خز تنش بود و مثل از

جدید.خب دیگه االن وقتشه چشم چرونی تابلو م وتموم کنم. نسل وکیلی.این باید بره تو هالیوود بشه آلن دلون  

سته بودیم صدای تاالب تولوب قلبم و هم می شنیدن.خوبه تو فضای بازیم وگرنه تو فضای ب  

 مهسا به داداشش گفت:سالم عشقم  

 بعد دستش و گرفت و نشوندش پیش خودش

سالم النور شمایی؟ پریا لباش عصبی لرزید و گفت:  

 گفتم:سالم عزیزم ،بله من النورم .خوشبختم

یام به دستم نگاه کرد و بعد که دستمو گرفت لبخند زد وگفت :منم پر  

 پریا پیش من نشست ومن بدبختم از بوی ادکلن زیادیش داشتم خفه می شدم.

گفت:خوبی؟خنثایی بهم انداخت و   محمـد با اون چشمای براقش نگاه  

 ای خدا قربون اون صدای آرامش بخشت..اال االن زوده واسه این حرفا

 لبخند زدم و گفتم:ممنون بد نیستم 

نگاش کنا تا االن داشت زبون میریخت ،االن چطوری موش شده من نمیدونم : گفتمهسا با مهربونی نگام کرد و   

 پریا خنده ی عصبی زد .نگام کرد و گفت:دقیقا بهت میخوره ازون شر و شورشیطونا باشی

آخه بستگی به زمانش داره .االن حس شر و شور بودنم رفته  : گفتم  

البد ما اومدیم حست فروکش کرده  گفت:  

خی گفت:آی گفتی اصال تا شما دوتا اومدین حس خوشحالی منم فروکش کرد.مهسا به شو  

 من نمیفهمم مهسا شوخی کرد این چرا داره زورش می بره.

بله دیگه بخند تا دو روز دیگه که عروسی کردیم زبونش دراز  : پریا گفت .به خاطر حرفای مهسا لبخند کجی رو صورتش بود  محمـد

 تر بشه تو سرمون 



داداش جونم فردا میخوام تو خونت  : ـد و گرفت و گفتمخم ریزی کرد .مهسا پشت چشمی به پریا نازک کرد و دست محمحمـد ا

 مهمونی بگیرم میزاری؟

  ؟ پریا پرید وسط و گفت :عشقم مگه خودت خونه نداری که میخوای تو خونه محمـد مهمونی بگیری

.دستشو انداخت پشت  یکم نگاهش مهربون شد  بـای محمـد چشم دوخت.محمـد مهسا باز پشت چشمی به پریا نازک کرد و منتظر به ل

 صندلی مهسا بینیشو کشید و گفت:شما نمیگفتی من خودم یادم بود فردا تولدته پس نیازی نبود اعالم کنی

 مهسا مثل بچه ها دستاش و به هم زد و گفت:.وای آخ جون آقامون جنتلمنه هووووو

ریا گفت:فعال که آقاتون و ما دزدیدیممن و محمـد خندیدیم که پ  

نگاه کرد و گفت : قبل ازینکه کسی به هاسم پریا وجود خارجی تو زندگی محمد پیدا کنه ایشون آقای ما بود و هسا با فخر به پریا م

 هستن 

  بزرگت  پیش مامانباید ببرکت  امشب محمـد به من نگاه کرد و گفت: .مهسل در گوش محمد آروم حرفی زد آخیش منم دلم خنک شد.

  ؟ گفتم:باشه ولی مگه چیزی گفته

 بلند شد کمرمبند شلوارشو مرتب کرد و گفت :بلند شو بریم تو راه بهت میگم

پریا بلند شد و گفت:پس منم با شما میام مهسا رو بغل کردم که   

اهام بیایمحمـد: پریا جان لطفا  با مهسا برگرد یه کار مهمی هست که تو نمیتونی ب  

 پریا با چشمای خونی به من و محمـد نگاه کرد و بعد ازینکه مهسا بهم چشمکی زد ازشون دور شدیم.

آقای خان مگه ...تو ماشین نشستم گفتم:   

 با من راحت باش :نمیدونم چرا خنده پنهانی اومد رو لبش ولی زودی تبدیل شدن به اخم و گفت 

 نگاش کردم که گفت: محمـد صدام کن 

مگه مامان پریم چیزی فهمیده؟ دو به شک گفتم: محمــد  

.من گوشیم زنگ خورد و مجبور شدم کل ماجرا رو براش تعریف کنم بعد که فهمید تو پیش منی خیالش راحت چیزی نفهمیده  گفت: نه

 شد.

 با نگرانی گفتم:ینی االن خانواده ی من و...خانواده ی سارینا فهمیدن چه اتفاقی افتاده ؟

دیگه همه فهمیدن  نکرد و گفت:بله ..تا اال نگام  

چرخیدم و تکیمو دادم به صندلی و غمگین به روبه رو م خیره شدم.آخه چرا این اتفاق باید میفتاد.خدایا االن خانواده ی سارینا من و 

 مقصر میدونن..

که من برای مامان توضیح دادم گفت: اگه داری به این فکر میکنی که خانواده ی سارینا تو رو مقصر میدونن کامال در اشتباهی چون 

آسیب دیدی مطمئن باش خانواده ها االن نگران هردوتونن خیلی خودتم اون شب چیه .جریان   

من کمکت  بخش گفت: اصال احساس نکن تو این قضیه تنهایی باشه؟و اطمینان  .. آرومپر اشک شد و به روبه روم خیره شدم. مچشما

 میکنم 



 آخ آخ با این حرفت که زدی و اون تن آروم صدات من و تا آسمونا برد.بعدش گفت:تو برام با مهسا هیچ فرقی نداری 

سا باشم.میخوام برات مثل پریا باشم.بهم نگاه کرد که ناخواسته با اخم کوچیکی به روبه روم خیره شدم.لعنتی من نمیخوام برات مثل مه  

که نگاش کردم.وا این پسره خل شده.نزدیک پنج دقیقه داشت بلند بلند می خندید.گفتم:میـــشه بپرسم به چی می یهو بلند زد زیر خنده 

 خندین شما؟

 دوباره زد زیر خنده .شونه هاش و باال انداخت و گفت:هیچی .

 نگام کرد و گفت: یکم دیوونه شدم 

دایا این چرا وقتی می خنده ام جذبه ازش میباره.آدمیزاد آفریده یا فرشته!!منم از خنده هاش خندم گرفت و کلی تو ماشین خندیدم.از خ

 ماشینای دیگه با تعجب نگامون میکردن.

 تو ترافیک بودم .گفتم :وای چقد گرم شد 

د رو شونه هام و اصال حواسم نبود چرا محمـد یه ساعته دارم نگاه بخاری رو خاموش کرد و شیشه ها رو پایین داد.شال سفیدم افتاده بو

دلش برای نوازش کردن موهای بلوند و بلند پریا جونش تنگ شده. یاد موهای پریا افتاده و شاید .ش و تو سر و صورتم می چرخونه  

 عه چرا اخم کرده.این دیگه چه قیافه برزخییه.

دیگه ارازل کافیه یه دختر و با موهای پریشون ببینن تو خشتک شلوار پریشون میشن.برگشتم پشت سرم و نگاه کردم که ..بله   

 ای االی بی ادب...چراغ سبز شد و محمـد یه جوری گاز داد که از جا کنده شدم با لحن جدی گفت:کمربندتو ببند 

 به کمربند شلوارم نگاه کردم و با خودم گفتم:احمق داره کمربند ماشین و میگه

وقتی رسیدیم گفت پیاده شو رسیدیم.اطرافمو نگاه کردم وای آخ حرف گوش کنا بستم و بدون هیچ گونه حرفی سر جام نشستم. مثل بچه

 جون خونه مامان پری و بابا هوشنگ.

؟ پیاده شد و داشتم میرفتم که دیدم وایساده .گفتم:پس چرا باهام نمیاین  

نبالت هر موقه خواستی برگردی بهم زنگ بزن میام د : گفت  

باشه ای گفتم.چرا جدا شدن ازش انقدر برام سخت بود.دو روزه پیششم ولی انگار از اول زندگیم بهش وابسته ام.بهم گفت:یه لحظه 

 وایسا 

 دوال شد و از تو داشبورد ماشین چیزی رو درآورد .اومد سمتم و گفت:شماره ی خودمم داخلش واست نوشتم

گفتم:آخه ... به گوشی خوشگل تو دستش نگاه کردم و  

الزمت میشه . فکر کن من برادرتم دلم میخواد تو این مدتی که دوستتو پیدا می کنیم با من راحت باشی  : گفت  

باشه ای گفتم و با حال گرفته گوشی و از دستش گرفتم و با صدای آرومی ازش خداحافظی کردم . اونم سریع گاز داد البد رفت که پیش 

 پریا باشه 

دلم برای این حیاط خوشگل و بزرگ مامانی تنگ شده بود.قربونش برم که با اون تیپ خوشگلش دم در وایساده و داره با آخ که چقدر  

 اسپند میاد سمتم.

 پریدم بغلش و گفتم: سـالم پری دریایی من 



 _:سالم مادر دورت بگردم.آخ نگاش کن چقدر خانوم شده

به خاطر تو اومدن اینجا اصال نگفتم بهشون که چی شده فقط بگو که دوشب خونه دوباره بغلم کرد و در گوشم گفت:مامان جان همه 

 عموی دوستت بودی باشه قربونت؟

 اشک تو چشمام جمع شد و گفتم:وای مامان پری مرسی که نگفتی ..

 گفت:گریه نکن ببینم دل ندارم اشکتو ببینم.بعد رفتنشون کلی باهات حرف دارم.

م و اونم مثل بچگیام هنوزم پر زور بود و تو بغلش پرت کرد هوا و گفت: نگاش کن انگار نه انگار بیست دم در بابا هوشنگ و بغل کرد

  ؟ سالشه تو چرا انقد سبکی

  ؟ گفتم:بابا جون هنوز نمیدونی من مانکنم

تحویل بگیر پری خانوم  بعد با فیس جلوش رفتم که گفت:ده هه  

های حسود فامیل و با چند تا از عشقای دلم که باهاشون خیلی خوب بودم سالم دادم و خیلی دلم رفتم داخل و با داییها و خاله فرحم و بچه 

 برا داییام و خاله فرحم تنگ شده بود.

 خاله فرح دختر بزرگ خانواده بود و خیلی شخصیت محکم و صدای بمی داشت و هر دفعه سیگار دستش بود.

  ؟از هر دری حرف زدم .دایی گفت: دایی جون پس کی میخوای  فیلم بازی کنی دیگهوسط دوتا دایی گوگولیام نشستم و کلی باهاشون 

 گفتم:اوووو دایی من کلی کار دارم حاال حاال ها.تازه من میخوام وقتی مدرکمو گرفتم برم اون ور آب بازیگر شم

 در گوشم گفت:اگه با آل پاچینو خواستی بازی کنی بگو منم بیام نقش آفرینی کنم 

آقا خوشتیپه دایی حامدم نشستم و نرگس در گوشم گفت:جیز نگرفته نگفتی اون  هخندیدم و بعد رفتیم سر شام. وسط دوتا دخترای به لحنش

؟ دم در رسوندت کی بود  

بابا عشقم اون یکی از آشناهای دوستم بود گفت این وقت شب میخوای بری خودم میرسونمت : گفتم  

:آره جون عمت فقط اگه الف بزنیمحنا زیر بازوم و نیشگون گرفت و گفت  

 منم چنگالم و آروم کردم تو رونش و گفتم:من عمه ندارم

 دوتا شون خندیدن که سمانه ازونور سفره گفت:آه دیدی گفتم بابا هوشنگ؟خانوم هنوز نیومده زلزله به پا کرد

 بعد چشمکی به من زد و ساالدشو کوفت کرد.ای سمانه یه چیزی برات بگم 

گفت:بچم به خودم رفته حرف نزنه روزش شب نمیشه بابا هوشنگ   

حاال خوبه این دوتا شازه خانمای دایی حامدم دارن منو درسته قورت میدنا گفتم:  

 دایی حامد کچل و خوش خندم گفت:دخترا به بچه کاری نداشته باشین بذارین غذاش و بخوره

نداری؟البد با اون آقایی که دم در رسوندت رفتی شام درست  مائده دختر مضخرف دایی حسامم گفت:اال چقدر کم میخوری .اشتها

 درمونی زدی

 بهش اخم کردم .سمانه خواهرش که پیشش نشسته بود گفت:عزیزم اال هرکاری کرده به من و تو ربطی نداره به خودش مربوطه 



میکنی کمه تو کار االئم سرک میکشی سهندم که داداش سمانه بود و یک سال ازم بزرگتر بود گفت:واال بخدا .تو کارای من فضولی  

  آروم روبه سهند خندیدم و زیر لبی گفتم:ولش کن سهند

 مائده گفت:هه عزیزم حاال عیبی نداشت میگفتین دوست پسرتون تشریف بیارن داخل ما نمیخوردیمشون

حسام داد زد :مائده بس کن یهو دایی   

  ؟ خب مگه دروغ میگهشهناز مامان مائده گفت: حسام چرا سر بچه داد میزنی 

مامان پریم گفت: شهناز جان شما ای کاش به مائده یاد بدی درست حرف بزنه مائم بلدیم از خودمون حرف دربیاریم و حسادتمون وخالی 

 کنیم .

اینجا باز شد... سهیل شهناز بد بهش برخورده بود از جاش بلند شد وگفت:خانوادگی همشون نحسن اصال تا پای دختر  

مگین دایی حسامم و دید و ساکت شد.بعد دست مائده دیوونه رو گرفت و رفتن تو اتاق.نگاه خش  

قدم نرگس دستم و گرفت و آروم گفت:به حرفای این زنیکه توجه نکن اون چندبار به منم گفت بد  

رف من بودن بعضیا طرف با حرفش بلند خندیدم وبعد از تموم شدن غذامون رفتیم رو تراس با بابا بزرگ شطرنج بازی کردم.بعضیا ط

بود که میمونا...مهمونا رفتن.من تو حیاط نشستم کنار بابا هوشنگ و مامان پریم از چاییا ی لب سوز لب  11بابا هوشنگ.نزدیک ساعت 

نشست و گفت:خب مامان جان تعریف کن ببینم اون دوروز چی به روز تو اومد.محمـد آقا تعریف  مروی صندلی روبه رودوزش آورد.

مرغ سرکنده بودم.عین .این دوروز تا ببینمت کرد  

 مامان اگه بدونی .پسر آشغال زد تو دهنم از ماشین پرتم کرد بیرون .سارینا رو با خودش برد اصال نمیدونم کجاس؟ : بغض کردم و گفتم

 بلند گریه کردم و بابا هوشنگ سرم و گرفت تو بغلش و نوازشم میکرد.

  ؟گفتم:مامانم اینا االن میدوننهمونطورکه داشتم گریه می کردم 

 گفت: اال مامان جان فردا خانواده سارینا میان شمال

 گفتم :چی؟

 _:آخه دخترم چه انتظاری داری.دخترشون گم و گور شده

داشت بارو بندیل و می بست بیان اینجا .من گفتم با شرایط لیا نیان بهتره.میدونی  تتازه امروز که تعرف کردم مامان مکثی کرد و گفت:

 که لیا ..

 گفتم:آره آره نیان بهتره لیا توی قضیه طالقش ازون آشغال تنها نباشه بهتره.

که مامانم و بابام  تساهام دوباره گریه کردم و گفتم :میبینی مامان جون زندگی ما انگار طلسم شده اون از لیا اینم از من.همش تقصیر

 چند وقته آرامش ندارن.

:نه مامان جان آخه این چه حرفیه میزنی.همه چیز درست میشه.تو ولیا انقد پاک و خوش ذاتین اومد کنارم موهام ونوازش کرد و گفت 

 که مطمئنم خدائم خودش نمیخواد شما رو تو این شرایط ببینه

ن حال و هوای من گفت بیایم اینجا.تقاص مهربونیش و پس دادسارینای بیچاره به خاطر عوض شد گفتم:  

 تو بغل بابا هوشنگ گریه می کردم که گوشیم زنگ خورد.محمـد بود :الو سالم

 محمـد:سالم... 



من بیرون منتظرتم یکم مکث کرد و گفت :   

باشه االن آماده میشم میام : دلم شروع کرد به ویبره رفتن گفتم  

ن بهش بگو بیاد تو یه چایی بخوره مامان پری گفت: ماما  

مامان پریم میگه بیا تو چایی بخور  ی خان ....ام چیزه محمدگفتم: آقا  

 خیلی سرد و جدی گفت : ممنون مزاحم نمیشم 

برم .خوری من که نمیذارم بری .آره قربونت نتا نیای یه چایی  شاه پسر سالم و از دستم گرفت و گفت: یرو به مامان گفتم نمیاد.گوش  

 تلفن و قطع کرد و گفت:هوشنگ جان برو درو برا پسرم باز کن

شخص شد.پشت سر بابا هوشنگ معه این که منتظر اشاره بود که.چشمم به در بود که قامت بلند خوش استایلش از توی سایه ی درختا 

 مهربونم اومد نزدیک ما.

ه به این هوا و آقای و خوشتیپ و خوشگل و بوی عطر دلبرشب کردن و اومد نشست صندلی کنار من. یبا مامان پری سالم علیک  

کافی بود تا یه دختر ضعیف مثل من از پا در بیاد.   

ولی چشماش و ازم گرفت و به زمین دوخت .  ن چشمای قرمزم رد و بدل شدش بیچشما  

سابی به شما زحمت داده مان بزرگم چایی  و شیرینی شکالت گزاشت جلوی آقا و گفت:خب پسرم می بینم که دخترما حما   

چه حرفیه االت برای من یا مهسا هیچ فرقی نمی کنه پری خانوم محمـد لبخندی زد و گفت:نه بابا این   

 هی این جمله رو مثل پتک بکوب تو سر من باشه؟

 بابا هوشنگ:بابات حالش خوبه ؟دیگه ازشر اون شارالتان خالص شد هان؟

اینا مگه هم و میشناسن ؟ بینم چی میگن؟نگاهم بین این دوتا رد و بدل میشد ب  

کنیم .به مدارک قاضی رو راضی محمـد بدنه فنجون و با انگشتاش لمس میکرد که گفت :واال االن هنوز اونطوری که باید نتونستیم 

 بیشتری نیاز داریم

رزمین بخویست بخواد اینطوری نمامانیم گفت:ایشاال شرش از سرتون کم بشه حیف خانواده شریفی مثل شما   

دست تکون دادم مامان بزرگ بابابزرگ و بغل کردم و دم در براشونچی می گفتن آخه؟ من که کپ کردم از حرفای اینا  

 مامان پری:محمـد آقا توروخدا مواظب دخترم باشین خیلی نگرانشم

امنهمحمـد دستشو رو چشمش گزاشت و گفت:نگران نباشین پیش من جاش امنه   

فتیم سمت ماشین.به چهرش نگاه کردم خیلی جدی و اخمو بود.بله دیگه فقط بلده جلوی بقیه مهربون باشه پیش خداحافظی کردیم و ر

داشتم نگاش می کردم که با قیافه کامال جدی گفت:بشین دیگه  همچنان برو بر خودمون با یه من عسلم نمیشه خوردش.  

خنده پخش زمین شدم.چند تا پسر از تو کوچه رد می شدن  وبلند زدن زیرحول شدم و اومدم بشینم داخل پاشنه ی کفشم پیچید و به پشت 

یه چشم پزشکی ببرش برا خودت  یکیشون گفت:قبل ازینکه این پری دریایی و بگیری  



اومد سمتم و با اخمایی که ول کنشون نبود نشست و محمـد بد نگاهشون کرد که گم شدن .بعد همون نگاه ترسناکشو انداخت رو من.

بینم طوریت نشد.؟گفت:ب  

و گفتم :نه فکر کنم سالمم.دستامو به هم زدم که خاکش بپره که خیلی بد سوخت  و گفتم آخ.زمین برداشتم کف دستام و از رو   

اگه این کارش یکم سرش پایین بود و صورتشو نمی دیدم .دستم و که کفش زخم شده بود.شصتش و آروم می کشید روی زخمم و من 

به موهای پر پشت مشکیش نگاه میکردم که سرش و آورد باال و با همون چشمای اخمو و وحشی  از حال میرفتم . دیگه طول می کشید

چراغ زرد رنگ خورده بود تو چشمام ولی اون نگاهش توی تاریکی برق میزد و بین چشمام زل زد بهم.یا خدا این چرا این شکلی شده.

نگاهش میکنی و کنارشی.دستمو گرفت و کمکم کرد از جام بلند شدم بعد رفت نشست تو رد وبدل میشد.خوش به حال پریا که تو تا ابد 

 ماشین.خودم و تکوندم و تا لنگمو گزاشتم تو ماشین  یه گازی داد که باز از جا کنده شدم.باصدای بم گفت:کمربندتو ببند 

 بازم مثل بچه های حرف گوش کن کمربندم و بستم و نشستم سر جام.

کرد و آهنگ باکس از رودی ریچ پخش شد.آخ که من عاشق این آهنگم.این بچمونم که غرب زدس.آهان ده بیا .ضبط و روشن   

میلیون قیمتش باشه.بچه پولدار خوشگلده داشت با انگشتاش روی فرمون ضرب میزد.فکر کنم ساعت دستش فقط یه   

د.جذبش،بی پرواییش، طرز نگاه های مغرورش از هرلحاظ که خودمم بچه پولدار خوشگل بودم ولی اون بدجوری تحت تاثیرم قرار میدا

هعییی خدا .یادم نمیاد هیچ مردی من و اینطوری تحت تاثیر قرار داده باشه .حتی پارسا...! بود.و پرفکت فکرشو کنین کامل   

جام و گفتم :وای سرازش تشکر کردم و پیاده می شدم که با افتادن یاد چیزی چشمام گرد شد.نشستم   

  ش تو گوشیش بود .ابروهاش و باال انداخت و گفت:وای چی؟سر

؟ گفتم:من چقدر احمقم.آخ خدا االن چیکنم  

؟ برگشت سمتم و گفت:میشه بفرمایین چه اتفاقی افتاده  

 با ترس نگاش کردم و گفتم:من ..من ازاون شبی که این اتفاق برام افتاد نرفتم..هتل 

 نگام کرد و گفت:وسیله هات اونجاس؟

اونجاس. دوستمم گفتم:آره وسیله های سارینا  

 یهو هیجان زده گفتم :شاید بتونم شماره ی اون پسره رو تو وسایل سارینا پیدا کنم

باشن آشغالی با اخم و کنجکاو داشت نگام می کرد که گفتم:البته اگه وسایلمون و نریخته   

یبرمتهمونطور که نگام میکرد گفت:بشین م  

گفت:درو ببند  خواستم حرفی بزنم که  

  چند ساعت دیگه ام پیش محمـدم میمونم. درو بستم و گفتم آخ جون

گاز میداد و من مثل موش دستگیره درو چسبیده بودم.رسیدیم به هتل و رفتم سمت آقاهه که تو البی کار میکرد.با دیدنم  100با سرعت 

میدین نه دوستتون.نه خودتون تلفنتون و جواب ؟  گفت:خانم هیچ معلوم هست شما کجایین  

 عذر خواهی کردم و یه چاخانی سرهم کردم که دیدم دهن محمـد باز مونده.االن پیش خودش میگه دختره چه الف زنیه.

 گفتم:خب االن وسیله های ما رو کجا گزاشتین ؟



ام اینجا بوده.باشه ای گفتم و گفت: اتاق هنوز متعلق به خودتونه فقط باید پول و نیم بها حساب کنید چون وسیله هاتون یه شب دیگه 

 محمـد گفت :من همینجا منتظرت میمونم

دستم درد می گیره ؟ خب بزغاله تو که انقد جنتلمنی حالیت نمیشه وسیله ها زیاده  

 باشه ای گفتم و رفتم تو اتاقم.وسایل خودم و جمع کردم و با بو کردن لباسای سارینا نشستم رو تخت و زدم زیر گریه.

دلم از صدا کردنش لرزید   اش و دماغی می کردم که صدای محمـد اومد که اسممو صدا میزد.داشتم لباس  

 اومد داخل و گفت:چیزی پیدا کردی ؟

 گفتم :نه من همه وسیله هاش و گشتم ولی ..

بسته نوار بهداشتی چشمم به یکی از کوله های سارینا افتاد.آوردمش رو تخت و بازش کردم.همه چیزشو ریختم روتخت که با افتادن 

شرفم رفت.آروم نگاش کردم که دیدم خودش و زده به اون راه و داره  ویوره دید میزنه.سریع پرتش کردم تو کیف و بین  رنگ صورتی

بلند گفتم:فک کنم اینه  لباساش و گشتم و یه کارت افتاد بیرون.  

 سریع اومد سمتم 

  با لحن عصبانی چیزی گفت که من نفهمیدم  تو گوشیش میزد و زیر لباون دادم دستش .شمارش و 

 .با شماره تماس گرفت و بعد چندتا بوق خانم میانسالی جواب داد:الو 

: شما؟محمد   

 _:پسرم عرفان تویی ؟

مادر جان میتونم اسمتون و بپرسم؟   :محمد   

 _:پسرم حاال دیگه من و نمیشناسی ؟خوب من و تو این خراب شده گزاشتی و رفتی

انی شد اومد گوشیشو بکوبونه تو دیوار که دستشو گرفتم.اینم اعصاب مصابش تعطیله ها.گوشی و قطع کرد و سیم کارتشو محمـد عصب

 شکوند.پرسوال نگاش کردم گفت: این خط ردی از ما نداشته باشه بهتره.اون کارتم پیش خودت نگهش دار به کارمون میاد.

 همه چیزو جمع کردیم .

ه رو چجوری ببریم پایین دستامون میشکنهگفتم :وای این همه وسیل  

 پوفی کرد.سه تا از کوله های سنگین و برداشت و گفت:لطف کنید اگه به دستتون فشار وارد نمیشه اون یکی کیف بردارین بیارین

 که بعدش پشیمون شد و همون یه کوله روهم از دستم گرفت و رفت بیرون .

م پایین .محمـد از هتل خارج شد اومدم کارت بکشم که البی من گفت:آقا حساب تکردم و رفو قفل بابا قوی بابا غول چراغ جادو .در 

نوم کردن خا  

 با چشم و ابرو باریکالیی گفتم و با لبخند از البی من جون بای بای کردم.

آخیش خیالم حداقل از بابت وسیله ها راحت شد.خدا ببرتت بهشت که انقد سوپرمنی تو.نشستم جلو.   

میخوری شیشه رو بده باال  و دادم پایین .باد موهای تا زیر گوشم و به رقص در آورد.گفت:سرماپنجره ر  



؟گفتم:مگه شما سردته   

من سرم نیست یه خاطر خودت میگم سرما نخوری تا صبح هضیون بگی گفت :  

ب عروس پارسا حالم و خوب  اولش یکم مغزم هنگ کرد . ولی دلم هری ریخت . چون االن ، همین االن فهمیدم اون پسری که ش

 کرد....مطمئنم خودشه حاضرم شرط ببندم .خدایا  

 نگام کرد و گفت : خوشحالی که زنده موندی واینجایی؟

یاد حرفم اونشبم افتادم که ازش پرسیدم تا صبح زدنده میمونم آقای دکتر ؟ اونم خندید و یادتونه چی گفت ؟ اگه قول بدی مثل یه دختر 

ش بدی قول میدم حالت تا صبح از منم بهتر بشه .خداجونم باورم نمیشه   خوب به حرفم گو  

 به چشماش که مثل سیاه چاله فضایی بود خیره شدم و گفت:آره خیلی خوشحالم 

و باز به روبه روش خیره شد.معلومه که خوشحالم اگه میمردم االن  پیش تو نبودم که .اخم کرد   

وجودشو با تمام وجودم احساس کردم.تو همون باد خنک چشمام و بستم و   

 صدای آهنگ قشنگ داریوش به اسم تصویر رویا هــــــــوراااا:

 شب از مهتاب سر میره تمام ماه تو ابه
 شبیه عکس یک رویاست تو خوابیدی جهان خوابه

 زمین دور تو میگرده زمان دست تو افتاد
 تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده

طرحی استتو خواب انگار   
 گل مهتاب لبخندی شب از جای شروع میشه که تو چشماتو میبندی

 تورا اغوش میگیرم تنم سریز رویا شه
 جهان قد یه الالیه توی اغوش من جاشه

 تورا اغوش میگیرم هوا تاریک تر میشه
 خدا از دست های تو به من نزدیکتر میشه

 زمین دور تو میگرده زمان دست تو افتاد
تو عجب عمقی به شب داده تماشا کن سکوت  

 تمامه خونه پر میشه از این تصویر رویایی
 تماشا کن تماشا کن چه بی رحمانه زیبایی

 

چشمام و باز کردم ماشین حرکت نمیکرد.بهش نگاه کردم آرنجش و تکیه داده بود به فرمون و صورتش ونگاه لعنتیش سمت من بود.فکر 

اون باز شه.بهش گفتم:چند دیقس رسیدیم؟کهکشانی و پرستاره شی و کن بیدار بشی و چشمات روبه روی چشمای وح  

 نفس گرمش تو ماشین پخش شد و به ساعتش نگاه کرد:یک ربع

 اوه اوه من برم پیش مهسا 

 گفت : به سالمت 

 برگشتم سمتش و گفتم : مگه شما نمیای ؟ 

دم باال داد و با یه نچ بامزه ای گفت:میرم خونه خوابرو های خوش حالتشو   

 فکر کردم نکنه پریا تو خونشه و به خاطرمن چند ساعت از عشقش دور مونده گفتم:خیلی خب.پس من برم.ممنون بابت همه چیز.خدافظ

 فک کنم خداحافظیشو فقط خودش شنید 



ون ج:سالم مهسا -  

 _:به به خانوم هیچ معلوم هست تو کجایی؟

 _:قربونت برم همش تقصیر خنگ بازی من بود 

به کمرش و گفت:بله از خان داداشم شنیدم چه دست گلی به آب دادیندستشو زد   

 خندیدم که لپمو کشید و گفت :بیا تو ببینم.پایه ای یه فیلم ببینیم.

 _:گفتم چه فیلمی؟

 گفت:هرچی که تو بخوای 

 رفتم فیلمای رو میز تلویزیون و نگاه کردم.گفتم:این ژانرش چیه؟

مناسب نیستکه برا شما دخترا امر فرمود اون و خودمم هنوز ندیدم محمـدآقا دید و چایی و خوراکی گزاشت رو میزو گفت:  

 گفتم:پس حتما خودش ترسیده

از هیچـــــی نمیترسه هگفت:منم اگه نمیشناختمش میگفتم ترسیده.ولی شاید باورت نشه این پسر  

؟نگاش کردم و گفتم:حتی از سوسک و عنکبوت  

خنده:گفت خیلی نمکی منم ازینا نمیترسم چه برسه به محمـد .منظورم جن و ارواح بودبهم خیره شد و بعد زد زیر   

 گفتم:خب اون که ندیده ببینیم میترسه یا نه 

 نگام کرد و گفت :حاال امشب میترسی ولی فردا یه چیزی برات تعریف میکنم برگات بریزه

ره شده.ببینم چقدر سر ذخریده بود پوشیدم..آخ بابا فرهاد دلم براش یه  رفتم باال لباس لش کرم رنگ  گرم و نرمم و که بابا فرهاد برام

قضیه من ترسیدن.موهام و شونه زدم و رفتم نشستم پیش مهسا و دانگ دانگ.فیلم شروع شد.نمیدونم چرا انقدر با مهسا راحت بودم 

هرچند خودم از لحاظ سنی .ولی انگار هم سنه منه  سالش 25انگار نه انگار دوروزه دیدمشـا.شاید به خاطر رفتار صمیمانشه.فردا شب 
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خیلی فیلمش وحشتناک بود.هر دو دیقه یه بار باید دستم و جلو صورتم می گرفتم.یهو تو سکانس خیلی ترسناکش آسمون غلنبه ی بدی 

چه بارونی گرفته زده شد و دوتامون جیغ زدیم.از پنجره به بیرون نگاه کردم گفتم :اوفــ ببین   

ایی بردارم که با صدای زنگ در جیغ زدم و از جا پریدم .مهسا با اون لباس بلندش که خیلی خنده دارش کرده بود وایساد و چاومدم 

  تو این موقه شب ؟ گفت:ینی کدوم خری میتونه باشه

کرد .انگار نه انگار روزا بقیه موقع ها این بود که نگاش کردم و گفتم :تو برو درو باز کن من میترسم.مثل پیشی مظلوما داشت نگام می

 غلدری میکرد.

من رفتم سمت در و با ترس ولرز در و باز کردم.وحشت کردم .محمــد با موهای خیس و اخم و چشمای براق داشت نگام می کرد.دستم 

؟آقای خان شمایی  : و از جلو دهنم برداشتم و گفتم  

نزدیکم شد وآروم گفت :پس دلت میخواست کی باشه؟  و اخمای درهم با همون لباسای خیس  

دیوونه شدی ؟ مهسا اومد و گفت:محمـد تو آخر با این کارت مریض میشی. آخه این چه کاریه  



ش تا اینجا رو پیاده میاد .داداشه خل شد رفت رو به من گفت :معلوم نیست چشه.کل این یکی دو ماه و از خونه خود  

استو عوض کن بیا شام بخوربرو لبا گفت:خندیدم و رفتم داخل .مهس  

  محمد با اخم گفت:میخوام بخوابم

چیزی شده؟ از پله ها رفت باال .مهسا با دهن باز نگاش می کرد.گفتم:  

 نگام کرد و گفت:اگه تو میدونی منم میدونم 

دیدیم نبود که صدای محمـد اومد و کدوم حواسمون به چیزی که می چرفتیم نشستیم جلوی تلویزیون و فیلم رو پلی کردیم ولی هی

؟گفت:خب چی دارین می بینین حاال  

با خوشحالی برگشتیم سمتش .با یه تیشرت آستین کوتاه تنگ مشکی از پله ها اومد پایین .با سر به مهسا گفت برو اونطرف تر.اونم مثل 

ریبش مست می شد؟ دستاش و بازکرد گزاشت بچه گوش کرد.بین من و مهسا نشست .به نظرتون مهسائم مثل من از بوی عطرعجیب غ

نگاهمون کرد و گفت :ده پلی کن پشت سر من و مهسا.منتظر به صفحه ی تی وی خیره شد.ما بروبر داشتیم عین خنگا نگاش می کردیم.

 اون المصب و 

دستشو من کجا میتونم پیداش کنم . بچم موقع فیلم دیدنم اعصاب نداره .حتی االنم تو فکر سارینا بودم.دستم از همه جا کوتاه  بود آخه

گذاشت رو شونه ی مهسا و گفت:االن باز عین خال جیغ جیغ نکنی تو سرم.من اعصاب معصاب درست حسابی ندارم میزنم دهنت و 

 صاف میکنم

 مهسا با مشت زد رو سینش و گفت:خل خودتی هیوال 

دستام و گزاشتم م غ کشیدیصدای اره اومد و سر دختررو ..یاخدا بلند ج.اوه اوه االنه که بگیره تیکه پارش کنهباز حواسم رفت سمت فیلم .

ده دقیقه ای می گذشت که صدای آورمش تو  .می خندید محمد یه چیزایی میگفت و به من نگاه میکرد ومهسا در گوش .دیدم رو چشام

 گوشم پیچید و گفت : میترسی؟

 برگشتم و چشمام با چشمای براقش تالقی کرد.

 براش قیافه گرفتم و گفتم : نه اصال 

رسیدم.با اره شدن پاهای یه بدبخت و چکیدن خونش رو زمین فیلم. واقعا مث سگ ازین فیلم میچشمای بی تفاوتش و چرخوند سمت 

کردم.نمیدونم متوجه به نیم رخش نگاه محمد دستم و محکم گرفت تو دستش.دلم آب شد با این حرکتش. بعد از سه چهار ثانیههینی کشیدم .

  نگاه  من شد یا نه ولی هرچی که بود نیم رخش خیلی جذاب بود.

سرم افتاد رو شونه ی محمـد و دیگه نتونستم جلوی بیهوش شدنم و بگیرم.. ناخواسته  پلکم سنگین شده بود و خیلی خوابم میومد  

هشت بود.کابوس و رویا.ساعت و نگاه کردم از خواب پریدم و رو تختم نشستم کل گردنم عرق کرده بود.یه چیزی بین   

چرا من یادم نبود.خواب دیشبم دقیقا همون خوابی بود مثل گچ دیوار ریده بودپآب زدم به صورتم و تو آینه خودم و نگاه کردم .چقد رنگم 

..اون مرد محمدهکه سال پیش دیدم.اون مرده .اون مرده که تو خوابم بهش حس داشتم ،خودشه   

و جواب دادمگوشیم زنگ خورد   

 _:بله 

 مامان پری:سالم دخترم خوبی؟ببخشید بیدارت کردم

 _:نه مامان پری بیدار بودم چیزی شده ؟ 



 _: مامان جان مادر و برادر سارینا اینجان میخوان تو رو ببینن

 _:باشه باشه االن خودم و می رسونم

اده شد و باهم رفتیم سمت خونه مامان پری.یه لحظه رفتم تو فکر و گفتم:مهسا میگم دویدم پایین  و قضیه رو به مهسا گفتم.اونم زود آم

باشی ؟نکنه تو به خاطر من از کارو بارت زدی که پیش من   

خندید و گفت:این که میخوام کنارت باشم درسته ولی نه اصال نگران کار من نباش.راستش من یه هفتس بیکارم.من با دوستم آژانس 

چهار ساله شریکیم.درآمدش خیلی خوب بود ولی این دوست من ناتو در میاد و کل پوالی شریکی شرکت و باال می  رم و دا هواپیمایی

 کشه و االنم که شوت شده اون ور آب

را وست صمیمیش یه آتلیه عکاسی شریکی راه انداختن.ولی من از اول به دوستش بدای بابا چه آدمایی پیدا میشن.اتفاقا لیائم با  گفتم:

ی نداشتم.گفتم  االن بهش بگم ناراحت میشهشراکت حس خوب  

گفت:حتما بهش بگو .نظرت و بگو هیچ عیبی نداره.محمــد انقدر تو سر من خوند که شریک نشو خودم کمک میکنم تنها رییس آژانس 

البته ویدا خامم کرده بود.باشی هرچی پول بخوای بامن .ولی من االغ تر از این حرفا بودم.  

:آره می فهمم چی میگی -  

رسیدم اونجا.استرس گرفتم .با مهسا وارد خونه شدیم و خاله فهیمه مامان سارینا با گریه پرید بغلم و گفت:اال جان فقط بگو دخترم 

 کجاست ؟فقط بگو حالش خوبه 

م جوابمو داد . همون لحظه گوشیم من گریه کردم و رفتیم نشستیم تو خونه .بردیا خیلی ناراحت بود دلم سوخت.بهش سالم کردم و آرو

  ؟ کجایی. زنگ خورد و صدای محمـد پیچید تو گوشم و گفت:اال خبرایی دارم 

  هیجان زده گفتم:من..من و مهسا خونه مامان پرییم.

 خیلی جدی گفت : باشه 

میخوای یه بوسم بفرسته .خب اال خانوم دیگه چی دوست داری ؟یه عزیزمم چاشنی آخر جمله هات میکردی هعییی خدا چی میشد 

 برات؟بچه پروو

در اومد.بعدم قامت ورزیده محمـد جانم کنار مامان پری صدای زنگ سر همون ده دیقه براشون تعریف میکردم که چه اتفاقی افتاد که  

دستگیرمون شد .فقط ازتون مروز چیزای جالبی ما ا بعد از سالم علیکم و اینا نشست کنار بردیا و رفت باال منبر:گوگولیم نمایان شد.

میخوام هرچی گفتم آروم باشین و گوش کنین.بعد از کمی مکث گفت:دیشب ماشین سارینا خانم ته دره تو جاده ی  شمال به اصفهان پیدا 

 میشه.

 جیغ و گریه ی خاله فهیمه بلند شد که محمـد گفت:خانم خواهش میکنم ازتون..

.!!سارینا ته دره  میزد . ماشینقلبم داشت از سینم بیرون   

صبح از تلفنی با اداره ی پلیس گیالن تماس میگیره و  6پلیسا بعد از کلی تحقیق جسدی رو اونجا نمی بینن. تا اینکه ساعت  : محمـد

 اون..

درسته ؟سارینا بوده  با چشمای اشکی گفتم:  

االنم یه خانواده عرب تو بندر عباس بهش سارینا به پلیسا میگه که از دست اون گروه قاچاقچی فرار کرده و  : با سر تایید کرد و گفت

 پناه دادن

فردا با ماشین امنی فرستاده میشه به اینجا ولی... کلی هممون خدارو شکر کردیم .که محمـد گفت:  



بخیر شده .محمـد به من نگاه کرد و گفت:هیچی االن خداروشکر همه چیز خطم   

داداش شمام برگردین تهران چون فردا سارینا خانم مستقیم میان تهران رو کرد سمت بردیا و گفت:  

رد و بردیا و مهسا جون خوردیمیکنهارو با خاله فهیمه ی خوشگلم که همش داشت خدارو شکر م  

این هفته حسابی سر بچم شلوغ بوده.از یه طرف کارو اینطور که از سارینا شنیدم . محمـد آقا رفتن پیش خانمشون نمیدونم چه غلطی کنن

  محمد شغل اصلیش وکالته. بارای من و از طرف دیگه ام رسیدگی به موکلش .میدونید که

.شدن  هراناهی تافظی کردن و بنده خداها رعصر خاله فهیمه و بردیا خداح  

پری و بابا هوشنگ التماس کرد بیان تولدش گفتن:ما پیرا میایم ز مامان پری خداحافظی کردیم و هرچقدر مهسا به مامان ئم امن و مهسا

میخواستن برن خونه دوستاشون.شیطونـــا قرار داشتن و  جشن شما جوونا رو به هم میریزیم.حاال من خودم فهمیدم  

یه پیراهن ماکسی لباسش .یه لباس خیلی خوشگل براش انتخاب کردیم.رفتیم به یه پاساژ خیلی خوشگل که مهسا ازش تعریف میکرد

و از  تپولکی آبی الجوردی بود  که یه طرفش آستین نداشت و اونطرفش آستین سه رب و یقشم کامال بسته بود.از باال تا کمر پولک داش

 کمر به پایین جنسش مخمل بود وپایینش یک کوچولو ماهی میشد.من که کف کردم و کیف کردم.

و گفت :این و ببین همچنان گشت میزدیم که مهسا دستم و گرفت    

 بعد کشوندم داخل مجلسی فروشی خیلی شیک و الکچری .به فروشنده گفت:عزیزم این لباس کرم پشت ویترین و میدی؟

 فروشنده با صدای تو دماغی که بخاطر بینی عمل کردش بود گفت:چه سایزی؟

  38 مهسا به من نگاه کرد و گفت :

 گفتم:مهسا من نمیخوام لباس بخرم 

و تو جمع غریبه بپوشمن لباستما ولی نمیخواستم بخرم .نمیدونم شاید خجالت میکشیدم اوپول داش  

بپوشی؟مهسا:خودتو لوس نکن ببینم هیچ فکر کردی امشب چی میخوای   

 با خودم فکر کردم وگفتم:خب..

 _:خب چی؟

 _:هیچی فقط من روم نمیشه این و بپوشم

نه هیچکس.دوستای من ومحمد خیـلی خوب وخودمونیین ببینیشون عــاشقشون میشی دوستامونن فقط نه فامیلی_:نگران نبــاش عشقم   

باشه ای گفتم و لباس و از دستش گرفتم و رفتم تو پرو.تنم کردم.خدایــا من دیوونش شدم.باالش کرم رنگ و طور بود و آستینشم تور و 

خوش حالت میکرد.کمرش کمربند مشکی طالیی خورده بوده  حالت لخت و پفی داشت و یقشم کامال دور گردنم بسته میشد ولباس وخیلی

دامنش کرمی ساتن بود ویکم تا باال ی زانو چاک داشت.خیلی گوگولی و نازم کرده بود تعریف از خود نباشه.حاال این موهای کوتاهم و 

در بهت میاد عوضی چی کنم.رفتم بیرون و مهسا مثل خر..مثل یه پیشی ناناز ذوق کردو گفت:یا خــدا این وببین .چق  

 فیس و افاده اومدم گفتم :خودم میدونم 

  ؟گفتم:خب حاال موهای کوتاهمو چکار کنم

میکنی دیگه واویال لیلیش _:دیوونه خیلی موهات کوتاهیش قشنگه با این لباستم فر  



  خندیدم و رفتم درش آوردم.میمیرم برا این لباس.

چیه ؟از پاساژ زدیم بیرون و مهسا گفت :حاال نوبت   

 _:چیه؟

 _:آرایشگــــــاه و یه میکاپ خفن 

بابا بیا من خودم آموزش دیدم میکاپت میکنم مثل سفید برفی بشی : گفتم  

شوخی نکن: نگام کرد و گفت   

واال بوخودا گفتم:  

 گفت:پس میریم خونه ی من ،اونجا بزکامون و انجام میدیم و بعد میریم تولد میگیریم برا من پرنسس 

 ابرومو باال انداختم و گفتم:خانم پرنسس یکم بیشتر برا خودت نوشابه باز کن 

 نشستیم تو ماشین یهو دلم گرفت.باز من زیاد احساس خوشبختی کردم واین حس بهم دست داد.

؟ عروسک،چرا چشمای خوشگلت غمگین شدمهسا:عه چی شد   

طر من به این روز افتادکاش سارینا پیشم بود ،اونم تو شادی کنارم بود به خا گفتم:  

ه تهران و تو باالخره می سدستشو گزاشت زیر چونم و گفت:قربونت برم تو باید خدا رو شکر کنی که اون االن سالمه ،فردام که میر

 بینیش

 لبخندی زدم و گفتم:من اگه با تو آشنا نمیشدم چکار میکردم؟

  میترکم گاز داد وگفت:حاال که فعال دارم از حسودی به سارینا جونت

باور کن تو برام هیچ فرقی با سارینا نمیکنی به قیافش خندیدم و گفتم:  

یهوبلند گفت :راست میگی ؟اتفاقا منم تو این دو سه روزی که اومدی خیـــلی خوشم ازت اومده .احساس میکنم آجی کوچولویی هستی که 

 همیشه آرزوش و داشتم

باشی؟_:ینی تو همیشه آرزو داشتی خواهر داشته   

 _:خیـــلی از بچگی آرزوش و داشتم ،دقیقا تو تصوراتم شکل خودت تصورش میکردم،حتی االن دلم میخواست که محمـد...

  بزنی؟سرش و پایین انداخت حرفش و ادامه نداد .لبخند زدم وبهش گفتم :میگم من برگشتم تهران تو میای بهم سر 

ن که نیامبرگشت نگام کرد وگفت :معلومه که میایم ،فکر ک  

رسیدیم خونه و بد وبدو من رفتم حموم ومهسا لباساش و عوض میکرد.زودی درومدم هم مهسا رو یه میکاپ جانانه کردم هم خودم 

کرم و اینارو که براش زدم و پوستش وبراق کردم رو پلکش شاین آبی رنگ لباسش زدم و با مژه مصنوعی خیلی طبیعی و یه خط و.

راق گوشتی زدم و گفتم: تو عجب چیزی هستی کاش داداش داشتم میگرفتمت واسش چشم گربه ای.لباشم رژ ب  

 گفت:االن من داداش دارم میتونم دختری که دوست دارم و بکنم زن داداشم؟

 بعد با چشم و ابرو به من اشاره کرد



 گفتم : االن تو دوست داری من با محمـد ازدواج کنم؟

اون پریا ی عفریته از هیچ لحاظ به محمـد نمیخوره .محمـدم حیف میشه اگه بخواد با اون گفتم:اوهـوم خب معلومه که دوست دارم .

  کنهازدواج 

ولی متاسفم محمـد من و به چشم خواهرش می بینه و پریا به زودی زن داداشت میشه  گفتم:  

 گفت:آره خودم میدونم .ولی  من یه حسی بهم میگه این ازدواج سر نمیگیره 

 اخمی کردم لپشو کشیدم و گفتم:ای بدجنس 

یه میکاپ جانانه ام از خودم کردم .کرم زدم وخط چشم گربه ای جذاب وسایه ی کرم رنگ پشت پلکم کشیدم ومژهام وفر کردم وریمل 

 خفنی زدموداخل چشمم با مداد خیلی غلیظی تیره کردم که در حین ملوس بودن چهرم چشمام وحشی بود.خخخ 

زرشکی مات لب هام وقلوه ای تر کردم ویه جیگر نانازی از خودم درآوردم.موهای کوتاهمم فر خیلی خوشگلی کردم که کلی با رژ لپ 

 پر تر نشون میداد وجلوشم که تا باالی ابروهام میرسید ریختم رو پیشونیم.

به دنیا میومدمن موندم چرا یکی مثل تو باید تو ایران  مهسا بین در وایساده بود و نگام میکرد گفت:  

بابا جای شوما قطعا تو لس آنجلس وهالییوده  نگاش کردم که گفت:  

 گفتم:خب حاال اینطوریام نیست

دقیقا همینجوریاس بیبی چشمک پسر کشش و زد وگفت:  

راژ دادیم تو این خیابونای بی زبون.خیلی دلم میخواست خونه ی محمـد وببینم.پریدیم تو ماشین  و وی  

شبیه دروازه ی قصر ناصرالدین شاه بود باز شد و ما رفتیم تو پارکینگش.با تعجب گفتم: اینجا خونه محمـده ؟ دربزرگ که بیشتر  

 خندید و گفت:ببند پشه نره ،بله دیگه خان داداش ما بچه پولداره خوش به حال زنش 

داشتونزیر چشمی و شیطون بهم نگاه کرد که پشت چشمی نازک کردم وگفت:مبارک صحابش باش خان دا  

 نیشگون ی از پهلوم گرفت و رفتیم داخل خونه ..ینی ببخشید کاخ محمـد خــان.

چرا چشماش  مهسا .این دخترهو چشماش و تو صورتش چرخوند  عه چرا کسی این تو نیست.وا اون آقاهه کیه اونجا؟اومد نزدیک مهسا

عجب فیلم هندییه این وسطی بود اسمش ؟ آهان رامین .چپراشک شده.نکنه این پسره همون یاروئس که...آره فکر کنم خودش باشه.  

پسره بغلش کرد و مهسا  تو بغلش گریه کرد.چقدر هم و دوست داشتن آخه اینا.حاال صدای توپ تانک و فشفشه ی مهمونا این وسط از 

دل تو دلم نیست برای  ؟کجاست پس آقای خاناون سمت خونه  اومد و همه ولوله و زر زر کنان اومدن و مهسا رو بغل کردن.

همشون به من زل زده بودن که ینی تو کیی ؟ و بغل کردن مهسا دیدنش.بعد از کلی چرت و پرت گفتن  

م نمیخوای این دوست جیگرت و معرفی کنی؟وسا خانمه لبخند زدم که گفتن:  

می گین جیگر واینکه ما اال صداش می  ن شاهزاده هستن و دفعه ی آخرتون باشه بهششومهسا دستم و گرفت و با اخم گفت:اوال که ای

همینطوری صداش کنیدئم کنیم شما  

 یکی از دخترا پرید وسط و گفت :ینی اسمت االس؟

 حوصله نداشتم بگم که اسمم چیه و داستان هابیل و قابیل تعریف کنم براشون گفتم:آره 



ـدم معرفی کرد.المصب دوستاشم عیـن خودش دختر معرفی کرد رفیقای محم بهم به همشون سالم کردم و دست دادم و مهسا همه رو

کش بودن. مهسارو بردن وسط پیست رقص که یه نفر از پش زد بهم.برگشتم دیدم عه بابا این همون پسر اوسکلس تو کافه خوشمزه 

گفت:به به خانم خفن و جذاب و شیک و خوشگل و خوشتیپ ناناز ومامان... احمد بازی در میاورد  

  ی بکشچه خبره یه نفس گفتم:اووووو بابا

گفت :آخه اصال بدجوری از همون روز رفتی رو مخم میخوام تورت کنم ولی تو هی از تورم درمیری،تازه به مهسائم گفتم میخوامت 

 ولی اون همش بهم میگه تو کودن آخه کجات به اال میخوره

میکنی گفتم:آخی پس حسابی دلت شکسته،عیب نداره ایشاال یه دیوونه مثل خودت پیدا  

 گفت:پیدا کردم دیگه

 _:آهان ینی االن میخوای بگی من دیوونم ،باشه پس...

 دستم و گرفت و گفت :بیا بریم برقصیم فکر کنم خیلی خوشگل میرقصی

گفت:کل بزنید خان داداش عروس خانوم تشریف فرما شدن  مهسا بلند شوردستم و می کشید که صدای یکی از دوستای  شرو    

دست و جیغ و هورا و من چشمام چهار تا شد.جلل خالق این چرا روز بروز سک*سی تر میشه.با تیپ کامل مشکی  رکاهمه رفتن تو 

اصال  .دستش تو جیب شلوارش بود و داشت عین پادشاها میومد پایین.موهای نه خیلی کوتاه نه خیلی بلند و پرشم ریخته بود یه طرف 

ی دارم می بینم ؟اون عفریته خانومم با فیس و افاده از پشت سرش میومد.پیراهنش سفید خدایا چکله سک*سیشو عجیب جذاب کرده بود.

و کل سرو صورتش  بغلشبعد که داداشی جونش اومد پایین پرید  وایساد.ماکسی خیلی باز بود که یقش و خز پوشونده بود.مهسا کنار من 

. آمینو ماچ کرد.هعــــی خدا ازین آقاها نصیب مام بفرما  

نگام میکرد.مهسا با  خنثی من و خیلی  نگاهشو چرخوند سمت خیلی سرد با پریا روبوسی کرد و بعد اومد کنار من وایساد.محمـد مهسا

  ؟ لبخند گفت:داداشی می بینی چقد خوشگل شده

خوبه بدنیست محمـد با همون نگاه سک*سی و جدیش گفت :  

 نه اون پریای دهن گشادت جذابه. مغروره از خود راضی

 ای بابا اال چرا بهت برمیخوره؟خب تو به اندازه کافی براش جذاب نیستی مثل دخترای دیگه وسلوم نامه تموم.

  شوخی کردم. قشنگ شدینگاهشو به پریا دوخت و ازونجا دور میشدن که برگشت و با خنده تو چشماش گفت : 

شدن. دورمحمـد و گرفت و ازونجا  کش ی دخترپریا بازو   

دختره؟ گوشم و گفت:می بینی چقدر حسود مهسا اومد در  

 گفتم:عشقم حسادت چیزیه که تو وجود هممون هست.

اون دیگه حسادتی بوده که دست و پا درآورده ی منته نگام کرد که با خنده گفتم:  

 با هم خندیدیم و گفت :بیا بریم میخوام باهام برقصی خوشگله

  برقصگفتم : تو برو با رامینت پشت چشم نازک کردم و 

 نگام کرد و گفت : ولش کن خودتو عشقه 

 گفتم:آره جون خودت .



 هیجان زده گفت:وای اال دیدی باالخره بهش رسیدم.نمیدونم چطوری از محمـد تشکر کنم 

شد و گفت :ای کاش منم میتونستم برا محمـد کاری کنم چشماش اشکی   

  ؟ که نمیتونی کمکش کنیخواهرانه نگاش کردم ،دستشو گرفتم و گفتم:مهسا مگه چی شده 

مثل که یه چیزی هست که تو نمیدونی،دلیل ازدواجش با اون عفریته  ؟ میدونی محمـد چه بارای سختی رو داره تحمل میکنه : گفت

 خوره داره روحشو میخوره تنها شدیم برات تعریف می کنم

ریم وسط اشکاش و پاک کرد وبا لبخند گفت :الهی که ناراحت کردم قیافشو ببین بپر ب  

قر دادن .هی لباسم گیر می کرد زیر پاشنه کفشم و میفتادم رو این و اون مهسا و دوستاش  به مین و من و مهسا شروع کرددهمه هو کشی

مهسا در گوشم گفت :من  غش میکردن تو خنده .ای بابا من امشب چم شده حاال این پسرام از خداشون بود یه انگولکی میکردن عوضیا.

این دیوونه ها برقص تا برگردم.ا یه لحظه برم و بیام تو ب  

 لپمو کشید و گفت :نذاری پسرا بات برقصنا که پوستت و میکنم

دستم و گرفت و گفت بیا با من برقص.خیلی خوشگل بود موهاش  رزیتادم و بعد که مهسا رفت یکی از دوستای صمیمیش به اسم دیخن

نه بود و کامال بور ،چشماشم آبی بود ولی نمیدونم چرا مثل پسرا میرقصید کال تیپش پسرونه بود.یکی با سینی مشروب اومد کوتاه پسرو

  ؟ سمتمون .رزیتا یه گیالس انداخت باال وگفت :میخوری

  نه ممنون و گفتم : لبخند زدم

 بهم چشمکی زد و گفت بیا این بنداز باال هیچی نمیشه.

سر کشیدم.دستم و گرفت و چرخیدم.خخخخ  گرفتم واز دستش   

اونا رو ول کن بیا با خودم برقص  دستی کمرم و گرفت .برگشتم دیدم یکی از دوستای محمـده.گفت:  

 گفتم :من با هرکسی که دلم بخواد میرقصم 

 گفت:ینی دلت نمیخواد با من برقصی ؟

دیوونه تو  خیلی باهام نزدیک بود وبوی عرق سگی میداد .گفت:نچی کردم و اومدم رد شم که دستم و گرفت و برگشتم سمتش.فاصلش 

 به عشق تو نگاه اول شاید اعتقاد نداشته باشی ولی من میخوام باهام ازدواج کنی .میخوام خانومم بشی.

 قیافم و به هم ریختم و گفتم :برو اونطرف بابا خفم کردی 

  تو با همه رقصیدی اال خودم بیا اینجا ببینمرفتم اونطرف تر و احمد همون پسر کافه ایه گفت:شیطون بال

هیز و میزم نبود که حس بدی بهش داشته باشم پس با خیال راحت باهاش رقصیدم. احمد یه پیک برداشت.به منم تعارف خیلی با مزه بود 

شد در گوش مهسا چیزی گفت و  نگاهم میکرد.دوال اخمکردن داشتم بر میداشتم که چشم افتاد به محمـد.دستاش تو جیب شلوارش بود و با 

به مهسا نگاه کردم که به سمتم میومد.دستم و گرفت و رو به احمد گفت : یه موقه این لقمه چرم و نرم رفت.پیک و گذاشتم سر جاش و 

 گیر نکنه تو حلقت 

  میرقصید.با خنده ازش جدا شدیم مثه خال د واحمد مست بو

ب قیلی ویلی می رفت نگاش کردم و گفتم :چی شده؟نشستیم رو مبل با چشمایی که به خاطر مشرو  

ی شدن.تمیکردی خان داداشمون غیر آروم زد رو بازوم و گفت :داشتی اون وسط زیادی دلبری  



 زل زد گفتم : مهسا میشه بگی محمـد چرا داره با کسی که دوستش نداره ازدواج میکنه ؟اصال بدجوری فضولیم گل کرده 

عـاشق یه دختر دیگس.خیــلی دوستش داره .حتی من خودم دیدم توی اتاقش کلی لباس و چیزای خوشگل براش خندید و گفت : اال محمـد 

 خریده بود که بعد از ازدواج مال اون باشه.ولی پریا...

 صدای عفریته خانم از چند قدمی پشت سرمون اومد که گفت: مهسا جان چند لحظه میشه بیای ؟

  ؟ داره پوفی کرد و گفت :باز این چکارم

ت :خوب به خودت برس تا من برگردم بعد گف  

م .گوشیم و ه اوا عالی بود امشب .ازون دو نفره ها فقط حیف که من یه نفرهیلی لبخندی زدم و یه لیوان آب پرتغال از رو میز برداشتم.خ

بود.نشستم  استخراب خوشگلی که کنار از رو میز برداشتم و رفتم سمت حیاط.آخیــش جون گرفتم.سرم یکم داره گیج میره .رفتم سمت ت

روش و با پاشنه ی کفشم خودم و هل دادم.یاد تولد سارینا افتادم.سینای کثـافت اومد خودش و بهم معرفی کرد.امسال عجب پر تالطم بود 

ع که محمـد جون .گوشیم ویبره رفت نگاش کردم که دیدم لیاس .هه چه حالل زادس بچم همین االن داشتم بهش فکر میکردم.ازون موق

 گوشی رو بم داد به همه اعالم کردم این خط جدیدمه.

 _:به به چه عجـب لیا خانوم یادی از ما کردن 

 _:خبه خبه چرت نگو خوبه همین بعد از ظهری داشتی با فک طالت سرم و می بردی

 مکثی کرد و گفت:چطوری خوبی ؟دماغت دیگه درد نمی کنه 

 خندیدم و گفتم:فقط همون روز اول یکم درد می کرد االن خوب خوبم 

 _:همش دارم دعا می کنم اون آشغالی که با تو وسارینا اینکارو کرده پیداش بشه خودم حکم قصاصشو میدم

بس لحظه تو چکار میکنی ؟نفس خانوم کی تشریف میارن خسته شدم از _:اوهوع کی میره این همه راه و ولش کن بهش فکر نکن.

 شماری کردم دلم بوی نی نی میخواد.

 بلند خندید و گفت :یه ماه دیگه لطفا طاقت بفرمایین ،بوی نی نیم استشمام می کنید 

 نفس عمیقی کشید و گفت :بیا دیگه خسته شدم .

 خندیدم و گفتم:آهان حاال شد میخوام زیاد بمونم قدرمو بیشتر بدونی 

 گفت:بیشین بینیم بابا ....

 گفتم:این مرتیکه رو چکارش کردی؟ قضیه طالق چی شد؟

_:یک ماه دیگه از شرش خالص میشم .اال اگه بدونی پارسا چقدر الغر شده ،همش وقتی می بینمش احساس میکنم داره از یه چیزی 

 عذاب می کشه 

عشق جانش خوش بخت نیست؟ا _:بره گمشه ،آره ینی میخوای بگی ب  

همین یه ماه پیش که دیدمشون دختره رو مثل سگ کتک زده بود.االنم که چند روزه غیبش زده کسی ازش _:اگه بگم نه باور میکنی؟ 

 خبر نداره 

 _:کی پارسا؟

 _:آره یه هفتس که به کل غیب شده 



یه روزایی حاال درسته به من خیلی بد کرده ولی دلمم نمیخواد بالیی سرش بیاد .باالخره ما تعجب کردم نکنه بالیی سرش اومده باشه 

حس کردم چیزی رو...وللش با لیا خداحافظی کردم .دستم و زیر چونم گزاشتم خیره به ماه معکوس تو آب استخر ،رفتم تو فکر پارسا .

خـدا کسی که اینجا نیست.یا خود ترسون برگشتم عقب. یموهام و نوازش کرد با چشما  

م زمین که صدای بمی گفت: پرنسس بپا نخوری زمین فترم پایین با مخ نیبلند شدم برم داخل .دامنم و گرفتم باال که از پله ها می  

جیغ کوتاهی کشیدم و دامنم گیر کرد زیر کفشام دقیقا داشتم با مخ سقوط می کردم ولی نه نکردم و رو  هتاریک بود و من وحشت کرد

 هوا معلق موند.

خود لعنتیشه.آخ ینی من خواب نیستم و واقعا اونه که من و تو .اولش شک داشتم اما با بوی تنش مطمئن شدم آروم تک خنده ای کرد

:بذارم زمین  اخم کردم و گفتمبغلش گرفته.به دستم که پشت شونش بود فشار آوردم و اومدم باال تر.  

  فقط  چشمای براقش تو اون تاریکی می دیدم.

  ؟باد موهام و به رقص درآورد .گفتم :براچی نمیذاریم  پایین

  دلم میخوادگفت :چون 

 گفتم : االن یکی میاد می بینتمون 

  هیچی نمی گفت فقط نگام میکرد

  . اخم پر سوالی رو صورتش نشست. یه لحظه احساس کردم دنیا دور سرم پیچید . چشمام و بستم و چندبار سرم و تکون دادم 

 _:سرم بدجوری گیج میره 

شرت راحت شیم  بخوری زمین از با لحن خیلی جدیی گفت : باید میذاشتم  

 سرم باز گیج میرفت.تو بغلش بودم و اون حرکت کرد به سمت پشت خونه. 

  ؟ من:کجا میریم

نترس نمیخوام بدزمت  _:  

به  شده بودم و انکارش نمی کنم.یا دم نمیاد تو بیست سال عمرم همچین حسی شبا هر کلمش قندتو دلم آب میکردن.من  بدجوری عاشـق

من با فکر کردن بهش انگیزه زندگیم چندین برابر میشه.خدایا اگه محمـد بازم من و به کسی  داشته باشم حتی پارسا ئم انقدر شدید نبود .

ای خوشگل میخره و همیشه بهش فکر چشم مهسا ببینه دیوونه میشم.من چکار کنم؟ینی اون دختری که محمـد عاشقشه و براش لباس

شمام خیس شد ولی بستمش که نبینه بت پریا خیالم راحت شد افتادم تو فکر یه دختر دیگه.نکنه از من خوشگل تره.چکیه؟از با میکنه 

 اشک چشمام و .

چشمام گرم بود و حال حرکت کردن نداشتم.احساس کردم تو یه چیز نرم فرو رفتم ولی ازونجایی که بین خواب و بیداری بودم نتوستم 

گه رفتم به اعماق اقیانوس خواب...چشمام و باز کنم و من دی  

 از پله ها پایین رفتم .پشتش بهم بود از پنجره ی بزرگ خونه به بیرون نگاه می کرد.دلم میخواستش رفتم سمتش و گفتم : پس بقیه کجان

  ؟

، : من و زدیگفتم  دستم و گزاشتم روشونش که ضربه ی دردناکی به صورتم خورد.از دماغم اون می چکید و بهش نگاه کردم وبا گریه

  چرا؟



قیافش آشنا میزد.اومد سمتم از رو زمین بلندم کرد و پرتم کرد رو میز بزرگ وسط خونه .میخواست اسید بپاشه  .این که محمـد نیست 

 توی صورتم که...

محمـد و میده.دلم براش وای کل سر و صورتم خیس عرق شده.دستم و گزاشتم رو قلبم که آروم تر بزنه.این جا دیگه کجاست.تخت بوی 

دیگه از پایین نمیومد. در اتاق و باز کردم و از پله ها رفتم پایین.همونجا  و رنگ رقاصی تنگ شده .باید برم پیشش.سر وصدای آهنگ

وایسادم که دیدم مجمـد پشت به من روی مبل نشسته و چند تا مردم روی مبالی دیگه نشسته بودن و داشتن در مورد چیزی بحث می 

 کردن.

نگاهشون به من افتاد و محمـد برگشت سمتم.کت شلوارش هنوز تنش بود.به خودم نگاه کردم  منم همون لباس تنم بود.خیلی قیافش تو هم 

بهتری ؟ بود اومد باالی پله ها و یه پله پایین تر من وایساد و آروم گفت:  

  ؟گفتم :آره خوبم...پس مهمونی چی شد

مهمونی تموم شد .:  عی میکرد عادی نشون بده  گفتبا همون قیافه در همش که س  

  ؟ _:مهسا کجاس

. فعال برگرد تو اتاقی که توش خواب بودی_:برات توضیح میدم   

. باشه دلم نیومد با سواالم کالفش کنم باشه گفتم  

،درختا،حتی آسمون از پنجره ی  رفتم سمت پنجره ی بزرگ اتاقش .چقد همه چیز اونجا قشنگ بود،ویو،خونه،گال .اینا دیگه کی بودن ؟ 

 اتاق اون یه شکل رویایی دیگه ای داشت.

ها کردم رو شیشه و روی بخار قلب تپلی و نانازی کشیدم .میخواستم داخلش بنویسم ام که در باز شد.قامت قشنگش بین در نمایان 

 شد.اومد سمتم و داشت نگام می کرد

:مهسا کجاست؟سرش و انداخت پایین که نگاش کردم و گفتم   

  . به قول خودش با رامین رفتن دور دور:نگران اون نباش  _ 

 خندیدم و گفتم :پس با عشق جانش رفت و من و اینجا تنها گزاشت 

: من بهش گفتم ببرتت.ولی دید خوابی و دلش نیومد دیدارت کنه نگاهش بین چشمام ردو بدل می شدکه گفت  

  . رنگتم یه خرده پریدسچه ی آدم خوابیده باشم. گفت :بیا بریم شام بخوریم امیدوارم که شرفم نرفته باشه و مثل ب

  ؟گفتم:ینی ما تنهاییم  

  آره...تنهای تنها گفت :تای ابروش و باال داد و 

 همونطور که بیرون میرفت گفت: خیلی سخت نگیر کوچولو تنها بودن بامن انقدرام وحشتناک نیست 

ن با توئه کله سک*سی با اون نگاهای گیرات به شدت وحشتناکهتو دلم گفتم:اتفاقا تنها موند  

ر برابر خوشگل تر نشون میده.حتی آینه ی اتاقمشم آدم و ده هزا جلوی آیینه ی اتاقش دستی به موهام و لباسم کشیدم.المصب  

جون جون رفتم پایین اوه مای گاد ببین چه کرده .بچم نهایت سلیقشو به خرج داده .  

  ؟دیگه ، مگه گرسنت نیستگفت : بشین 



 نگاش کردم که مثل پسر بچه ها پشت میز نشسته بود گفتم: چرا...اتفاقا گرسنمه ،این غذاهای رنگاوارنگم دیدم بیش تر گرسنم شد 

ید .دلم میخواست کنارش بشینم ولی اگه اینکار می کردم میفهملبخند دخترکشش و که هر دو سال یه بار رخ میده تحویلم دادبه زور  

دارن؟خیلی پرروام.صندلی روبه روش نشستم و گفتم: مهسا خانوم تا کی قصد بیرون موندن   

  که ینی نمیدونمابرو هاش و باال انداخت 

سری تکون دادم و منم مثل خودش که دولپی عین همستر مینداخت باال مشغول شدم.به به چه غذاهای خوشمزه ای.ساالد ماکارونی 

، به یه نقطه روی میز خیره شده بود.چقدر ازین زاویه زیباتر به نظر میومد هر ثانیه ابهتشو ستایش می کردم.نگاهم و کنریختم.نگاش 

یه سوال  ازت بپرسم ؟ میتونم:گفت غافل گیر کرد و من نتونستم ازش چشم بردام .   

 _:آ...آره چرا که نه

  ؟ پارسا رو هنوزم دوست داری تو صورتم دقیق تر شد و گفت :

  ؟ .رو صندلی جابه جا شدم و گفتم :خب االن دیگه نه..چرا این سوال و می پرسی

نداره  دوومی_:  تو عروسی خواهرت خیلی هیجان زده بودی ..ولی من میدونستم این عشق   

  عروسی لیا بود؟به خاطر جمله ی آخرش متعجب شدم ولی سوالی که تو ذهنم بیشتر می جنبید این بود که محمـد تو 

چیزی تو ذهنم جرقه زد.خدایا چرا من نفهمیدم.اوه  بی معطلی پرسیدم :مگه تو اونشب...به چشمای پر از غرورش که زل زدم یه

 مــــــای گاد همونی که وقتی تو بغل پارسا بودم اومد تو اتاق. همونی که بهم تبریک گفت و ازونجا دور شد.خدای من.

ه کردم که گفت : یادت اومد؟.بهش نگا نگاهاش آب شمزیر  االنه که  

و گفتم: آره یادم اومد موهام و پشت گوشم  

شد حاال چرا انقد  سرخدیگه نتونستم تو نگاهش بیش ترازین غرق شم و سرم و انداختم پایین.برای اولین بار تو زندگیم لپام از خجالت 

  جلوی اون خجالت می کشیدم و نمیدونم

کجا؟ز جام بلند شدم که گفت:ا  

یکم خوابم میاد میرم بخوابم_:   

  شب بخیربا غذای تو بشقابش ور رفت وبا لحن جدیش گفت: 

.رو تختش نشستم و بالشت و جلوی دهنم گرفتم که صدای گریم نره بیرون.من دارم چکار از پله ها باال رفتم ووارد اتاق خودش شدم

الن چرا قلبم انقد بی تابی میکنه؟خدایا کمک کن.دستامو باز کردم میکنم؟به خودم قول دادم بعد از پارسا عاشق هیچکس نشم.پس لعنتی ا

من از این  دل جون  و رو تخت ولو شدم و چشمام و بستم.تنها چیزی که تو اون لحظه بهم آرامش میداد،صدای بارون بود.آخ خدا

 آسمونت بارونی تره.سرم داشت از گریه زیاد درد میگرفت.

  لباسای عشقش و میزاره. شنگاه کردم.با خودم گفتم البد همون کمدیه که تو بودکمدصورتی رنگی که گوشه اتاق به 

؟ خب با این لباسا راحت نیستم چه اولین کشو رو باز کردم.کار بدی نکرده باشم..حتی االنم که باهاش زیر یه سقفم دلم براش تنگ شده. 

لباس هـــــــوفـــــــ.رفتم لب پنجره .چقدر  نواراحت شدم از دست یه کاموایی آستین بلند صورتی برداشتم و شلوار مشکی .آخیش کنم؟ 

 دلم میخواست برم زیر بارون.

تایتانیک بود چه  کشتی .جلوی تلویزیون خوابش برده بود.اوه اوه فیلممدر اتاق و یواش باز کردم و با پنجه ی پا پله هارو یکی دوتا کرد

ض قورت حیاط و آخیــش..یه نفس راحتی کشیدم.داشتم خفه میشدم ازون همه بغ صحنه ی خاکبرسرییم داشت نشون میداد.رفتم تو



دادن.مثل بچه ها آروم میخندیدم و البته اشکم میریختم.قدم میزدم و از خونه دور میشدم که یه چیزی روی شونم قرار گرفت.با ترس 

ود و با اون موهای خیسش که آدم و یاد پیشی مینداخت برگشتم به عقب و دیدم محمـد کتش و انداخته روم.عین پسربچه ها اخم کرده ب

 نگام میکرد.

  میکنی دیوونه؟ لبای خوش فرمش و باز کرد و گفت:نمیگی زیر این بارون شدید سینه پهلو

رفتم عقب.دوباره با اون چشمای مشکیش که بدجوری دلبری پس کشیدم و منم با اخم نگاهش کردم که اومد سمتم دستم و گرفت که 

 میکرد نگاهم کرد و اومد از رو زمین تو یه آن بلندم کرد.آخم بلند شد گفتم :چکار میکنی بذارم زمین

  دیدم قصد نداره چیزی بگه

 جیغ زدم و گفتم:همین الــان  بذارم زمین 

  تو بغلش وول میخوردم . مشت میکوبیدم رو شونش واین حرف بزن نیست .با  

میخوای بیفتی زمین  ؟گزاشتم پایین داد زد : چیکار می کنی ارومکه  و یه بالیی سرخودم بیارم فتمبینزدیک بود با وحشی بازیام 

  بمیری؟

  حاضرم بمیرم ولی تو دست از سرم برداری با گریه گفتم :

  ؟با اخم نگاهم کرد و گفت :ینی انقدر از من بدت میاد

 نمیدونم چم شده بود من چرا دارم با محمـدم اینطوری حرف میزنم .با چشمای گریون گفتم :آره ازت بدمــــــ میاد 

. دیگه داشتم بی گزاشت رو لبام و بی طاقتم کرد سمتمو لبای خیسشو تب دارش وهنوزم با اون اخم مثل پسر بچه ها  نگام میکرد.اومد 

  ؟ با داد و گریه گفتم:دیوونه این چکاری بود کردیبهش فشار آوردم و ازش فاصله گرفتم. با مشت زدم به سینش و هوش میشوم.

من ... دنبالم اومد و با لحن آروم آری گفت : من...معذرت میخوام.تند تند رفتم سمت خونه و اونم   

خوام؟از اولش نباید باهات تنها میموندمدستم و بردم باال و گفتم:ساکت شو هیچی نگو ،کاری که خواستی و کردی االنم میگی معذرت می  

  چته؟رسیده بودیم تو خونه .با عصبانیت داشتم از پله ها باال می رفتم که دستم و گرفت و چرخوندم گفتم:باز 

 دستم و کشوند و گفت :بیا انجا 

 گفتم :نمیخوام

 کالفه سرشو تکون داده و داد زد:عـــــــه...دیگه داری دیوونم میکنی .برو بشین اونجا تا  برگردم 

تو چشمای محمـد نگاه کنم.هرچند  نمیشهترسیدم و مثل بچه آدم رفتم نشستم جلوی شومینه.خدایا چی شد امشب .من دیگه روم  شاز داد

پایین  .یا خدا داره میادولی.. خودش بود این غلط و کرد  

 با چند تا لباس اومد سمتم گفت :بیا اینارو بپوش  

.با من لجبازی نکننگاش کردم که گفت :ببین   

 گفتم :خب نمیتونم که جلوی تو لباس عوض کنم 

  دادشون دستم و پشت به من نشست رو مبل گفت :هر موقع عوض کردی صدام کن

  میتونی برگردی می کردم که یه موقع برنگرده.گفتم:ای بابا این پسره چرا امشب اینطوری میکنه.همش  نگاش 



.لباسو گرفتم سمتش و گفتم:ببخشید لباسای عشقتو خیس کردم سروریختم نگاه کردو  برگشت سمتم  

 کج خندید و لباس و از دستم گرفت پرت کرد رو مبل.با یه حوله ی کوچیک اومد سمتم و گفت :بشین 

با حوله خشک کرد.چرا انقد بی اعصاب بود.خدایا من چطوری تو چشمای محمـد نگاه کنم نشستم رو به روش و اون موهای خیسم و 

شومینه پلکم و سنگین کرده  آتیش.خیلی  ازش خجالت می کشم.عاشق یه دختر دیگس چرا باید حرصشو رو لبای من خالی کنه.حرارت 

. بود.خیلی خوابم میومد.دلم میخواست همونجا تو بغلش بگیرم بخوابم  

نمیدونم چرا ،خواسته یا نا خواستنه رفتم سمتشو سرم وگزاشتم روی سینش،روی قلب تپندش.خوش به حال دختری که قلب تو واسش 

من به خواب عمیقی فرو رفتم. آروم خشک میکرد وبا حوله  وموهام میزنه.  

. 

. پتو رو زدم کنار و  کنار شومینه خوابم برده آخیش چه خوابی کردم کل خستگی بدنم در رفت.خمیازه ای کشیدم و نشستم تو جام.عه من

زمان به عقب برگرده.جام بلند شدم و دیدم روی مبل پتو بالشته ینی دیشب انقدر نزدیک به هم خوابیدیم؟آخ دیشب کاش دوباره  از  

 صدای پا از باالی پله ها اومد.مهسا بدو بدو اومد پایین و گفت :عه بیدار شدی عقشم؟

؟ گفتم:تو کی اومدی  

از خواب نازشون بیدار میشن 10اینجا بودم بعد خانوم تـــــازه ساعت  7گفت:یکم از من یادبگیر صبح ساعت   

 گفتم:با عرض پوزش ما مثل شما تا خود صبح با عشقمون ول ول نمیچرخیم تو خیابونا 

ار شومینه دل نمیدیم قلوه بگیریم_:با عرض پوزش مام مثل بعضیا که اشاره نمی کنم تا بوق سگ با یه آقای جذاب سک*سی کن  

 با تعجب نگاش کردم که به پتو بالشتا اشاره کرد و گفت:خوبه آثار جرمتون اینجاستهـــــــا

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:خوبه خودت من وهمینجا با خان داداشتون ول کردین و رفتین .بعدشم  خوبه آثار جرم به کلی از هم جدان 

 با شیطنت نگام کرد و گفت: نه توروخدا بفرما از امشب فاصله رو کمتر کنید اگه خیلی ناراحتین 

شت محمـد و برداشتم و دوییدم سمتش که فرار کرد رفت باال و گفت:من میرم دستشویی بال  

وقتیم  نیستی من بازم دیوونه میشم.از فرصت استفاده کردم و بالشتشو بغل کردم و با تمام وجودم بوش کردم.آخیش لعنت بهت که حتی   

منم رفتم دستشویی .آخ لعنتی ببین چی شد .یه قطره خون رو شرتم بود .باز خدارو شکر زیاد نبود وگرنه شرفم جلوی محمـد میرفت. 

 صدای مهسا از بیرون اومد و گفت:بیا صبحونه بخوریم 

 گفتم:مهســــا 

 _:جون مهسا 

 _:من پرپر شدم 

ـهی ،االن میرم برات نوار میارم آجی_:آخ الـــــــ  

 منتظر موندم که اومد در زد سرشو از البه الی در آورد تو گفت:محمــد اومد حواست باشه پرپر مرمر نکنی که شرفمون میره 

خندیدم و خودم و درست مرست کردم و اونم اوکی کردم و رفتم بیرون .نمیدونم چرا هروقت پرپر میشم احساس میکنم همه 

همن.خخخ اینم از ذهن مشکل دار منه دیگه.اصال بدونن ما خانوما وقتی طبیعتمون اینه پس ینی خدا داره مستقیم بهت میگه تو غلط میف



میکنی از چیزی که تو طبیعتت قرار دادم خجالت بکشی.پس اگه یه موقع تو یه سری موقعیتا قرار گرفتین هی جلو این آدما حاال چه زن 

شین اونام فکر کنن چه خبره.چه مرد سرخ و سفید ن  

د موهام و با ناخونام مرتب کردم عین این جنگلیا چون اگه شونش میکردم حالت فرفریش از خب دیگه زیاد زر زدم .رفتم تو اتاق محمـ

م پشت .موهام و داد.فاک یو چطوری انقدر خونسرده بعد از اتفاقات دیشب پشت میز نشسته بود و با مهسا ور ور میکرد بین میرفت.

که با لقمه ای گزاشتم دهنم .گوشم و با قیافه سردم بهش سالم کردم اونم بدون اینکه حتی نیم نگاهیم بهم بندازه با خونسردی گفت سالم 

دوستت فردا میرسه تهران.گفتم که توام بی خبر نمونی همون حالت تخس همیشگیش گفت:  

د هرچه سریع ببینمش با خوشحالی لبخند زدم و گفتم:جدی؟چقدر خوب.دلم میخوا  

  کثافت حتی یه لبخند چسکیم نزد بهم.نگاهمم نکرد حتی

. ؟مهسا با لبخند نگام کرد و گفت :راستی چرا از خواب پاشدی چشمات قرمز و ورم کرده بود  

 لقمش و قورت داد و گفت :دیشب گریه کردی ؟

نه فقط یکم دلم برا مامانم اینا تنگ شد گریه  : .گفتم ما بود گوشش به حرفایبه محمـد نگاه کردم که سرش پایین بود ولی معلوم بود 

 کردم 

 مهسا مشکوک داشت به محمـد نگاه میکرد که گفتم:منم فردا برمیگردم و زحمت و کم می کنم 

  ؟ زودی میخوای بریینی به این  مهسا قیافش ناراحت شد و گفت:

زه شاید خوشحالم باشه که شر من از سرش کم میشهدلم براش سوخت.به محمـد نگاه کردم خیلی خونسرد بود.تا  

برگرده؟تهدید نمیکنه؟میتونه   این دخترومهسا رو به محمـد گفت : محمـد ینی االن هیچ خطری   

 گفتم:مهسا اگه خطر بیشتر سارینا رو تهدید میکرده با من کاری نداشتن.

پلیسا هنوز نفهمیدن که سارینا چرا دزدیده شده؟ رو به محمد گفتم:   

: خیر و توام نمیتونی بری سر محمـد متفکرانه هنوزم پایین بود که گفت  

 گفتم:آخه برا چی نیمتونم برم؟مگه چی شده؟

.نمیخوام بترسونمت ولی.. _:  

تو بودنمتعجب به لباش چشم دوخته بودم که بهم نگاه کرد و گفت : اون آدما از اولشم دنبال   

رو به منطقه ای آدمایی که دیشب دیدی....به خاطر همین اینجا بود.سارینا   من و مهسا با چشمای گرد شده نگاهش می کردیم که گفت:

به خارج از کشور.ولی سارینا با گوشای خودش شنیده که اون آشغالی که بهشون ،  نکه تو کار قاچاق دختر بود جایی تو قشم میبرن

با کلی داد و بیداد گفته که دختررو اشتباهی آوردین و من دنبال النورم.فرمان میداده   

دارن مگه  آزارش  این بچهارو آخه چکار با تدستام مثل یه تیکه یخ شده بود .مهسا دستای لرزونم و گرفت و گفت:خدا ازشون نگذره کثاف

 به مورچه ام میرسه؟

داره .ولی هرچی هست باید خیلی مراقب باشیم تونگاهم کرد و گفت:منم نمیدونم اون آدم چه خصومتی با  بالخره افتخار داد ومحمـد   

تو باید تا حل شدن این قضیه این جا باشی . نمیتونم تو این وضعیت بذارم بری.  گفت:    

 _:گفتم آخه به خانوادم چی بگم ؟



باشی.من  مراضی شن.تا یه مدت پیش مهسا زندگی میکنی که نزدیک خودم خودم باهاشون حرف میزنم که  گفت :تو نگران اون نباش.

 کلی آدم دارم مطمئن باش با محافظای من کسی نمیتونه بهت آسیب بزنه.

 از ترس چشمام خیس شد و که مهسا گفت :  آروم باش چرا رنگت انقدر پریده تو ؟

ی خیلی میترسم _:آخه من خیلی میترسم .اونا قاچاقچین و دنبال من میگردن خیل  

خدایا آخه چکار کنم ؟مگه من چه گناهی کردم که بخوان قاچاقم کنن!! بلند گریه کردم و مهسا  بغلم کرد.  

 سرم و از تو بغل مهسا بیرون آوردم و دیدم که محمـد رفته...

م ی سارینا رو از پشت تلفن شنیداسترس بدی به خاطرحرفای محمـد داشتم ولی بازم خداروشکر می کنم که باالخره بعد از چندروز صدا

  و تونستم باهاش حرف بزنم.

و شال گردن مشکی پوشیدم و در آخرم آرایشم و با رژ کرمی مایل به صورتی کامل کردم.ناناز شده  کالهکت لی پاییزیم و تنم کردم و 

از پله ها پایین رفتم و محمـد و مهسـا برگشتن سمتم.لبخند زدم و باهم از خونه ی محمـد خارج شدیم.دلم  بودم ولی یکم رنگم پریده بود.

 برای اینجا تنگ میشه ای کاش تا ابد حبسم می کردی اینجا پیش خودت.

 سوار بی ام دبلیو شدیم و ده برو که رفتیم.

ادم و چشمام وبستم .دلم یه آهنگ میخواست تا بتونم هرچی تو دلم من عقب نشسته بودم و مهسا جلو.سرم و به شیشه ماشین تکیه د

فقط ببینید محمـد چه آهنگی پلی کرده بود:؟سنگینی می کنه رو بریزم بیرون.گوشام داشت درست میشنید   

 خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو

 سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو

تو منم ای کوه پر غرور من , سنگ صبور  

 ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم
می خواهمت  روشن ترین ستاره ام , می خواهمت  

 تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت
 

2نبود من )   نبود تو  ای همه ی وجود من ،  ) 

نبود من  نبود تو  ای همه ی وجود من ،  

نبود مننبود من , نبود تو   نبود تو  ای همه ی وجود من ،  

 

 خانه خراب تو شدم , به سوی من روانه شو

 سجده به عشقت میزنم , منجی جاودانه شو

 ای کوه پر غرور من , سنگ صبور تو منم
 ای لحظه ساز عاشقی , عاشق با تو بودنم

می خواهمت  روشن ترین ستاره ام , می خواهمت  

 تو ماندگاری در دلم ، می دانمت می دانمت
مننبود   نبود تو  ی وجود من ،ای همه   

نبود من  نبود تو  ای همه ی وجود من ،  

نبود من , نبود تو نبود من  نبود تو  ای همه ی وجود من ،  
 

آشغال و قورت بدم و صدای گریم توماشین باعث شد محمـد ماشین و کنار بزنه.مهسا سریع اومد عقب نشست و دیگه نتونستم این بغض 
،نگران نباش همه چی درست میشه برمت سرم و تو بغلش گرفت.گفت:قربون  

ای کاش محمـدم بلد بود اینطوری قربون صدقم بره .ای کاش ولی حیف که من و به چشم خواهری بیش نمی بینه.خدایا زجر کشیدن من 
 کی تموم میشه.خودم میدونم یا باید محمـد عاشقم بشه یا...مرگ .

 مهسا گفت:من میرم از این سوپری آب بگیرم



رو پاهام بودو صورتم و تو دستام گرفتم.چرا این گریه ها بند نمیاد.آرنجم   
متفکر نگام میکرد ر در رو شدم.موهام نوازشوار تکون خورد .سرم و باال آوردم .با چهره ای پریشون و چشمایی که توش ستاره داشت 

 لباش و  باز کرد و اومد حرفی بزنه که..
 لعنت به خرمگســـــــــــــــــ.

ت و تلفنشو جواب داد:بله برگش  
...:_ 

؟دارم میام _:  
....:_ 

  گنده تر از دهنت حرف نزن _:
 _:چشم گفتنت به درد عمت میخوره 

 _:نمیخوام صداتو بشنوم  
 یهو با داد بدی گفت:گفتم نمیخوام صداتو بشنوم

سر کشیدم.هنگ داشتم نگاش می کردم که خوشبختانه مهسا اومد تو ماشین.بطری آب و ازش گرفتم و   
بهش نگاه کردم کالفه گوشیو پرت کرد رو داشبورد و چشماش و بست.ای کاش منم میدونستم دردش چیه و ای کاش میتونستم از 

 مشکالتش کم کنم.حیف محمـد نباشه این همه کمک رسان همس و خودش اینطوری..
مهسا همونا که تو تولد بودن قرار شام داشتیم.رسیدیم به رستوران فضا باز خیلی شیکی.امشب با چندتا از دوستای محمـد و   

چشمم افتاد به پسری که تو شب عروسی لیا کنار محمد بود و بهم تعظیم کرد. مثل محمد قد بلندی و رفتیم سمتشون .  شون کردیم پیدا
.خندیدداشت ولی صورتش گرد و چشماش عسلی بود.خوشم ازش میومد پسر بامزه ای بود و برعکس محمد تخس همش می   

 دوستای مهسا با شوق و ذوق از رشتم حرف میزدن و سوال می پرسیدن.
 الهه گفت:میگم تو تو تهرانی تاحاال یکی ازین بازیگرار و دیدی ؟

 گفتم:آره بابا خیلی بازیگرار ومی بینم .شرکت بابامم زیاد میان و میرن برای طراحی دکوراسیون خونه هاشون 
مثال تو ...آمـــ شهاب حسینی و دیدی؟شهرزاد پرسید:او مـــای گاد   

م که دیدم بابام یهو خشکش زد.بعد بابام هی میگفت تابلو نکنی و این حرفا یهو دگفتم :یه بار تو ترافیک بودیم.با بابام داشتم حرف میز
و انقدر با خواهرم هیجان برگشتم دیدم شهاب جان حسینی با ماشین عزیزشون بغل ما وایساده بودن و داشت با تلفنش حرف میزد.اصا یه

 زده شدیم جیغ کشیدیم .برگشت بهمون لبخند زد ولی تا اومد ازتو ماشین پرواز کنم سمتش چراغ سبز شد
و بازی  ره سینماییتون بیاین نقش مقابل منچههمه داشتن میخندیدن که سامان دوست محمـد گفت :شهاب حسینی نگفت خانوم شما با این 

  ؟کنید
  ؟چهره سینماییمون کجا بودقند تو دلم فوران کرد.گفتم:نه بابا  خنده محمدن که من با نگاه محمـد با محمـد خندید

 سامان گفت :خواهش میکنم شکسته نفسی میفرمایین 
این  جز اون همه غذاهای خوشمزه فکر نمی کردم.ولی بمیرم برا محمـد چرا اشتها نداره شام آوردن و منم که تو اون لحظه به هیچ چیز

  بچه؟
 سامان:محمـد اومدی اینجا هوا بخوری بزن دیگه 

  داداش. نمیتونم محمـد:سامان اصرار نکن دیگه
 سامان شونه هاش و باال انداخت و گفت :از ما گفتن بود همه رو تموم کردم نیای گریه کنی بگی من گشنمه 

ه وری تو خودشاخم کرده بود و سرش پایین بود.ینی داشت به چی فکر می کرد که اینج  
 بعد از شام یکی از دخترا گفت :پایه های جرات حقیقت دستا باال 

 ای بابا اینا چرا عین گرگ نما ها هوهو می کنن.یه بطری گزاشتن وسط .دعا کنید فقط سواالی سگی ازم نپرسن
پرسه.بطری چرخید و بین محمـد و مهسا افتاد . محمـد خنده ی شیطانی کرد که اون قرار بود سوال ب  

لیوانش بازی میکرد که پرسید: اونشب که صداهایی از اتاقت اومد و من هرچی با نیش باز به جفتشون می کردیم .محمـد رو میز  با 
 پرسیدم سرراه میاوردی..

 مهسا داشت بهش اشاره میکردم نگو ..نگو 
 من یکی ریسه رفته بودم 

 محمـد ادامه داد:اونشب رامین تو اتاق بود؟
 محمـد لبخندش شیطانی تر شدو مهسا با حالت گریه گفت:خیلی عوضـی 

  که ینی شرمندهمحمـد دستاش و باال آورد 
 مهسا چپ چپ نگاش کرد و گفت :الزم نکرده حقیقتت این بود دیگه با جرات گفتنت میخوای چی به سرم بیاری 

 مهسا که دید همه منتظرن پوفی کرد و با حرص گفت :بلـه رامین تو اتاقم بود 

   دمجونی میزد.انقد خندید .سامانم که کال به با  دادن و محمـد قرمز نه بنفش شده بود بز صداهمه عین 
به جز مهسا که خواهرش بود  و اونطور که فهمیدم کراش کل دخترای اون جمع رد و بدل شد  18بطری بین بچه ها باکلی سوال مثبت 

 محمـد بود که البته فکر کنم مهسا روش نشد بگه وگرنه خودشم رو محمـد کراش زده .خخخ



آهــــان یه حسی بهم میگه این االن میچرخه سمت من بیچاره.   

این حرفا بود تهشم افتاده بود اوه مـای گاد من یکم رفتم سمت مهسا که بطری  روبه من نشه که متاسفانه اون بطری لعنتی باهوش تر از 

 سمت سامان اونم که شیطون االن مترکونتم با سوالش .

 محمـد یه چیزی آروم به سامان گفت و من با خنده به سامان گفتم:انصافا سوال مهربون بپرس 

یکم فکر کردن پرسید : در مورد... اولین تجربه ی عاشقانت بگو سامان چشمی گفت بعد از   

را انقد االغه...محمـد سرش پایین بود ولی کارد میزدی خونش در نمیومد .خدای من این چ  

 رو به سامان گفت : الزم نکرده در مورد اولین تجربه ی عاشقانش ازش بپرسی.

 سامان عین این بچه مظلوما داشت نگاش می کرد که دستم و بردم باال و گفتم:نه عیبی نداره میگم 

استش ، من با همون نگاه اول ازش خوشم اومد چند ماه تو فکرش بودم تا اینکه فهمیدم اونم من و دوست سرم و پایین انداختم و گفتم :ر

داره ...خیلی همه چیز خوب پیش میرفت ولی ورق برگشت و دنیا روی سیاهش و بهم نشون داد .اون چیزی نبود که فکر میکردم همه 

قدیمیش . چیزش بازی بود و من پلی بودم برای رسیدن اون به عشق  

لبخندی زدم و به محمـد نگاه کردم سرش پایین بود و متفکرانه داشت نگام می کرد.اون لحظه بیشتر عاشقش شدم همه داشتن دلداریم 

 میدادن و مهسا دستم و گرفت و گفت :قربونت برم خداروشکر که تو چنگ دیو سیاهی مثل اون نیفتادی ،لیاقتت مسلما بیشتر از اوناس.

پسرا گفت :اال منم دقیقا مثل تو شدم.تا پنج سالم خوشبختانه باهم زندگی می کردن ولی زمین گرده مگه نه؟اونا تو عرض  یکی از اون

وودی یک ماه تقاص هرکاری که با دل بیچاره با زندگی من کردن و پس دادن.دختره التماسم میکنه که برگرده .میدونم که اون آقاهم به ز

 به دست و پات میفته.

دی زدم و ازشون به خاطر حرفای قشنگ تشکر کردم.محمــد تو چرا چیزی نمیگی ؟من االن دلم میخواد با صدای پراز لبخن

 آرامشت،آروم بشم.ینی میشه  با حرفاش من و به آرامش و خالء برسونه.

ببینیم کی به کیه محمـد سرشو بلند کرد و گفت:خب دیگه بطری رو بچرخونید  

محمـد.مهسا چرخوند مهسا و   

مهســا :هاها فقط وایسا...اومـــــــ.اون عشق پنهانیت و که به منم حتی نمیگی و حست و بهش توصیف کن زود باش .میدونم که جرات 

 گفتنش و نداری 

  ؟کی رو از چی میترسونی چشماش و ریز کرد و گفت؟محمـد 

کرد . مهسا یه تای ابروش و باال داد و منتظر و طلبکارانه به محمــد نگاه  

می گیرم و  با فکر کردن بهش انگیزهبیدار شدن  به محضکه صبحا   کسیهسال زندگیم تنها  27محمـد گفت : دوسش دارم و تو کل 

. روزم و شروع میکنم  

که من و به یه نقطه روی میز خیره شد و ادامه داد : برام خیلی مقدسه همیشه حس میکنم از یه دنیای دیگه اومده .شاید از بهشت اومده 

مجنون کنه .وقتی به چشمای قشنگش نگاه میکنم حس میکنم با اون تو آسمون ،تو ابرام .فرسنگها دور از آدمای دیگه .با خنده هاش 

 میمیرم و گریه هاش و اخماش...

  : بستونه زیادی فهمیدین همه هــــــــو کشیدن که گفت

ا دستاش و باال تکون داد که ینی بسه.همه داشتن غر میزدن که بیشتر بگو محمـد عین این امام  



گوشام داغ کرده .خوش به حال اون دختری که انقدر برای تو مقدسه.خدایا دارم میمیرم .خدایا مگه تو خدای منم نیستی ،پس یه کاری  

 کن دلم انقد نسوزه از حسادت عشق دیرینه محمـد.

تو اعماق تاریکی. .من و تو سیاه چاله ی پرستاره ی چشماش فرو میبرد نافدش سرم و بلند کردم. با همون چشمای  

مهسا به صدا درومد و گفت :نگفتی چه شکلیه    

  ؟ محمـدم نگاش کرد و گفت :فقط یه سوال میتونی بپرسی نه

 مهسا حرصش درومد و محمـد بطری رو چرخوند .

ش بیفته .بین من و خوداوه مـای گاد این از عمد یه جوری چرخوند که   

 دستم و جلو صورتم گرفتم و گفتم :نه خواهش میکنم 

 محمـد جدی نگام کرد و گفت :خواهش میکنم خواهش نکن 

 مهسا و سامان خیلی کنجکاو و هیجان زده داشتن نگاش میکردن چشون بود اینا.

 شیطون تو چشمام نگاه کرد  و خیلی خونسرد گفت :تا حاال خواب من و دیدی ؟

نه این از خوابای منم خبر داره عالوه بر ذهن خوانی که میکنه.لعنت بهت نک  

 منم مثل خودش خونسرد نگاش کردم و گفتم:آره دیدم 

اون خوابی که تو توش باشی خواب نیست که ،کابوسه دیگه باید حقیقت و می گفتم .سامان گفت :   

چرخوندم که بین من و خودش بیفته. هممون به حرف این آقای خوشمره خندیدیم ومنم از عمد بطری رو یه جوری  

 محمـد بلند خندید و مهسا کنار گوشم گفت :اون سوالی که تو گلوم گیر کرده رو بپرس 

 منم به محمـد نگاه کردم و گفتم:دختری که دوسش داری چه شکلیه؟

ش رنگ شکالته ،میشه بگه اسمش میزدن و من منتظر به محمـد نگاه می کردم.خدایا ینی میشه بگه چشماهمه داشتن برا سوالم دست 

 النوره .میشه بگه اون دختری که دوسش دارم تویی..

فقط میدونم زیباترین موجودیه که تو تمام عمرم دیدم  خیره تو چشمام گفت :  

نفسم تو سینه حبس شد.هم به خاطر غرق شدن طوالنی تو چشماش ،هم به خاطر حسرت خوردن به خاطر دختری که تو چشمای این 

زیبا ترین موجود تو تمام جهان هستی. مرد  

 صدای زنی توجه همه رو به سمت خودش کشوند.پریا پشت سر محمـد اون طرف تر وایساده بود و گفت :خوش به حال اون دختر 

 اومد نزدیک با فخر به همه سالم کرد.بعد سامان اومد پیش من که صندلی خالی بود نشست و جاش و داد به پریا خانـــوم.

ا زیر لب با حرص چیزی گفت که میدونستم داره فحش نثار پریا می کنه .مهس  

 محمـد گفت : دیگه داشتیم میرفتیم.

خانوم شدم .متاسفم اوقات خوشتون و خراب کردم اینپریا طلبکارانه گفت :آخ ببخشید که مزاحم نگاه های شما و   

 منظورش من بودم .تا چشت دراد عفریته



گفت  ه داداشمحرف چه ربطی به حرفی داشت کمهسا گفت :عزیزم این   

پریا با حرص  من  و مهسا رو می پایید.دستش و گزاشت رو دست محمـد که با اون حرکت مضحک محمـد از فکر بیرون اومد.دستشو 

دونستم حتی یه نخ سیگار  گزاشت گوشه ی لبش و رو به ویوی دریا تو فضای آزاد سیگار کشید.نمی واز رو میز برداشت و بلند شد 

 سیگار کشیدنتم با بقیه فرق داره.

همه بعد از مدتی بلند شدن  و از رستوران بیرون رفتیم.آخیش چه شب خوبی بود.نمیدونم چرا دلم میخواست برم محمـد و نوازش کنم و 

 از اون فکرایی که اذیتش میکرد بیرون بکشم.

رو بریم دریا ؟ یکی از پسرا گفت :بچه ها موافقین این چندساعت باقیمونده  

 محمـد ساعتشو نگاه کرد و گفت :بوق سگه من نمیدونم دقیقا منظورت از چندساعت باقیمونده چیه

 همه زدن زیر خنده ولی همشونم اوکی دادن برا دریا.منم که کال موافق الدائم  بودم مهسام که بدتر من.

 من ومهسا عقب نشستیم که پریا خانوم کنار همسر جانشون بشینن .

 مهسا گفت :محمـد یه آهنگ توپی بذار ببینم 

به مهسا کرد و چشمکی زد که ینی چی بذارم؟محمـد تو آینه نگاهی   

  ؟ مهسا نگام کرد و گفتم :میشه بریتنی بذاری

  میشهبله ت :د گرد سیگارشو ریخت بیرون و گفمحم

.خالفکار از بریتنی اسپیرزجون آهنگ   

و بریتنی بود.البته من بقیرم دوست دارم خیلی ولی االن مودم رو بریتنی  )ریانا(ن همه شکیرا ،ریحاناکال خواننده های مورد عالقم از بی

 بود.

گفت :اال رو میبریم میندازیم تو آب دریا تو کوسه ها بخورنش  رو به محمد مهسا   

:گفت واال من فکر میکنم اال کوسه ها رو بخوره  محمد از تو آینه نگام کرد که پریا بی تربیت گفت  

تا ادب شی اره ماهی خانوم  میخوره:توام با کوسه ها  مهسائم کم نیاورد و گفت  

گفت :محمـد به من میگه اره ماهی  پریا  

اختاپوسی  محمـد گفت :تازه خوب گفت ،من که میگم تو شبیه  

اتو درمیارنتویی بقیه اد اوز. جادوگر شهر جیغش بلند شد پریا  

دریا.از ماشین پیاده شدیم.برو بچ آتیش روشن کردن و به به همه دور هم شب شعر راه انداختیم البته اگه سامان با  آخ جــــــونمی

 شعرایی که از خودش در میکرد  گند نمیزد به محفل .

بخونی خدایی شبمون  رشاعر مورد عالقم شهریایکی از پسرا رو به محمـد گفت :داداش ازت میخوام با اون حنجره طالییت یه شعر از 

استاد و صدای لعنتی توتکمیل میشه با یه شعر از   

 محمـد با یه حالت خاصی نگاش کرد و گفت :بله بفرمایین هر امر دیگه ای دارین عطاعت کنم که شب جنابعالیتون تکمیل تر بشه .

 بعد خنده همه منتظر به محمـد نگاه کردن و :



نگرفتم که گرو بود سرمسر و همسر   

 تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم

 تو جگر گوشه هم از شیر بریدی و هنوز

 من بیچاره همان عاشق خونین جگرم

 من که با عشق نراندم به جوانی هوسی

 هوس عشق و جوانیست به پیرانه سرم

 پدرت گوهر خود را به زر و سیم فروخت

 پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم

و آزادگی و حسن و جوانی و هنرعشق   

 عجبا هیچ نیرزید که بی سیم و زرم

 سیزده را همه عالم به در امروز از شهر

 من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

 تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم

 گاهی از کوچهی معشوقهی خود میگذرم

 گر از من زشتی ای بینی به زیبایی خود بگذر

 تو زلف از هم گشایی به که ابرو در هم اندازی 

  آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس
 آن چنان سوختم از آتش هجران که مپرس 

 

داشت اشکم در میومد .به همه نگاه کردم اینا که از من بدترن.خدایا این آدم من و لیلی کرده ،من شیدای محمـد شدم.صداش از بهشت 

 میاد این بشر.

برگشت عقب و گفت :داداش حاال که انقدر امشبمون و زیبا کردی بیا این گیتار بگیر یه سازیم بنواز که ما کال دیگه همون دوست محمـد 

 تا صبح خواب شب عروسی ببینیم.

 همه خندیدن .محمـد اخم قشنگی کرد و گفت :برو بابا من گیتار خودم نباشه نمیزنم .

چپ چپ گیتار و از دستش گرفت که  محمدمدیگه این و امشب به عشق خودت آوردم پسره که اسمش نریمان بود گفت :داداش بگیر بزن 

 اونم داشت با پررویی تمام به محمـد لبخند پهنی میزد.خیلی خنده دار بود این پسره.

نیست اول یکم با انگشتاش زد روی سیم و گفت :نه اینم بد  

  ثابت کرد که حرف نریمان به چیزشه...نریمان :تو خوبی . همه پاشیدن از خنده و محمـد با خوندنش 

 



 من از لحظه ی قبل عاشق ترم

ی قبل زیباتری از لحظهتو    

 نگاه کن هر جایی میری داری

 دِل یه شهرو همراهت میبری

 توو این دنیای محدود با نگاهت

 منو تا بینهایت میبری

 کی میتونه شبیِه تو بشه

 تو حتی از خودت زیباتری

روز بیدار شممن میترسم ، که یه   

 ببینم این روزا ، تنها یه خواب بودن

 من میترسم ، ندونی این روزا

 قبِل تو دلگیر و واسم عذاب بودن

 *با یه نیم نگاه به من که نزدیک بود تشنج کنم ادامه داد* :

 صدام که میزنی حس میکنم  

 که اسمم با تو زیباتر شده

 تماِم شک من به معجزه

شدهبا تو محکم تر از باور   

 توو این دنیای محدود با نگاهت

 منو تا بینهایت میبری

 کی میتونه شبیِه تو بشه

 تو حتی از خودت زیباتری

 من میترسم ، که یه روز بیدار شم

 ببینم این روزا ، تنها یه خواب بودن

 من میترسم ، ندونی این روزا

 قبِل تو دلگیر و واسم عذاب بودن

 

داره االن پرت میشه تو شن زیر پامون.قیافه اینارو ببین واق زده بودن تو صورت محمـد.بس که  آخ یکی بیاد قلب منو تو سینم نگه

  ؟جذابه .مهسا زد به پهلوم و آروم گفت :  االن میرم این دختره پریا رو جر میدم چرا انقد نگات میکنه

 گفتم :ولش کن بابا خب چشماشه دیگه میچرخه اینور اونور 

خونه یه اسپندی دود کنم .این بچه ها خوردنت انقد امشب نگات کردن.خدایا بچم چشم نخوره  گفت :یادم باشه رفتیم  

 خندیدم وگفتم:واال تو یه جوری حرف میزنی احساس نیکول کیدمن بودن بم دست میده عشقم 

داداشم به ت... اون نگاهی کهخندید و گفت : کل امشب یه طرف   

خواستش بود گفت :وای رامینه .عشقم اینجا بشین تا من زودی برگردم.گوشیش زنگ خورد و انگار خودشم ازخدا   

 اون دوست  مو طالییه ی مهسا اومد کنارم نشست و گفت : اال امشب بیا بریم خونه من 

 با خنده نگاش کردم و گفتم:نه قربونت مزاحمت نمیشم 



.میدونی.. نگام کرد و گفت :عشقم خیلی دوست دارم یه بار با مهسا مهمونت کنم خونم  

داشت از خانوادش تعریف می کرد و من اصال حواسم به حرفاش نبود.به آتیش پر حرارت خیره شده بودم و فقط نگاه محمـد و تو ذهنم 

ال تر بردم .داشت بازم نگام می کرد.خدایا نگاهش از این آتیشم حرارتش بیشتر آدم و میسوزونه.رصد می کردم.چشمام و یکم با  

ه ی نبکردن آتیش همه پاشدیم که بریم خونه .داشتم سوار ماشین اون دوست مو طالییه ی مهسا میشدم که آسمون غلبعد از خامـوش 

 بلندی زده شد.با ماشین اون میرفتیم چون محمـد قراربود پریا خانوم وبرسونه.

 کلـــــی تو ماشین با سارا و مهســا خوش گذشت .

ارا خداحافظی کردیم و رفتیم تو خونه .هنوز پامون و نذاشته بودیم که گوشیش زنگ خورد :الو وقتی رسیدیم بارون شدیدی  میبارید.با س

 سالم دایی جونم 

 _:کجا؟

  _:دم درین شما؟الـــــهی خب چرا زودتر بهم زنگ نزدی؟

 گوشی و قطع کرد و گفت:وای قربونش برم دایی ناصرمه انقد جیگره که نگو با داداش میالدم دم درن 

و باز کرد . بعد از چند ثانیه همون آقا مو مشکی سفیده تو رستوران و که داداش بزرگه محمـد و مهسا بود با یه مرد قدبلند و  رفت در

اومد سمت من و خیلی مهربون گفت ، پایین اومد  مهسا از سروکول داییهساله و اینا میزد اومدن داخل.بعد از اینکه  50جذاب که تقریبا 

اال خانوم هستین دیگه درسته؟ :سالم عزیزم ،شما  

خیلی خوشبختم . گفتم:بله   

 با اون چشمای سبزش بهم نگاه کرد و گفت :تعریف شما رو زیاد شنیدم دایی جان 

 بعد رو به میالد سالم کردم و اونم با مهربونی جواب سالمم و داد و گفت :دوستت صحیح و سالم رسید تهران ؟خودت خوبی ؟

 _:بله خیلی ممنونم 

 چقدر اینا همشون عشقن .دایی محمـد یکم شبیه حسین یاری بود.فقط دلم میخواست مامان بابای محمـد و ببینم .

 نشسته بودیم کنار شومینه.من رفتم برای همه چایی ریختم که زنگ در به صدا دراومد.گفتم:من باز می کنم .

د و زیر بارون ببینم این دیگه کیه ؟چقدر دلم میخواست مثل اونشب چشمای مثل گرگ محمـ  

در و باز کردم.آخ قلبم .با چشمای مثل گرگش همونطوری مثل همون شب بهم نگاه می کرد.ولی خودش و موهای خیسش عین یه پیشی 

 مظلوم بود

رفتم  اومد نزدیکم لباش با لبام فاصله ی خیلی کمی داشت.داشتم دیوونه میشدم که ببوسمش و عین بچه ها زل زده بودم به چشماش.یکم

 عقب و همون لحظه صدای دایی ناصر اومد:محمـد دایی اومدی؟بیا تو چرا دم در وایسادی

 محمـد خیلی آشفته بود و با لحن غمگین و جدیش گفت :آخه فرش 

 داییش گرفتش و گفت :بیا تو ببینم فدا سرت که خیس میشه .

 بعد گفت :برو باال لباسات و عوض کن ببینم .

خودش و مریض میکنه .من نمیدونم این چه کاریه که دوسه ساعت زیر بارون میمونه که چی بشه؟ مهسا:آخر این دیوونه  



 پیش خودم گفتم :پس مهسا اونقدری که باید هنوز عاشق نشده که بفهمه این بارون برای یه آدم مجنون ینی چی؟

 داییشم گفت :مهسا جان مجنون نشدی تا بفهمی این کارا چه معنی میده ؟

.ای کاش میتونستم کاری او .چه دایی پایه ای داره .آخ محمـد چرا امشب انقد گرفته بود آخه.نکنه دلش هوای عشق زیباش و کردهآفرین ب

 براش کنم 

همش زنگ میزنه می پرسه :چی شد باالخره این پسر کی عروسی میگیره تا ما  ساالر دایی گفت :میالد با محمـد صحبت کن دیگه .

 بیایم ایران 

االن محمـد . برگشت گفت :دایی  بابام که هردفعه یه امر میفرمائن بگو وقتی دوره و از مشکالت خبر نداره هی دستور نده  میالد

 شرایطش مساعد نیست 

 یه لحظه خجالت کشیدم.گفتم نکنه محمـد به خاطر من عروسیش و عقب انداخته .

مد پایین دایی گفت :خیلی خوب من میرم یه سری به محمـد بزنم چرا نیو  

محمـد بفهمه پسرش عروسی و به خاطر دختری که معلوم نیست از کجا سر و کلش پیدا شده نشستم کنار مهسا و چایی برداشتم.اگه بابای 

  عقب انداخته ،میاد شوتم میکنه بیرون.

 صدای دایی از باال اومد که گفت : میالد یه دستمال و ظرف آب بیار باال.

  ؟ میالد:چی شده

 _:بدو محمـد حالش خوب نیست 

قلبم انگار از جا کنده شد .میالد بروبر داشت مهسا رو نگاه میکرد .مهسا گفت :ده برو بیار دیگه مگه نمیبینی میگه حالش خوب 

  ؟!!نیست

بود تعریف رفت باال.مهسا نگران شده بود و داشت برای مامانش که زنگ زده برداشت و میالد سریع رفت یه پارچه خیس و ظرف آب 

میکرد و اونم از انور  میگفت محمـد و ال کنید محمـد و بل کنید اگه بهتر نشد ببرینش بیمارستان .بنده خدا نگران شده بود دور از بچش 

 دلم سوخت براش چون صدای گریش و می شنیدم.

ه صداشون رو اسپیکر بود باباهه گفت :خانوم نگران نباش اون بچه تا مارو نکشه هیچیش نمیش  

چه بیشعور آخه االن موقع چرت گفتنه؟محمـد من از تب داره میسوزه و باباش...چطوری دلش میاد در مورد پسر دست گلش اینطوری 

 حرف بزنه.

رفتیم باال .از البه الی در نگاش کردم.بغض بدی گلوم و فشرد.چشماش و با بی حالی و اخم بسته بود.چقد رنگش پریده بود.من  مهسابا 

براش آخه .مهسا که با گریه زاری رفت تو منم پشت سرش رفتم. چکار کنم  

 چشماش نیمه باز بود و با اون برقش به یه نقطه ای زل زده بود .دایی ناصر هی دستمال خیس میکرد و میذاشت رو پیشونی بلندش.

 محمـد آروم گفت :دایی اگه من تا صب نموندم ...

میزنی؟مهسا با جیغ گفت : این چه حرفیه داری   

 میالد رو کرد به مهسا و گفت :جیغ نزن سرش نمی بینی حالش بده ؟

راست می گفت.حالش خیلی بد بود.من عذابی که می کشید و می فهمیدم.یه حالی به آدم دست میده که انگار تو برزخی..محمـدم االن 

 همون حال و داشت.اونشب محمـد حالم و خوب کرد..من باید براش جبران کنم .



 محمـد :یه پاکت تو کشوی کمدم هست...اگه من تا صب نموندم اون بفرستین به آدرسی پشتش نوشته شده .

 دایی با آرامش گفت :شـــــــــــ محمـد جان هیچی نگو .تو تا صب حالت خوب میشه.

 زنگ در به صدا دراومد.محمـد با اخم گفت :کی اومده؟

 میالد :من به دکتر نائینی خبر دادم 

د داد نزد :نیازی نبود به اون بگی من خودم میدونم چکار منم محمـ  

 نمیالد آروم باشی گفت و از در خارج شد و بعد از چند دقیقه با مرد میانسال خوش خنده ای اومد تو .فکر کنم با محمـد تو یه بیمارستا

 کار می کردن.

 نائینی:می بینم که آقا پسر ما مجنون شدن و دارن هذیون میگن 

بیرون نترسید محمـد خوب میشه  دد رو به ما گفت :بچه ها شما بریمیال  

من که دستام یه تیکه یخ شده بود.باور کنید شمام اگه قیافه ی بیحال رنگ پریدش و می دیدین میگفتین تا صب نمیمونه..هین اال زبونتو 

 گاز بگیر 

ه همین بارون قشنگ قسمت میدم محمـد همین االن خوب شه.طاقت با مهسا از اتاق بیرون رفتیم و پشت در بسته دعا میکردیم.خدایا ب

 ندارم اینطوری ببینمش.طاقت ندارم اون چشمای شیطونش و بی رمق ببینم .

مهسا به من نگاه کرد و گفت : بیا بریم لباسامون و عوض کنیم .از وقتی اومدیم همینا تنمونه .رفتم تو اتاق و یه تیشرت پیراهن خوشگل 

و پوشیدم .تو اون لحظه انقدر که تو فکر محمـد  دمپائم گلی پوشیدم که آستیناش پفی خیلی دخترونه و ناز بود.شلوار مشکی نارنجی  گل

بودم اصال مغزم قد نمیداد چی دارم میپوشم.رفتم بیرون و مهسا اومد گفت :من میرم برا داداشم سوپ درست کنم .گفتم :نمیخواد تو 

. لبخند زد و گفت :مرسی آجی فقط بذار بیام مواد وبهت بدمآتیش یکم گرم بشی داره میلرزه برو پیش  دستات  

باهم رفتیم پایین همه چیز و بم داد و خودش نشست روی صندلی گهواره ای آخی چقدر داداششو دوست داره .قیافش و ببین.حقم داره من 

اینکه دیگه...چند روز بیشتر نیست وارد زندگی محمـد شدم اینقدر بهش وابسته ام   

یه سوپ خیلی جانانه و لب سوزی درست کردم.آخ بوش پیچیده تو خونه.درسته تو خونه بابام خیلی دست به سیاه و سفید نمیزنم و غذائم 

 خیلی بلد نیستم درست کنم ولی به هر حال همین چندتا غذارم عالی درست میکنم .دایی اومد تو آشپزخونه و گفت :به به خانوم خانوما چه

 کرده .خوش به حال محمـد ..

 لبخند زدم و گفتم : خواهش میکنم خجالتم ندین .

دکتره که شبیه مشنگا بود از پله ها اومد پایین و با همه خداحافظی کرد و داییم تا دم در بدرقش کرد. دایی اومد تو آشپزخونه و گفت 

ا   یه نگاهی به مهسا کرد که رو صندلی خوابش برده بود بعد این سوپ و یا تو ی:دایی جان من میرم تا جایی سرم محمـد تموم شد 

 دوتامون خندیدیم که گفت :خالصه دیگه کار سوپ دادن به محمـد و به خودت میسپرم. مواظب خودتون باشین 

دا مهسا رو میالدم پشت سرش ازم خداحافظی کرد و دوتاشون رفتن.یا خدا و پیغمبراش ینی من باید به محمـد سوپ بدم.کاش با سروص

 بیدار کنم .نه بابا بدبخت گناه داره ببین چجوری آب دهنش سرازیر شده.

آروم از پله ها باال رفتم .پشت در نفس عمیقی کشیدم و آروم در و باز کردم.آخ آخ ببین چقد ناناز عین بچه ها خوابیده قربونش برم من 

میری؟ داری مدم برم که صدای آرومش اومد :کجااشک شد و او مرد جذابم.اصال طاقت نداشتم سرم و تو دستش ببینم چشمام پر  

 خیلی ناواضح حرف میزد ولی من فهمیدم چی گفت.گفتم:میرم بیرون که راحت بخوابی 

ناراحت خوابیدم ؟: ینی االن  گفت  



فعال تا تموم شدنش تنها بمون  برات سوپ میارمخندیدم و گفتم: بعد از سرمت   

شدن حـال محمـد نیست. خوبم خدایا شکرت که حالش بهتره.االن هیچ چیز برام مهم تر از راحت کشیددر اتاق و بستم و یه نفس   

یه پتو انداختم روی مهسا که همونجا غش کرده بود.رفتم عین این کدبانو ها سوپم و ریختم تو کاسه تا داغ نباشه زبون پسرم بسوزه.هه 

چقد پسربچه و نانازه خودش و حلق آویز می کرد.محمـد اگه میدونست با اون همه ابهت تو ذهن من   

خب فکر کنم دیگه االن سرمش تموم شده باشه.وای یه لحظه برم تو اتاق خودم و نگاه کنم .خب موهامم شونه کنم و آهان حاال شد قشنگم 

 االن.بدو بدو رفتم تو آشپزخونه ظرف سوپ و برداشتم و تق تق.

دم داخل .با اخم و اون چشمای تنگش از پنجره به بیرون خیره شده بود.فکر کنم نفهمید من هیچی نگفت سرم و از البه ال ی در بر

اومدم.اهمی کردم و رفتم داخل هنوزم نگاهش به همونجا بود ولی اخمش کمرنگ تر شده بود.با سینی غذا وایسادم باال سرش و گفتم 

دیگه وقت غذاس :خب   

کنار تختش.هنوزم داشت نگام می کرد ولی من داشتم کار خودم و میکردم.نگاش کردم و  نگام کرد که پرو پرو رفتم نسشتم رو صندلی

 گفتم:خب    

تموم شده ه  نمیخوای سرمت و در بیاری ؟تای ابروشو باال داد که گفتم :   

زده بود بیرون.نگاش  لعنتیش دست مردونش و جلو آورد.اوف خدا یه تیشرت تنگ مشکی تنش بود بازوهای دخترکشش با اون رگای

تو درش بیار . : کردم که گفت  

گفت :مگه میخوای کوه بکنی خیلی راحته دستم و بردم با دقت زیاد داشتم سعی میکردم درش بیارم.  

 گفتم:نه من دلم نمیاد 

 تو یه آن درش آورد پرتش کرد اونطرف و گفت :میخواستم تو ازین نازک نارنجی بودنت دربیای 

پاک و لطیفی دارم  باال انداختم و گفتم :من نازک نارنجی نیستم فقط دلشونه هام و   

 خندید و نگام کرد و گفت : هم خودت نازک نارنجی هم لباست نارنجیه

  چه عجب این خندید

 نگاش کردم که گفت :خیلی بهت میاد 

 داشتم آب میشدم که بحث عوض کردم و گفتم :تو سردت نیست با این لباس؟

رم میسوزم گفت :سرد؟دا  

چشماش دوباره درخشان و پرازستاره شده بود .تو نگاهش داشتم دیوونه می شدم که نگاهم و روی سوپ انداختم و گفتم : خب دیگه بیا 

 سوپتو بخور که سرد شد 

  تو درست کردی؟ گفت :

نتظر نگاهش کردم و گفتم :خب بیا بگیرش دیگه گفتم آره .م  

تکون داد که بشینه ولی خیلی سختش بود انگار.الهی بمیرم که انقدر ضعیف شدی خودش و همونطور که خوابیده بود   

 بهش گفتم:وایسا کمکت کنم 



سرش مرتب کردم : گفتم خب االن بالشتت و مرتب می کنم راحت بشینی  اخم کرده بود بازم.رفتم کنارش وایسادم .بالشت و پشت  

  بدنش کرده بود.ای خدا چقد تو این ثانیه دلم براش کباب می شد.حرارت بدنش و نفساش و حس میکردم.دستش و تکیه  

 یه دستم و و بردم پشت شونش و یه دستم گزاشتم رو سینش و کمکش کردم تکیه بده گفتم:آهــان حاال شد

 دستم و گزاشتم رو پیشونیش .اوخ این بچه انگار تو جهنمه .گفتم :محمـد تو داری میسوزی 

  اتیشم ام کرد و گفت:  یه ساعت پیش ندیدی چقدتو همون فاصله نزدیک نگ

میشه تو بهم بدیرو صندلیم نشستم و سوپ و گرفتم سمتش.به دستم نگاه کرد وخیلی مظلوم گفت :نگاهم و ازش گرفتم  و بعد   

بدنم خیلی درد میکنه نمیتونم مهساچشمام متعجب شد که گفت :به جون    

از دست اون چشمات که تو اوج مظلومیت بازم وحشیه و فریاد میزنه. کنم چکار  آخـــــــ.  

قاشق و بردم سمت لباش اونم عین بچه آدم میخورد.چرا انقد دوست  نتونستم بهش نه بگم لبخندی زدم و اون  مثل بچه ها نگام می کرد.

  ستی که تو عمرم دیدمدارم محمـد.تمام حرکاتت و زیر نظر دارم.بدون شک تو هر حالتی جذاب ترین مردی ه

خودش به خاطر شکل و شمایلشو اون طرز غذا خوردنش بدجوری خندم گرفته بود ینی قشنگ داشتم خودم و کنترل می کردم ولی وقتی 

  ممنونو با لحن جدیش گفت : گرفت رو صورتش جا  دوباره اون اخم لعنتی بلند زد زیر خنده منم  نیشم باز شد.

  . بدمزه بود؟گفتم:هنوز خیلیش مونده 

  احساس کردم کالفست. نیم نگاهی بهم انداخت و گفت : بدنبود. بازم ممنون

نگاهم و از یه دوتا تیکه بارش کنم که بیخیالش شدم و و خواستم داره شوخی می کنه یا جدی میگه .شونه هام و باال انداختم  ماصال نفهمید

  چشمای بستش گرفتم.

  با من قهر کردی؟ با همون صدای بیحالش گفت : بلند شدم برم که دستم و گرفت و

 _:نه من قهر نکردم 

  چشمات که این و نمیگهگفت : 

  ؟ گفتم :مگه چشمای من چه شکلیه

  نگاهش و ازم گرفت و با اخمای درهم گفت :شب بخیر

یخواست ولی به اجبار خودم و از بوی تنش جدا کردم و با سینی سوپ رفتم پایین .دلم نم  

مهسا بدبخت و تکون دادم که از سر شب همونجوری خشکش زده بود رو صندلی .مهسا عین جن زده ها پرید تو جاش گفتم:چته رفتم 

  ؟ آروم مگه آدم فضایی دیدی

 نگام کرد و گفت : واال تو آینه خودتو ببینی شک میکنی آدم فضایی یا نه 

 گفتم: مگه من چشه 

قربون آجیم برم که انقد حواسش به همه چیز هست ؟ برو یکم بخواب ،محمـد بهتره .گفت :خب عشقم زیرچشمت تا گردنت کبوده   

بخواب من میرم باال سرش  یکمبیا   



 گفتم: تو روخدا نه تو بری باال سرش با این شکل و قیافه ایست قلبی میکنه 

 تو آینه خودش و دید زد و با دیدن موهای هپلی و جادوگری دوتایی زدیم زیر خنده.

. .به صدا درومدخونه زنگ   

  کو؟ تنها بود که مهسا پرسید :پس داداشم ناصردایی 

میالد بچم رفت پیشش که دختره غر نزنه دایی: شهال خانوم دلش به تاالب تولوب افتاده بود   

 مهسا خندید و گفت :دایی بچه تو شکمشه تو خیلی بدجنسی 

 دایی ولم کن بابایی گفت و رفت باال پیش محمـد.

شهال کیه؟گفتم:  

 _:زن میالده یکم شیشه خرده داره ولی من نمیدونم چرا دلم براش میسوزه.

 لب و لوچش آویزون شد و گفت :بیچاره من که هردو زن داداشم جنسشون خرابه 

 نازش کردم و گفتم :آخی میدونم سر و کله زدن با آدمای بدجنس خیلی طاقت فرسا

 شیطون نگام کرد و گفت : البته یه راه امیدی هست 

 چشمام گرد شد و گفتم :هان؟

 گفتم: عزیزم خب تو این همه لوندی میکنی داداش مارم از راه به در کن دیگه 

 تو دلم گفتم قربونت داداشت همینجوریشم از راه به در هست.

 گفتم:مگه بشم زن دوم خان داداشتون چون مثل اینکه فراموش کردین یه زن داره 

 مهسا گفت :راست میگی .الهی بمیرم برا داداشم که انقد مظلوم تاوان مرد بودنش و داره پس میده 

 نگام کرد و گفت :هیچوقت پرسیدی چرا داداشم داره با کسی ازدواج می کنه که دوسش نداره ؟

ومه همیشه برام عجیب بوده منم که فضول...گفتم :خب معل  

خندید و گفت :راستش محمـد میره مهمونی تولد یکی از دوستاش که کلی دختر چشمشون دنبال محمـد بوده.اونجا محمـد خام یکی میشه و 

...  

ی اونشب با رامین بهم : خب داشتم میگفتم .خیل چال یهو تو جاش سیخ نشست و گفت عینمتفکرانه به حرفاش گوش میکردم که دیدم 

 خوش گذشت

که مهسا الل شد  ه.با اون چشمای گرگیش داشت مهسا رو نگاه میکرد.همینم وا این دختره ام یه چیزیش میشه.برگشتم عقب و نگاه کرد

خیس میکردم.واال بوخودا  درجایهو.اگه به منم با اون اخم نگاه میکرد جام و   

بدنش درد نمیکرد.رفت کنار مهسا نشست و با همون موهای ژولیدش که حتی با اونام جذاب بود  این کی از جاش بلند شد اومد پایین مگه

نقطه متفکرانه خیره شده بود روی زمین.شعله ی آتیش روی یه طرف صورتش نور انداخته بود.انقد سوک*سی شده بود که  یهبه 

اک یو بیبی میخواستم بپرم تو بغلش.سیکس پکش  کامل از زیر تیشرتش معلوم بود.ف  



 اوخ نگاهم و دزدید.داشتم دیوونه میشدم از این سکوتش و نگاهاش که صدای دایی اومد:بچه دیر وقته شمام خسته این .

که خیلی خسته شدم  یکیمهسا گفت :آره دایی خدا وکیلی من   

  همه رو خجالت زده کردی با چشم و ابرو گفتم :آره تو که خیلی اصا

کرد و گفت :منظورم تو نبودی من این فرشته رو گفتم که تا االن مواظب شازده پسر بوده. دایی پوکر مهسا رو نگاه  

 همه خندیدیم و من و مهسا رفتیم باال.مهسا رو بوس کردم و رفتم الال کردم

. 

  صبحونه شدم.پشت میز نشستم و با دایی و مهسا مشغول 

یکنم و رشتم چیه از خانوادم پرسید.بعد زیر چشمی مهسا رو نگاه کرد و دایی بعد از کلی پرس و جو از خودم و این که چه کارایی م

 گفت : خبر داری که برا این هفته میان ایران ؟

 مهسا با تعجب نگاش کرد و گفت : کیا؟

 دایی پوکر گفت : عمم اینا .مامان بابات دیگه 

 مهسا لقمش و قورت داد و گفت : آخه برا چی؟

و گفت :بابات و که میشناسی غرغر میکنه تو سر مامانت که بریم ایران برا این بچه عروسی بگیریم . دایی شونه ها شو باال انداخت  

 _:وا دایی حاال خوبه ما بهشون گفتیم محمـد االن شرایطشو نداره ،بعدشم ما که میدونیم این دختره حرفاش راست نیست پس...

حرفاش و باور کرده و محمـد میگه باید پای کاری که کرده وایسه  ت_:فعال که بابا  

 مهسا به من نگاهی کرد و عصبانی از جاش بلند شد و رفت.

دایی داشت با خودش یه چیزی می گفت که رو کرد به من  و گفت : دایی جون قضیه این از خدا بی خبرایی که دوستت و دزدیدن چی 

 شد.؟ خیلی باید مواظب باشیم که دوباره سر و کلشون پیدا نشه 

ثل اینکه اون آدم رفته خارج ایران حاال از این همه مهربونیش میخواستم خرذوق شم گفتم: راستش محمـد هنوزم پی گیره و پلیسا میگن م

 چه خصومتی با من داره نمیدونم .

 متفکر نگام میکرد که گفت : این هرچی هست با تو مشکلی نداره 

  ؟ چشمام گرد شد و گفتم :پس با کی مشکل داره

خانوادت .پدر و مادرت چاییشو مزه مزه کرد و گفت :   

  گگفتم: شما از کجا میدونین

م هرکی از بیرون به قضیه نگاه کنه میفهمه.احتماال اون میخواد خانوادت و تهدید کنه این چیزیه که محمـد میگه و کامال هم گفت : عزیز

 منطقیه 

 وای بدجوری دپرس شدم.باید برم خونه .میخوام مواظب خانوادم باشم.  



ی انقدر نگران باشی ولی محمـد فکر همه چیز و میدونم داری به چی فکر میکنی .حقم دار دخترم دستشو گزاشت رو دستم و گفت :

 کرده .خانوادت کامال در امانن باشه؟

 االن با این حالت جذابش شبیه محمـد شده بود.با این تفاوت که این چشماش سبز بود و محمـد مشکی

ش پرسیدم :محمـد کجاس؟ بلند شد و از آشپزخونه خارج شد.بعد ازینکه زنگ زدم و با مامانم صحبت کردم رفتم پیش مهسا و از  

باهوش ترینه کن. میدونی داداشم تا االن چند نفر و از اعدام و مرگ نجات داده؟براش دعا  با موکلش دادگاه داره _:بچم امروز   

 لبخند زدم و گفت :منم از مرگ نجات داده 

با مهربونی نگام می کرد که گفتم: مهسا احساس کردم مامانم گریه کرده صداش خیلی نگران و غمگین بود همش میگفت من اینجا دق  

 میکنم با لیا و بابات میایم همونجا زندگی میکنیم که جامون امن تر باشه.چیکار کنم خیلی میترسم ..

محمـد هرکاری میکنه تا زودتر شر این قضیه کنده بشه.مطمئن باش خیلی مهسا دستشو خواهرانه گزاشت رو شونه هام و گفت :  

 زودهممون ازین نگرانی خارج میشیم خواهری 

دستشو حلقه کرد دور شونم و دونه دونه گالی تو باغشو که خیلی رنگی رنگی و خوشگل بودن نشونم داد.واقعا که انرژی و وقت 

شما به نگهداری از گال عالقه دارین.؟دلم برای گالی تو باغچمون تنگ شد.گوگولی  صرفشون کرده بود آخه خیلی قشنگ بودن.ببینم

 های من ..

با مهسا میز شام رو چیدیم و منتظر شدیم تا محمـد بیاد.فکر کنم خیلی خسته باشه وقتی برسه.باالخره هرچی نباشه قهرمان من جون یه 

.و نجات دادهکه به ناچار قاتل یه مرد متجاوزگر شده ردختر جوون و   

صدای باز و بسته شدن در اومد.خدایا شکرت داشتم دیگه از دیر اومدنش دق می کردم.اول صدای بم و آرومش اومد بعدم قامت بلند و 

رو ند قطره نم بارون چجذابش نمایان شد.گوشی تلفنش روی گوشش بود و  با کسی حرف میزد.آخ الهی چقد خسته و پریشونه قیافش.  

بود.مهسا با اشاره بهش گفت که شام حاضره  موهای آشفتش  

محمـد با سرش گفت نمیخورم و با اخمای تو همش بدون اینکه حتی نگاهی به من بندازه رفت باال.مهسا به دایی نگا کرد.دایی گفت 

 :ولش کن گشنش بشه خودش میاد 

س و داشت ولی دایی خوب دولپی مینداخت باال .بامزه نشستیم پشت میز و مشغول غذا شدیم.اصال اشتها نداشتم.فکر کنم مهسائم همین ح

ی جذاب .جسمم پشت میز شام روحم و فکرم پیش محمـد واخمای درهمش.ینی با کی داشت حرف میزد.بعد از شام به بهونه ی رفتن به 

هنوزم داشت با کسی حرف میزد ،با همون صدای خشن و غمگینش: اتاقم پشت در اتاق محمـد وایسادم .  

: آره قربونت برم محمـد  

 _:عشقم الزم نکرده نگران من باشی ، من خوبم 

 _:نه قشنگم کی گفته 

 _:خیلی بی جا کرده که گفته 

 _:دلم برات تنگ شده برگرد بیا دیگه 

 _: فعال اصال حرف عروسی رو نزن  

 _:خودم باهاش صحبت می کنم تو نمیخواد چیزی به بابام بگی من پسرشم بلدم چجوری نرمش کنم 

 _:نگران نباش زندگیم خودم درستش میکنم .نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره 



  نازنینم_: مراقب خودت باش 

 وای بسه دیگه این چرا با هر کلمش قلب من و هزار تیکه میکنه.

 نازنین کیه ؟چقدر دوسش داره که باهاش اینطوری حرف میزنه 

.دراز کشیدم همونجا و االن وقتش بود یکم اشک رفتم نشستم رو تختم جلوی آینه.اال تو هرچیم که باشی بازم به پای نازنینش نمیرسی 

ای نازنینش نیاد با ما شام بخوره.خدایا چکار بریزم.ای کاش ازاینجا برم.برگردم تهران .نمیتونم تحمل کنم که محمـد به خاطر شنیدن صد

 کنم آخه من..

 چشمام باز شد.ساعت چنده؟

صبحه.من چرا همینجوری خوابم برده.سردم شد رفتم لب پنجره اوه مــــــای گاد داره برف میاد .مگه میشه هنوز دقیقه  20و  6ساعت 

ب بخورم که دیدم مهسا تو پذیرایی کنار شومینه نشسته و داره احتماال با که زمستون نشده .نمیدونم دقیقا فاز آسمون چیه.!رفتم پایین آ

عشق جانش حرف میزنه.رفتم پیشش که لنگش و جمع و جور کرد بعد که قطع کرد گفت : وای اال تو میگی من چکار کنم .بابام این هفته 

 بیاد ببینه من و رامین برگشتیم به هم دیگه خون به پا میکنه

د اینکارو کرده حتما خودشم درستش میکنه دیگه گفتم: خب محمـ  

 گفت : آره از اون بابت خیالم راحته .ولی بابای من ترسناک تر از این حرفاس ..

 دوتا جعبه کادو شده کنارش بود.داشتم بهشون نگاه میکردم که مهسـا با خوشحالی  دستاش و به هم کوبید گفت : خب بیا اینا رو باز کنیم 

حاال ؟ گفتم: چی هستن  

 گفت: همونطور که میدونی دایی من یه چهار روز پیش از کیش برمیگرده اینارم برای ما خریده 

 گفتم: برای ما؟

 _: آره پس چی داییم از اولی که تو اون اتفاق برات افتاد خبر داشته.تازه تا گفتم کی هستی بدجوری دست و پاش و گم کرد 

 گفتم: مگه داییتم منو میشناسه 

نمیدونه چی به چیه من بیچارم که ما نسبت خانوادگی داریم ولی تنها کسی که این وسط  _:گفتم  

 تو فکر رفتم که جعبه قرمز خال خالی سبز و جلوم گرفت و گفت :بیا باز کن دیگه 

مال خودش و باز کرد.یه لباس خوشگل و عروسکی مشکی که یه گردنی پاپیونی مشکیم باهاش داشت که کف من یکی برید.خیلی ناز 

 بود .گفتم :بدو بپوشش ببینم 

 گفت : من عوض میکنم بعد تو ام همزمان عوض کن که دوتامون از دیدن هم هیجان زده بشیم. 

 بلند خندیدم و گفتم باشه 

و نیم صبح چه خل بازیا که نمی کنیم ما. 6تیم تو اتاق خودمون .خخ ساعت هر کدوم رف  

جعبه رو باز کردم .اوه مای فاک . یه لباس سفید و بلند حریری که آستینش بلند و پفی بود و دستام کامل توش پیدا بود.و قسمتای دیگشم 

هم معلوم نمیشد وگرنه شرفم میرفت. 18 با اینکه تور بود ولی زیرش پارچه سفید داشت و هیچ جا از جاهای مثبت  

بدو بدو از پله ها رفتم پایین .آخ آخ چقد که لباسه به این توله دختر ناناز میومد. رامین چه حالی بکنه با این شیرین عسل.ای االی 

 جیزگرفته .



 مهسا عین وحشیا پرید سمتم و گفت :وای اال خیلی بهت میاد توله 

 گفتم: چاکریم 

  _:خوش به حال اونی که میخواد تو رو بگیره 

 بلند خندیدم و گفتم اتفاقا منم همین االن تو دلم داشتم به رامین دری وری میگفتم 

ریسه رفت که تلفنش باز زنگ خورد. کال بچم با ترک دیوارم ریسه میره .قبل از اینک جواب بده رو کرد به من و گفت : آجی میشه 

سرش درد میکرد بذاری رو میز محمـد اون قرص و آب و ببری   

  ؟ پرسیدم: مگه هنوز بیداره

 تلفن و جواب داد و رو به من گفت : فک کنم بیدار باشه 

 به لنگام که از زیر لباس یه نمه پیدا بود نگا کردم.عه وا.

 آروم در زدم صدای نیومد .در و باز کردم و سرک کشیدم .آخی بچه خواب بود.نگاش کن تو روخدا.

 وای چقد اینجا سرده ، ینی خودش پنجره رو باز گزاشته ؟نکنه هنوز تب داره .

.بهت سوپ دادمآسمون رنگش آبی خیلی تیره بود و کم کم داشت روشن میشد ولی هنوز تو اتاق تاریک بود.یاد دیشب بخیر که   

اشتم روی پیشونیش یکم داغ بود وتب داشت.اومدم رفتم آب و آروم گزاشتم رو میز کنار تختش.نگاش کردم یکم اخم کرده بود.دستم و گز

بود و یه حلقه  کمرم  محکم دور.دستش رومحمـد رم پنجره و ببندم ،دستم کشیده شد.لیوان آب برگشت و آب ریخت رو میز و من  افتادم ب

گوشم و نزدیک لبش بردم .چیزای و تو خواب و بیداری زمزمه میکرد.  

شنیدم.خیلی آروم و بی حال بود ولی من   

 _:دوست دارمــــ

  چندبار پشت سرهم گفت و من از سرمای زیاد به خودم لرزیدم.با اخم ازش جدا شدم و پنجره رو بستم.هنوز یکم داشت برف میبارید.

 از اتاقش خارج می شدم و یه نگاهی بهش کردم.بیدار شده بود و با چشم نیمه باز داشت نگام میکرد.خدایا برق چشماش ..

بود؟م که مهسا اومد سمتم : بیدار در و بست  

 گفتم: نه خواب بود.چالق بازی درآوردم و آب و ریختم رو میز 

 لپم و کشید و گفت : دست و پا چلفتی خودم.عیب نداره االن براش میبرم.تو برو بخواب

 شب بخیر گفتم و رفتم خوابیدم.

  

 از پشت نزدیکش شدم و زدم رو شونش. 

داشت به کسی میگفت: قربونت برم تو همه ی زندگیمی.به خاطر تو نفس میکشممحمـد پشتش بهم بود و   

 با چشمای گرد رفتم اون طرفش خدای من .چشمام پر اشک شد.با چه عشق و ولعی اون دختر و تو لباس عروسیش میبوسید.

.هردوشون با تعجب بهم نگاه کردن اخم کردم دیگه نمیتونم این صحنه ی لعنتی رو تحمل کنم .زدم به دختره و پرتش کردم  اونطرف  



تنش بود.سفید و بلند حریر. چهرش ، خیلی شبیه من بود فقط یکم بزرگتر میزد.من س نگاه لباسش کردم.مثل همین لبا  

کرد دور کمر ظریف دختره و با لبخند به من گفت : میبینی خانوم کوچولو این همون ه ش و حلقمحمـد با اون تیپ جذاب مردونش دست

یه که من دیوونشم.خیلی شبیه توئه نه؟دختر  

با چشمای اشکی به هردوشون نگاه کردم .سرش و گزاشت روی سینه ی محمـد و با خنده ازم دور شدن.دور دور انقدر که دیگه به جز 

 آسمون برفی هیچی نمیدیدم...

این دیگه چه کابوسی بود.اگه حقیقت داشته چشمام و بازکردم.یه قطره اشک از چشمم چکید. روی تختم نشستم و به خوابم فکر کردم .

 باشه ...من میمیرم 

با اون موهای ژولیده از اتاقم رفتم بیرون و سرم پایین بود و هنوز داشتم به خواب..به کابوس وحشتناکم فکر میکردم.آخ این دیگه چی 

ندونای سفید و مرتبش بهم میخندید.چشمام هنوزم نیمه باز بود. بود.سرم ترکید .داشت با نیش باز و اون د  

اینطور که گوشای تیزشدم شنیدن انگار محمد  سم و عوض کردم .نشستم پشت میز کنار مهسا فتم دبلیو سی.مسواکم و زدم و رفتم لبار

بود بیرون .دلم هواش و کرد. رفته  

 بعد از صبحونه مهسا گفت : اال میای با رامین بریم تا یه جایی 

 گفتم: کجا ؟ 

 گفت : حاال شما افتخار اومدن بده میفهمی 

 گفتم: من که پایه ام 

و گفت : عشق همیشه پایه خودمی  لپم و کشید  

 گفتم: راستی دایی کجاس دیشب بابت لباس ازش تشکر نکردم

من از جای تو تشکر کردم و گفتم که چون خواب بوده تو نخواستی بیدارش کنی.گفت : دوشواری نداریم قربونت برم   

 بعد از پوشیدن لباسام زنگ زدم به بابام 

 بابا : الو دخترم 

ودم _:سالم بابای خ  

 _:سالم قربون شکلت برم

 _:بابا من دلم میخواد دیگه برگردم بیام .

 _: چرا قربونت برم مگه چی شده ؟ اونجا اذیت میشی؟ 

 _: گفتم اتفاقا برعکس خیلی باهام مهربونن ولی من دیگه نمیخوا م زحمتی بهشون بدم.بعدشم دلم برا شماها تنگ شده 

سری آدم هستی منم دلم برات تنگ شده ولی وقتی  یهردم.اینطور که میگه تو هنوزم تحت تعقیب _: بابا جون من با محمـد جان صحبت ک

به این فکر میکنم که تو تو خطری پس میگم بهتره همونجا بمونی .اونجا محمـد آدمای زیادی استخدام کرده که مواظبتن اصال این و 

 میدونستی؟

میره خصومت خانوادگی باشه .پس شما بیشتر از من باید جاتون امن باشه ._:بابا جونم آخه مگه محمـد بهت نگفته .احتمال   



 _:خب برای همینه که مائم داریم میایم اونجا 

 چشمام گردالی شد و گفتم: چی شد؟ 

یکنیم  تا ببینم _: ما تا کی به هوا این قضیه باید از هم دور باشیم .پس میایم اونجا.با داییات و عمو احمد و محمـد جان این قضیه رو حل م

 این آدم آشغال کیه چشمش ...

که گفتم : باشه باشه بابا آروم باش .محمـد چی میگه ؟ عصبانی شد   

ما کال بیایم اونجا زندگی کنیم تا آبا از آسیاب بیفته _: اونم موافقه که   

 _:بابا پس کارت چی ؟ کنکور دادن من چی  ؟ 

ن من بعدا بت زنگ میزنم بابام صداش و آروم تر کرد و گفت : باباجا  

 باهاش خدافظی کردم و رفتم بیرون از اتاق .سوار ماشین مهسا شدم.

 مهسا : چی شدی تو چرا انقدر پکری؟ 

 گفتم: خوبم عشقم آخر نگفتی قراره کجا بریما 

 گفت : میدونم که وقتی ببینی  مثه چی ذوق میکنی 

 گفتم: باوشه 

من از هیجان مثه عقاب جیغ میزدم فقط.گاز داد و بعد کع رسید به شهر بازی   

 مهسا گفت : گفتم ذوق میکنی ولی نمیدونستم کرم میکنی 

 گفتم : راستی مگه نگفتی رامین جونتم میاد 

 گفت: چرا بیشور آقا به خاطر کار شرکت مسخرش گفت نمیتونم بیام 

 گفتم: عه خب حاال میذاشتی یه روزی که اونم باشه 

هش کرد بذارین یه روزی که من باشم ولی من بش گفتم به من چه میخواستی شرکتتو به من ترجیح نمیدادی و گفت: اتفاقا خودشم خوا

  میکنممن با اال جونم میرم کیفشو 

 به لحن مثل بچه های دوسالش خندیدم و با دست به ترن اشاره کردم و گفتم : جان من اول اون و بریم 

 چشمی گفت و باهم سوار شدیم.

ت می کنه میفهمن چه گهی کدخترای ترسویی که مثل من مثال دارن خفنی و شجاعتشون و نشون میدن تازه وقتی ترن شروع به حرینی 

 خوردن.

 دو تا پسر میمونم پشت سرما تیکه مینداختن و بهمون میخندیدن ولی ما مث این جن زده ها جیغ میزدیم و طلب بخشش میکردیم از خدا.

تیم تو کافه ی شهربازی و موهیتو سفارش دادم ،مهسائم آب پرتغال .هر قلپ که میخوردم گلوم میسوخت به خاطر رفتیم نشس ترنبعد از 

  ؟جیغ و هوار گفتم : توام داری میسوزی

 اخم کرد و گفت : من از توک سر تا ماتهتم داره میسوزه انقد جیغ زدم .



تون خوشگالی شهر جفت ماتهتایهمون پسرا از کنارمون رد شدن و گفتن : قربون   

هردو عصبانی نگاهشون کردیم .مهسا اومد جر واجرشون کنه که دستم و گزاشتم رو دستش و گفتم : ولشون کن نمی بینی دنبال شر 

  ؟میگردن

 مهسا گفت راست میگی بیا بریم اون یکی رو سوار شیم .

دا بیا بریم اون چرخ و فلک بزرگه بعد از چند تا وسیله ی به شدت خطری و وحشتناک گفتم: مهسا تورو خــــــ  

 مهسا گفت : حاال یه جوری قسمم میدی انگار االن بستمت به درخت دارم فلکت میکنم 

 دوتایی سوار شدیم.اوف خیلی بزرگ و بلند بود.آروم آروم حرکت میکرد و میرفت باال.دیگه هیچکدوم نای جیغ کشیدن نداشتیم.

بودی با محمـد حرف زدم  مهسا گفت : اال من دیشب وقتی تو خواب  

 گفتم: خـــب 

 _:و یه چیزایی فهمیدم که اگه بگم ..برگات میریزه 

 گفتم: از همین االن برگام ریخته ..بقیشو بگو 

 خندید .دیگه تقریبا به باالی باال رسیده بودیم دریا کامال معلوم بود .دست از سلفی و عکاسی برداشتم و نگاش کرد.

من و تو دختر عموییم   نفسی کشیدو گفت : اال  

  ؟اول تعجب کردم بعد خندیدم و گفتم: شوخی میکنی دیگه

.ولی  حقیقته ..جدی سرش و تکون داد و گفت : االن عکس العملت دقیقا مثل دیشب منه   

  من بوده؟گفتم : پس ...پس ینی اونی که بابات و طرد کرده بابا فرهاد 

دریا خیره شد و با سر گفت آره .به   

من از تعجب شاخ درآوردم .گفت : محمـد تعریف کرد یه روز یه مرد از شماره ناشناس بهش زنگ میزنه بهش میگه فوری بیا 

تهران.بعد که محمـد میره تهران یه مرد بهش میگه که بعد از مدت ها باالخره برادر زادش و پیدا کرده بعد از کلی پرس  وجو.اون 

  بود محمد.عد از عروسی لیا انقدر تو خودش مردم بابای تو بوده .برا همین ب

بعد ازچند دور رفتیم پایین و هر کدوم تو فکر خودمون غوطه ور بودیم.پشت سر مهسا بودم که لیا زنگ زد.داشتم از امروزم براش 

دا میزد.میگفتم که چقدر خوش گذشت.به هرهر کرکر افتاده بودم که صدای داد کسی رو از پشت سرم شنیدم و اون اسمم و ص  

ترسیدم و برگشتم سمتش که با ضربه از جام کنده شدم و پرت شدم اونطرف تر.به خودم اومدم که دیدم ماشین بوگاتی با سرعت خیلی 

وحشتناکی ازمون دور شد.با قیافه نگرانم به محمـد نگاه کردم که  ازجاش بلند می شد و با اخم بهم نگاه میکرد.داییش و داداششم بودن 

یلی عصبانی دستم و گرفت  وبلندم کرد بعد روبه روم وایساد و با صدای بلند گفت : مگه نمیدونی وسط خیابون نباید با تلفن .محمـد خ

نمیمونیحرف زد. نگران نباش اون هنوزم زنگ میزنه ازش بی خبر   

 منظورش گوشی تو دستم بود

 صداش و باال تر برد و گفت : دختره ی سربه هوا 

محمـد هرچی گلم سمت خیابون و با ماشینش دور شد.چشمام یه کوچولو خیس شد که دایی اومد بغلم کرد و گفت :  دختربعد رفت به اون 

 میگه بخاطر خودته .اون حق داره عصبانی بشه چون خیلی ترسیده بود 



تام و جری  خودمم به محمـد حق دادم .اگه اون االن نبود من پرت میشدم روهوا .شایدم چاپ می شدم رو زمین .مثل  

ی خسته و ناراحتم سوار ماشین مهسا شدم و دایی و میالدم با ماشین خودشون پشت سر ما میومدن . قیافهبا همون   

  ؟گفتم : مهسا محمـد از کجا می دونست ما اینجاییم

ببینم کجایی  هنوزم دستام داره میلرزه تقصیر من بود برنگشتم ،گفت: اصال نمیدونم من هیچی بهش نگفتم .خدا رحم کرد  

 گفتم: خودتو سرزنش نکن تقصیر خودم بود 

  باز تو افکار خودمون غوطه ور شدیم تا وقتی که رسیدیم خونه .

لباسام و در آوردم انداختم روی تخت. صداهایی از پایین میومد .روی پله ها وایسادم و محمـد و پریا چشمشون به من افتاد .محمـد داشت 

که من و دید اومد سمت پله ها با مهسا حرف میزد.بعد   

 مهسا : داداش دعواش نکنی 

 _:فقط میخوام باش حرف بزنم 

 پریا فیسان چسان پشت سرش میومد که محمـد داد زد : تنها میخوام حرف بزنم .

وایسا و بعد جلو تر من رفت سمت اتاقم. درو بستم که گفت  مپریا با نفرت نگام کرد.هه حقش بود میمون از خود راضی.روبه رو

 بشین.وا این چرا داره رژه میره.بعد اومد نزدیکم و گفت :  میخوام صریح و واضح بگم 

  ؟چیو:نگاش کردم  و پرسیدم 

مطمئنا امروز فهمیدی که اوضاع از چه قراره .ینی که من و تو ...نشست کنارم و چشم تو چشم  گفت :   

ب نگاش کردم و بعد منظورش و متوجه شدم .متعج  

گفت : همینطورم که میدونی بابای من از خانوادش متنفره . این حقیقته .بار ها مامانم اسم شما رو تو خونه آورده ولی آخرش با دادا و 

رم شرط ببندم بعد ازینکه بابام دیوونه بازیهای بابام تموم شده .میدونم اون با شما مشکل داره ولی نصفشم داره فیلم بازی میکنه.حاض

اینجا خونه ی مهسا...ازت میخوام یه مدت اینجا نباشی  میادنرم میشه .اون فردا شب  دلش قضیه از چه قرار بوده بفهمه  

 با اخم نگاش کردم.داشت من و بیرون میکرد ؟ ادامه داد : ازت میخوام..یه مدت ،بیای پیش من زندگی کنی.

چی ؟  چشمام گرد شد و گفتم :  

باباهه با دیدن تو به سرش میزنه اصال نمیخوام تو این خونه به تو توهینی بشه که بد قاطی  دیگه میدونممن شونه هاش و باال انداخت : 

 می کنم .

 ای جـــــــونم که انقد هوام و داری .

میان این جا تحت محافظت خودم باشی .گفت : از طرفیم نمیخوام برگردی تهران ،میخوام تا درست شدن قضیه و تا وقتی خانوادت   

 تن صداش آروم شد و گفت : خب؟ 

گفت : بهم حق بده . چشماش و نگاه کردم که ستاره توش فوران میکرد.  

  تو خواهر کوچولوی منیگفت : نمیخوام اتفاقی برات بیفته... زد پشت گوشم وموهام و 



با اینکه میدونستم این نگاهای پراز برقش فقط از بابت اینه که من و مثل خواهر عزیز دلش می بینه نه دختری که عاشقه ولی من 

 اینطوری تو ذهنم تصور کردم که محمـد از روی عشق داره اون طوری نگاه و نوازشم می کنه.اصال بذارین دچار سوء تفاهم بشم. 

بهت سر نمیزنن؟مامان بابات مگه  ن بیام تو خونه ی توم به خودم اومدم و گفتم: خب  

 اخمی کرد و گفت : من دوساله تو خونم زندگی میکنم یه بار بابام زنگ نزد بپرسه مرده ای یا زنده. ببین از من متنفره

امانم میاد که اونم همه و گفت : فقط ..م آخه چطور میتونی از یه همچین پسری که همه آرزوشونه داشته باشنش متنفر باشه.نگام کرد

  چیزو میدونه 

 یکم فکر کردم که باز اون نگاه گیراش و بهم دوخت و گفت : قبول ؟

 دیدم چاره دیگه ای ندارم .سرم و تکون دادم گفتم : قبول 

یا بهتر بگم.با محمـد با بی حوصلگی لباسام و چیدم تو کیفام و زیپشون و بستم .خیلی گرفته بودم اصال دلم نمیخواست از پیش مهسا برم  

 تنها باشم من نمیتونم .حاال خوبه کاریم بام نداره ها ولی..

خندون ولی چشمای غمگین اومد نشست کنارم روی تخت.منم بهش لبخند زدم که دستام و گرفت و گفت : در باز شد و مهسا با لبای 

دورباشی.من واقعا به بودن تو خونه عادت کردم بهت وابسته شدم  تو ازممیدونم برات سخته .مطمئن باش برای من خیلی سخت تره که 

ولی..ولی به قول محمـد من بابام و خوب میشناسم قاطی کنه همه چیز و به هم میریزه نمیخوام دلت بشکنه وآخرم بدون حل کردن اون 

ونی محمـد خیلی نجیبه به هیچ دختر به چشم بد اگه محمـد و نمیشناختم محال بود بذارم بری پیش اون ولی خودتم میدمسئله ازینجا بری.

 نگاه نمی کنه.

 تو دلم گفت آره خیلی نجیبه مخصوصا شبا زیر بارون نجابت ازش فوران میکنه.

محمـد محو افکارش بود که با دیدن من رو پله ها بلند شد اومد سمتم   لبخند زدم مهسا کمکم وسایلم و آورد پایین.  

  م؟میمونگفتم :تا چند روز اونجا 

گفت : نگران نباش چشم به هم بزنی ازشرم خالص میشی  با قیافه ی خنثی و بی تفاوتش  

.یواش در گوشم گفت : میدم خندیدم و رفتیم سمت ماشین .مهسا دو الشد و از پنجره ماشین گفت : هرروز میام بت سر میزنم قول 

ت نداره میزنه ...دهن مهنتو سرویس می کنه.خوشگل موشگل نکن این ظرفی شمواظب خانداداش ما باشیا هی جلو  

 اخم کردم و گفتم: پس اون تو نبودی تو اتاق میگفتی داداشم نجیبه فعال که خیلی عجیبه 

 گفت : اونطوری گفتم که بد به دلت راه ندی 

ا بریم م بدهپلیدت تموم شده اجازه  نصیحت کردنایمحمـد اومد پشت سر مهسا و دستاش و زد به هم و گفت : اگه   

  مپشت سر آدم دوما من هیچ چیز پلیدی نگفتمهسا گفت : وحشی آقا اوال که قلبم داره از سینم میزنه بیرون همیشه عین جن ظاهر میشی 

 محمـد جونم اومد سمت در راننده و گفت : آره تو که راست میگی

با مهسا بابای کردم و....محمـد نشست تو آینه یه نگاه به اون قیافه ی ته ریش دار جذابش کرد و من   

 بعد از یک دقیه دست تکون دادن با مهسا درست نشستم و با نفس عمیقی خودم و آروم کردم .

شما دو نفر یه لحظه بعدشم یه جورایی با کارای  .شمی نگاه و گفت : میگم حاال خوبه دارم میبرمت چند خیابون باالترمحمـد زیر چ

 احساس کردم دیو دجلم 



کردم و گفت : مگه نیستی؟ شیطون نگاش  

 ابروهاش و باال انداخت و گفت : خب تو هنوز اون روی سیاه  من و ندیدی 

پلید من و ندیدی ی من به جلو نگاه کردم و گفتم: اتفاقا توام چشمه ها  

 خنده کج دختر کشی زد و دیگه تا رسیدن هیچ حرفی نزدیم.

اینجا بدجوری تنگ شده بوداوخ من باز برگشتم به این قصر رویایی .دلم واسه   

 رفتیم طبقه باال و گفتم : حاال کدوم اتاق واسه منه؟

 رفت سمت یکی از اتاقا و درش و باز کرد وپرسید : دوسش داری؟

: بــــله خیلیم زیباس  مکرم داشت.رنگایی که من عاشقشون بودم.با لبخند گفت و تم قرمزخیلی خوشگل بود اتاقش   

ه اتاق و گفتم: قرمز رنگ مورد عالقمه دوباره نگاه کردم ب  

و البته زیبا...با اون چشمای شیطونش لبخند کجی زد و رفت بیرون .این چرا بعضی وقتا انقد قیافش شیطانی میشه.  

ت لباسام و عوض کردم و نشستم رو تخت.گوشیم رو درآوردم و زنگ زدم به مامانم و باهمه حرف زدم .بهم گفتن تا بتونن کارا رو راس

وریست کنن و برای همیشه بیان اینجا خونه بگیرن یه مدت طول میکشه.هنوزم خبری از پارسا نشده.نفس کوچولوی لیام به زودی پا به 

 دنیای آدما میذاره.ینی من تو این یه مدت باید تنها با محمـد زندگی کنم ؟از فکر کردن بهش هم قند تو دلم آب میشه هم  یکم فکرای عجیب

  به ذهنم . غریب میزنه

 از پله ها پایین رفتم.محمـد کجا بود؟ چشمم افتاد به پیانوی مشکی فوق العاده قشنگی که تو پذیرایی خونه کنار دیوار تمام شیشه بود.

 به به چه ویویی شهر کامل زیر پامونه.پس محمـدم کجاس؟ 

چقد من میمیرم برای پیانو.نشستم روی صندلی مخصوصش و با ذوق رفتم کنار پیانو و چندبار با انگشتام زدم روی شستی ها.وای که 

ودی کرمی رنگ نانازم و دادم باال و ژست پیانیستای خفن و حرفه ای رفتم و محکم دکمه ها رو فشار دادم که صدای بمی  آستینای ه

خوشت میاد ندش تو گوشم پیچید : با خنده اومدم باز بزنم رو دکمه ها که صدای دیوونه کن پیچید تو ی خونه و خودم هیجان زده شدم.

؟ازش   

با همون قیافه ی خندانم برگشتم سمتش. خدایــــــا.کت شلوار مشکی و پیراهن مردونه ی سفید که دو تا از دکمه های باالش باز بود و 

؟از چیهر دختر زنده ای رو به کشتن میداد.گفتم:   

وشم دادم و گفتم : آهان،آره من از بچگی عاشق این بودم پیانو یاد بگیرم له سکسیش به پیانو اشاره ای کرد.موهام و پشت گبا اون ک  

؟ یاد گرفتی؟ خب_:  

 _: راستش وقتی راهنمایی بودم کالسش و میرفتم ولی اونی که بهم یاد میداد چیز بود...ینی اون خیلی آدم..

 با خنده اومد سمتم و گفت : همه استادای پیانو عوضی از آب درمیان نه؟

م و گفتم: دقیقا خندید  

میکشونه. 18نشست کنارم .وای ازین بوی تلخ ادکلنش ذهن آدم و به جاهای مثبت   

 گفتم: شمام پیانو میزنید ؟بهت میخوره پیانیست خفنی باشی



نگاه کرد و گفت : من افتضاح پیانو میزنم  زمینخندید و به   

شه دارن شکسته نفسی می فرماین.حسم بهم میگفت این داره دروغ میگه.یا بهتر بگم بازم مثل همی  

 نگام کرد و گفت : شاید بابام راست می گفت که من یه پسر بی عرضه ام 

منم نگاش کردم و گفتم: حتما بابات داشته باهات شوخی میکرده تو جزء موفق ترین و تاثیر گذارترین مردایی هستی که دیدم و این ینی 

 تو با عرضه ای که به اینجا رسیدی.

  ؟نظر تو اینطور میام بهچشمای مشکیش و بهم دوخت و گفت : واقعا 

 چشمام و بستم و گفتم : بله کامال 

 به چشمام زل زده بود بعد گفت : بزن 

 گفتم: چی؟

 به پیانو اشاره کرد  

 گفتم: من خیـــلی سال پیش میرفتم االن کال همه چیز یادم رفته 

مم استعداد داری یا نه ؟ _: عیبی نداره هرچی میخوای بزن من بفه  

 _:ینی من از خودم یه آهنگی بزنم تو میفهمی من استعداد پیانو دارم؟

.باشهگفتم بعد از آب شدن قلبم چشمکی زد که   

انگشتام و ترق ترق ترکوندم و بعد شروع کردم آهنگ چرت  و پرت زدن .خیلی صداش خنده دار شده بود.محمـد بلند خندید که منم با 

از جاش بلند شد و گفت : نه بدم نیومد انداختم خندیدم.لپای گل   

میدی؟ مپیانو زدن یاد م . گفتم:با لبخند محو چشماش شد  

 _: چرا که نه 

میخوری؟ قهوهبازم  محو چشماش شدم و اونم کم نمیاورد.بعد با یه نفس عمیق  گفت : یه فنجون   

 گفتم:آره ممنون 

.درواقع میشه گفت پرروام. به به چقدم که من خارجی و بدون تعارفم  

 من نشستم روی مبل تکی و کتابی که روی میز بود و برداشتم و نگاهی بهش انداختم.چشمهایش ،بزرگ علوی 

 همیشه این کتاب و تو دست بابابزرگم می دیدم این آخریا.کاش محمـد بهم قرض بده تا بخونمش.

 

من گفتم: این کتاب و تا آخر خوندی؟خوشمزه نشست رو به روم . چیزمیزبا فنجونا چاییو کلی   

 _: اون کتاب و دوسال پیش هدیه گرفتم ولی هیچوقت نخوندم 

 با اخم جذابی بهم نگاه کرد وگفت : ولی االن وسطای کتابم.چندروز پیش چشمم افتاد بهش بدجوری وسوسه شدم بخونم 



 _: جذابه؟ تعریفش و زیاد شنیدم 

؟_:  بزرگ علوی بنویسه و جذاب نباشه  

  لبخند زدم و کتاب و رومیز گزاشتم .

 گفت : سرد نشه 

تو سکوتی که نمیدونم دلیل محمـد چی بود از حرف زدنش چاییم و نوش جان کردم.بهش نگاه کردم .فنجون رو لبش بود و از باالی 

نگاهاش حرارت بدن و باال می بره.بعد از نوش جان کردن چاییش بلند  فنجون با برق چشماش که روم بود داشت ذوبم می کرد.کال

 شد.او مای گاد ازین زاویه چقد خوش استایل و با شکوه .گفت: خب من دیگه برم 

 با چشمای گرد گفتم :کجا؟

 خندید و گفت :  باید یه سر به رستوران بزنم بعدش خیلی زود برمیگردم باشه؟

 _:باشه 

بچه _:آفرین   

 بچه عمته 

مثل تو خونه  .دیگه خونه خودته هرکاری خواستی بکن :اینجاداد ماشینشو برمیداشت ادامه  پشتش بهم بود و سوییچ بعد همونطور که

در و دیوار باال میرفتی ؟اینجام همونقدر راحت باش  ازمهسا که   

چی خواستی به خودم بگو ولی وقتایی که من نیستم به اون بلند خندیدم و تا دم در بدرقش کردم .گفت: این شماره کیان هست .کال که هر

اینجاس. هبانای . یکی از نگزنگ بزن و بگو  

لبخندی زدم و تشکر کردم.با ماشین قشنگش از خونه بیرون رفت.آخ خدا من باز به یک ثانیه نکشیده دلم براش پرپر شد.دلم دستای 

نشستم رو صندلی گهواره و از پنجره به بیرون خیره شدم.بارونم نمک  مردونش و میخواد ،نگاهای پراز ستارش،چشمای شیطونش.

میبارید.دیگه نزدیک زمستون بود.چقد دلم برا مامانم برا خانوادم تنگ شده بود .دلم قربون صدقه های بابا فرهادم و میخواست.فردا 

ه؟ خدایا خودت کمکم کن همین چند روز این داستاناس مامان بابای محمـد میومدن ایران.آخه بابا فرهاد برا چی طردش کرده بود از خون

برگردم تهران.ولی اگه برگردم تهران.مطمئنم از دوری محمـد میمیرم..مطمئنم.ترسناک تموم بشه و بدون اینکه نیاز باشه کال بیایم اینجا   

شب.ینی من دو ساعته  11ه ساعت نگاه کردم.بود روم و من هنوز رو اون صندلی بود.چشمام و مالیدم و ب چشمام و باز کردم .پتو افتاده

 خوابم.ای بابا 

خدای من ینی محمـد برگشته خونه؟ از جام بلند شدم و با چشمای نیمه باز به مردی که تیشرت آبی تنش بود و توی آشپزخونه پشت بهم  

ار قایم شدم .این که محمـد نیست.دنبال چیزی می گشت نگاه کردم. برگشت سمتم که چشمام چارتا شد.جیغ کشیدم و رفتم پشت دیو  

 گفت: چته دختر چرا میترسی؟ مگه من و نمیشناسی؟

  ؟گفتم: تو مگه کی هستی

عجیبه این دفه لباس صورتی تنش نبود.با ،سامان ولی پور.اومد جلوم و بهم لبخند زد.با اخم نگاش کردم .این همون رفیق فاب محمـد بود

قد میخوابی تو دختر؟چشمای عسلیش بهم نگاه کرد و گفت : چ  

  ؟گفتم: محمـد کجاس

 گفت : اوال که سالم



دادم که گفت : من اومدم خونه نبود.نمیدونم کجاست؟ با سر جواب   

  ؟_: پس تو چجوری اومدی تو

 نگاه عاقل اندرسهفی بهم انداخت و گفت : از دیوار رد شدم.خب کلید داشتم دیگه دختر جون.

گفتم و رفتم باال تو اتاقم.پس معلومه خیلی با محمـد جیک تو جیکن.در زد و با پررویی تمام اومد داخل و بابا نمک خیلی خندیدم.باشه ای 

 گفت : نمیخوای شام بخوری ؟

 یه جوری نگاش کردم که ینی خیلی پررویی گفتم: چرا اتفاقا خیلی گرسنمه 

 _:آخی محمـد بچم و تنها گزاشته ضعف کرده تو خونه تنهایی 

اب بودم تقصیر محمـد نیست که گفتم: من خو  

 _: خب حاال نمیخواد سنگ محمـد و به سینت بزنی 

.تاومدم جواب دهن سوزی بهش بدم که صدای محمـد از پایین اومد و اسمم و صدا میزد.آخ جونمی باالخره برگش  

افش و به هم ریخت و گفت : تو اینجا با یه پالستیک بزرگ و چندتا نون سنگک تو دستش اومد تو اتاق و تا چشمش به سامان افتاد قی

 چیکا میکنی؟

داری؟سامان بازم پررو تر از همیشه گفت : خب اومدم خونه داداشم مشکلی   

 محمـد :بله مشکل دارم .

  شام بخوررو به من کرد و گفت :  بیا پایین 

بازار کهنه میشه درازاربعد از اتاق رفت بیرون.سامان پشت سرش راه افتاد و گفت : بله دیگه نو که اومد به   

خندیدم به هردوشون که چقد کله پوک بودن اینا. پشت میز کنار محمـد نشستم  و سامان رو به روم نشست.با دیدن کباب آب از لب و 

گفت : شام و بزنیم که اال خانوم گشنشه  دیدن لب و لوچم خنده کجی زد ومحمـدم با  لوچم سرازیر شد.  

ولی  معلوم  محمده.انقد سامان چرت گفت سر غذا از خنده پاشیدم به در و دیوار تنها کسی که تو جمعمون با یه من عسلم نمیشد خوردش 

 بود سامان و خیلی دوست داره فقط نمیدونم چرا انقد میترکونش همیشه.

 اال رو بخوابونم  بزن به تلویزیون میخوام کل ps5بعد شام سامان رو به محمـد گفت : محمـد برو 

 محمـد یه لقمه گزاشت تو دهنش و گفت : مگه من نوکرتم.بعدشم اال باید بخوابه دیر وقته 

 حرف میزنی دوما مگه تو باباشی که تعیین میکنی کی بخوابه کی نخوابه ؟سالش نیست که اینطوری در موردش  5 اونسامان: اوال که 

 من باباشم. تو رو سننه؟بله محمـد با ابروها باال انداخته گفت : 

 سامان پشت چشمی نازک کرد و گفت : عزیز دل عمو پاشو بریم بازی این وحشی روهم ولش کن واسه خودش پاچه بگیره 

 خندیدم و گفتم : باشه بذار میزو جمع کنیم 

 خودم جمع میکنممحمـد دستم و گرفت و گفت : الزم نکرده 

 برو با اون دیوونه بازی کنشد و گفت:با چشمای گرد نگاش کردم که لحنش نرم تر 



ساله ها رفتار میکرد.خیلی  18تو دلم هزار بار قربون صدقش رفتم و با سامان پریدیم روی مبل.با اینکه هم سن محمـد بود اما عیــــن 

 و بازی میکنم خیلی خشن و باحاله قشنگ آدم و تخلیه می کنه   6ذهنش کودک بود .با خنده اومد کنارم نشست .گفتم: من همین تیکن 

بار  8بچه ترسید. من پنج بار بردمش و اون سه بار من و در کل رو هوا .سامان با چشمای گرد یکم ازم فاصله گرفت که خندم رفت 

 بازی کردیم .گفتم : بیا بریم یه بازی دیگه 

 ان کوچولو باید بره خونه باباشنه دیگه سام صدای محمـد از باال سرم اومد :

 گفتم : باشه اگه میخواد بره من حرفی ندارم 

 سامان گفت : واال اگه محمـد خان اجازه بدن من بدم نمیومد بمونم 

خندیدم بهش .لپم و کشید و با محمـد رفتن سمت در.من رفتم سمت آشپزخونه که آب بخورم صدای پچ پچشون و از پنجره ی بازی که 

 وطه بزرگ بود شنیدم.رو به مح

 سامان: محمـد من که خر نیستم خودم از چشات میفهمم که چه خبره ؟

 محمـد: ببین تو کاری نداشته باش سامان جان من خودم درستش می کنم نمیخوام بقیه رو درگیر مشکالتم کنم 

ودی بعد من میخوام به اون دل بی صاحاب تو سامان : اوال که بقیه و زهر مار چطور اونموقه تو مشکالت من و درست میکردی بقیه نب

کمک کنم نمیذاری ؟ چرا نمیذاری من یا داداشت به دادت برسیم تو دلت پیش دختره گیره و به خاطر این مشکلی که پیش پات افتاده 

 نمیتونی حرف بزنی 

دختره حرف میزنی یا میخوای بازم خنگ بعد نفس عمیقی کشید و گفت : بعد از اینکه مشکل اال رو حل کردی میخوای چکار کنی ؟ با 

 بازی در بیاری 

 خدایا ینی من مانع این شدم محمـد نتونه با کسی که دلش پیشش گیره حرف بزنه .

سامان : من میگم اصال اینکارو مشکل اال رو که حل کردی و اون رفت بعد بیفت به فکر ابراز عالقه ها ؟چطوره ؟ اون موقعم که دیگه 

   غلطی کنی چون دختره دیگه برای همیشه از ایران رفته و توام میمونی خودت با خودت .نمیتونی هیچ 

ینی اون میخواد محمـد و بذاره و بره ؟ چطور دلش میاد ؟ البته محمـد گفت که اون نمیدونه دوسش داره.هعـــــــی خوش به حالش.راستی 

 مگه محمـد نگفت اون رفته با کس دیگه 

 ببندی نثارش  کرد  دهنتومحمـد 

سامان بعد یه نفس عمیق گفت : خیلی خب من دیگه میرم .حواستو جمع کن دست از پا خطا نکنی اال روهم مثل بقیه نا بکار کنی که من 

 میدونم باتو 

 هینی کشیدم .محمـد گفت : بیا برو دیگه تو چقدر حرف میزنی 

 میرسونم خودت که شعور نداری بگی سامان خندید و گفت : باشه دیوونه.سالمتم به نازنین 

صدای پای محمـد اومد که داشت میدویید سمتش و سامانم با خنده ازش دور شد.بعد از چند دقیقه صدای ماشین اومد و دیدم سامان از در 

م بخوره.دختر نیومد باما شا محوطه بیرون رفت. خدایا نازنین همونی که اون شب محمـد پشت تلفن باهاش حرف میزد و به خاطر اون

 بی تربیت همه چیز زیر سر توئه که نمیذاری محمـد عاشق من بشه.

لیوان آب و به دهنم نزدیکه کردم و به آسمون پراز ستاره چشم دوختم .دیگه بارون نمیومد ولی بوی خاک نم خورده هنوزم تو دماغم می 

شدم.نزدیک تر اومد تا جایی که دیگه نزدیک تر میومد من و پیچید.با صدایی که اومد با ترس برگشتم عقب و با محمـد فیس تو فیس 

 درسته قورت میداد.



 فکر نمیکنی یکم زیاد نزدیکیم ؟گفتم : 

 دستاش و گذاشت دو طرف بدنم روی سنگ جلوی پنجره و گفت : نچ جوجه .

 میترسی ؟به چشماش نگاه کردم که تو تاریکی میدرخشید . سرش و پایین انداخت و خندید و گفت : از من 

 شونه هام و باال انداختم و گفتم: نه چرا باید ازت بترسم؟

دروغ چرا مث سگ ازش می ترسیدم تو اون لحظه ولی بهش اعتماد داشتم و میدونستم کاری نمیکنه .البته اگه مثل اونشب نزنه به 

 سرش.

 تو چشمام زل زد وگفت : حرفامون و شنیدی ؟

  گفتم: من برای خوردن آب اومده بودم

 لبخند کجی زد و گفت : بله 

 به لیوان خالی نگاه کردم و منظورش این بود که خر خودتی

به لیوان نگاه کردم و با پرویی تمام گزاشتمش تو سینک.این چرا دستاش و بر نمیداره دارم دیوونه میشم از نزدیکی بهش.اگه به قول 

 ینی محمـد اینکاره بود؟ چرا من از تنهایی باهاش اونقدری که باید نمیترسیدم. سامان منم مثل دخترای دیگه نابکار کنه چی.

 گفتم : خب من دیگه باید برم بخوابم

 بفرماتو همون حالت گفت : 

 گفتم : میـــشه دستتو برداری؟

و دست چپشم همونطوری اون یکی دستشو برداشت و من فکر کردم اون یکی روهم برداشت یه قدم برداشتم که دیدم همچنان تو بغلشم 

تکیه رو سکوئه.دستم و ناخودآگاه گزاشتم رو بازوش و صورتم و چرخوندم سمتش.صورتا قشنگ یه میلیمتر  فاصله داشت.یکم سرم و 

بردم عقب و به چشماش نگاه کردم.با لبخند کج و شیطون اال کشی بهم نگاه می کرد.لعنت به این عطر تلخت که داره یه کار میکنه یه 

 ی دست خودم و خودت بدم.کار

 لبش و نزدیک موهام و کنار گوشم کرد و گفت : شبت بخیر خانوم کوچولو 

دستش و برداشت و گزاشت پشتش و به بیرون پنجره نگاه کرد.با همون قیافم که معلوم نبود چقدر در حال حاضر خنده داره به نیم رخش 

  نگاه کردم.بعد جوری که خودمم نشنیدم گفتم: شب بخیر

خدایا این امشب چش بود ؟ داشت من و میکشت با این کاراش و نگاهاش و عطر چشمای خمارشدم ازش فاصله گرفتم و رفتم تو اتاقم.  با

م واقعی بشه و بتنش؟ این مگه نازنین و دوست نداره ؟پس اینکارا چیه میکنه؟آهان شاید دلش هوای نازنینشو کرده خب حقم داره.اگه خوا

چون من شبیه نازنینم اینطوری بهم نگاه می کنه و من وعاشق خودش میکنه.ای کاش یه ذره از حسی که بهش دارم  تو واقعیت بفهمم

 خبر داشت اونوقت دیگه اینطوری شاد و پشیمونم نمیکرد...

و بعد از .یا حضرت خرس ساعت ده ونیمه.از پایین صدای جارو برقی میومد.آبی به سر و صورتم زدم به زور چشمام و باز کردم 

است ولی بادیدن خانومی که  مرتب کردن خودم و زدن یه گیر صورتی کنار موهام پله هارو یکی دوتا کردم.دلم حسابی محمـد و میخو

کردم که لبخند زد و گفت : سالم خانوم جان.من مهنازم هفته ای یه بار میام اینجا کار  سالمشیشه ها رو پاک میکرد پکر شدم.بهش 

 ین صبحونتون و آماده کنم.میکنم. بفرمای

 بهش لبخند زدم و گفتم: خیلی خوشبختم . نیازی نیست خودم صبحونه رو آماده می کنم 



 گفت : نه خانوم جان این چه حرفیه.آقا گفتن حسابی ازشما پذیرایی کنم .

عاشق  پنکک شکالتیم که درست  قربون اون آقا بشم من.یه صبحونه ی دبش چید رو میز.با ذوق گفتم : مهناز خانوم قربون دستت من

 کردی.

 نوش جانی گفت و رفت تو باغ داخل محوطه و مشغول آب دادن به گالی خوشگل محمـد شد.

خیلی صبحونه خوشمزه بود و خودم جمع کردم همه وسایل و ظرفاشم شستم. بله خوب من دختر خیلی خوب و نانازی هستم وکمک همه 

 میکنم خخخ.

 م تو باغ و بعد از کلی آب دادن و رسیدن به گال با مهناز جون گفتم: راستی محمـد کجاس چرا دیگه نمیاد؟محمـد نمیاد.رفت چراپس 

 میاد فقط آقا گفتن شب میان. : _

 با چشمای ناراحت گفتم: آخه چرا؟

 رن ؟ز آمریکا تشریف میامگه خبر ندارین امروز آقا و خانم آرمان پدرومادر آقا اولومش و پایین آورد و گفت : 

 آهانی گفتم و دوزاریم افتاد.گفتم: من میرم تو یه زنگی به مامانم بزنم 

 _:برو خانوم جانم 

نشستم رو تختم.وای خدا اگه بابای محمـد بفهمه دختر کسی که به خونش تشنس تو خونه پسرشه من و میکشه.ینی عموم چه شکلیه؟ دلم 

پیش محمـد باشه.خدایا کمکم کن.همه چیزو به خودت میسپارم و خودم و االن م مامان ، بابای محمـد و مهسارو .نکنه نازنینم میخواد ببین

 رها میکنم .

بعد از باب اسفنجی تی وی رو خاموش کردم.صبحی تلفن زدم به سارینا و بعد از مدت ها باهاش حرف زدم.حرفاش بدجوری ذهنم و 

گه بهت بگم کی نجاتم داد باور نمیکنی. هرچقدرم بهش اصرار کردم گفت تلفنی نمیشه باید ببینمت.باید محمـد و درگیر کرد.بهم گفت ا

راضی کنم و برگردم تهران.وای نه من نمیتونم برم تهران اون وقت دور از محمـد دیوونه میشم.فکر کردن بهشم برام وحشتناکه.سرم و 

شن بیرون. کتاب چشمهایش و برداشتم رفتم کنار شومینه رو صندلی گهواره ای نشستم و ادم تا فکرای مسخره از ذهنم گم تکون د

مشغول خوندنش بودم.خیلی به کتابش عالقمند شدم.کال اون دسته کتابایی که اینطوری  فضاهای مرموز و عجیب والبته عاشقانه رو 

صادق هدایت و گابریل گارسیل مارکز و ...بزرگ علویم  توصیف میکنن و دوست دارم.مثل کتاب مورد عالقه خودم بوف کور.در کنار

 های مورد عالقم اضافه شد. به نویسنده 

در باز شد.با هیجان سیخ نشستم .صدای پاهاش اومد و بعد خودش توی نور کم خونه نمایان شد.به به چه کت شلوار شیکی.به ساعت 

آرو م سالم کرد با چشمای خمار و موهای پریشون روی مبل  ی کردم.شب .فکر کنم اگه یکم دیر تر میومد من سکته م 10نگاه کردم:

 رو به روییم نشست و سرش و تکیه داد به مبل و با نفس عمیقی چشماش و بست. 

 ؟_: محمـد حالت ...خوبه 

 نگرانش شدم خیلی قیافش درهم بود ورنگش یه خرده پریده بود.

 خوبم. سرم یکم درد میکنهبعد از چند ثانیه با همون حالتی که چشماش و بسته بود گفت : 

 تو دلم گفتم با این قیافه ای که تو داری فکر کنم جمجمت درحال متالشی شدن باشه.

 یرم برات آب بیارم مگفتم:

 و به اخمای درهمش نگاه کردم.الهی بمیرم برا حالت .سریع رفتم یه لیوان پر آب کردم .نزدیکش که شدم با لیوان آب وایسادم باال سرش 



و لیوان و دادم دستش و یه نفس سر کشید.لیوان  و گزاشت رو میز و تشکر کرد.بعد بهم چشماش و باز کرد بعد  نگاه جذابشو ازم گرفت 

 نگاه کرد و گفت : میشه یه کاری برام کنی؟ 

 لبخند زدم و گفتم: آره حتما 

 و گفت : میشه شقیقه هام و ماساژ بدی دارم از درد میمرم  ابروهاش و باال داد

 اولش یکم جا خوردم مگه خودش نمیتونست .

 خوب میشدم.  میکنهگفت : راستش من هر موقه سردرد میگیرم مهسا اینکارو 

ماساژس دادم.آخه مگه آهانی گفتم و رفتم پشت سرش.سرش و به مبل تکیه داد و چشماش و بست.دستم و گزاشتم رو شقیقه هاش و آروم 

 شب کنار مامانش اینا خوش نگذشته؟نکنه نازنین اذیتش کرده...چی شده که انقد سرش درد میکنه.نکنه به بچم ام

از نزدیک بودن بهشش لذت میبرم.بهترین حس دنیارو بهم میده.پر از انرژی و انگیزه میشم.ای کاش میتونستم منم برم بشینم کنارش و 

 نطوری که نمیتونه بخوابه اینجا. نفساش سنگین شد.خوابش برده. خب ایم.احساس کردم صدای تو بغلش آروم بگیر

بازم عاشقتم و دلم میخواد از این  نمیتونم زندگی کنم ..از طرف دیگهمرد جذاب من باتو چکار کنم؟ از یه طرف عاشقتم و از دوریت  

که حس میکنم عشقم یه طرفس ازت فرار کنم.برای همیشه ازت دور شم تا هم من از حسادت دختری که عاشقشی نترکم و هم خودت در 

م ودکمال آرامش کنار دختر رویاهات زندگی کنی..ای کاش همونطور که تو مرد توی رویاهام بودی ،منم دختر توی خواب و رویات ب

 .ینی االن داره چه خوابی میبینه.قیافش که خیلی خندان تو خواب.شاید داره خواب نازنینش و میبینه .رو همون مبل رو به رویی نشستم و

 صورت مثل فرشته هاش خیره شدم.حداقل االن از زل زدن بهش آبروم نمیرفت. به

 _:اال

نه جذابش بازوم خیلی آروم تکون میداد که بیدار شم.نگاش کردم هنوز چشمام و باشنیدن صدای گرم و سکسیش باز کردم.با دست مردو

 ؟همون کت شلوار قشنگش تنش بود.گفتم: من کی خوابم برد

 نمیدونمگفت :  

 چشمام و نگاه کرد و گفت : پاش و برو  تو اتاقت بخواب اینطوری بدن درد میگیری   

سرم از پله ها باال میومد و من دلم میخواست برگردم و بپرم تو بغلش انقد که آروم از جام بلند شدم .اون پشت تو آخرش من و میکشی .

 به زور لبخند کجی زد و گفت :خوب بخوابی حس خوبی بهم میده و عاشقشم.بیرون اتاقم بهش شب بخیر گفتم.

 ولو شدم رو تخت و دیگه خـــــــــا پیــــــــــش ....

. 

 تلفن و جواب دادم و گفتم: جانم مهســــــا جان بخدا که من آماده ام 

 گفت: خب بیا پایین دیگه بچه 

ذوقی  کردم و با دو از پله ها پایین رفتم.محمـد جلوی تی وی داشت اخبار ایران اینترنشنال میدید و  زیر لب شنیدم داره به یه سری 

 م کنارش نشسته بود و تخمه می شکست. میده ای بی ادب.سامان 18از....فحشای مثبت 

 بلند گفتم: من دارم میرم 

 هردو برگشتن سمتم . محمـد اخمی کرد و گفت : کجا؟



 _:گفتم که دارم با خواهرت میرم بیرون 

 اخماش و باز کرد و گفت : آهان .پس به همون مهسا  بگو زود برت گردونه 

 من:چرا؟

 _چون شب مهمون داریم

 هست؟گفتم: مهمون؟کی 

 و گفت : شب میفهمی نگاهش و ازم گرفت 

خدافظی کردم و رفتم تو محوطه .سوار ماشین که شدم جلدی پریدم بغل مهسا که گفت : خبه خبه الزم نکرده بپری بغل من.برو بپر بغل 

 محمـد آقا که هر دفعه باید برا بیرون اومدن از اوشون اجازه بگیری.

 پس دیگه چی میگی؟ . دوما که اوال.یروندم پیش محمـد پیام دادی بریم بگفتم: اوال یه بار از دیشب که اوم

پی ام میداد محمـد نمیذاره بیام محمـد فالن کرده بهمان بعد صدتا پیام من پوکر نگاهم کرد و گفت : همین دفعه؟آهان اون عمه من بود که 

 کرده.

 گفتم: من؟ 

 گاز داد و گفت : بله خود تو 

 منه .آ آه اینم  از پیامایی که بهت دادم ببین  گفتم : بیا این گوشی

 با دیدن صفحه پیامام به مهسـا چشمام چارتا شد.

 با دهن باز زل زدم به مهسا و گفتم: یا خدا اجنه ها به گوشی من دست پیدا کردن 

ن گفت گردنم کلفته نمیذارم با تو مهسا: ینی تو این پیامارو به من ندادی؟ آخه دیشب به محمـد گلگی کردم که چرا نمیذاره بیای بیرو

 دیوونه دراد بیرون 

 یهو دوزاری هردومون افتاد .گفتم: گوشی من رمز خیلی خفناکی داره آخه محمـد از کجا تونسته رمز گوشی من و باز کنه ؟

و تهران خیلی برو بیا سالگی یه شرکت بورس که ت 18مهسا: عزیزم ساده ای.تو هنوز اون مار افعی رو نشناختی.میدونستی محمـد تو 

 داشته هک کرده ؟

 _:نـــــــــــــــــــــــه 

 _:بلــــــــــــه دیگه اینجوریاس 

 گفتم: آقا اومدیم من تو گوشیم چیزای خطری داشتم خب اونوقت شرفم میرفت.

 _: بذار ببینمش خودم حسابشو میرسم 

 چطوره؟ انتقام این حرکتشو میگیریم.تو گوشی   ا کردن شماره عشق جـــانش بهم چشمکی زد و گفت : اصال چطوره با پید

 قلبم هری ریخت ولی شونه هام و باال انداختم و گفتم: من که هستم 

 گفتم: راستی نگفتی داریم کجا میریم ؟



 با لهجه بندری گفت : عشقم داریم میریم دریا 

 هینی کشیدم و گفتم: با کی؟ 

 ستام نگران نباش همشون دخترن _:با یه چندتا از دو

 گفتم: من که وسیله با خودم نیاوردم .

 گفت : عشقم مگه چی میخوای یه مایو  ودمپاییه دیگه که همونجا میخریم 

 هیــــــــــن بلندی کشیدم و گفتم : مایو؟ مگه لس آنجلسه ؟نکنه میخوای مردا کارمون و تموم کنن 

 خودت میبینی  قسمت زنونه جدا داره .حاال نفسم_: 

 جــــونی گفتم به این همه پیشرفت جمهوری اسالمی ودیگه حرفی نزدم.

از ماشین پیاده شدم و به همه دوست باحاالی مهسا سالم کردم.دیگه تقریبا با همشون صمیمی بودم مخصوصا سارا موطالیی باحاله 

یدیم.از شانس خوبم یه قرمز گیرم اومد واسه مهسام سبز مشکی .همشون خیلی پایه و خفن بودن لنگه خودم.با مهسا رفتیم مایو پایو خر

بود.ینی انقد که من عاشق رنگ سبز مشکیم فکر نکنم کس دیگه ای باشه.تازه وسوسه شدم با مهسا عوض کنم ولی وقتی چشمم به مایو 

 خوشگل خودم افتاد نظرم عوض شد.

 : مهسا داداشت گفت زود باید برم خونه مهمون داریم بعد کلی آب تنی و خوشگذرونی نشستم روی شن کنار مهسا گفتم

 خندید و گفت : باشه نگران نباش میریم االن 

موهام و خشک کردم و بعد از پوشیدن لباسا از بچه ها خداحافظی کردیم. وای که چقد امروز بهم خوش گذشت.مهسا گفت : امشب لباس 

 میخوای چی بپوشی؟ 

 یه  چیزی نگفت.اصال نمیدونم امشب چه خبر هست._: واال از محمـد پرسیدم مهمون ک

 خیلی سخت نگیر مهمون از خودمونه  آجی_: 

 باشه ای گفتم و گفت : خودم کمکت میکنم یه تیپ پسر کش بزنی 

صدای  رسیدیم خونه ی عشقم.یکم ریمل زدم و  به لبای قلوه ایم رژ قرمز زدم.بعد از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت خونه.وارد که شدم

دورگه زنی به گوشم خورد که خیلی مهربون با محمـد حرف میزد.چشمشون به من و مهسا افتاد.اولش بهم کلی مدت نگاه کرد بعد 

بالبخند از جاش بلند شد و با اون کفشای پاشنه بلندش تق تق کنان اومد سمتم:سالم .من  صحرا مامان محمـد و مهسام ،در واقع زن 

 عموی شما.

 شکیش که شبیه چشمای محمـد بود نگاه کردم و با لبخند سالم کردم و بعدم روبوسی واین حرفا.به چشمای م

 ازم خواست که بشینم کنارش که مهسا گفت : مامان من و اال بریم لباسامون و عوض کنیم و زودی بیایم.

دوتا دکمه باز و شلوار مشکی و کمربند چرم  پیراهن مردونه طوسی با.محمـد تمام مدت داشت نگام میکرد از دور .ای جونم جذاب جانم

 بهش میومد. 18مشکی  تنش بود که خیلی +

بعد از مشکی خوجلی پوشیدم که خیلی خانومانم کرده بود .کفشای مشکی و عروسکیمم پوشیدم و یه شلوار لی مشکی و لباس آستین بلند 

 جون .مرتب کردن آرایش و موهام با مهسا رفتیم پایین نشستم کنار صحرا 

 صحرا : خب خانوم تعریف کن ببینم مامان بابا خوبن؟ خیلی دلم برای مادرت تنگ شده 



 لبخندی زدم  وگفتم: خیلی ممنونم همه خوبن.

 به چشمام نگاه کرد و گفت : به خوشگلی االیی 

 با تعجب اخمی کردم که گفت : مادر بزرگتو میگم .اونم ددقیقا چشماش همین رنگ و حالت قشنگ و داشت 

گفتم: مرسی نظر لطفتونه .خیلیم کنجکاوم  . و سریعم جاش به اخم تغییرکردبه محمـد نگاه کردم که با لبخند مردونش داشت می کشتم 

 همشون و برداشته  بزرگش ندیدم بابا بدونم چه شکلی بوده ها ولی حتی یه دونه عکسم از

 با لبخند همیشگیش گفت : من یدونه عکس ازش دارم .میخوای ببینی؟ 

 با ذوق گفتم آره که مهسا عین وحشا پرید کنارم و گفت : مامان میشه منم ببینم ؟

ناز درآورد. نگاش کردم.خیلی صحرا جون نگاه عاقل اندرسهفی به مهسا انداخت و بعد از تو کیف دستیش یه عکس  تقریبا بزرگ 

 بود.حتی با وجود کیفیت پایین عکس اونهمه زیبا بود دیگه فکر کنین دیگه خود واقعیش چی بوده.بابا بزرگم حق داشته دیوونه بشه.

ش موهای موجدار و بلند قهوه ای و ابرو های خوش حالت و چشم های قشنگی که مژه های دنباله دارش خمار نشونش میداد.بینی خو

فرم و با تناسب .فقط لبهاش مثل مال من قلوه ای نبود و یه خالیم کنار لبش داشت.فرم صورتش که کپم بود و ...چشماش.خیلی خاص و 

 ؟کننده. مهسا با دهن باز نگاهشو از عکس به من دوخت و گفت : مامان من چرا بهش نرفتم  مسحور

 آورده صحرا جون چشمکی به من زد و گفت : خب دیگه اال شانس 

 گرفت و گفت : خب دیگه بسه بعد عکس و از دست مهسا 

 محمـد دستش و دراز کرد گفت : منم میخوام ببینم 

محمـد الهی فداتشم که داری از فضولی میتکری.مامانش عکس و داد دستش .مهسا داشت بام حرف میزد ولی من همه حواسم 

 .چشماشه نگاه به من میکرد.خیلی بامزس این بشر.نگا بود.انگشتشو زیر چونش گذاشته بود یه نگاه به عکس و ی

 عکس و داد دست مامانش.مهسا گفت : داداش دیدی چقد خوشگل بود؟ 

  آره خوب بودمحمـد ابروهاش و باال داد و گفت : 

 ؟مهسا : دیدی چقد شبیه اال بود 

 ای مهسا من بزنم تو دهنت که معلوم نیست با این سواالت میخوای به چی برسی 

  شبیههتنگ و بی قرارش که معلوم نبود چشه به من نیم نگاهی انداخت و خیلی آروم گفت : آره محمـد با چشمای 

م و ابرو مشکی وارد خونه شد.تیشرت تنگ مشکی تنش بود و  با قد متوسط و چشزنگ در به صدا دراومد بعد از چند ثانیه پسری  

 .خوشمزه بازی در میاورد.صورت گرد و جذابی داشت

 و اینم اال که هی میگفتی کو کجاس؟ اینهاش اینجاس  چشمش به من افتاد که مهسا گفت : خب معرفی میکنم  مانی داداشم 

 مانی خیلی با مزه خندید و سالم کردم.

 ؟گفتم: سالم ببخشید شما چندتا خواهر برادر دیگه دارین 

 مانی خندید و گفت : دیگه تموم خیالت تخت 

 یه دختر از تو آشپز خونه اومد و رو به محمـد گفت : آقا غذا آمادس میز و بچینم 



 اوهوع بابا این پسر چه بروبیایی داره .

 محمـد  تشکر کرد و صحرا جون رفت تو آشپزخونه .

چمیدونم مامان بابات که خواهرت چند سال ازت بزرگتره ؟چندسال تهران زندگی می کنید؟ مانی نشست کنارم و با سواالش سرم و برد.

؟ بابا بزرگت؟ رشتت چقد خفنه و ...اوف با خودم گفتم این ازون وراجاس عین خودم.ولی خیلی شیرین بود و جذاب.کال خانوادگی 

تنها شباهتش با محمـد و مهسا چشم و ابروی مشکی  بود ،دیگه هیچ چیزش با اون دوتا وجه شباهت  همشون جذاب بودن بزنم به تخته.

 .این بیشتر شبیه میالد برادر بزرگه مهسا بود.نداشت

پشت میز نشستم که مانی هم اومد کنارم نشست.ای خدا چقد این پسر گوگولی و بیبی بود.محمـد هم داشت از دست کارای مانی حرص 

ده ولی محمـد اخم میخورد و هم تابلو بود خندش و به زور نگه میداره . مهسا هی در گوش محمـد یه چیزی می گفت و میزد زیر خن

میکرد.کال با اخم آفریده شده این بشر. تو دلم گفتم مانی خوش به حال زنت .من که  مثال دختر عموتم بهم میرسی دیگه وای به حال 

.صحرا جون گفت : محمـد مامان هزنت.ذهنم باز رفت سمت محمـد.نگاش کردم  با همون اخم سرش پایین بود و معلوم بود عمیقا تو فکر

 انقد با غذات بازی میکنی .بشقابت که زمین فوتبال نیست . چرا

انداخت و خودش و جمع و جور کرد.اون وسط فقط مانی و مهسا داشتن فک میزدن.منم با تو پکر بودن محمـد حالم محمـد به من نگاهی 

 گرفته شد.دلم نمیخواست اینطوری ببینمش .

خانواده ی پطروسیان و آرمان افتاد مهسا صداش و  بحثبعد از شام نشستیم جلوی تلویزیون و باهم گپ خوف و خفنی زدیم. بعد که 

 لوس کرد و گفت : مامان میشه از اول تعریف کنی ببینم داستان واقعی چی بوده ؟

از اون موقعی شروع شد که پدرتون فکر کرد بابافرهاد  و گفت : همه ی این ناراحتیا و کینه دوزیاصحرا جون نگاهی به همه انداخت 

ه طردش کرده .ولی حقیقت این نبود که اصال. اون و به خاطر اینکه دوسش نداره یا نمیدونم بخاطر اینکه بین بچه هاش فرق میذار

داشتن و مستقل و ثروتمند ولی این باباتون برخالف برادراش سهیل و احمد خیلی آدم بیخیالی بود. دوتا داداشا هر کدوم کار و درآمدی 

انقدر از بچگی لی لی به الالش گزاشتن و لوس بارش آوردن که حتی سربازی رفتنشم خرید.کارم که نمیکرد و کال یه پسر االف شده 

خودش  اباتونبباباهه ام عصبانی میشه و میزنه به سیم آخر .از شب دعواشون به بعد بود که شب تا صب با دوستاش میرفتن یللی تللی .

هیچی نداشت.بابا  ساالراز خونه میره و به خیال خودش که بین اون و برادراش فرق گزاشته شده و بعد از اینکه ماباهم ازدواج کردیم 

بزرگتون بهش میگه یا برمیگردی خونه یا از ارث محرومت میکنم.خالصه بابا ی منم رستوران و میزنه به نام محمـد.محمـد  رو 

آخرشم هرچی من بهش میگفتم بابا این نتیجه زحمتای ر میکرد و باباش نصف بیشتر سود و بر می داشت برا خودش.رستوران کا

 نداریم .پول پسرم پول منم هست. محمـده میگفت من و محمـد

 به مامانش نگاه میکرد و بعد از تموم شدن حرف پوزخندی زد و سرش و انداخت پایین. کهبه محمـد نگاه کردم 

ز چایی من رفتم طبقه باال تو اتاقم یه موقه مامانم اینا زنگ نزده باشن به گوشیم نگران بشن. گوشیه رو برداشتم ..اوه اوه پنج تا بعد ا

 میسکال از مامان و بابا و لیا و نیلو و سارینا.البته شیش تا . اول از همه زنگ زدم مامانم و  باهاش حرف میزدم که در اتاقم زده شد و

 ؟جون پشت در بایه جعبه کادو تو دستش نمایان شد.بهش لبخندی زدم که مامانم گفت: زن عمو صحراتم اون جاست بعد صحرا

 لبخندی زدم و گفتم: بله دقیقا االن پیشم وایساده . 

 ؟صحرا با اشاره گفت : مامانته 

 منم با چشم و ابرو گفتم آره .بعد باز با اشاره گفت : بده من باش حرف بزنم 

 لحظه مامانمم گفت گوشی رو بدم بهش .همون 

دادم دست صحرا و اوه اوه اینا رو ببین : سالم فرزانه جون قربونت برم.آخ که چقدر دلم برات تنگ شده.این دختره تو بزرگ تری یا 

 فرشتس .دلم میخواد لیارو هم ببینم. ..بچه؟ای جانم ....



ن دوتا خانواده اختالف بیافته .؟ اگه اختالف نمیفتاد شاید االن محمـد زود تر از به خاطر یه سوء تفاهم بی دآخی دلم سوخت آخه چرا بای

و داد دستم و گفت : من و مامانت همیشه پنهانی باهم در  گوشیم لبخند ملیحی  انازنین من و میدید و شایدم که عاشقم میشد.صحرا ب

مامانت اومد تو خانواده و من توی پارک باهاش قرار گزاشتم .منم ارتباط بودیم .من وقتی عروس خانواده پطروسیان شدم پنج ماه بعد 

 خیلی ذهنم در مورد بابافرهادت منفی بود تا اینکه مامانت کامل همه چیزو برام تعریف کرد...

د وقتی من همه قضیه این چن، زن عمو  هاشک گوشه چشمش و پاک کرد .بعد لبخند زد و جعبه خوشگل و سمتم گرفت و گفت : خوشگل

وقت و از زبون محمـد شنیدم هم کلی ناراحت شدم و هم گفتم خدایا دست تقدیر و نگاه کن من به محمـد گفتم چرخ زندگی تو رو فرستاده 

 تا دوباره خانواده ها به هم نزدیک بشن.این کادو روهم براتو خریدم. ببین خوشت میاد ؟ 

باز شدو مهسا با دیدن قیافم گفت : او قیافشو ببین  رکلی خرذوق شدم.دکلی تشکر مشکر کردم و با دیدن پیراهن عروسکی تو جعبه 

 .نیشتو جمع کن بچه 

 بلند خندیدم که مهسا گفت : بدو بپوشش ببینم 

 گفتم: االن بپوشمش؟ 

 مهسا اوهومی گفت و کمکم کرد.

نداشت.آستینشم خیلی کوتاه و پفی بود.یه تل خیلی پف طرح عروسکی قرمز با توپ توپی سفید داشت .بلندیش تا باالی زانوم بود و 

پاپیونی قرمزم داشت با گردنی قرمزش.اونارم پوشیدم و خودم دهنم باز موند.مهسا داشت قربون صدقم میرفت و زن عمو صحرا با ذوق 

 گفت: خیلی خوشگل شدی عروسک .

 نوز نبستی .بعد رو به مهسا گفتم: مهندس زیپشو هکلی باز با زبون چرب ونرمم تشکر کردم.

 مهسا زد رو پیشونیش و گفت اوخ 

داشت زیپ پشت لباسم و می بست که محمـد و پشت سرشم مانی اومد تو .محمـد سرش پایین بود و داشت می گفت : خب دیگه پاشین 

 بریم که بابا...

اون چشمای مشکیت. مانی گفت : من و مهسا روده بر شدیم .محمـد فکش عین تام و جری چسبیده بود به زمین.آی قربون زرق و برق 

 اوه اوضاع خطری من میرم پایین خدافظ خوشگله 

 براش دست تکون دادم. به مهسا گفتم : همتون میرین؟ 

 مهسا گفت : آره قربونت برم االن اگه هممون پیشش نباشیم شب اولی که اومده داستان میبافه و ناراحت میشه دیدی که 

 تم: ینی تو ام میری؟ حمـد گفچشمام گرد شد و رو به م

که صحرا گفت : نه عزیزم محمـد که تو رو تنها نمیذاره.بعدشم خودم به زودی میخوام یه مهمونی بین خانواده  محمـد برو بر نگام میکرد

 ها ترتیب بدم خودتون و آماده کنین .

 مهسا و صحرا ازم خداحافظی کرد.مهسا گفت : راستی داداش من ماشینم یه صدایی میده میذارمش اینجا تو ببر درستش کن 

 محمـد : نوکر آقاتون احیانا سیاه نبود؟ پس االن با چی برمیگردین؟

 _:تو میرسونیمون دیگه 

  استخونام خرد میشدپوفی کرد و چشم غره ای رفت بهش که اگه من جا مهسا بودم محمـد 



مهسا با خنده برا من دست تکون داد .محمـد در اتاقم و بست و با اخم بهم نزدیک شد.داشتم گردنی لباسم و باز میکردم .مگه باز 

میشد.من جلو آینه بودم و اون درست پشت سرم وایساده بود .با همون اخم سکسیش که جرات نمیکردم برگردم و تو چشماش نگاه کنم. 

ول کن نبود که .این سگم دیگه باز نمیشد.برگشتم سمتش فیس تو فیس هم بودیم.چشماش...خدایا چشماش که با اون اخمش تنگ تر ولی 

 شده بود.با معصومیت بهش نگاه می کردم که ینی ها؟ چته؟ 

شدم هم حالم بد شد.منم دستاش و باال آورد و برد پشت گردنم .خیلی فاصلش نزدیک بود و از بوی عطر تنش هم داشتم دیوونه می

 ؟ناخودآگاه اخم کردم. گفتم : محمـد چکار داری میکنی 

ره اون گردنی قرمز و باز باالخ گونه هام خیس از اشکام شد  و لبام .هیچ نمیدونم چرا ولیلباش و گزاشت ر و برد جلو با دستش سرم

 .دا کرد با اخمش به چشمای خیسم نگاه کردکرد و خوابوندم رو تخت .لباش و که ج بغلمکرد .از بوسش پاهام شل شد 

 با صداش به خودم اومدم.گفت:کجا سیر میکنی؟من زود برمیگردم

 وقتی رفت تازه فهمیدم اون بوسیدنه همش فکروخیال بوده.دختر خیلی احمقی

.چشمام گرم شد و ..نازنین کیه ،پس پریا کیه.من تو زندگی محمـد چه نقشی دارم؟ها؟ محمــــد ..مثل ابر بهار اشک می ریختم .خدایا 

 همونطوری مثل این جنینا رو تختم خوابم برد.

. 

صبحه .دیگه خوابم نمیومد پتو  8با چشمای جمع شدم که به خاطر گریه نمیتونستم کامل بازش کنم  به اطرافم نگاه کردم.ساعت چنده؟ 

اوه اوه چشمام و ببین چقد زدم و پاهام و از تخت آویزون کردم.پتو؟ من دیشب گوشه تخت خوابم برد.هنوز همون لباسا تنم بود. رو کنار

 .شرشرشر..من میمیرم برا صداش و بوش و خودش و حتی اسمش..میباریدقرمزه.رفتم آبی به صورتم زدم.چه بارونی داشت 

به سرم و بدون عوض کردن لباسم رفتم پایین.اصال برام مهم نیست که محمـد پایین باشه یا  موهام و شونه کردم و تل قرمزم روهم زدم

می دید.پیراهن سفید مردونه تنش بود .این چرا BBCاز پله ها خونه رو برنداز کردم .روی مبل جلوی تی وی نشسته بود و اخبار نه .

برگشت سمت تی وی  و با سمتم .به خودم و لباسم نگاهی کرد و تیپ بیرون زده مگه امروز جمعه نیست . اهمی کردم که برگشت 

 فنجون تو دستش بازی کرد.گفتم: صبح بخیر 

 با صدای آرومش گفت : صبح بخیر سرش پایین بود و 

 رفتم تو آشپزخونه و بلند گفتم : صبحونه خوردی ؟ 

 بلند شد اومد سمتم و گفت : نه...منتظر مونم تو بیدار شی 

آی که دلم قنجید.لبخندی زدم و وسایل و چیدم رو میز. روبه روم نشست.دامنم و مرتب کردم که شرفم نره.نگاهش الکی مثال به بیرون 

 زدن به گردن بند ماه بهمنش مشغول شدم.یه مرد بهمنی رو به روم نشسته واو . زلبود و مشغول شده بود.منم بعد از سه ساعت 

 ماهیم ؟ هه فعال نمیگم .اگه گفتین من مال چه 

 با لذت داشتم میخوردم که گفت : صبحونت تموم شد برو لباساتو عوض کن 

 نگاش کردم و گفتم: قراره جایی بریم 

 گفت: خیر ...منظورم لباس راحتی بود

 منظورش و فهمیدم.گفتم: من با همینا راحتم 

 دلم نمیخواد تو با این لباس بیای جلوشون  .  بیان اینجاقراره  تا مرد...من به خاطر خودم نمیگم .چند  خانومخیلی جدی گفت :



 طلبکارانه بهش نگاه کردم 

 شونه هام و انداختم باال و گفتم: خب من نمیام پایین 

 به خاطر شما دارن میان  نمیای؟ تو چشمام زل زد و گفت : 

که انقد زبون درازی.بفرما  دختربا تعجب نگاش کردم که چاییش و سر کشید و از آشپزخونه رفت بیرون. مار زبونت و نیش بزنه 

 ناراحتش کردی.اینا کین که به خاطر من دارن میان؟راستش یکم ترسیدم .

ه معلوم نیست کین و چین و چرا دارن میان سر رفتم باال .هودی کرمی رنگم و یه شلوار مشکی پوشیدم و منتظر موندم تا این آدمایی ک

 برسن.

بعد از چند ثانیه صدای آقایون اومد و من فهمیدم که اومدن.در اتاقم زده شد برگشتم نگاش کردم . گفت : حاال شدی یه دختر حرف گوش 

 کن.

 پررو 

 محمـد: فعال بشین تو اتاق خودم میگم کی بیای 

رو تخت و دستام و گزاشتم زیر سرم و به بارون ناز خیره شدم.اونی که سارینا رو نجات داده کی باشه ای گفتم و در و بست. ولو شدم 

جادوگر پری دریایی ازدواج کنه ؟ بوده ؟  نازنین کیه؟ پریا چی میشه با محمـد من عروسی میکنه؟ اصال چرا محمـد مجبوره با اون 

دهن پریا و صد تا مثلش و صاف کنه...گنده از لحاظ ابعادی نه ها...کال بروبیا  دوسش که نداره ..محمـد انقد آدم گنده ای هست که بتونه

میخواد  دلمزیاد داشت این پسر.فقط نمیدونم من کجای زندگی این شاهزاده قرار دارم . شایدم من مانع رسیدن به نازنینشم.دلم میخوادش..

میخواد حرفایی ک آرزومه از زبونش بشنوم و بهم بگه ..با اون لحن  دستم و بگیره باهم بریم زیر این بارون نقره ای قدم بزنیم.دلم

 پرجذبه و اون نگاه های عاشق کشش...

 در اتاق باز شد و من سیخ نشستم رو تخت.گفت: بیا پایین 

 گفتم: چرا بهم نمیگی اینا کین؟

 باشه؟ بهشون. بگیگفت :  نگران نباش .همه چیز اوکیه فقط باید یه چند تا عکس ببینی اگه شناختی  

 _: باشه 

پشت سر محمـد رفتم پایین و به هر پنجتاشون سالم کردم .بعد یکیشون که داشت با چشمای طوسی از حدقه دراومده من و میخورد گفت 

 : ببین دخترم این عکسایی که میذارم جلوت و بگو آیا می شناسیشون یا خیر.باشه عزیزم؟

قض با هیز بازیاش ولی اینجا جاش نبود میذارم برا بعد.سری تکون دادم و اون عکس اول و میخواستم اوق بزنم به لحن پدرانه متنا

 نشونم داد.گفتم: نه نمی شناسم 

 چندتا رو نشناختم تا اینکه یکیشون برام آشنا بود.گفتم: میشه بدینش به من؟ 

 چند ماه پیش.عکسو داد دستم و بلند گفتم : آره این ..این همون کسیه که به صورتم آب پاشید 

 مرده گفت : کی آب پاشید برامون کال تعریف کن.

زده بود بیرون و قرمز شده بود.جان من قربونت برم انقد  غلنبهبه محمـد نگاه کردم که با اخم به زمین چشم دوخته بود و رگای گردنش 

 حرص نخور عشقم آخه ...



آب پاشیدن رو صورتم  یه موتوری با دوتا سر نشین پسر از کنارم رد شد.گفتم: من وقتی با نا مزدم عقد موقت کردم بعدش تو خیابون 

ولی من خیلی ترسیدم و فکر کردم اسید صورتم و خراب کرده.تو بیمارستان که به هوش اومدم پارسا..نامزدم بهم گفت که من کامال 

ار گزاشتن یکی رو پیدا کردن و هیچ قصد و سالمم .بعد از مدتی اونا رو دستگیر کردن و اونا گفتن که فقط برای شیطونی و سرک

 قرضی پشت اون کارشون نبوده.

آخ همه این اعصاب خوردیا و خون محمـد نیش خندی زد که نگاش کردم.سرش همچنان پایین بود و کارد میزدی خونش در نمیومد.

 جوش آوردنات تقصیر منه .

رما نزدیکیم .ظاهرا اون مردی که سارینا..دوست اال رو دزدیده بود مرد چشم طوسی رو به محمـد گفت : ما چند قدم االن به اون مج

 برگشته ایران اینطوری دستمون برا دستگیریش باز تره.

 ری باال ؟برنگم پرید.اون اومده ایران پس حتما من و پیدامیکنه .محمـد به من نگاه کرد و گفت : میشه 

 گفتم: نه عیبی نداره خودمم باشم بهتره

 گفت : محمـد جان عیبی نداره حداقل اینطوری حواسش  و بیشتر جمع میکنه. مرد چشم طوسی

رو به من گفت : دختر جون اصال جای نگرانیش نیست.ما پلیسا و آدمای خیلی کار بلدی داریم که خیلی زود همه گروهشون و گیر 

 میارن و کارشون و تموم می کنن.

 ه که اال رو تهدید کردن : اسید پاشی، اون ماشین پرسرعت توی ماشین و...دوباره رو به محمـد گفت : این دفعه سه باری میش

 تعقیب کردن اال امروز کنار ساحل 

 هینی کشیدم که محمـد گفت :  بهتره بری باال کمی استراحت کنی .

ترس و افتادم رو تخت و گریه با صدای مظلومی باشه گفتم و از اونا خدافظی کردم و رفتم تو اتاق خودم.دست و پام شل شده بود از 

 گفت:پاشو پاشو اینو بخور من حوصله گریه بچه هارو ندارمکردم. بعد از چند ثانیه محمـد آب قند به دست اومد نشست کنار تختم و 

 هنوز هیچی نشده به ترس و لرز افتادیتخت .تو چشمام نگاه کرد و گفت :  رو نشستم بلند شدم و 

 ار کردم که ازین به بعد هرجا میرم باید بترسم و بلرزم؟آخه مگه چک با گریه گفتم:

 با اخم به اشکام نگا کرد و بی اعصاب یه دستمال کشید و داد دستم

خندش گرفته بود ولی خودشو  مژه های خیسم بهش زل زدم . لیوان و به لبم نزدیک کرد. آب قند و تو دستاش خوردم و همونطوری با 

 کنترل میکرد

 پایین باز و بسته شد. محمـد اخمی کرد و رفت بیرون از اتاق.احساس کردم در 

تمام لباساش ازون مارک گرونا بود .البته که خودمم لباسام مارکه ولی خیلی تیپش پشت سرش رفتم بیرون .این دختره دیگه کی بود .

جلف بود.چشمای لنزی طوسیش از دور مشخص بود و دماغش و پرسینگ کرده بود.نگاهش و از من گرفت و با لبخند رفت سمت 

 محمـد و میخواست بغلش کنه که محمـد داد زد : تو اینجا چکار میکنی ؟ 

 رس به محمـد نگاه کرد و گفت : قربونت برم من اومدم عشقم و ببینم ینی تو میخوای بگی دلت برام تنگ نشده؟دختره با ت

 محمـد داد زد : چجوری اومدی تو ؟ 

شب ؟ تو بغلت بهم گفتی  تو هرموقه خواستی میتونی بیای پیشم.  ؟ اون همسریدختره کلید و تو دستش تکون داد و گفت : یادت رفته 

 و خیلی چندش آور لوس کرد (من سوگولیت بودم یادت نمیاد؟)صداش 



محمـد خیلی خشن کلید و از دستش کشید و هلش داد عقب : از خونه من برو بیرون هرکسیم بهت گفته بیا اینجا این خضعوالت و سرهم 

 ن گمشو بیرون..از خونه مکن بگو کور خونده اعتبار من و هیچجوره نمیتونه خراب کنه .)صداش و باال تر برد ( 

دختره خنده عصبی کرد و به من اشاره کرد گفت : جدیده؟ چه خوشگلم هست .از همه ی ما معشوقه های قدیمیتم قشنگ تره.هنوزم دست 

 ازین کثافت کاریات برنداشتی .به این دختر معصومم رحم نکن و دخترونگیش و ازش بگ...

  و یه قطره اشکم چکید روی دستم.خون از دماغش می چکید رو زمین . صدای بدی تو خونه پیچید.دستم  و جلوی دهنم گرفتم

 دندوناش و روهم فشرد و به محمـد گفت : ازت متنفرم 

 کرد.تو دلم گفتم: تو کی هستی؟  و نگاهم بعد از خونه زد بیرون.محمـد برگشت سمت من

ببین هر از پله ها باال رفتم و در اتاقم و بستم به صدای محمـدم توجهی نکردم که داشت صدام میزد.صداش از پشت در اومد و گفت : 

 دروغه چی این دختره گفت از گوشات میندازی بیرون . قسم میخورم همه حرفاش 

 ربطی نداره...الرم نیست برای من توضیح بدی  با آستین هودیم اشکم و پاک  کردم و گفتم : محمـد زندگی خصوصی تو به من

این و گفتم ولی تو دلم حرفای دیگه ای میزدم.زندگی خصوصی محمـد همش به من ربط داره  نفس عمیقی کشید و از در اتاقم دور شد.

خیلی بی قرار بودم .تو  با هیچ دختر دیگه ای رابطه داشته باشه.محکم کوبیدم رو تختم از حرص و نبایداون باید فقط عاشق من باشه.

که لباتو  پرعطش  برادرانگیاتاق رژه میرفتم و فکرمیکردم من چطور بفهمم محمـد دوستم داره یافقط یه حس برادرانه بهم داره ؟ حس 

ید از هه .شاید به مهسا بگم عاشق داداشتم.نه اصال شاید به خودش گفتم به خود محمـد آره اون باید بدونه .من باالخره بامیبوسه.

  بالتکلیفی دربیام.تا کی بین زمین و هوا بمونم؟

. 

نکبت اومد تا االن اصال با محمـد حرف نزدم ینی اصال نبود که بخوام باهاش  دخترباشه ای گفتم و تلفن و قطع کردم .از دیروز که اون 

رژ لبمم زدم و رفتم پایین. وای خدا استرس چشم تو چشم بشم و باهم حرف بزنیم یا بیرون بود یا تو اتاقش نمیدونم چه غلطی میکرد.

گرفتم برای دیدن محمـد .امروز عروسی یکی از دوستای محمـد و مهسا بود که منم باهاش آشناشدم.االنم که قراره با آقا بریم تا تاالر 

ساعدم میومد و کمربند  روییه پیراهن ساده مشکی بود که تا عروسی و من اصال آمادگی چشم تو چشم شدن باهاش و نداشتم.لباسم 

میکاپمم اسموکی ساده طالیی داشت و آستیناشم حلقه ای بود و یه گردنبند طالی خوجلم که بابا بزرگم هدیه داده بود انداخته بودم گردنم .

نوشابه باز نکنم انجام دادم که البته خیلی جذاب شده بودم مخصوصا چشمام که با مژه های طبیعی خمار شده بود.بسه دیگه انقد برا خودم 

 .مانتوم و مرتب کردم و شالم و سرم کردم روی پله هی داشتم اینور اونور و نگاه میکردم که ببینم این بی تربیت کجاست؟ 

 _:  اینجام 

با یاخود خدا.برگشتم سمتش و یه جور بی تفاوتی نگاش کردم.البته خودشم کامال جدی بود.به اضافه ی اینکه اون پیراهن مردونه مشکی 

شلوار وکمربند چرم مشکی و ته ریش و....یه نفس بکشم به اضافه ی همه آپشنای لعنتی که جذابترش میکردن.با خودم فکردم این بشر 

 گاز گرفتم.چشماش و رو لبام تنگ کردو  گفت : تو ماشین منتظرتم  18به خاطر این حرف + لبم وحتی اگه لختم باشه بازم جذابه.

لخ و وحشتناک ذهن منحرف کن و زده به خودش.بله دیگه همین کارارو میکنی دخترا رو میکشی دیگه ولت آخ خدا بازم اون عطر ت

 نمیکنن.

کیف دستیم و از رو میز برداشتم  و رفتم چپیدم تو ماشینش.دیدم حرکت نمیکنه .بهش نگاه کردم سرش پایین بود و به چیزی فکر 

 ستارت و زد و اهــــم..میکرد.بعد که متوجه شد من دارم نگاش می کنم ا

احساس کردم رژم ماسیده.آینمم که با خودم نیاوردم.کج شدم سمت آینه جلو ماشین و دور لبم و تمیز کردم.یه لحظه رفتم کنار  تو ماشین

 از تو آینه نگاش کرد گوشه لبش خنده داشت.خب حاال نترکی انقد خودت و نگه میداری .

 نشستم سرجام که گفت : کمربندت و یادت رفت ببندی 



زیادی و بوی عطر تنش داشتم دیوونه  سکوتحاال این همه خشن و جدی بودن الزمه ؟ مثل بچه آدم بستمش و نشستم سر جام.از 

 ؟میشدم.برگشتم گفتم :میتونم ضبط و روشن کنم 

 میتونیابروهاش و باال داد و گفت : 

  منم روشن کردم چندتا آهنگ اول و زدم رفت آهان این شد یه آهنگ جیگر: 

 تو از شهر غریب بی نشونی اومدی
 تو با اسب سفید مهربونی اومدی

 تو از دشت های دور وجاده های پر غبار
 برای هم صدایی هم زبونی اومدی

پر از گرد و غبار تو از راه می رسی ،  

بهارتمومه انتظار ، می آید همرات   

 چه خوبه دیدنت ، چه خوبه موندنت

 چه خوبه پاک کنم ، غبار رو از تنت

 غریب آشنا ، دوست دارم بیا

 منو همرات ببر ، به شهر قصه ها

 بیگر دست منو ، تو او دستا
 چه خوبه سقفمون یکی باشه با هم

 بمونم منتظر تا برگردی پیشم
 تو زندونم با تو ، من آزادام

 
م و کیف میکردم برگشتم سمتش دیگه با اخم خیلی جذاب و مکش مرگی بهم زل زده .االن با خودش میگه دختره داشتم با عشق میخوند

خل و چلی چیزیه.منم زل زدم بهش که با همون اخمش خنده کجی زد و من و به آی سی یو فرستاد.پشت ترافیک بودیم و من داشتم پوف 

رق میریخت.دوباره رفتم جلو آینه پشت لبم و پاک کردم.آخ آخ کاش زود تر پوف میکردم.هوائم شرجی شده بود از سرو صورتم ع

برسیم که اگه دیر برسیم من شبیه شیطان تو فیلم کانجورینگ میشم و همه فرار میکنن.حتی خود این محمـدیم که همچین با غرور وتکبر 

خودش بود با تعجب برگشت سمتم و دستی تو موهاش  کنارم نشسته جیغ میکشه.بلند به فکر مسخره تو سرم خندیدم .سرش سمت  پنجره

کشید.شیشه ماشین و دادم پایین بلکه هوا بیاد.حس کردم صدای فس فس از ماشین بغلی میاد.اخم کرده برگشتم سمتش که یکی ازون چندتا 

 فرستاد و گفت : جون تو فقط اخم کن  بوس از راه دورارازل تو ماشین 

و گذاشتم رو  دستماومد از ماشین پیاده شه ه باشه یه شری درست شه.اوه اوه این چرا انقد قیافش برزخیه .قیافم عصبانی شد .محمـد ندید

 دستش و گفتم: محمـد  ،االن وقتش نیست 

فک کنم ترس تو چشمام و دید که بیخیالش شد وبا سبز شد چراغ گاز خیلی وحشتناکی داد ولی مگه اونا بیخیال میشدن .همینجور بوق 

 پشت سرمون میومدن .یکیشون که قشنگ داشت کل میکشید که عروس چقد قشنگه ایشاال مبارکش باد.بوق 

 گونم از خنده باال رفت ولی به زور لبام و جمع و جور کردم .

 محمـد : شیشه رو بده باال 

 لذت می بردم..تا رسیدنمونم الم تا کام حرف نزدم.فقط داشتم از وجود خفنش مثل سگ ازش ترسیدم و اطاعت کردم 

دم در تاالر صدای ترمز کردن فجیح بی ام دبلیوش باعث شد همه به سمتمون برگردن.کلی دختر پسر بودن که با چشماشون داشتن من و 

 ؟محمـد و میخوردن.پیاده که شدم شنیدم یکی گفت : این دیگه کیه ؟ معشوقه ی جدیدشه 

م خوشگل تره دیگه چه برسه دوست دخترای قبلی  که به گرد پای این دختره ام یه پسره ای گفت : از حق نگذریم این از آنجلیناجولی

 نمیرسن.



 کنار  بریدبا غضب نگاشون کردم .من عصبانی بشم و کینه ای قیافم شیطانی میشه.صدای محمـد اومد : 

ت و باهم از فرش قرمز  تو محوطه همه رفتن کنار .محمـد با دستای گرم مردونش که اون لحظه خیلی بهشون احتیاج داشتم دستم و گرف

 رد شدیم.یه لحظه حس کردم اینجا هالیووده باید برا حضار دست تکون بدم.خخخ 

عشقی نگاهمون کرد که گفتم االن آسمونی میشه این بچه.اومد سمتمون و من و بغل کرد.محمـد گفت : بله دیگه نو که اومد به  با یهمهسا 

 بازار ...

 و گرفت باال و سوت زد.دلم خواست زیر چونش و ماچ بارون کنم انقد که گوگولی شد تو اون لحظه. بعد که نگاش کردیم سرش

 مهسا گفت : برو بابا تو از همون اولشم کهنه بودی 

من بلند خندیدم  ولی محمـد پوکر و که ینی بعدا دارم براتون نگاه هردومون کرد.سامان با تیپ کت شلوار طوسی جذابی اومد 

 وشتیپ شده بود ولی بخدا که هیچکدوم ازون بزک کرده های تو جشن به پای محمـد نمیرسیدن.اصال کارش درسته.سمتمون.خ

 سامان نگاهی به محمـد انداخت و با خنده شیطونی رو به من گفت : سالم موش کوچولو 

 چشمام و گرد کردم و گفتم: موش عمته 

 شکر کن عمه ندارم وگرنه ...هرسه تاشون خندیدن بعد سامان گفت : برو خدارو 

 طلبکارانه نگاش کردم که گفت : وگرنه همین وسط لپات و ماچ بارون میکردم 

 داخل  برید: خب دیگه بستونه با اخم گفتمن و مهسا خندیدیم محمـد 

 به پشت سرش نگاه کردم گفتم بله دوستای شیطون و پلیدش دارن میان بچه گیرتی )غیرتی(شده.

 بیا بریم برقصیم  گوگولی منیم هنوز پام و نزاشتم سارا اومد گفت : سالم  تو تاالر که رفت

 با خودم قر میده  ایشونمهسا گفت : بذار یه لنگشو بذاره تو بعد بیا رو هوا بزنش بعدشم 

 سارا : شما که قراره بایه آقای دیگه که اسمشم رامینه و اشاره نمیکنم چه خریه برقصی 

گرفت و رفتیم لباسامون و عوض کنیم.این سارا المصب تو عروسیم تیپش اسپرت و خفنه.یه نیم تنه لی پاره مهسا نیشگونی از بازوش 

 آیا؟ پوره تنش بود.موهاشم که عین پسراس یادم باشه سر فرصت از مهسا بپرسم این میخواد تغییر جنسیت بده .

اونی که باید می پسندیده تا پسندیده دیگه دم بزنه .گفتم : مهسا خانوم من لباسام و درآوردم و منتظر نشستم تا مهسا خانم بتونه رژشو مث آ

 تشریف بیارین برویم .

 دنس.آخ جانمی دلم برای قر دادن تنگ شده بود. پیستمهسا زبون نریزی گفت و باهم رفتیم تو 

  افتاد به یه پسره ای که انگاری با مهسا چند پیک انداختیم باال که خیلی بد من و گرفته بود و سرم گیج ویج میرفت. چشمم

در گوشش داره یه ه نگاش کردم که دیدم محمد بعد دوبار یکم اخم کردم و پشتم و کردم بهش. داشت از من فیلم میگرفت.

با سر زد گرفت که آخر عصبی شد و یکی محکم چیزی میگه و دستشو گزاشته رو گوشی پسره. چند بار دست پسر مسته رو 

 گله آهنی غیرتی من . تو دماغش. جوووونم

  برا مهسا تعریف کردم که چی شده

 مهسا ابروهاش و باال داد و گفت : او پس خان داداش ما روشما غیرطی شدن 

 گفتم : فکر منحرف نکن اون همیشه من و مثل تو می بینه 



 گفت : پس خانوم خانوما دلش پیش شازده پسرمون گیره 

 اینجوری نیستبلند خندید که گفتم : نخیر هیچم 

 و محمد عصبی زد بیرون همه جمع شده بودن دورشون 

بعد همونجور که داشتیم میرقصیدیم قضیه اون دختر دیروزی رو براش تعریف کردم.اخمی کرد و گفت : نه اال تو حرف این دخترای 

اصال اون  ط انداز باشه ولی ...عوضی رو باور نکن محمـد به اندازه موهای سرش دشمن و بدخواه داره.شاید قیافش شیطون و غل

 اینطوری که فکر میکنی نیست

 ،ولش کن اصااال من قضیه اون دختری که گفتی و نمیدونم ولی از من میپرسی ..محمـدم به تو ولومشو پایین آورد و گفت : 

 با تعجب نگاش کردم که سارا اومد سمتمون و گفت : چرا نمیاین تو جمع ما نکنه بو میدیم ما 

 مهسا گفت : بوی موش فاضالبی میدین 

 من و سارا خندیدیم که مهسا گفت : اال من یه دیقه برم ببینم این رامین چی میگه ؟ 

منم بعد از چند دقیقه خسته شدم و رفتم نشستم پیش مهسا و بروبچ .همه ام مست بودن انقد چرت و پرت گفتن که از خنده روده بر 

 کنجکاو شدم محمـد کجاس؟ شدم.سامانم تو جمعمون بود فقط

 از مهسا پرسیدم :پس داداشت کو؟

 گفت : واال منم چشمم دنبالشه هیچ نمی بینمش 

 کجاست ؟ wcگفتم : باشه االن میاد.فقط 

 آدرس داد و من گفتم زودی برمی گردم 

 حاال واقعا به قصد دوباره رژ زدن رفتم ولی خب یه سرو گوشیم آب میدم ببینم کجاس .

زدن رفتم تو محوطه هم یکم هوا بخورم هم چشم بچرخونم ببینم کجاس این پسر خب دلم میخوادش دیگه امشب زیادی  بعد از رژ

 خوشتیپ و خواستنی شده .

به دوستای محمـد که داشتن در گوشی به هم یه چیزایی میگفتمن و من و نگاه میکردن پشت چشمی نازک کردم و به قدم زدنم ادامه 

احساس کردم صدای محمـد از یه سمتی اومد.با هیجان و  تق تق کفشام و تیپم چه ابهتی داشتم البته اگه توهم نزده باشم. دادم.به به با اون

خوشحالی به سمت صدا رفتم.ولی ای کاش نمی رفتم .محمـد سر دختری رو تو بغلش گرفته بود و موهاش و نوازش میکرد.اون  دختره 

حتم کن.من یه بار دیگه ام این صحنه و حس برام تکرار شده قبال ،یادتونه فکر میکردم پارساس گریه میکرد ..خدایا من و بکش و را

ولی نبود.ای کاش االنم اشتباه می دیدم ولی حیف که.دختره سرش و بلند کرد.چقد ...چقدر شبیه من بود.تو اون نور و اون میکاپ و 

هینی کشیدم که دختره چشماش سر خرد سمتم. دستم و از رو دهنم برداشتم و  تشباهتیپش خیلی شبیه من بود...دارم خواب میبینم.؟ ازین 

کیف دستیم که از دستم افتاده بود و از رو زمین برداشتم و قبل ازینکه محمـد برگرده سمتم ازونجا دور شدم.قطره های اشکم که شرشر 

جلوتر که رفتم یلی سخته کابوست به واقعیت تبدیل بشه.میریخت و پاک کردم.نباید گریه کنم .خیلی تو شوک بودم و حالم بد بود.خ

احساس کردم دارم راه و اشتباهی میرم .وایسادم و به اطرافم نگاهی انداختم .آره اشتباهی اومدم .اال تو چقد خنگی.برگشتم به عقب و 

شده بودم باهاش و فاصله  ینه به سینهسخوردم به کسی.با  اخم بهش نگاه کردم.دستش تو جیب شلوار بود و لبخند شیطونی به لب داشت.

خیلی نزدیک مثل قبلنا که فیس تو فیس میشدیم و فکر میکردم که اون نگاهاش داره میگه که عاشقمه.االن مگه پیش نازنینش نبود پس 

 دیگه این نگاهای پراز ستاره و شیطونش چی میگه؟

 با صدای آروم و بمی گفت : گم شدی دختر کوچولو؟



تنه از کنارش رد شدم. چند قدم جلو تر رفتم و برگشتم نگاش کردم .هنوزم چشماش بهم بود.ای کاش فکرم  با یهاخمم و بیشتر کردم و 

آزاد و راحت بود تا بپرم تو بغلش.دوباره به راهم ادامه دادم.وایسادم که برم پیشش.وقتی برگشتم رفته بود..از کدوم سمت؟نمیدونم 

 ن مردک مرموز و جذاب سر درنمیاره.هیچکس از کارای ای

 راه و که پیدا کردم رفتم تو تاالر .مهسا اومد سمتم و گفت : هیچ معلوم هست کجایی تو ؟

 گفتم: راه و گم کردم 

 لبخندی زد و با خنده گفت :خنگول 

 ؟یکم گرفته بودم ولی ناخواسته مهسائم فهمید.گفت : اال چیزی شده 

 مهسا بغلم کرد گفت : بیا اینجا ببینم رزید و چشمام پر اشک شد .بازم من نخواستم ولی چونم ل

رفتیم رو دوتا صندلی جدا از بقیه نشستیم و مهسا گفت : همین االن تعریف کن ببینم کی آجی کوچولوم و اذیت کرده برم استخونا فکش و 

 خرد کنم 

 آخه من ندیدم کسی و این دور وبر که شبیه تو باشه  منم با دل پر همه چیز و براش تعریف کردم اخمی کرد و گفت : شبیه تو؟

 گفتم: نمیدونم مهسا فقط میشه زودتر ازینجا بریم؟حالم خوب نیست 

 گفت : باشه باشه تو لباساتو بپوش تا برم ماشین و روشن کنم بیرون منتظرتم 

 اون لباس پوشیده رفتم منم بی حوصله آماده شدم و رفتم نشستم تو ماشین مهسا.

 ا فک کنم تلفنی داشت با رامین حرف میزد : آره آره من حالت تهوع داشتم داریم با اال برمی گردیم مهس

 قربونش برم که انقد بافهم و شعوره دخترم...

 داشتم عر میزدم ماشین و زد کنار دستام و گرفت و گفت : اال تو چرا تا االن به من نگفتی.میدونی من چقد آرزومه تو با محمـد ازدواج

 کنی؟ 

 گفتم : خب به فرضم تو از اول می فهمیدی من عاشق محمـدم اون که عاشق من نیست 

 نفس عمیقی کشید و گفت : خیلی خب حاال توام آبغوره نگیر.تو فکر یه نقشه ام که به اون دل المصبش پی ببریم.

 با دستمال دماغم و گرفتم و گفتم: چه نقشه ای ؟

 عال بهش فکر نکن تا بهت بگم چشمکی زدو گفت : خودت میفهمی ف

 خب حاال بریم خونه من کیف کنیم گاز داد و گفت : 

 گفتم: خیلی نابغه ای بخدا.بابات من و ببینه هردومون و جزغاله میکنه 

 انگار تازه دوزاریش افتاد گفت : خب ،خب یادم رفت میخواستم محمـد و ادبش کنیم.پس چکار کنیم؟

 به دستام نگاه کردم و گفتم: هیچی دیگه میرم خونه...محمـد 

نگام کرد.دستم و گرفت و گفت : قربونت برم مطمئن باش خیلی زود میفهمییم محمـد جونش واس خودت در میره ..بعدشم امشب برا 

  نزناینکه ادب بشه اصـــــال باش حرف 



 نش برا من در میره خندیدم و گفتم: حاال تو از کجا انقد مطمئنی محمـد جو

 گفت : خب ..خب..فرضیه سازی کردم و یکم امیدو آرزو و توهم قاطیش کردم 

 بلند به چشای لوچ شده و قیافه آویزونش خندیدم و برا چند لحظه کل غم و غصم یادم رفت. 

 گفتم:مهسا

 _:جونم 

 _:نازنین کیه؟

با محمد تو کیش  ان دوست محمده. خواهر یکی دیگه از رفیقای محمده کهیکم فکر کرد و گفت:نازنین؟آهان بابا نازنین دخترخاله ی سام

یه شرکت سهام و تبلیغاتی شریکی زدن. دختره بیچاره یه بار ازدواج کرده و طالق گرفته ولی شوهره مثل اینکه دیوونه 

 میکنه و آبروشو میبرهمیوونست.همیشه به بهونه های مختلف اذیتش 

 دختر امشبیه تو بغل محمد همین نازنینه بودآهانی گفتم.ولی من مطمئنم 

کشیدم. ولی عکس العملی نشون نداد.هه براش مهم نیست   مبلرفتم داخل .هین بلندی با دیدنش که نشسته بود روی کلید و انداختم به در 

 که تو اومدی دیگه .چشماش و بسته بود و سرش روی مبل.

احساس تشنگی کردم و رفتم سمت آشپرخونه.روی اپن یه بطری آب خنک بود .آب و ریختم تو لیوان یه نفس سرکشیدم.صدای پاهاش از 

با پشت سرم اومد.داشت میومد سمتم .یه لیوان دیگه پر کردم و یه نفس سر کشیدم.دیگه صدای پاش نمیومد.با خونسردی برگشتم سمتش. 

 میداد ینی مست بود.دستاش و تو جیب شلوار برد و عمیق تر نگاهم کرد.منم اخم کردم.اخم نگام میکرد.بوی الکل 

 نگاهش وانداخت پایین وگفت: هر کسی میخواد من وقضاوت کنه ، کنه 

 خاص نگاهم کرد وگفت :ولی تو حق نداری 

 مور مور شدم که اومد سمتم ودستای مردونش ودورم حلقه کرد.و سرش و گزاشت رو شونم .

مقاومت کنم ودلش وبشکونم .سرش روی شونم بود دستم وبردم الی موهای  شوبوسید.نتونستم در مقابلموهامبه خودش فشردم و روی 

 بویهیچ حرکتی نمی کرد و فقط و فقط نفسهای سنگینش و احساس میکردم و بوی عطر تلخش که یکم قاطی  پرپشتشو نوازشش کردم.

باش و روشونم گزاشته بود و خیلی نامحسوس حرف میزد.من که هیچی از حرفاش نمی فهمیدم الکل شده بود داشت بیهوشم میکرد.ل

داره حرف میزنه.دیدم این بیخیال بغل کردن من نمیشه.یکم تکون خوردم ببینم اصال بیهوش  چون بیشتر احساس کردم یه آدم فضایی

 و گفت : شب بخیر نشده باشه .سرش و بلند کرد.با چشمای تنگ شده جذابش بهم نگاه کرد 

بعد آروم و با وقار و البته مست رفت سمت پله ها و از دیدم محو شد بعدم که صدای بسته شدن در اتاقش من و به خودم آورد.منم بعد 

این ازون رفتم باال و در اتاقم و رو خودم بستم.اتاق تاریک و سرد بود.ولی من از درون داغ بودم و از بیرون به خودم میلرزیدم.چقدر 

بغل کردن و میخواستم ،با تمام وجودم.آتیش شومینه اتاقم و زیاد کردم ولی گزاشتم همونطوری تاریک بمونه اونجا.مثل خودم که فعال 

میشه.؟ینی میشه  نصیبمآخرش چی  شدنمی فهمیدم چه اتفاقی برام افتاده.خدایا من ازین عاشق خاموش و تاریک و خنثی بودم و اصال ن

 به چیزی که میخوام برسم؟

. 

 رو تختم . نشستمو نیم صبح بود.  10چشمام و به زور باز کردم .هنوزم خیلی خوابم میومد.ساعتم و نگاهی انداختم ،



حتماال به این فکر کردم امشب وقتی همه احساسم و از زبونم بشنوه چه شکلی میشه.آخ خدا دلم برای نگاهاش تنگ شده. من همه ی ا

مهسا میگم که چه غلطی  وبهروهم دادم.که پسم بزنه و بگه نه هیچ حسی بهم نداره ولی حداقل از بالتکلیفی بهتره.فردائم زنگ میزنم 

 کردم.وای خدا یاد دیشب میفتم گوشام داغ میکنه.

مشب. به ساعت نگاه کردم هنوز دو و بهش گفتم یه سری وسایل بخره که یه شام خفن و رمانتیک داشته باشیم ا نگهبانزنگ زدم به 

 باید همه چیز حاضر و آماده باشه.بـــــــله  9ظهر بود ای بابا حاال شانس ما امروز چقد دیر میگذره .امشب ساعت 

م متولد شده ای که قبال نداشتم هم اذیت میشد از حسبه صفحه ی تی وی زل زده بودم.ولی میدونید که هیچی نمی فهمیدم.هم لذت میبردم 

ازینکه به هیچ چیز جز محمـد فکر نمیکردم.وقتای که نیست انقد بی قرارم که دلم میخواد خودم و بکشم.من از کی اینطوری شدم؟از 

وقتی که بوسیدم.؟ نه شاید از اولین دیدارمون تو رستوران با دیدن اون چشمای مشکیش؟ یا نه شایدم از همون عروسی لیا تو تاالر بهش 

خوشتیپ مرموز که همیشه تو خواب و رویاهام سرک می کشید.اون شب که تب کردم تو بغلش...ای کاش دوباره  حس داشتم؟یه مرد

 دیدم بهش حس داشتم ..از اولشم تو سرنوشت من بود. ازشمریض بشم اونطوری بغلم کنه نوازشم کنه ...من از همون اولین خوابی که 

د یک ساعت دیگه میرسه.رفتم به غذاهایی که درست کردم سر زدم.از ماهی و میگو انقدر تو فکرام غرق شدم که ساعت از دستم دراوم

بگیر تا قرمه سبزی .اصال هم بلد نبودم تو اینترنت زدم درآوردم.گفتم که تو خونه بابام هر هفته یه بار غذا درست می کردم..خخخ تنبلم 

 دیگه.

زانوی مشکی و خانومانه ای پوشیدم و آرایش الیت جذابی کردم و موهام که وسایل و رو میز چیدم و رفتم تو اتاقم.یه پیراهن تا زیر 

دیگه االن یکم تا زیر شونه هام می رسید و فر و پیچ دار کردم.گردنبند حاال ساعت.صندالی مشکی پاشنه دارمم پام کردم.یه موقه فکر 

همین. زنگ در به  تربیتی ها؟نه فقط میخوام حسم و بهش بگمبی  18نکنید امشب میخوام محمـد و از راه به در کنم و بریم تو کار مثبت 

صدا دراومد .قلبم شروع کرد به بوم بوم کردن. ولی االن که ساعت هشت ونیمه محمـد نیم ساعت دیگه میرسه.حول حولکی خودم و تو 

 لی زود محو شد با دیدن پریا ...آینه برانداز کردم دوش عطر ایفوریا گرفتم و زودی رفتم پایین. با خنده درو باز کردم ولی خی

 و برانداز کرد و با یه سوت بلند باالیی گفت : نه خوشم اومد عروس خانوم خوب واسه عشقش به خودش رسیده. سرولباسم

 ومدی محمـد و ببینی اون خونه نیستبی تفاوت نگاش کردم و گفتم : اگه ا

 خودت حرف بزنمخنده کجی زد و گفت : نیومدم که محمـد و ببینم اومدم با 

 تعجب نگاش کردم که کنارم زد و اومد داخل.در وبستم و گفتم : هرکاری داری زود بگو چون من همچین بیکار نیستم با

 تا وقتی محمـد آقا برگردن منم رفتمنشست رو مبل و گفت: نترس 

بزنم شده رفا رو به یه دختر بچه ای که عاشق نشستم روبه روش که گفت : میدونم از من خوشت نمیاد.دلیلشم میدونم که چرا.سخته این ح

 ولی بهتره بدونی که ..تو برای محمـد بازیچه ای بیش نیستی 

مثل یه زهر تلخ باشه و فکر کنی من از روی حسادت به تو این  تاخم کردم که دستاش و باال آورد و گفت : صبر کن تند نرو.شاید برا

وام تو دختر معصوم با گرگی مثل محمـد شکست بخوری ...من خوردم ولی تورو حرفارو میزنم ولی سخت در اشتباهی من نمیخ

 نمیذارم 

 دندونام و روهم فشردم که گفت : اصال میخوای بدونی چرا محمـد مجبوره با من ازدواج کنه؟ 

با چشمای خونی نگاش کردم که گفت : چون برا منم یه روزی عاشق پیشه بازی درآورد...منم یه روزی فکر میکردم عاشقمه..ولی تا 

ازم سوء استفاده کرد و با هزارجورترفند عاشقانه دخترونگیم و ازم گرفت یه جوری پسم زد که حتی میخواستم به بدترین شکل ممکن 

بزنم ..نه فقط من هزار تا دختر دیگه ..ولی اونا از محمـد میترسیدن..بله دیگه محمـد خانن دیگه به هزار خودکشی کنم..خودم و آتیش 

ثابت کردم محمـد بهم تجاوز کرده..بیچارم  قاضیجور ترفند و با آدمایی که داره میتونه سربه نییستت کنه..ولی من با کلی بدبختی به 

 کرده ازم سوء استفاده کرده..

 دستش و از دست میده بله خانوم خانوما. یه نکنه ازدواجه میکرد و من شوک بودم.ادامه داد : اون اگه با من داشت گری



 خون خونم و میخورد.خیلی عصبانی و بی مالحضه بلند شدم بازو شو گرفتم و خیلی وحشتاک داد زدم : از این خونه برو بیرون.

 : گمشو بیرون با تعجب از عصبانیت و داد نگام کرد که شدیدتر داد زدم 

اون سریع از خونه زد بیرون با گریه نشستم رو مبل و سرم و بین دستام گرفتم و به موهام چنگ زدم. ده دقیقه تمام داشتم گریه می کردم 

داشت قربون صدقه ی کی میرفت از پشت تلفن : آره دورت که صدای چرخیدن قفل در اومدم. صدای بمش پیچید تو خونه .دیگه نمیدونم 

 بگردم فردا تنگ دل خودمیا گفته باشم برنام....

 صداش قطع شد . بعد بریده بریده گفت : بعدا ..زنگ میزنم 

 صدای پاهاش نزدیک میشد.سرم هنوز تو دستام بود و نمی دیدمش.آروم بازوم و فشردو گفت : اال؟ 

 ی کردم.آروم و بی صدا گریه م

 چرا داری مث ابر بهار گریه میکنی؟ نشست جلوی زانوم و با صدای مثال نگرانش گفت :

 اشکم و پاک کردم و گفتم : حواسم نبود تو حوصله گریه بچه هارو نداری

 خنده کج و ملیحی رو صورتش نشست و نگام کرد

 جهنمی نگاش کردم و با دندونای فشرده گفتم: ازت متنفرم 

 شد که از جام بلند شدم و با صدای دورگه شده گفتم: ازت متنفرم..میفهمی متنفرم از تو و اون نگاهای آشغال عوضیت نگاهش متعجب 

اخم متعجبی کرد که با دستام زدم رو سینه هاش و گفتم: تو انقد احمقی که نفهمیدی من چقد دوست دارم .من عاشقت شدم محمـد ..ولی 

تفاده کردی...یه شب من و میبوسیدی..یه شب دیگه یه دختر دیگه رو بغل میکردی ...اونی که ء اسسو توئه الشی ازم ..از احساساتم 

 عوضی بود تو بودی نه پریا ..

 صدام برید و فقط گریه کردم .دو به شک داشت میومد که بغلم کنه داد زدم : به من دست نزن 

 میخواست حرف بزنه ولی نمیتونست چیزی بگه وحشیانه نگاش کردم و  داد زدم : گمشو بیرون تو چشمام نگاه گذرایی کرد و 

کنارم برداشت و رفت تا وسطای خونه من هیچکدوم از کارام  ازمشکیش و  کته بود چندبار نا منظم نفس کشید .قیافش به هم ریخت

گشت و انگشتشو آورد باال که چیزی بگه من مثل دیوونه ها جیغ دست خودم نبود.تو عمرم انقد از چیزی نشکسته بودم.وسطای خونه بر

 زدم : محمـد فقط برو 

مجله رو میزم همون لحظه پرت کردم سمتش که خورد به سینش.دستم و جلوی صورتم گرفتم و مثل بچه ها گریه میکردم.وقتی چشمام 

و میکوبیدم زمین.ینی من انقد وباز کردم رفته بود. از حرص و عصبانیت هرچیزی که رو میز بین مبال بود و به هم ریختم و با جیغ پام 

ه دختر که اصال معلوم نیست داره دروغ میگه یا راست انقد مجنون و دیوانه بشم؟ ولی من طرف مقابلم ضعیف بودم که با حرف ی

محمـده.من تو عمرم کسی و به اندازه ی محمـد دوست نداشتم.به حدی عاشقش شدم که از توانم خارج.یه روز نبینمش میمیرم...دلم 

دم و حق حق میزدم .حتی اگه محمـد اونکارارم کرده باشه من عشقم بهش از با گریه همونجا روی زمین خوابیمیخوادش .االن کجاس؟ 

 بین نمیره..من صبر میکنم تا از پریا جدا بشه.حتی اگه من و نخواد من دست از سرش برنمی دارم...

 _:اال،اال بیدارشو .اال باتوام قربونت برم بلند شو تو رو خدا 

 اه کردمو و درنهایت روی صورت نگران مهسا خیره موندم.چشمام و باز کردم و با تعجب به اطرافم نگ

 مهسا: این چکاریه با خودت میکنی دختر؟ میخوای خودت و به کشتن بدی؟آره ؟

 دستم و جلوم گرفت و گفت : بین با خودت چکار کردی 



 از شصتم یکم خون اومده بود.

 تو چشمام جمع شد و گفتم: توکه نمیدونی امشب چی به سرم اومد.مهسا بلندم کرد و رو مبل نشوندم .سمت من کج شد و نگام کرد .اشک 

 موهام و نوازش کرد و گفت : عشق من معلومه که میدونم .محمـد همه چیز و برام تعریف کرد.اال تو حرفای پریا رو باور کردی ؟ 

کسی ازدواج کنه که دوسش نداره بلکه ازشم چشمم و پاک کردم و گفتم: چرا باور نکنم مهسا اون راست میگه وگرنه محمـد چرا باید با 

 متنفره؟

ه تو کرده.ساده دیدتت گفته مهسا سری تاسفی تکون داد و گفت : واقعا متاسفم برای اون دختر جنس خراب و عوضی که اینارو تو کل

 بذار هرچی از دهنم دراومد بگم و...فقط بذار ببینمش یه بالیی به سرش بیارم 

 خودت جای من بودی حرف کیو باور میکردی؟ گفتم: پس چی مهسا ؟تو 

 کنمهسا تو چشمام زل زد و و غمگین : اال هیچوقت فکر نمیکردم محمـد انقد...هیچی ولش 

دستام و گرفت و گفت : بهت میگم محمـد چرا مجبور به ازدواج با پریاس ...ولی االن نمیتونم خواهش میکنم دلیلش و نپرس که نمیتونم 

 بگم 

 خب چی میخوری؟بیا اینجا ببینم چه میزیم چیده . شودم که گفت : خب گلی پابهش نگاه کر

 گفتم: میل ندارم 

 _: میل ندارم و زهر بچه پررو 

 نشستم پشت میز که یه قاشق به دهنم نزدیک کرد.اصال نمیتونستم گفتم: مهسا من میخوام برم بخوابم 

 یکم به اون مغزت استراحت بده. مهسا کالفه نفس عمیقی کشید و گفت : خیلی خب برو باال

 از پله ها باال میرفتم که گفت : اال

 نریز چشمت خشک میشه غلنبه  برگشتم سمتش که گفت : انقدم اشکای غلنبه 

 خندیدم و رفتم تو اتاقم.با همون لباسا افتادم روی تخت و چشمام و بستم.اصال حالم خوب نبود.فقط میخواستم تنها باشم.

ام.ولی همش مهسا پیشمه و حتی شبا با دوستاش میان خونه ی محمـد و دور  پر کندهدوروزه که محمـد نیومده خونه و من عین مرغ 

همیم بهم خیلی خوش میگذره ها ولی میخوام محمـدم کنارم باشه .تلفنی که با مامانم صحبت کردم گفت تا یک هفته ی دیگه نفس خاله به 

ولی االن هم ازاونا دورم هم محمـدم و نمی بینم.باز خداروشکر آجی مهسا همیشه حالم و یخواست االن اونجا باشم.دنیا میاد .چقد دلم م

شب و نشون میداد نگاهی انداختم .با خودم فکر کردم که ینی ممکنه محمـد  30و 8به ساعت که داشت  بهتر میکنه وگرنه دق میکردم.

آینه که نگاه کردم از خودم وحشت کردم انقد که هپلی و به هم ریخته بودم.دستی رو قسمت گود  خونه؟ رفتم تو اتاقم و به برگردهامشب 

دیگه بسه اال هرچی که بشه من بازم همون دختر شیطون و قوی سهیل پطروسیانم .رفتم  بودنشده زیر چشمم کشیدم و گفتم: ضعیف 

بود یقش دور  خوشگلزیر زانوهام میرسید عوض کردم.خیلی که دامنش تا  عروسکیلباسای لش شل و ولم و با پیراهن قرمز و 

فر کردم و ریختم دورم کانتور صورت بازوهام و میپووشوند و آستینش حلقه ای بود و قسمت گردن و شونه هام کامال باز بود.موهام و 

بلند شدم و خودم و برانداز کردم ت .انجام دادم و یه ریمل خیلی مشکی زدم با رژ قرمز که با لباسم همخونی وحشتناک و پسر کشی داش

و از ذوق زیاد بخاطر خوشگلیم هینی کشیدم.ولی...ولی خب االن که چی؟ پکر رو تخت تختم نشستم و احساس کردم اگه امشبم محمـد 

ازنینس؟یا کنار این که بخوام خودکشی کنم اصال اهل این حرفا نیستم دق میکنم خب.نکنه پیش اون دختره ن نهنیاد خونه حتما میمیرم...

پریا یا هر دختر دیگه ای.من اگه بفهمم محمـد عاشق دختریه از حسادت به اون دختر ذوب میشم.حسود نبودم محمـد این بال رو سرم 

آورده.رفتم در اتاق محمـد و باز کردم چراغ و روشن کردم و همه جاش و برانداز کردم.بوی عطرش هنوزم میاد .رو تختش نشستم 

 پیچیده شده تو اتاقش و نفس کشیدم.  عطرلبم گذاشتم و خوابیدم همونجا.چشمام و بستم و با تمام وجودم دستم و رو ق



حس کردم صدایی اومد .با ترس و لرز سرجام نشستم کسی تو اتاق نبود که.تق تق کنان با اون کفشای پاشنه دار از پله ها رفتم پایین 

اومده تو خونه.ولش کن حتما توهم زدم.چشمم افتاد به پیانوی محمـد . یه شیشه ودکا و یه .همه جارو نگاه کردم کسی نبود.نکنه دزد 

 احتیاجاز ودکا برای خودم ریختم تو لیوان چون شدیدا احتیاج داشتم بهش، لیوان روش بود.غمگین بهش نگاه کردم و نشستم پشت پیانو .

بی حوصله انگشتام و روی دستم رو پیانو. کنارنصفه های لیوان سرکشیدم و لیوان و گذاشتم  ینیو هیچی نفهمم.  بشمداشتم  که مست 

شستی ها و خیلی بهم لذت کلیداش فشار میدادم و صداهای عج وجق در میاوردم.از اول به آخر از آخر به اول انگشتم و می کشیدم روی 

هین بلندی کشیدم و همون لحظه که بلندشدم لیوان ودکا افتاد رو زمین و  میداد.یه حس ترس بهم دست داد و برگشتم عقب و نگاه کردم و

 با اخم گفتم: تو..تو اینجا...خرد شد.

 با خودم فکر کردم که احمق خونه ی خودشه پس رات داده تو خونش انقد پررویی نکن گفتم:کی اومدی؟من و ترسوندی

یخ و تو لیوانش تکون داد.نگاهش و از زمین به من دوخت و اومد  خنده ی دختر کشی زد که دندونای خوشگلش مشخص شد.مشروب و

 سمتم.چند میلی متریم وایساده بود ومن عقب رفتم و خوردم به پیانو که با چشمای مست گفت : خب من دلم برا یه نفر تنگ شده بود...

 چشماش و بهم دوخت و گفت : طاقت نیاوردم 

داده بود به پیانو وزل زده بود به  تکیهآرنجش و سر جام رو به پیانو .بوی عطرش ..لعنتی . شونه هام و باال انداختم و برگشتم نشستم

.لیوانشو گزاشت روی پیانو و قدم برداشت به پشت سر من.کل بدنم یخ کرده میکروچشمای من.سرم و پایین و با کلیدای پیانو بازی 

 ت بودم از دستش...بود.هم ازش خجالت می کشیدم به خاطر اون رفتارم و هم ناراح

با دستش آروم موهام و ریخت یه طرف شونم و لباش و روی موهام احساس کردم.دلم هری ریخت.کل بدنم از بوسش داغ شد.لبش و 

 بود نزدیک گوشم کرد و گفت : ولی انگار فقط من نبودم که دلم تنگ شده

موهای روی شونم و نوازش میکرد.بوسه ای بیهوش کننده   نفسای داغش به گردنم میخورد و از خود بیخودم می کرد.با دست مردونش

 ای رو گودی گردنم نشوند که موهای سرم و همه جام البته نداشتم فقط سرم سیخ شد.

 ..باز من توهم زدم.ور میرفت و نگاهش به من بودشستی های پیانو  باصداش باز من و به خودم آورد که صدام میکرد.همچنان 

 پیچید . ینی دلش برا کی تنگ شده؟مغزم می صداش تو 

. سرش پایین بود.کتشو درآورد انداخت رو مبل و نشست رو مبل کنار سرم و چرخوندم و با اخم و چشمای اشکی نگاش کردم 

 شومینه.گیتار مشکیشو که همیشه می دیدم کنار همون مبل جا خوش کرده برداشت و بعد از کوک کردنش ..:

 ون دو تا مست چشاتا

 خوابم مي کنهمنو 

 ذره ذره اون نگات

 داره آبم مي کنه

 داره مي ميره دلم

 واسه مخمل نگات

 همه رنگي رو شناختم ،

 من با اون رنگ چشات

 مثل يک روياي خوش

 پا گرفتي تو شبام

 از يه دنياي ديگه

 قصه ها گفتي برام

 هنوز از هرم تنت

 داره مي سوزه تنم

 از تو سبزه زار شده

 خاک خشک بدنم

 عاشق تو دستاي



 منو از نو تازه ساخت

 دل ناباور من

 جز تو عشقي نشناخت

 داره مي ميره دلم

 واسه مخمل نگات

 همه رنگي رو شناختم ،

 ...من با اون رنگ چشات

منم از فرصت استفاده کردم،بلند شدم و رفتم باال تو اتاقم و کل خواسته سرازیر شدن.سرش پایین بود و تو فکر  نااشکام 

 و سر و صورتم و با اشکام خیس کردم بالشت و تخت

. 

چشمام و باز کردم و با چشمای براق و لبخندش صبحم و شروع کردم. من دیشب تو بغلش خوابم برده  و دیگه نفهمیدم چی 

 شد.از کنار پنجره اومد نشست روی صندلی کنار تختم و دستم و گرفت تو دستش.گفتم : تو از دیشب تاحاال نخوابیدی 

 .خندیدم  وگفتم: مثل اینکه رباتی چیزی هستی چون آثار خستگیم به هیچ وجه تو صورت جنابعالی نمی بینم .گفت نچ 

 نگاهم کرد و گفت : انقد غرق تماشای صورت زیبایی بانویی مثل شما بودم که ساعت خوابیدن از دستم در رفت.

 رو تخت نشستم و گفتم: بله حق با شماست آقای چرب زبون 

 د که گفتم: عه من با همین لباسا خوابیدم بلند خندی

 ابروهاش و باال داد و گفت : شرمنده دیشب اومدم لباسای شاهزاده خانوم و کمکشون عوض کنم اجازه ندادن 

 چشمام گرد شد و گفتم : تو به چه جراتی میخواستی لباسای من و عوض کنی 

 مامانت اجازه داره تا این حد بهت نزدیک باشه من دوما که اوالگفت : اوال که شما خانوم بنده ای و تنها کسی که بعد از 

 _: ببخشید ؟

 _: خواهش میکنم دیگه تکرار نشه 

 بالشت و پرت کردم سمتش که با گرفتش و هلم داد سر جام.

 به چشمام زل زده بود که گفت : زود لباسات و عوض کن بیا پایین ،امروز کلی کار داریم 

 اتاق خارج شد.  زد و از یکم بیشتر تو چشمام زل

صدای زنگ ساعت رو پاتختیم به صدا درومد.عه من که هنوز تو جامم. همه اینا رو داشتم فکر میکردم.ینی من کدوم صیح 

که کارایی که باید و شاید کنم WCرفتم  بیدار میشم و محمد اینطوری قربون صدقم میره؟هعیییی خدا پاشم که زیاد زر زدم. 

نگاهم افتاد بهش . کت مشکی  پوشیدم و موهام و شونه زدم.نفس راحتی کشیدم و با دو از پله ها رفتم پایین. .بعد لباس راحتی

تنش بود و پشت به من داشت ظرفارو میزاشت تو سینک. با صدای آرومی بهش سالم کردم که بت تعجب برگشت سمتم.فکر 

 ر خوابم کنم انتظار نداشت این  موقه صبح باشم چون همیشه تا لنگ ظه

 گفت:سالم،صبحت بخیر



 زود برمیگردم ،باشه؟: من دارم میرم شرکت ، پا و اون پا کرد و اومد سمتم و گفتبعد یکم این 

 : کی بر مگیردی؟دستم وتکیه دارم به چارچوب در و گفتم

 ،شایدم دیرتر نمیدونم 6شاید به ساعتش نگاه کرد و گفت : 

دلم میخواست ازش قضیه اون دختری که تو تاالر عروسی دیدم و شبیه من بود و  خیلیت..باشه ای گفتم که رفاین زودته؟ 

 ..بپرسم ولی

موهام و سشوآر کشیدم و بعد حولم و که پیچونده بودم دورخودم باز کردم.پیراهن گل گلی خوشگلم و پوشیدم که دامن تا باالی 

زانوهام میومد.هنوز تا اومدن محمـد کلی مونده بود.رفتم لب پنجره هنوز برف باریدن ادامه داشت.آخ که من عاشق فصل 

نازش .امشب شب یلدا بود.جووونم شب یلدا.کل خانواده محمـد امشب اینجا زمستونم به خاطر همین اتفاقات قشنگ نا

میام خونه بهت میگم .روی به روی دیوار  گفتمیاد یا نه جواب سر راستی نداد و  پرسیدم باباتم مهسابودن.پشت تلفن که از 

 : با تو من بهارم و قر میدادم میخوندم با آهنگ گوگوش که از تی وی پخش میشدتمام شیشه داشتم به برفا نگاه میکردم و

 بی تو شوره زارم 

 وقتی هستی خوبم 

 وقتی نیستی بی تو 

 یه قاب شکسته رو دیوا...

وسط خونه وایساده بود و   مشکیعه این کی اومده بود که من نفهمیدم .چرا انقد یهویی و مرموز میاد اینم.با اون کت 

 چشماش و تنگ کرده بود روم

  ؟سگ و کم کردم وگفت : کی اومدیصدای تی وی 

 همین االن اومد نزدیک تر و گفت : با اجازتون

 خندیدم. لحنشبه 

 گفتم : من میرم لباسام و عوض کنم  به سر و شکل لخت و پتیم نگاهی کردم و 

 ولی اون نگاهش و ازم گرفت و تلفن یک صحابشو جواب داد.از باالی پله ها نگاش کردم 

لباس قرمز خیلی خوشگلی پوشیدم و لب پایینیم و گاز گرفتم و از دیدش محو شدم..یه ساعت دیگه مهسا اینا میرسن بهتره که آماده بشم. 

شلوار سبز تیرهایم پام کردم که شبیه هندونه شدم.ینی من یه جوری همه لباسام و چپوندم تو ساکام که تا یه سال فکر کنم لباس داشته 

 رمز براق اوریفلیمم و زدم و تامام.ژلب قر باشم.

نشستم رو تختم چون راستش میترسیدم تا قبل از رسیدن مهمونا با محمـد تنها باشم و اون شکل و قیافم و ببینه.آخه نه که بچم یه ذره بی 

 دم که من بدم میاد.مالحظس یهو میبینی ازون کارای غیر منتظرش میکنه شرفم میره.چق

 خانوماشتم جواب کامنتام و میدادم که در اتاق زده شد و صداش اومد که میگفت : سرم تو گوشیم بود و د

 _:بله  

 _:میای کمکم کنی خوراکیارو بچینم رو میز من هیچی از دیزاین کردن و اینا حالیم نمیشه  



 میخواستم خودم وبخاطر اون همه مظلومیتش تو اون ثانیه از پنجره پرت کنم پایین. 

انداختم و وقتی کیف کردم رفتم سمت در.با شک دستگیره در و فشار دادم و خودم ونمایان کردم.ای بابا این چرا انقد خودم و نگاهی 

 پولیور قرمز بهش میاد در حدی که با دیدنش هینی کشیدم و الل شدم.

رد شم که دسنشو گزاشت رو  محمـد سکسی نگام کرد و اومد چیزی بگه که بیخیال شد.دستم و گزاشتم رو سینه ی مردونش و خواستم

 داشتم حالی به حای میشدم .خیلی یواش و مظلوم گفتم: میشه بری عقب ؟ چارچوب در و تو فاصله خیلی مورچه ی زل زد تو چشمام .

چشمام ردوبدل کرد و عقل نشینی نگاه تنگ و مرموزشو بین  و با اخم کمرنگ و دختر کشی به لبای قرمزم نگاه کرد و اومد نزدیک 

با لپای سرخ از کنارش رد شدم و رفتم پایین.قلبم داشت تند تند میزد.هر چیزی که تو آشپزخونه بود و خیلی خوشگل چیدم   رد بالخرک

 همون بهتر که نیاد محاله بتونم االن تو چشماش نگاه کنم.فکر کنم هنوز لپام لبو باشه.روی میز.این چرا نمیومد پایین؟ 

 ه ها پایین میومد.خدایا برسن دیگه ،خدایا التماس من آب میشم جلوش.بـــــــــوق صدای پاهاش اومد.داشت از پل

: باز گفت یساده داره نگاهم میکنه.صدای زنگ در اومد.خدا جونم شکر ،شکر نجاتم دادی قربونت برم.برگشتم سمتش که دیدم رو پله وا

 کن دیگه 

 ؟:چیو  کردم و پرسیدم نگاشمثل گیجا 

 هیچی خودم باز میکنم:گفتگرد شد و  چشماش

 چرا انقد خنک شدم یهو؟ ابروهاش و بانداخت باال و  رفت سمت آیفون تصویری.

حس کردم صدای داد و بیداد از تو محوطه میاد.محمـد سریع اومد سمتم .دستم و گرفت کشوندم رو پله ها دستم و کشیدم و گفتم: محمـد 

 گچکار میکنی 

 ن برو تو اتاقت نگام کرد و جدی گفت : همین اال

 گفتم: خب به منم بگو چی ش...

 _: فقط االن به حرفم گوش کن 

ن بدو بدو رفتم تو اتاقم و در و قفل کردم.خدایا من نباید محمـد و تنها بذارم .اومدم درو باز کنم که صدای داد بم مردی از طبقه ی پایی

 مار تو آستینم  بشهربده زد (بچه بزرگ نکردم که میگفت : همین االن میری میاریش پایین )ع باعث شد خشکم بزنه.

 دوباره گفت : محمـد اگه فقط بفهمم این موضوع حقیقت داره ازین شب به دیگه تو پسر من نیستی 

 کلی داد و بیدا اون وسط بود که مرده داد زد : برو بیارش میگم کاری باش ندارم

در اتاقم زده شد و بعدم صدای خسته محمـد که گفت : منم عزیزم.بیا چند دقیقه  دستم و جلوی دهنم گرفتم و از در فاصله گرفتم.بعد از

 بیرون کارت دارم 

 ؟کیه داره داد میزنه .پشت در گفتم: محمـد میترسم بیام بیرون 

 میخوای بترسی؟اومد و گفت: خودم کنارتم از چی خیلی تلخ صدای خندش 

 پریشونش رو به رو شدم.چشماش سرخ شده بود و خیلی عصبانی و...غمگین.هم و موهای با شک در و باز کردم که با چهره در

دستم و گرفت و باهم رفتیم سمت پله ها و ازونجا رفتیم پایین.همون جا وایسادیم و نگاهم رفت سمت مرد میانسالی که قد متوسط و چهره 

از روی مبل بود..البته محمـد شبیه پدرش بود.محمـد  ای یکم خشن داشت.موهاش نقره مشکی بودن و سیبیلم داشت.یکم ...فقط یکم شبیه



ن بعد بلند شد اومد سمت ما.مهسا و دایی ،مادر محمـد و میالد و زنش و مانیم اونجا بودن. از پایین پله ها چند ثانیه زل زده بود به قیافه م

 با خنده عصبیی گفت : به به خانوم اال ..دختر سهیل پطروسیان..

 فت : سهیل عوضی الشخور خشن نگاهم کرد و گ

 با اخم نگاش کردم که محمـد گفت : بابا لطفا 

 باباهه وحشی نگاش کرد و گفت : من با شما صحبت نکردم 

 انداخت باباش اومد سمت من و گفت : میدونستی تو خیلی شبیه مادر بزرگتی ؟ البد مثل اونم دورو و فتنه ای. زیرمحمـد کالفه سرشو 

باباش رو بهش گفت : خوبه چشمم روشن پسر بزرگ کردم که دختر دشمنم و بیاره تو خونش...کمکش کنه ..هه،نه محمـد اومد جلو که 

 پسرم تو این آدما رو خوب نمیشناسی..الکی قیافه ی گربه های مظلوم به خودشون میگیرن ولی خود واقعیشون ...

 ...محمـد خیلی خیلی عصبانی رو بهش گفت : لطفا حد خودتو بدون باب.

یه لحظه مغزم قد نداد.ولی دیدم خون از بینی محمـد میچکه روی سرامیک .دستم و جلوی دهنم گرفتم و هینی کشیدم.مهسا و مامان 

 محمـدم دست کمی از من نداشتن.

رون بابای وحشیش دستش و به نشون تهدید گرفت جلوی محمـد و گفت : تا فردا نشده این دختر هرزه رو از تو خونت میندازی بی

 وگرن..

 صدای داد مهسا اومد : بابا بس کن 

 مامان محمـد جیغ کشید : یه بار دیگه  رو پسرم دست بلند کنی خودم با دستای خودم خفت میکنم .

مامانش گرفت تو بغلش  یهو بیحال افتاد روی زمین .محمـد بدون توجه به خون زیر پاش مامانش و که بی حال بود و چشماش بسته بود

 حشیه با وحشت به مامانش نگاه کرد  و با نفرت به من گفت : همتون نحسین ،قدماتون نحسه،توام نحسی .بابا و

.آخه مگه من چکار کرده بودم ...شانس شکست صحرا جون بودم هم نگران محمـد و هم..قلبم کلی  هم نگرانعصبی از خونه زد بیرون.

 مارو ببین تو رو خدا.

ب میخورد از دست محمـد روی مبل نشستم.به مهسا نگاه کردم.خیلی تو خودش بود.االنم زن داداش صحرا جون که داشت آرو به روی 

محمـد ینی زن همون میالد داشت خون بینی عشقم و از تو صورتش پاک میکرد.کاش من جای این دختره بودم.محمـد اخم قشنگی کرده 

ن طرف تر یواش با میالد در مورد یه موضوع که فکنم مهم بود حرف بود و سرش پایین بود.حتی نیم نگاهیم بهم نمینداخت.داییم او

 میزدن.من هرچقدر گوش تیز کردم نفهمیدم اینا چی میگن.مهسا کالفه از روی مبل بلند شد و جدی بهم گفت : االبیا بریم باال کارت دارم

 محمـد با همون اخم نگاهش کرد : کجا؟ چکار

 مهسا گفت :  کار خصوصی دارم باهاش

 ت و بده به من .فادستم و گرفت و باهم رفتیم تو اتاقم.گفت : کی

 متعجب گفتم: چی شده برا چی؟

 گفت : تو بده کاریت نباشه 

منم از تو کمدم درآوردمشون و انداختم رو تختم .لباسام و از تو کشوم درآورد و همرو انداخت تو کیفام.پوفی کردم اومدم حرفی بزنم که 

 بمی که از پشت سرم اومد گفته شد: اینجا چه خبره؟همون حرف با صدای 



برگشتم نگاش کردم با اخم به مهسا چشم دوخته بود.مهسا تو همون حالت لباس جمع کردن گفت : بعد از این همه تهمت و بی احترامی 

 دیگه نمیذارم اینجا بمونه 

 خونه  برهنباید ازین  اونمحمـد گفت : .رد ووبدل میشد من فقط نگاه های متعجبم بین این دوتا 

 الهی قربون اون اخمت برم من..

 محمـد : باید ازش مراقبت کنم 

 مهسا طلبکارانه نگاش کرد و گفت : تو که از همه بدتری 

 شوک نگاش کردم که محمـد اومد جلو و گفت : هیچ معلوم هست داری چی میگی؟

 رد بهت اعتماد کرد.تو خیلی گرگ تر از این حرفایی تکون داد و گفت : از اولم اال اشتباه ک با تاسفمهسا سرش و 

 محمـد اخمش بیشتر شد که مهسا گفت : تو حتی من...خواهرتو بازی دادی

 زده بود که این دختر چی داره میگه .دستم و گرفت و گفت: بلند شو بریم من هنوز خشکم 

نه کاری میکرد که نگهم داره و منم یه شال انداختم رو سرم و مثل بچه ی آدم پشت سرش راه افتادم.محمـد عصبانی سرش و انداخته بود 

 نه حرفی میزد

پشیمون شدم و از کنارش رد شدم.با همشون خداحافظی کوتاهی کنارش وایسادم و نگاش کردم.نگاهش پایین بود.اومدم حرفی بزنم که 

بعد رفتیم بیرون و نشستیم تو ماشین مهسا.من همینجور کنجکاو زل زده بودم به خودش وکارای عصبیش.گفت : میدونم هزارتا کردم و 

 سوال تو ذهنت هست ..بعدا جواب میدم خب؟ االن فقط باید بریم

 گفتم: حداقل بگو کجا میریم!

 یکم مکث کرد و گفت : میریم خونه...خونه ی خودتون ..تهران

 رد شد.داشتم از پرسوالی میترکیدم ولی مهسا حرکت کرد و من کمربندم و بستم و ساکت شدم.چشمام گ

تا رسیدن به جاده حرفی نزدم که همون اوایل مسیر چشمم خورد به رستوران قشنگ و بزرگ محمـد و بغض گلوم و چسبید.من داشتم از 

 روز از خواب بیدار بشم و محمـد و نبینم ..میمیرم..بخدا که میمیرم.هیچ وجه نمیتونم ازش دور باشم.اگه یه  بهمحمـد جدا میشدم.من 

 مهسا : اون اشکات و پاک کن.کسی که داری براش گریه میکنی لیاقتتو نداره 

اون تو این مدت نازک دستم و به صورتم کشیدم دیدم خیس خیس.گفتم: آخه مگه محمـد چکار کرده که تو باهاش اینجوری حرف زدی؟

 به من نگفت.تر از گل 

 مهسا : هه من که بیست و چندسال خواهرشم ،دوستشم در موردش اشتباه میکردم ..تو که دیگه چند وقت بیشتر نیست میشناسیش

 گفتم : بهم نمیگی چکار کرده ؟

 _:اال باشه برا بعد .خب؟

 سری تکون دادم و هیچی نگفتم.چشمام و بستم و با آهنگ زمزمه میکردم:

   ندید خدا گریه ی مسافرو
دل نبست به هیچ کس و دل نبرید   

 آدمو برای دوری از دیار



جاده رو برای غربت آفرید   

 جاده اسم منو فریاد میزنه
میگه امروز روز دل بریدنه   

 کوله باری که پر از خاطره هاست
روی شونه های لرزون منه   

 از تموم آدمای خوب و بد
خوب و بدتموم قصه های  از   

جز یه خاطره چی برام مونده به  
نقش گنگی تو غبار پنجره   

 جاده آغوششو وا کرده برام
منتظر مونده که من باهاش بیام   

 قصه ی تلخ خداحافظی رو
میخونم با اینکه بسته هست لبام   

 پشت سر گذاشتن خاطره ها
همه ی عشقا و دلبستگی ها   

 خیلی سخته ولی چاره ندارم
  جاده فریاد میزنه 

 بیـــــــــــــــــــا
. 

 گوگوش
  مهسا :اال .. بیدار شو

 چشمام و باز کردم و گفتم :عه رسیدیم ؟چه زود
 به موهای شاخ شدم خندید و به همشون ریخت و گفت: نخیر خوابالو بزن بریم یه اکبر جوجه بزنیم تو که امشب هیچی شام نخوردی

 گفتم: مگه تو خوردی؟
 _:نچ 

 گفتم: پس همون خودت به غارو غور کردن افتادی اکبر جوجه ام که دیدی آب دهنت راه افتاده 
 

بهم خندید که و باهم پیاده شدیم.ساعت یک شب بود و باد خوبی میومد ولی یکم سرد.نشستیم رو تختای بیرون رستوران که گارسون 
 اومد.من گفتم: من هیچی میل ندارم مهسا تو هرچی میخوای سفارش بده

 پشت چشمی بهم نازک کرد و رو به گارسون گفت: دو تا اکبرجوجه لطفا
 تو سکوت به جاده زل زده بودیم غذا روآوردن ووقتی دو لپی خوردم تازه اون موقع 

 فهمیدم که چقد گشنم بوده.بعد از غذا به جاده زل زده بودیم که مهسا گفت : اال میشه یه خواهشی ازت کنم؟
 _:اوهوم 

 مکثی کرد و گفت : برای همیشه محمـد و فراموش کن 
نگاش کردم که گفت : خواهش میکنم.نمیخوام بهش وابسته بشی و بعدا ضربه سختی بخوری محمـد اون پسر نجیبی که فکر میکنی 

 نیست.
 اخم ریزی کردم و اون ادامه داد : اال حرفای پریا راست بود.محمـد دخترای زیادی رو ...

 سرش و متاسف تکون داد و گفت : میدونی محمـد چندتا دختر و تهدید کرده که جنینهای تو شکمشونو سقط کنن ؟ 
چشمام دیگه داشت از تعجب جر میخورد که گفت : بله نبایدم باور کنی.من انقد ضربه خوردم اونشبی که پریا اومد پیشم که میخواستم 

 خودکشی کنم .برادر من،محمـد من همچین آدمی از آب دراومده..
 گفتم: تو که مطمئن نیستی اون پریا راست گفته،از خودش درآورده.

خنده ای کرد و گفت : من به پریا سیلی زدم که از خونم بره بیرون ولی اون با مدرک بهم ثابت کرد..برگه های سقط جنینی که پدر 
 همشون محمـد بود.باورت میشه؟

 ای کاش یه کامیون اون لحظه چپ میکرد و میخورد به من.کاش زمین دهن بازکنه .کاش االن نباشم.
 چونم لرزید و گفتم: نه محمـد همچین آدمی نیست

 مهسا غمگین نگاهم کرد و بلند شد گفت : خب دیگه بریم دیروقته خطرناکه
پاهای سستم و رو زمین گزاشتم و پشت سر مهسا سوار ماشین شدم.خدایا چی به روزم اومده؟چرا انقد حالم بده؟محمـد ..چشمای نجیب 
وعاشقش...حرفا و کارای مردونش که آدم و دلگرم میکرد و به وجد میاورد ؟همش دروغ بود؟همش نقش و بازیگری بود؟آفرین عشق 

 من نقشتو خوب بازی کردی..خوب یه دختر کم سن و سال و معصوم و گرفتار خودت کردی..



تو مسیر یه قطره اشک افتاد روی گونم که مهسا گفت :  حالت خوبه؟البته حقم داری..اگه من دیر میفهمیدم معلوم نبود چقد بیشتر از این 
حرفا ضربه میخوردی.من میفهمم چقد سخته.قلبت زخم میشه انگار شمشیر کردن  تو قلبت .جراحتش انقد عمیق و زیاده که حاال حاال ها 

خوب نمیشه .منم تو این دوسال دور از رامین خیلی بالها میخواستم سر خودم.اگه بگم تو تو زندگیم و خوب شدن حالم نقش خیـــــلی 
 مهمی داشتی باور میکنی؟ینی تو اگه تو ،تو زندگیم نمیومدی من حالم بدتر می شد.

 خنده ای کردم و گفت : یادته میگفتی محمـدم عوض شده از وقتی من اومدم تو زندگیتون؟
اونم خنده تلخی کرد و گفت : آره فکر می کردم محمـد عاشقت شده..حق داشتم خب..محمـدی که به هیچ چیز نمیخندید و با خواهرشم 
حتی شوخی نمیکرد،محمـدی که آوازه ی مغرور بودن و جدی بودنش تو گوش همه پیچیده بود و سر زبون دخترا و مادرایی بود که 

براش سرودست میشکوندن ... کال یه محمـد دیگه شده بود.من تو عمرم ندیده بودم محمـد سربه سرم بذاره یا از ته دل قهقهه بزنه.. حتی 
اون شبی که تو با محمـد دعوات شده بود و بهش گفته بودی خیلی دوسش داری اومد پیش من..درب و داغون بود..مست و بیچاره انقد 

از تو حرف زد تا با اعصاب داغون سرش رو پاهای من بود و خوابش برد.اال تو نمیدونی چقدر دیوونه وار ازت حرف میزد من 
 میدونستم چرا محمـد نمیتونه بهت نزدیک بشه ...مطمئنم تا االنم بهت نگفته .. 

نگاش کردم دیگه طاقت نداشتم شوکای بشتری بهم وارد بشه .خسته شدم ازین همه حرفای ناراحت کننده که قلبم و پاره پاره می 
 کردن.سرم و تکیه دادم به صندلی و مهسائم خداروشکر دیگه حرفی نزد. 

. 
هردو کیفمو از تو ماشین درآوردم و با مهسا رفتیم دم در خونه. زنگ و زدم به مامان  خبر دادم که با مهسا دارم میام.آخ الهی قربون 
بابا فرهادم برم که اینطوری لپش گل انداخته.بابا فرهاد مهسا رو محکم بغل کرد.به هرحال بابا جون اونم هست دیگه.باهم رفتیم داخل 

 خونه.به اطرافم نگاه کردم گفتم: بابا فرهاد پس مامانم اینا کجان؟ مثل اینکه کسی منتظر من نبوده.
 احساس کردم بابا فرهاد دستپاچه شده گفت : قربونت برم معلومه که همه منتظر اومدن تو و مهسا بودیم فقط..

 رفت تو فکر که گفتم: فقط چی؟
 گفت : نیم ساعت بعد از اینکه تو زنگ زدی خواهرت دلش درد گرفت بردنش بیمارستان 

 من و مهسا هینی کشیدیم .هیجان زده گفتم: خب خب کجا بردنش؟کدوم بیمارستان؟
 بابا فرهاد : هیچ حول نشین.گفتن که زنگ میزنن

 من: نه بابافرهاد همین االن بریم بیمارستان خواهش میکنم 
بابا فرهاد سری تکون داد گفت من میرم ماشین و روشن کنم.خندم گرفت با همون گرم کنی که تنش بود رفت بیرون.بابا لس آنجلسی.رو 

 به مهسا شدم و گفتم: عشقم تو خسته ای برو باال تو اتاقم استراحت کن گرسنتم شد در یخچال همه چیز..
 مهسا :  منم باهات میام 

 گفتم: تو خسته ای باید بخوابی کل شب و پشت فرمون بودی.
 _: من االن هیچم خسته نیستم مطمئنم اگه تو بری انقدر مغزم درگیره خوابم نمیبره.

 باشه ای گفتم و بدو بدو رفتیم تو ماشین بابا فرهاد و ده برو که رفتیم.
توی راهرو داشتیم دنبال مامانم اینا می گشتیم .پرستار راهنماییمون کرد و همین که رسیدیم به یه قسمتی از راه رو با چیزی که روبرو 

شدیم باعث شد سرجامون وایسیم.هه...سینا و پارسا و آقا و خانوم کیهان.پارسا چقد الغر شده.کنارشم همون دختره سپیده بود با شکم 
برآمده.با اونا سرد سالم کردم و بعد آقا و خانوم کیهان بغلم کردن و گفتن که نمیدونم چقد دلشون برام تنگ شده.از حق نگذریم منم دلم 

تنگ شده بود واقعا.اصال دلم نمیخواست پارسا اونطوری بهم زل بزنه حس خوبی به اون سه تا شیطان نداشتم.مگه من نبودم که می گفتم 
بعد از پارسا نمیخوام عاشق کسی باشم؟پس چرا دلم داره برا یه نفر پرپر میزنه؟خودتون میدونید که کدوم بی معرفتیو میگم.؟همون که 

 زهر چشمای مشکیش و تو جونم ریخت و ....
 رفتم مامان بابامم بغل کردم.چقدر دلم برای بوی عطر تن جفتشون تنگ شده.گفتم: مامان االن چی میشه؟

 دستش و گزاشت روی صورتم  و گفت: هیچی خوشگل مامان نفس کوچولو یکم دیگه به دنیا میاد میریم می بینیمش
 نیشم تا بنا گوش باز شد بعد نگران گفتم: مامان لیا اذیت نشه 

 نچی کرد و گفت : نه مامان جان نگران نباش
من با فاصله از پارسا چندتا صندلی نشستم اونطرف تر .مهسا یه گوشه داشت با مامانم و بابام حرف میزد.مامانم به من دلگرمی داد ولی 

 خودش رنگش پریده بود.بابام خیلی خوشحال بود از دیدن مهسا.بابا بزرگم و که نگم کم مونده بود پرواز کنه.
 بعد از نیم ساعت صدامون زدن .با خوشحالی رفتیم داخل که پرستار با فیس اومد گفت : چه خبرتونه ،دورشو خیلی شلوغ نکنید

انقد هیجان زده بودم که برو بابایی نثارش کردم و از کنارش رد شدم.ولی مامانم و مهسا و حتی خود خانوم پرستار غش کرده بودن تو 
 خنده 

 لیا با لبخند نگام میکرد که با لهجه خیر سرم ترکی گفتم: خداقوت پهلوان،ببین چه کرده.
دست لیارو گرفتم تو دستم به پشت سرم نگاه کردم که دیدم پارسا خیلی نزدیک بهم به لیا تبریک گفت .من نمیفهمم این سینا چرا رفته و 

داره موهای لیا رو نوازش میکنه.عجب رویی داره.ولی من مطمئنم این لیا هنوزم به سینا حس داره. برا همینم مامان بابام هیچی به 
عوضی آقا نمیگن.وقتی نفس کوچولو رو با اون لپای سرخ و سفیدش آوردن تو داشتم میمردم از هیجان یهو پریدم و گفتم: بدینش به من 

 زود باشین پرستار که حاج و واج داشت من خل و چل و نگاه میکرد گفت : فکر کنم نفس خانوم به خالش رفته 
 چشمام گرد شد و گفتم: عشقم شما چجوری از همین ثانیه های اول تشخیص دادین شبیه منه



با مهسا بلند زدیم زیر خنده.پرستار گفت : خب گل من بچه که نه مامانش لپ داره نه باباش پس گردی صورتش و لپای سرخش نشون 
 میده که به خودت رفته 

 به لیا نگاه کردم و گفتم: برو سجده شکر به جا بیار .بیا این همه آرزو کردی نفس شبیه من بشه به آرزوتم رسیدی
 لیا خندید و گفت : چه رویی داره من کی گفتم میخوام شبیه تو بشه زشت خانوم 

 بچه رو که بغلم گرفتم میخواستم غش کنم بیفتم کف زمین ینی .
 مهسا با خنده نگام کرد و گفت :  بچه داری بهت میاد 

 گفتم: نه توروخدا الزم نکرده به من بچه داری بیاد.من کمک کنم همین جغله بزرگ شه بسه
 نگاهم یه لحظه به پارسا افتاد دیدم رفته تو هم و نگاهش به بچس.لیا گفت : پارسا دوست داری بغلش کنی؟

تو دلم یه فحش آبدار نثار لیا کردم و چشم غره ای بهش رفتم.پارسا با نیش باز اومد بچه رو از تو بغلم گرفت.تو همون فاصله تو چشمام 
نگاه کرد و بچه رو دادم دستش.اوه اوه چه صحنه جذابیه برای حضار.به پارسائم بچه داری میومد.هه...نگران نباش به زودی بچشو بغل 

 میگیره و بابایی خوبی برا دخترش میشه.دلم میخواد بدونم   
اگه دختر دار  شد دوست داره اون عاشق مرد هوس دار و سوء استفاده گری مثل خودش بشه.همچنان اخم کرده بود و داشت به نفس 

 نگاه میکرد.نگاهم و دزدید.از نگاه خیرش کالفه شدم و گفتم: خب دیگه بسه بچه رو بدیم دست مامانش .
 نفسی رو ازش گرفتم و بردم سمت لیا. لیا درگوشم گفت: این چه کاری بود کردی شیطان؟

 قیافم و حول ملوچ کردم که ینی ساکت.برگشتم دیدم پارسا از در خارج شد.رو به آقا و خانوم کیهان لبخندی زدم و اونام تحویلم دادن .
با خودم فکر کردم آخه چرا لیا باید با پارسا خوب باشه.اون آدم مگه باعث زجر کشیدن خواهرت نبود؟من هنوز سینا رو نبخشیدم ولی 

تو با پارسا..اصال ولش کن با این فکرا به جایی نمیرسم.من و مهسا خیلی خسته بودیم با بابا فرهاد برگشتیم خونه.یه دوشی گرفتیم و 
 رفتیم الال کردیم.وقتی رسیدیم ساعت سه شب بود االن 6 صبحه.کال همه چیزمون چواشه شده با این فسقلی خانوم .

. 
تو خواب و بیداری بودم و یه صدایی که میشناختمش تو گوشم می پیچید .تو اون حالت دیوونم میکرد.صدای بم و آرامش بخشش..دلم 

 براش تنگ شده آروم صداش کردم :محمد 
 .چشمام و باز کردم و به تختم نگاه کردم مهسا فکر کنم رفته پایین.

موهام و باال بستم و بعد از شستن صورتم رفتم پایین.مامانم و مهسا صبحونه میخوردن و پچ پچ میکردن .بلند سالم کردم نشستم پیش 
 مهسا رو به مامان گفتم : نفسی کو پس؟

 گفت: خونه باباش
 گفتم: براچی نیاوردیش اینجا؟خیلی واجب بود بره خونه باباش؟ بعدشم سینا چپ دست که بلد نیست از بچه نگهداری کنه که.

مامان گفت : عرضم به خدمت تو دختر وراج بنده همین االن  از اونجا اومدم  بچه رو خوابوندم نیازی نیست بابای چپ دستش کاری 
 کنه.

 با مهسا خندیدیم که مامان گفت : راستی نیلو زنگ زد تا یک ساعت دیگه اینجاس کارت داره
 دستام و زدم به هم و گفتم: وای آخ جون امروز باید یه سریم به سارینا بزنم

 رو به مهسا کردم که داشت چپ چپ نگاهم می کرد گفتم:مهسا اگه ببینیشون عاشقشون میشی
 پشت چشمی بهم نازک کرد و گفت هیچم عاشقشون نمیشم ،بعدشم اون موقع که دوست جنابعالی بیاد من پیشت نیستم جوجه

 گفتم: نیستی؟ینی چی نیستی قراره غیب بشی ؟
 ابروهاش و باال انداخت و گفت : قرار با مامانت بریم خرید.کلی کار داریم مگه مثل تو بیکاریم؟

 گفتم:به به، به چه مناسبت؟
 مهسا گفت: حاال 

 گفتم: مسخره بازی درنیار ببینم زود باش بگو
 گفت : بابا من یه سری چیز میخوام واسه خودم بخرم زن عمو میبرتم فروشگاه همین فضول خانوم

 بهش زبون دراز کردم و مشغول شدم.
صفحه ی گوشی مهسا که رومیز روشن شد چشمام ده تا شد از تعجب گفتم: وای مهسا 45تا میسکال داداشتو جواب ندادی خب نگرانت 

 میشه
 گفت : ولش کن باید ادب شه 

 گوشیش زنگ خورد گفتم: حداقل جواب مامانتو بده با اون که قهر نیستی 
چشمی گفت و تلفنشو جواب داد و از آشپزخونه خارج شد ،کاش محمد حداقل یه زنگ به منم میزد .بعد از صبحونه از مامانم و مهسا 

مرموز خداحافظی کردم و نشستم سر کتاب کنکورم تا نیلو برسه ولی همش ذهنم پر میکشید سمت اینکه مهسا چرا ازش سوال میپرسیدم 
در مورد خرید نیشش باز می شد.خب این چه معنیی میتونه داشته باشه؟ زنگ خونه به صدا دراومد .حتی قیافشم از پشت آیفون 

تصویری مسخره و خنده داره.کلی بغل و ماچ و بوسه و اینا کردیم همو بعد نشست کنارم و من رفتم چایی دم کردم.چایی و شیرینی 
 شکالت و گزاشتم جلوش.لبخند زد و گفت : بابا خانومم زحمت نکش ما اومدیم یه دو دیقه خودتون و ببینیم

 گفتم: ایییش شبیه این همجنسبازا شدی یه لحظه 
 خنده کرد و گفت : تو سارینا رو هنوز ندیدی؟ 

 گفتم: نه چطور ؟



 گفت: هیچی بعدا می بینیش میفهمی چطور 
 گفتم: تو میدونی من همیشه فضولیم گل کرده و حرفاتو نصفه رها میکنی؟

 گفت: آخه عشقم قول دادم تاخودش حرفی نزده چیزی نگم
 گفتم: بله دیگه ما یه چندوقت نبودیم شما دوتا باهم جیک تو جیک شدیم

 _:مسخره تو که خبر داری.شمال که بودی تلفنی بهت می گفتم سارینا خیلی از لحاظ روحی ضعیف شده 
 گفتم: آره بابا یادمه.خوب کردی سارینا به خاطر من اون بال سرش اومد باید هرچه سریعتر ببینمش

 چاییش و نوشید و گفت : آره حتما برو ببینش 
چرا امروز همه انقد مشکوک میزنن .بعد از رفتن نیلو اتاق درهم برهمم و خیر سرم جمع کردم و آماده شدم که برم پیش سارینا.تا در 

 باغ و باز کردم با قیافه درمونده پارسا روبه رو شدم.اخمی کردم که سربه زیر گفت : سالم 
 _: سالم 

 نگاهم کرد و گفت : جایی میری ؟
 ابروم و باال انداختم و گفتم: به شما ربطی داره؟

 گفت: داری میری پیش سارینا؟
 جوابشو ندادم و در و قفل کردم گفتم : با کی کار داشتی ؟ کسی خونه نیست

 گفت : من با خودت کار داشتم 
 گفتم: خب؟

 _:اینجوری نمیتونم 
 راهم و رفتم و گفتم: شرمنده این دیگه تقصیر من نیست 

 بازوم و از پشت گرفت و گفت : اال یه لحظه وایسا 
 با اخم نگاش کردم و گفتم: دستم و ول کن
 دستش و کشید و گفت : معذرت میخوام 

 یه پا دو پا کرد و گفت : من میرسونمت . برف داره میباره پیاده سختت میشه
 گفتم: کسی نخواست پیاده بره .ممنون نیازی به تو نیست

راهم و گرفتم و رفتم .آخرای کوچه یه نگاهی بهش انداختم هنوز داشت نگام میکرد.آخی بیچاره بدبخت زن حاملتو ول کردی اومدی 
 اینجا که چی؟فیلت یاد هندستون کرده؟

 از محوطه رد شدم و تا رسیدم تو خونه بردیا بغلم کرد گفتم: هوی آقا شئونات اسالمی رو رعایت کن 
 یکی آروم زد پس کلم گفت : بیا برو ببینم تقصیر منه دلم برا لپات تنگ شده بود کلوچه 

بیشین بابایی گفتم و رفتم باال.در اتاق ساری رو باز کردم ولی اونجا نبود.یهو با صدا جیغش از جا پریدم و تا میتونستم فحش نثارش 
 کردم.کلی سرو صورتم و ماچ کرد و گفت : نه به وحشی بازی چندثانیه پیشت نه به االن 

 ادا درآورد گفت : ما اینیم دیگه 
 رو تخت نشستیم کنار هم گفتم: اوه اوه موهاش و ببین رفتی بلوند کردی که خاستگار بیشتر گیرت بیاد؟

 اولش خندید ولی بعد چشماش غمگین شد خیلی بی مقدمه پرسیدم: اونجا خیلی اذیتت کردن آره ؟
چشماش پر اشک شد و دستاش بغلم کرد و گفت : خیلی اونا یه مشت عوضی وحشی بودن ،میخواستن من و قاچاق کنن به عربستان تا 

 زن یه عرب پیر بشم و در ازاش پول بگیرن 
 هینی کشیدم و دیگه هیچ حرفم نیومد .واقعا حالم بد شد. به دستش که نگاه کردم هین بلند تری کشیدم و گفتم: سارینا اون جای تیغه؟

 باز چشماش پر اشک شد و گفت :آره اال من خیلی عذاب میکشم.هرشب کابوس اون شبا رو می بینم 
بلند زدم زیر گریه مگه بند میومد.اونم چونش لرزید و گفت: نیلو و خواهرت لیا و بردیا کمکم میکردن تا به خودم بیام.اونا ازم خواستن 

 موهام و رنگ کنم  و به خودم برسم که حالم عوض بشه.
 وقتی دید گریم شدید تر میشه ساکت شد و بغلم کرد.بعد که آروم شدم نگام کرد و آروم گفت : نمیخوای بپرسی کی نجاتم داد؟

 با تعجب نگاش کردم که با خنده ای گفت : پــــــارسا
 _:چی ؟ پارسا
 _:آره پارسا 

 گفتم: پا...پارسا از کجا میدونست که ...
دستش و گزاشت رو لبم و گفت : هیش بعدا همه چیزو بهت میگم .باید خودمون تنها باشیم اینجا مستخدما فضولن.پارسا ازم قول خواسته 

 که کسی به جزء خودت چیزی نفهمه 
ذهنم پراز سوال بود ولی گفتم باشه .همون لحظه یه مستخدم خانوم که من و با چشماش قورت میداد با چایی و میوه و خوراکی اومد 

 داخل.سارینا داشت چپ چپ نگاش میکرد.
 بعد که مستخدم رفت آروم گفت : همین اینی که اومد فضول ترین زنیه که دیدم 

 _:چی میگی؟
 _:حتی مطمئنم االنم فالگوش وایساده  

 یهو صدای پاهایی میومد که داشت از پله ها سریع پایین میرفت .بلند زدم زبر خنده و سارینا با حرص گفت : نگفتم؟



در و باز کردم و رفتم داخل.اوه اینجا چه خبره.مهسا و مامانم برگشته بودن و بابام و بابافرهادمم بودن.و لیا و نفس عشق خاله پیش 
 مامانم و مهسا نشسته بودن.خداروشکر که سینا نبود.سریع سالم  کردم و بدو بدو رفتم نفس و بغل کردم.لیا گفت : بذار برسی 

 گفتم: خب رسیدم دیگه
چشم غره ای بهم رفت و من با نفسی رفتم پیش مهسا .با مهسا داشتیم با نفس بیچاره بازی میکردیم در واقع داشتیم دیوونش میکردیم انقد 

 ور زدیم و باهاش ور رفتیم که مامانم گفت : اال بیا این لباسا رو که برات خریدم و بپوش ببینم چطوره به تنت؟
 گفتم: وای سپــــــــــــاس ،سه تا پاس.به چه مناسبتی؟

 مامانم لبخند زد و گفت : برای پنجشنبه هفته بعد یه مهمونی مهم داریم 
 اخم کردم و گفت :مهمونی

 مهسا گفت : حاال بماند 
 گفتم: مهسا من گفتم تو از صبح مشکوک میزنی 

 خندید و گفت : بریم باال تا بهت بگم 
 گفتم: خو همینجا بگو چرا آدم و میترسونی

 بلند خندید و گفت : اول باید لباست وبپوشی 
 گفتم: آهان پس گروگان گیریه 

 تو اتاقم که رفتیم لباسارو دیدم گفتم :خب عشقم اینکه کمک نمیخواد یه شلوار لی با شومیز سفید ،احساس چالق بودن میکنم 
 خندید و گفت: خب دیوونه جلو بابا نمیتونستم چیزی بگم 

 گفتم :خب خب حاال بگو؟
 در گوشم یه چیزایی گفت که چشمام از تعجب جر خورد و قلبم تند تند زد.

. 
روز مهمونی فرا رسید خدایا باورم نمیشه.موهام و باال بستم و شومیز تور سفید یقه حلزونی نانازم و مرتب کردم.شلوارمم لی سرمه ای 

بود.خیــــــــــــلی جیگر شده بودم.کانتور صورت و انجام دادم ،ریمل و سایه و رژ هلویی . اوف عجب چیزی،عجبــــــــــــ 
 چیزی.خودشیفته ام عممه که ندارم.

 در باز شد و مهسا گفت : پیس پیس شماره بدم؟
 نگاش کردم و گفتم: آره بده 

 گفت: بجنب اومدن 
 هینی کشیدم که مهسا پرسید : چی شد؟

 گفتم: قلبم داره میاد تو دهنم 
 اومد دستام و گرفت و گفت : بخاطر محمـد آره؟

 اوهومی گفتم.مهسا اومد حرفی بزنه که بیخیال شد و گفت : بیا بریم پایین همه مهمونا اومدن .
خب االن براتون میگم که اینجا چه خبره.امشب ،جشن شب هفته ی نی نیمون هست.و نقشه ای که دوتا جاریا ینی مامان من و مامان 

مهسا گرفتن اینه که امشب بابای من و عمو ترسناک)ساالر(بابای مهسا هم و مالقات میکنن.بعد از چنـــــد سال.البته اینطور که مهسا 
میگفت محمـد خان با پدرش صحبت کرده و اون فهمیده که این همه سال چه کینه بی پایه و اساس الکیی تو قلبش لونه کاشته.ولی متقائد 

 کردن این آدم کار هرکسی نیست و اینجاس که باید برای محمـد خوند: فتبارک اال و احسن الخالقین 
میگین چرا این و گفتم؟چون االن دقیقا روبروم وایساده و با اون چشمای مشکیش بهم زل زده.چه سری ،چه دمی ،عجب پایی .چه پسری 

 داریم ما.داشتم بروبر نگاش میکردم که مامانم گفت : عه اال به محمـد جان سالم کن 
 آب دهنم و قورت دادم و مثل این بچه دوساله ها گفتم: سالم

 مهسا پشت سر محمـد از خنده روده بر شده بود.تو دلم زهر ماری نثارش کردم.محمـد :از کنارم رد شد و سالم آرومی داد.
من غش،من پرپر .عه اال این مسخره بازیا چیه .محمـد همون پسریه که دخترا رو به اون روز انداخته و حتی به خواهرشم دروغ 
گفته.ولی چرا االن دستش رو شونه ی مهساس و اونم داره باهاش حرف میزنه.اگه قیافه مهسا انقدر جدی نبود رو به محمـد شک 

میکردم اصال این دختر من و با اون حرفاش در مورد محمـد اوسکل نکرده باشه.هنوز بابای محمـد نیومده بود.به قیافه بابا ی خودم نگاه 
کردم.اوه اوه با چه عشقی داشت محمـد و نگاه میکرد.همه فامیالی ما از شمال اومده بودن.عمو احمد اینامم بودن.فامیالی سینا اینام بودن 

.فقط نمیدونم پارسا با اون زن بیریختش چرا نیومدن.با سالم عمو ساالر ترسناک همه به سمتش برگشتیم.چشمای بابام بیستا شده 
بود.چون انتظار نداشت عموم بیاد.ولی بابا فرهاد شیطونم خوب خونسرد بود معلوم بود که میدونسته.باید خداروشکر کنم خونمون 

بزرگه وگرنه با این همه مهمون میترکید آجراش.خب خداروشکر صحنه دیدار بابام و عمو احمد با عمو ساالر خیلی فیلم هندی 
نشد.روبوسی و بغل و انجام دادن و بعد عمو ساالر رفت سمت لیا و نفس و خیلی مهربون   لیا رو بغل کرد و قربون صدقه ی نفس 

رفت.خوبه واال فقط ما خار داشتیم اونشب تو خونه محمـد رنگیمون کرد.؟ بعد از سالم به همه رو به روی من وایساد.نمیونم چرا داشتم 
آب میشدم.عمو سالم آرومی بهم داد و از کنارم رد شد.مهسا دستم و گرفت بعد رو به مهسا اخمی کرد و بدون سالم ارز کنار اونم رد 

شد.وا من میگم خار داریم بگین نه.به محمـد نگاه کردم .رو مبل نشسته بود،لنگشم انداخته بود رو اون یکی لنگش و در کمال خونسری 
 داشت نگاهم میکرد.با اون چشمای سمی و زهر آلودش.دلم میخواد برم بغلش کنم ولی..اون برای تو نیست اال.



به سینا نگاه کردم.نفس و عین وحشیا پرت میکرد باال و قیافش و عین میمون میکرد.نگاهش که به من افتاد سرجاش ماتش برد.فک کنم 
خیلی بد داشتم نگاش میکردم چون رنگش پرید.ناخوداگاه نگاه محمـد کردم که سرش و انداخت پایین و بعد با میالد داداشش شروع کرد 

 به حرف زدن.پس پریا جونش چرا نیومده. 
همه وسط داشتن میرقصیدن که دیدم از در خونه پارسا و سپیده اومدن.االن که دارم فکر میکنم توی رتبه بندی جذابترین ورود .عموم 

لقب نفر سوم و میگیره ،پارسا نفر دوم میشه اگه اون سپیده ی چندش کنار پارسا نبود.و نفر اولم قربونش برم خودش میدونه کیه.همونی 
که هرجا میره همه با انگشت به زیبایی و جذابیتش اشاره می کنن.کل دختر فقط داشتن برا اون ادا اصول میومدن.عجله نکنید 

دخترا،محمـد آقا به نوبت همه رو بازی میده.نگاه عصبانیم و ازش گرفتم و رفتم پیش مهسا نشستم.مهسا گفت : چی شده اال چرا رنگ 
 انقد پریده

 گفتم: چیزی نیست حالم خوبه
 _:حالت خوبه؟قیافت و تو آینه دیدی چشمات سرخ سرخه

 _:به این ریمله حساسیت دارم
 پوفی کرد و یه پیک شراب قرمز دستم داد و گفت :با این چیپس و  بنداز باالاونم سر بکشا

انداختم باال و آخیش.یکم بهتر شدم.لیا از دور برام دست تکون داد .رفتم پیشش .نفس که خوابیده بود و داد دستم و گفت : اال میشه ببریش 
باال بذاری تو تختش این شهناز خانوم معلوم نیست کجا غیبش زده.بغلش کرد و رفتم باال.تا گذاشتمش تو تخت صورتی نانازش صدای 

 گریش بلند شد .دوباره بلندش کردم و پیشت پیشتش کردم.گفتم: ای شهناز خانوم توام معلوم نیست یهو کجا غیبت میزنه.
 _:همیشه دلم میخواست بچمونو اینطوری بغلش کنی و بخوابونیش 

 برگشتم سمتش .گفتم: ببخشید؟
 اومد تو اتاق و گفت : دلم میخواست مال من باشی ،مال من ...

گفتم: دستتو بکش عقب .پارسا با اعصاب خورد وایساد جلوی پنجره .بعد عصبانی برگشت سمتم و اومد حرفی بزنه که گفتم:هیــــش 
 مگه نمی بینی بچه خوابیده ؟حق نداری بیدارش کنی

تو چشمام نگاه کرد.چرا دیگه هیچ حسی به این چشما ندارم؟ تنها چشمایی که میپرستم االن چشمای مح...موهام و نوازش کرد و آروم 
رفت سمت چونم  .زل زده بود به چشمام.منم همینطور نه به خاطر اینکه بهش حسی دارم.بلکه بخاطر اینکه کاراش برام عجیب 

بود.اومدم حرفی بزنم که  حس کردم یه نفر بین چهارپوب دره.قد بلند و استایل قشنگش ضدنور شده بود .دستش و برد تو جیب شلوارش 
 و با یه لحن طعنه آمیزی گفت : خیلی معذرت میخوام 

نفسم تو سینه حبس شد.محمـد مارو تو اون حالت دید.نکنه از دستم ناراحت شده از  عصبانیت چشمام پر اشک شد.بهش گفتم: ازت 
 متنفرم 

 با تعجب به چشمام نگاه کرد.احتماال فهمیده من به محمـد حس دارم.برام مهم نیست بدونه یا ندونه.
 از اتاق خارج شدم و در وبستم پشت سرم میومد که گفت: دوسش داری؟ 

 از پله ها پایین رفتم و جوابش و ندادم بلند تر داد زد :آره ؟
همه برگشتن سمتمون .با نفرت سرتاپاشو نگاه کردم و ازش دور شدم.از نگاه های خیره همه عصبانی شدم.رفتم پیش مهسا و گفتم: مهسا 

حالم خوب نیست باهام میای تو باغ راه بریم .آره ای گفت و باهم خارج شدیم. تا از در خارج شدیم گفت : این پسر دیوونه به چه حقی 
 سر تو داد زد ؟

 گفتم: نمیدونم بابا وحشیه  
 نگام کرد و گفت : تو که دیگه حسی بهش نداری؟داری؟

چپکی نگاش کردم و گفتم: معلومه که ندارم به هیچ وجه .ولی وقتی پارسا خیلی بهم نزدیک شده بود محمـد مارو دید آبروم رفت االن 
 فکر میکنه من با این پسره سرو سری دارم

 گفت: محمـد اومد باال پیش تو؟
 _:آ..آره چطور مگه ؟

 به فکر فرو رفت و گفت : اال یه چیزی هست همش میخوام بهت بگم ولی نمیتونم.
 نگاش کردم و گفتم: خب بگو من میشنوم 

 یکم نگران تو فکر فرو رفت و گفت: اال من  خیلی عجوالنه در مورد محمـد فکر کردم و قضاوت خیلی بدی کردم در مورد داداشم
 گفتم: تو خودت گفتی که پریا همه چیز و با مدرک نشون داده ،یادته چقد از محمـد عصبانی بودی اون شب ؟

_:آره اال همه رو یادمه.پریا انقد در مورد محمـد بد گفت که من پره پر شدم.خیلی از محمـد بدم اومد.حتی اون شب با خودم گفتم محمـد 
دیگه داداش من نیست چون خیلی از دخترارو بی آبرو کرده.ولی بعد با خودم فکر کردم که من چرا باید حرف یه دختر بی سروپا رو 

 قبول کنم که در مورد داداشم اراجیف میبافه..
 _:خب پس میخوای چطوری مطمئن بشی که پریا واقعا دروغ گفته 

 گفت: فکر اونجاشم کردم.به هردومون ثابت میکنم داداش من اهل این حرفا نیست فقط ظاهرش غلط اندازه 
 ابروهام و باال انداختم و گفتم: آره دقیقا ظاهر برادر گرامی به شدت غلط انداز وشیطون و پلیده

 گفت : بفرمایین یه چهار تا فحشم بهش بدین که خیالمون راحت شه 
 بعد از اینکه خندیدم به فکر رفتم.بعدش گفتم: مهسا ینی محمـد به پریا تجاوز نکرده؟پس چرا میخواد باهاش ازدواج کنه ؟

 مهسا یکم فکر کرد و گفت : اال درواقع پریا عاشق محمـد ولی ....



 صدای پریا : محمـدم عاشق پریاس
 به پشت سرم برگشتم.پریای افاده ای با اون پالتوی خز دار مشکی و قیافه به شدت کریه داشت نگاهمون میکرد.مهسا گفت: پریا؟

 پریا : درسته خواب نمیبینی 
 مهسا : مگه تو میدونستی که ...

 پریا: بله شما به من نگفته بودین ،ولی من خودم فهمیدم
 مهسا خنده ای کرد و گفت : البد به داداشم ردیاب وصل کردی،جالبه همینو کم داشتیم

 پریا خنده شیطانی بلندی زد و به سمت من قدم برداشت و گفت : به به االی زیبا و پرطرفدار.قدم نو رسیده مبارک
ممنونی گفتم و اون تق تق کنان رفت سمت خونه .واقعا حس خوبی بهش نداشتم.خیلی انرژی منفی میداد.حالم بد شد.چرا پریا باید اینجا 

باشه.محمـد واقعا دوسش داره؟به خودم اومدم دیدم یه قطره اشک چکید روی گل قرمز جلوی پام.مهسا خواهرانه نگام کرد و گفت : 
 قربونت برم ناراحت نشو باالخره محمـد خودش ثابت میکنه هیچ حسی به پریا نداره.من مطمئنم اون عاشق...

 صدای مامانم اومد : دخترا بیاین داخل سرما میخورین،بدویین
رفتیم سمت خونه و من با حال داغونم فقط به پریا و محمـد کنار هم نگاه میکردم.محمـدم چندان خوب به نظر نمیومد.مخصوصا وقتایی 
که پریا بهش می چسبید.خنده دار بود کل دخترا فامیل داشتن به پریا فحش بد میدادن.نگاهم افتاد به پارسا.با نفرت داشت محمـد و نگاه 

میکرد.کاش میتونستم برم تخم چشماش و از کاسه در بیارم.عوضی .زن و بچه داره و هنوزم نگاه هولش رو منه.هیچکس حق نداره به 
 محمـد من چپ نگاه کنه.محمـد من ؟اال تو باز فراموش کردی کس دیگه ای  کنارشه؟

بعداز رفتن اکثر مهمونا فامیالی مادریم موندن خونه ی خودمون .سینا بدجوری با محمد گرم گرفته همش داشت اصرار میکرد که برن 
خونه ی اونا که عمو ساالرم گفت : ما همین امشب بر میگردیم.با تعجب بهش چشم دوختیم که گفت : آخه من و محمـد کار مهمی داریم 

 باید برگردیم اگه صحرا و پسرا میخوان بمونن،بمونن.
 بابام پرسید :برای چه کاری؟ 

 عمو ساالر به چشم و ابرو گفت : داداش بهت گفتم که 
 بابا آهان آهانی کرد که پریا رو به محمـد پرسید : عزیزم چه کاری؟

 به تو چه فضول خانوم.محمـد گفت : بعد میفهمی 
 تو دلم به پریا حسودیم شد.ینی محمـد از پیشم میره؟

 دم در صحرا جون برگشت و به مامانم گفت : خالصه دیگه منتظر تماس من باشین 
خداحافظی کردن و رفتن.البته فقط زندایی صحرا و مهسا و مانی و میالد و خانمش حسابی با ماچ و بوسه گرم ازمن خداحافظی 

کردن.عمو ساالر هنوز با من و مهسا سرد بود و محمـدم..با یه خداحافظی سرد و کوتاه بدون اینکه نگاهم کنه از کنارم رد شد.مهسائم با 
 نگاه های دلگرمش رو بهم حس خوبی میداد.اینکه یه خواهر دارم که درد دلم و میدونه.خدایا شکرت که مهسا رو دارم..

. 
تقریبا یک ماه از رفتن عمو ساالرم اینا میگذره و همچنان تلفنی باهم در ارتباطن .منم آخر همین هفته روز جمعه کنکور میدم و 

خالص.حاال نه که خیلی درس خوندم میخوام خالصم بشم جالبه. همش تو فکر اینم که واسه چی زن عمو صحرا به مامانم گفت منتظر 
تماسم باش؟! خب مگه قراره چی بشه.کاش یه اتفاق خوب باشه.مثال تماس برای امر خیر.مثال بگه: میخوام  دختر کوچیکتو برا محمـد 
خاستگاری کنم.خخخخ آره فکر کن که اون پریا گردن کلفت بذاره.یهو فکرم رفت سمت نگاه پارسا به محمـد.چقد بد نگاش میکرد.حتی 

سارینارو هم ندیدم که بقیه ی داستان سوپرمن شدن پارسا رو برام تعریف کنه.برامم خیلی مهم نیست که پارسا چه غلطی کرده.ولی 
 همین که سارینای منو نجات داده حداقل نشون داده یه سودی داره.کتابمو بستم و رفتم که بخوابم ..

. 
 مقنعم و سرم کردم که صدای بابافرهاد از پایین پله ها اومد و گفت : بجنب دختر دیر نشه 

 بلند گفتم : نه بابافرهاد شیش و نیم  صب هیچ کس تو خیابونا نیست سه سوته میرسیم 
 رژ هلویی که خیلی بهم میومد و زدم .کیف کولی صورتیم و برداشتم و دویدم سمت پله ها 

 سوارماشین شدم .زدم پشت بابافرهاد و گفت :بزن بریم مشتی
 گفت : کمربندتو ببند مشتی

 گفتم: راستی بابافرهاد نیلو خودش با داداشش رفته محل امتحان دیگه نمیخواد بری دنبالش
باشه ای گفت و با اون دست فرمون نرم و روونش گاز داد .برای نیلو از تو ماشین دست تکون دادم و پیاده شدم.بابافرهاد گفت : من 

 میرم پیش آقا سروش دوستم تعطیل شدی زنگی بزن جلدی اومدم 
 چشمکی به خوشتیپیش زدم و رفتم پیش نیلو.گفتم: نیلو فقط میخوام دانشگاهی که من قبول میشم قبول نشی خودم منفجرت می کنم .

 لپمو خیلی وحشیانه کشید جیغم بلند شد و اون گفت : اتفاقا این منم که تورو منفجر میکنم چون من از تو یه سال بزرگ ترم
 پوفی کردم و گفتم: خب چه ربطی داره ؟ 

 اومد جواب بده که اعالم کردن : همه به نوبت وارد بشین و کارتاتون و نشون بدین 
 خیلی نامحسوس که کسی نبینه به نیلو زبون دراز کردم و رفتیم سمت در ورودی.

ینی بخدا خشک شدم انقد سرم پایین بود و تند تند تست میزدم.همه رو که مثال خیر سرم یه بار دیگه مرور کردم سرم و باال آوردم..اوه 
اینجا که فقط من موندم و یه چندتا دختر پسر.گردن بیچارم و مالیدم تا خستگیش در بره بلند شدم برگم و بدم .برگشتم پشت سرم و نگاه 



کردم.اوووو ببین کی اینجاس.شاهین جان چند صندلی پشت سرم نشسته و دست به سینه به تماشای من نشسته.ابروهام و باال انداختم که 
 ینی چته ؟

 لبخند بامزه ای زد و شونه هاش و انداخت باال که ینی مثال هیچی.
برگه رو دادم و تا پام گزاشتم بیرون یه نفس راحتی کشیدم .عین اینایی هست که بعد از ده سال بدون مرخصی از زندان آزاد میشن .هین 

 زبونتو گاز بگیر دختر.
 تو حیاط داشتم دنبال نیلو دیوونه میگشتم که از پشت کسی زد روی شونم.برگشتم و بــــــــله..

 من :به به آقای شاهین ازین طرفا؟
 خنده ای کرد و گفت : به به االی افسانه ای .تو آسمونا دنبالتون می گشتیم رو زمین پیداتون کردیم.

به لحن بامزه همیشگیش خندیدم که صدای نیلو خانوم از پشت سرم اومد.با شاهین خداحافظی کردیم و رفتیم تو اون هوای سرد بستنی 
خریدیم.هوا برفی بود. نشسته بودیم رو صندلی های ایستگاه اتوبوس و مثل این دیوونه ها بستنیمون را میل میکردیم و مثل سگ به خود 

 میلرزیدیم)خخخخ (که گوشی تلفنم بوق بوقش بلند شد.
 من:جانم سارینا 

 ساری: اال کجایی ؟
 بهش گفتم کجام و گفت : با ماشینم بشین میام دنبالت 

باشه ای گفتم و بعد از چند دقیقه خیلی سریع و خشن جلوی پامون ترمز کرد.پسرا دم در دانشگاه سوت سوتشون بلند شد. داشتیم سوار 
 ماشین می شدیم که یکی بلند گفت : پلنگ صورتی 

میدونستم داره من و میگه اصال بهش توجه نکردم و من جلوی ماشین و نیلو عقب نشست.اول نیلو رو رسوندیم و بعد سارینا رفت به 
سمت کافه دنج.اسمش دنج بود واقعا بچه ها خودشم دنج بود.پام و که از ماشین گزاشتم بیرون هیجان زده گفتم: هیــــن سارینا ببین زمین 

 یکم سفید شده .
اونم خوشحال شد و بعد رفتیم داخل کافه و جای گرمش نشستیم.من چایی کیک سفارش دادم و سارینا قهوه .گفتم: سارینا جان نمیخوای 

 حرف بزنی 
 گفت : چرا اتفاقا همین االن میخواستم  دهنم و باز کنم 

 گفتم: خب بفرما دهن مبارکت و باز کن
به دور و برش نگاه کرد.هیچکس حواسش به ما نبود.بعد اومد کنارم نشست و گفت :اال همون پسره آشغال تو هتل و یادته ؟همون شب 

که من و دزدید روند تا نزدیک جاده اصفهان .بعد همونجا پیاده شدیم و من و سوار یه ون مشکی کردن و ماشین عزیز دلم و انداختن ته 
دره و سوخت.از همونجا مستقیم رفتیم بندر عباس. تو یه محله ی پرت که خونه ای دورش نبود یه خونه ی درب و داغون بود .من و 

 بردن اونجا و بستنم به صندلی که فرار نکنم.
هین بلندی کشیدم که همه برگشتن سمتمون.سفارشامون و که آوردن سارینا ادامه داد:رییسشون که اومد یه مرد تقریبا پنجاه ساله اومد و 

 با کلی داد و بیداد به آدماش گفت که :این اون دختره نیست که من گفتم.این کجاش مو و چشماش قهوه ایه.
 بعد اومد سمتم و ازم پرسید : ببینم اسم تو چیه ؟

وقتی گفتم سارینا از شدت عصبانیت محکم زد تو صورتمو جلوی چشمم چندتا از آدماش و که خطا کرده بودن و با یه گللوله مغزشون و 
ریخت رو زمین.ولی من و برنگردوندن.تهدیدم کردن اگه جای تورو نگم می کشنم.یه شب اون رییس وحشیه گفت : اگه تا فردا شب 

 جای اال رو  نگی میفرستیمت عربستان و تو زن یه عرب وحشی میشی و در ازاش پول خوبی بهشون میده.
شب آخر بعد از کلی کتک زدنم بردنم قشم تا با کشتی بفرستنم عربستان.اال فکرشو بکن. همونجا که دوتا نگهبان داشت میبردنم سمت 

کشتی یهو دیدم کل سر و صورتم خونیه .نگهبانا با گلوله کشته شده بودن.یهو دیدم یکی دهنم و گرفت ولی بردم پشت درخت دیدم 
 پارسائه و یه چند تا نیروی مشکی پوش پلیس.به سرعت ازونجا فرار کردیم و پارسا تو ماشین پلیس برای من همه چیز و تعریف کرد.

پرسوال نگاش کردم که گفت : اال پارسا هنوزم واست میمیره.اون فکر میکرد تو رو دزدیدن و اومده نجاتت بده.بعد که به کالنتری 
بندرعباس میره می بینه اتفاقا یه گروه پلیس از طرف کسی به اسم محمـد )چشمام شونصدتا شد،محمـد من؟(دنبال یه همچین مورد دزدی 

و گروه قاچاق میگردن.اال میدونی اون روز که توی صورتت آب پاشیدن اتفاقی نبود؟تهدید کردن واقعا.بعد از اون روز به بعد پیامای 
 تهدید آمیز برای پارسا میاد که اگه ازدواجش و باتو به هم نزنه بالهایی سرتو میارن که ....

 گفتم: آخه برای چی پارسا رو تهدید کردن ؟ مگه من چه هیزم تری فروختم به اونایی که تهدید کردن؟
 _:اال این هرچی هست یه خصومت خانوادگیه .هرچی هست میخواد تو و خانوادت و اذیت کنه .کاش هرچه زود تر شرش کم شه

 اخمی کردم و گفتم: پارسا میتونست این موضوع رو به من بگه 
ساری زل زد تو چشمام و گفت : اال تمام کارای شمارو زیر نظر داشتن.از حرفاتون بگیر تا جاهایی که میرفتین ،پارسا مجبور بود 

 خودش تنهایی ازت محافظت کنه بدون اینکه به کسی بگه 
 اخمی کردم و گفتم: ولی من دیگه دلم با این آدم صاف نمیشه

 گفت : باید بشه اال پارسا خیــــــلی اذیت شده.هرچقدر تو زجر کشیدی اون صد برابر تو اذیت شده
 گفتم: آره اذیت شده تند تند رفت برا سپیده جون دلش عروسی گرفت؟

 _:سپیده جونش ؟ اال پارسا از سپیده هیچ میدونستی..سپیده از سمت همونیه که پارسا رو تهدید به کشتن تو میکرده؟
 دستم و جلو دهنم گرفتم که گفت : بله اون حرومزاده تو شکمشم اصال بچه ی پارسا نیست

. 



کیف و لباسام و پرت کردم یه گوشه از اتاقم و ولو شدم رو تخت.فقط میخواستم بخوابم.تنها چیزی که مغزم و از منفجر شد نجات میداد 
 خواب بود.

نفس زنان از کابوس لعنتیم بیرون پریدم.چراغ خوابم و روشن کردم و یه لیوان آب خنک برا خودم ریختم.من با فاصله تو جنگل تاریک 
 بین پارسا و محمـد بودم.همش چشمم پیش محمـد بود.اصال پارسارو نمی دیدم.محمـد داد زد :گفتم برو 

 پارسا دستم و گرفت و گفت :بیا بریم عشقم مگه نمی بینی اینجا امن نیست؟
 من جیغ زدم و به چشمای وحشت زده اشکی گفتم: میخوام پیش محمـد بمونم من اون و دوست دارم 

 محمـد اخمش باز شد و با لبخند جذابی گفت : اال...دوست دارم 
صدای آرومش تو جنگل پیچید.پارسا بغلم کرد و همون لحظه صدای شلیک گلوله اومد و محمـد با شکم خونی افتاد روی برگا.من جیغ 
میزدم و التماس میکردم که برگردیم.محمـد تیر خورده بود ولی خودمم تو خواب دلم شدید تیر میکشید.خیلی خواب زجر آورد و کشنده 
ای بود.رفتم لب پنجره و به ماه بزرگ نورانی خیره شده.پنجره رو باز کردم و نسیم خنک وزید توی موهام.دستام و به هم قفل کردم و 

گفتم: ای ماه ،قربون اون شکل قشنگ و نورانی و تاثیر گذارت بشم،به خدا بگو مواظب محمـدم باشه.تو اون باال نزدیک خدایی پس 
 بهش بگو.کلی احساساتی شدم و گریه کردم بعد که دیگه اشکی برام نمونده بود پنجره رو بستم و آروم رفتم زیر پتو و خوابیدم.

. 
 صدای ویبره گوشیم بیدارم کرد.

 من:بله بفرمایین
 خداروشکرصدام صافه وگرنه شرفم میرفت 
 ناشناس:سالم خانم پطروسیان خوب هستین ؟

 صداش آشنا بود ولی بازم نشناختم: خیلی ممنونم..شما؟
 _:...من،من میالد امانیم 

 پوفی کردم و یاد اونموقه افتادم که از تئاترش اخراجم کرد.
 میالد : خانم پطروسیان میتونم ببینمتون؟

 _:نه آقا لطفا همین پشت گوشی بگین
 گفت : خانم پطروسیان من واقعا ازتون معذرت میخوام خیلی بدی کردم در حقتون...خودمم ضربه شو خوردم.

منتظر وایسادم تا ادامه بده.که گفت : اال خانم واقعا آه شما دامن من و گرفت .ینی من تو هیچکدوم از کارام موفق نشدم و همش حس 
 میکنم بخاطر اون کاریه که کردم

 گفتم: خوشحالم که به این نتیجه رسیدین ولی من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟
با من من گفت : میخواستم ازتون خواهش کنم این لطف و در حقم کنید و دوباره برای اجرای همون تئاتر برگردین به گروه ما چون 

 واقعا بهتون احتیاج داریم 
 من: آهــــــان پس از سر نیاز به من زنگ بزنید.

میالد امانی:نه اال خانوم کسای زیادی اومدن برای تست این نقش ،حتی بازیگرای سرشناس ولی من فکرم همش...پیش شما بود .شرط 
 سهراب و نسترن برای برگشتن به نقششون این بود که توام باشی منم که از خداخواستم بود این جسارت و کردم با شما تماس گرفتم 

 تو دلم قربون صدقه ی سهراب و نسترن رفتم و گفتم: پس منم برای اومدنم شرط دارم
 _:سراپا گوشم خانوم

 _:یک اینکه به صورت قراردادی بنویسین تا آخرین اجرا نقش برای من باشه و بازم نظرتون تو دقیقه ی نود عوض نمیشه 
 _:خیالتون ازین بابت راحت من دیگه همچین غلطی نمیکنم 

 _:امیدوارم. دو اینکه دیگه برای اینکه سوار ماشینتون نمیشم بهم تیکه نندازین 
 خندید و گفت: به روی چشم 

 _:و سه اینکه....دیگه حرف و حدیثی از حساتون به من نزنید 
 منظورم حرفایی بود که روز اجرای ناکاممون از حسش بهم زد.نفس عمیقی کشید و گفت : باشه ولی...قول نمیدم 

 پوفی کشیدم گفتم : آقای امانی خواهشا 
 با صدای آرومی باشه ای گفت. 

 بعد از چند لحظه سکوت گفتم: خدانگهدارتون 
 اونم با همون صدای غمگینش گفت : خدافظ 

خندم گرفت به بیچارگیش .البته اگه واقعا این بالهایی که سرش اومده حقیقت داشته باشه حقش بوده چون اون کاری که درحقم کرد خیلی 
نامردی بوده و االن به قدرت کارما )هرکاری که کنی به خودت برمیگرده خوبی یا بدی( ایمان آوردم.پله حاال رو با دو رفتم پایین و بلند 

 به همگانی سالم کردم و یه صبحونه ی دبش زدم تو رگ. سر میز بابا چشمکی زد که گفتم :چیه ؟ 
 بابام :چیه چی شده کپکت خروس میخونه؟

 گفتم: آمــــــــ هیچی ...فقط اینکه من قراره دوباره تئاتر بازی کنم 
 مامانم گفت : تئاتر بازی کنی؟ 

 گفتم: اوهوم امانی بهم زنگ زد گفت دهنم سرویس شده تورو خدا بیا برگرد به نقشت 
 بابا فرهاد به حرف زدنم خندید.بابام گفت: ولی دخترم تو خودت میدونی که آدم عاقل از یه سوراخ دوبار نیش نمیخوره .



 مامانم گفت : سهیل چکارش داری خب یه موقعیت دیگه سر راهش اومده 
 بابا : این پسره دخترمو خیلی اذیت کرد یادته که تازه روز آخر یادش افتاد نقش اول باید عوض بشه دیدی که چقد برامون سخت بود 

گفتم: بابا نگران نباش اوال که اون قراره تعهد کتبی بده دیگه اینکار و نمیکنه دوما اگه بازم اینکار و کنه من دیگه ضربه ای نمیخورم 
 چون من دیگه مثل اون موقع ضعیف نیستم شرایطم خیلی فرق داشت با االن

 منظورم این بود من اونموقع دلم از پارسا پر بود ،از سمت سینا و قهرای لیا تحت فشار بودم و اون اتفاقم بدترم کرد.
 بابا بزرگ من و کشید تو بغلش و گفت : بله دختر من  عین باباییش قویه.شاهدخت خودمه 

 بابام یکم قانع شده بود گفت : باشه عزیزم ولی دست از پا خطا کرد ایندفعه دیگه ساکت نمیمونم میرم دکور صورتشو پایین میارم
 بلند شد از آشپزخونه خارج شد.تو دلم هزار بار قربون صدقه جذبش رفتم.مامانم عین خودم خیلی خوشحال بود ازین قضیه.

. 
دو هفته تمام هرروز تمرین تئاتر داشتم چون باید خیلی فوری نمایش و اجرا میکردیم و توی جشنواره ی بازیگری کارگردانی تئاتر و 
سینما شرکت داده می شدیم.با وجود اینکه کل دلم برای محمـد بی تابی میکرد و یه لحظه ام از فکرش قافل نمی شدم ولی موقع تمرین 

همه ی حواسم و میذاشتم روی نقشم و کارم.حرکت کردم به سمت خونه فردا به کل استراحت مطلق بودم و اجرا به مدت ده شب از 
 جمعه شروع میشد.دلم میخواست هرچه سریعتر برم روی صحنه و باالخره این طلسم و بشکونم.ای کاش محمـدم میومد اجرام و می دید.

 میخواستم برای تاکسی دست تکون بدم که گوشیم به صدا دراومد.یه شماره ی ناشناسم بود.
 من: سالم بفرمایین 

 _:اال هرچه سریعتر بیا خونمون..
 _:خونمون؟ پارسا با من چکار داری؟

 _:اال خواهش میکنم چیزای هست که باید بدونی 
 _:من نمیتونم بیام اونجا لطفا دیگه به منم زنگ نزن 

 با فریاد گفت : اال خواهش میکنم 
 با ناراحتی به خاطر دادی که زد تلفن و قطع کردم .راننده تاکسی که جلوی پام نگه داشت گفت : خانوم لطفا بگین کجا میرین ؟

اومدم آدرس خونمون و بدم که مکث کردم و دل و زدم به دریا.سوار شدم و از پنجره با نگرانی به چراغ پر زرق و برق مغازه ها نگاه 
 کردم.ینی پارسا چکارم داشت؟میسپارمش به خدا اون همیشه همه چیز و درست می کنه .اینبارم هوام و داره مطمئنم.

 در باز شد و راننده تا توی محوطه اومد چون خیلی راه بود تا ساختمون.کرایه رو حساب کردم و رفتم داخل.
 تا وسطای خونه رفتم .روی مبل نشسته بود و سرش و بین دستاش گرفته بود.اخمش نشون میداد که اعصابش خط خطیه 

 گفتم: پارسا 
 با صدای من سرش و بلند کرد و نگاهی بهم انداخت.خیلی جدی از جاش بلند شد و گفت : اال لطفا بشین اینجا من برم برات چایی ..

 گفتم : پارسا ممنونم فقط میخوام حرفتو بزنی و برگردم برم خونه 
نشست روبه روم و چنگی به موهاش زد و گفت :باشه میگم ولی قول بده حرفام و باور کنی چون همش عین حقیقته بدون هیچ کم و 

 زیادی
با سر باشه ای گفتم که بعد از چند لحظه گفت : اال من هیچوقت بجز تو عاشق دختر دیگه ای نشدم.من تو این خونه ی آشغال هرروز به 

تو فکر میکردم.سپیده همش نقشه ی یه آدم وحشی و عوضی بود که برای از هم پاشیدن و تو و خانوادت نقشه کشیده بود.میخواست تو 
نابود بشی ،میخواست خانوادت هرروز با دیدن ذره ذره آب شدنت زجر بکشن.اال من هیچوقت نفهمیدم اون آدمی که همیشه به من پیام 

میداد کیه ولی من و با تهدیدای تو زنگا و پیاماش مجبورم کرد خیلی بی خبر و یهویی تورو از خودم برنجونم و برم با اون دختر هرزه 
ازدواج کنم.اال من همیشه حواسم بهت بود حتی وقتایی که بهم زنگ میزدی و پشت تلفن سرت داد میزدم خودم از حال خرابم انقد 

مشروب میخوردم که چند باری کارم به بیمارستان کشیده شد.نزدیک بود اور دوز کنم .اال تو اون شب تو مهمونی خونه ی لیا و سینا 
وقتی اولین باز سپیده رو دیدی ...اون شب من خیلی ذجر کشیدم ،بعد ازینکه حلقه ی ازدواجمون و گذاشتی جلوم بعد از اون از خونه 

زدم بیرون .تو میدونی من آدم پوست کلفتیم و هیچ جوره کم نمیارم ،ولی اون شب من میخواستم خودکشی کنم.کافی بود یه قدم بردارم تا 
از بیست طبقه بیافتم و رو زمین هیچی ازم نمونه.ولی وقتی داشتم اون کار و میکردم با خودم گفتم ،اگه اینکارو کنم که بعدا نمیتونم به 

اال ثابت کنم همه چیز سوءتفاهمی بیش نبوده.من از حالت توی شب عروسیم،در واقع عزام خبر داشتم.اال من میخواستم اون شب با 
دستای خودم سپیده رو خفه کنم ولی وقتی داشتم بالشت و میذاشتم رو دهن سپیده که خواب بود ،اون وقت صد در صد اتفاقی برای تو 

میفتاد .چون با بد کسی طرف بودیم.اال من نمیدونم اون آدم چی از جون من و تو و خانوادت میخواد ولی به شرفم قسم میخورم که پیداش 
کنم.بندازمش زندان یا حتی اگه با اعدام شدن خودم تموم میشه بکشمش،من قید زندگی با تو رو میزنم فقط من و ببخش،برگرد پیشم 

 خواهش میکنم من بدون تو پارسا نیستم ،یه مرده ام یه مرده ای که حتی متحرکم نیست.
 ابروهام و باال انداختم باال و گفتم : ولی سپیده حاملس ،بابا بچشم تو...

داد زد :بابای بچش من نیستم،من قسم میخورم به اون هرزه دستم نزدم.بهتم ثابت میکنم،به همه ثابت میکنم اون بچه حرومزاده مال من 
 نیست

واقعا تحت تاثیر حرفاش قرار گرفتم .میدونستم دروغ نمیگه حسم بهم میگفت.نگام کرد و گفت : اال میدونی وقتی فهمیدم تورو دزدیدن 
چی به روزم اومد؟میدونی چرا اون کار و باتو کردن ؟چون دقیقا شب سپیده داشت در مورد تو دری وری میگفت.می گفت قراره با 

یکی ازدواج کنی و اون و خیلی دوسش داری.بعد کلی بهت حرف زد منم تا میخورد زدمش .اون یاروئم شستش خبردار شد و این کار و 
کرد.منم همون شبی اون آشغال گفت تو رو دزدیده و قراره قاچاقت کنم نتونستم طاقت بیارم داشتم دیوونه می شدم. زدم تو دل جاده وقتی 



رسیدم جنوب نمیدونستم حاال از کجا پیدات کنم که دست به دامن نیروهای پلیس شدم.از شانس خوبم اونام از طرف محمـد آقای شما 
 ماموریت داشتن که پیدات کنن.

 اسم محمـد آقای ما باز اومد وسط و من دلم زیر و رو شد.
پارسا : وقتی فهمیدم سارینا به جای تو دزدیده شده هم خیلی ناراحت شدم واسش هم..خب، خب چرا دروغ بگم خوشحال شدم که تو جای 

اشتباهی به جای تو اون و گرفته بودن.من کمکش کردم که اون شب و پناه بیاره به یه خانواده ی عرب تو بندر چون من تو اون مدت 
 باهاشون آشناشده بودم و قابل اعتماد بودن 

 اخمی کردم و گفتم: شنیده بودم تو یه مدت غیبت زده پس به خاطرهمین قضیه بود؟
 لبخند تلخی زد و گفت : آره عزیزم دقیقا به خاطر همین بود 

 نفس عمیقی کشیدم و هیچی نگفتم.
 نگاهم کرد که بلند شدم و گفتم: خب من دیگه میرم خونه از دیدنت خوشحال شدم 

 بلند شد اومد سمتم به چشمام نگاه کرد و گفت : اال من و میبخشی ؟ دوباره بر میگردی پیش من ؟
با اینکه حرفاش برام ثابت شده بود ولی گفتم : حقیقتش من دیگه اون بدبینی قبل و دیگه نسبت بهت ندارم ولی بازم باید برای اینکه 

 حرفات بهم ثابت بشه بهم وقت بدی تا ببخشمت.در مورد برگشتنمم،متاسفم چون تو االن دیگه زن و بچه داری!
 _:اال من که بهت گفتم اون بچه ..

 دستام و جلوش گرفتم و گفتم:به هرحال همه االن به تو به چشم یه پدر نگاه می کنن نمیخوام حرف و حدیثی پشت سرم باشه.بعدشم ..
منتظر بهم نگاه کرد و گفتم: من دیگه دلم با تو نیست.با اینهمه سختیی که کشیدم نمیخوام دوباره با بودن باهات به اون خاطرات تلخی که 
داشتم برگردم.ازش فاصله گرفتم و سمت در خروجی میرفتم که سپیده با تق تق کفشاش وارد خونه شد و طلبکارانه به من و پارسا نگاه 

 کرد.خنده ای کرد و گفت : به به خانم النور پطروسیان ،ازینطرفا؟ 
بدون توجه بهش خواستم راهم و ادامه بدم که پارسا از کنارم رد شد و رفت محکم بازوی سپیده رو گرفت و حولش داد سمت من گفت : 

 زود باش دختره ی هرزه به اال بگو همه این اتفاقا تقصیر توئه آشغال و بابای  بیشرفت بوده 
 سپیده با غضب به پارسا نگاه کرد و گفت : پس قضیه اینه

 پارسا تو صورتش بلند داد زد گفت : آره همینه 
 سپیده با فیس و افاده از کنارش رد شد و با باال رفتن از پله ها گفت : االن که خسته ام باید استراحت ..

پارسا دوید یقش و از پش گرفت و گفت : تو غلط میکنی باید به پاش بیفتی و ازش معذرت خواهی کنی ،به خاطر همه خاطره های تلخی 
 که از من تو ذهنش ساختی 

 سپیده به من نگاه کرد و گفت : تو آشغال اومدی شوهر من و عشق من و از راه به در کنی .تاوان این کارتو پس میدی دختره ی هرز...
پارسا سیلی محکمی زد تو صورت سپیده و سپیده با دماغ خونی تعادلش و از دست داد و از روی پله ها قل قل افتاد زمین.من با دهن 

 باز گفتم : پارسا تو چکار کردی؟ بچش افتاد 
 پارسا هنوز چشماش خونی بود .گفت : اون حرومزاده و مامان خرابش نباشن بهتره 

 دستم و بردم تو کیفم .پارسا اومد سمتم و گفت : چکار میکنی ؟
 گفتم: باید زنگ بزنم اورژانس بیافته بمیره می گیرن میندازنت زندان 

 دستم و گرفت و گفت : مهم اینه که تو االن فهمیدی همه چیز سوء تفاهم بوده.آره ؟ تو نظرت در مورد من تغییر کرد ؟
گفتم: پارسا خواهش میکنم فعال بذار این دختر بدبخت و از مرگ نجات بدم،الو اورژانس .لطفا هرچه سریعتر به این آدرس بیاین یه 

 خانوم داره بچش و از دست میده .
آدرس و دادم و بعد از چند دقیقه اومدن.انداختنش رو تخت و اوخ...رنگ سپیده عین گچ سفید بود.هرچقدر ازش متنفر بودم ولی بازم 

 راضی نبودم جونش در بیاد.یکی از اونا گفت : یه همراه باید باهاش باشه
 پارسا گفت : شما ببرینش من خودم و میرسونم 

 مرده گفت : ولی آقا 
 پارسا داد زد :همین که گفتم 

 اونا دیگه هیچی نگفتن و سپیده رو بردن.بعد از رفتنشون گفتم: پارسا خون و چجوری تمیز کنیم ؟
گفت: نمیخواد کاری کنی خودم تمیزش میکنم. اال فقط خواهش می کنم به حرفی که میزنم گوش کن.من برای تو میمیرم میخوام بعد از 

اینکه همه ی این مشکالت و حل کردم برگردی پیش خودم.از نو شروع می کنیم.من هرروز برای تو میمیرم و زنده میشم و توام خانوم 
 خونه ی من میشی.

با اخم کمی نگاش میکردم که نزدیکم شد.موهای فر شدم واز تو صورتم زد کنار و گفت : تو جون منی من هیچوقت به خواسته خودم 
 نخواستم برنجونمت مجبور شدم ،مجبور شدم چون از دستت میدادم.زندگیت در خطر بود.

 نگاهم و پایین انداختم که دستش و گرفت زیر چونم و صدام زد گفتم : اه پارسا این کارا چیه میکنی ؟من و تو که باهم نسبتی نداریم.
دستم و گزاشتم روسینش و آروم هولش دادم عقب که دوتا دستام و گرفت و هلم داد سمت خودش.فاصلمون خیلی خیلی کم بود .نگاهش 
بین چشمام رد و بدل شد و لباش و نزدیک لبام کرد.یه لحظه به محمـد فکر کردم.حس کردم دارم به عشقم خیانت میکنم.با مشت آرومی 

 زدم رو سینش و با گریه و عصبانی گفتم: ولم کن پارسا 
سرش و بلند کرد که چند قدم ازش فاصله گرفتم.کیفم و برداشتم و زود از خونه زدم بیرون.پارسا پشت سرم میومد وصدام میزد:اال ،من 

 قصد بدی نداشتم .وایسا کجا میری؟ 



سرعتم و بیشتر کردم و از در محوطه ام خارج شدم. با دو توی خیابون میرفتم و گریه میکردم که محکم خوردم زمین و سرم بدجوری 
 گیج رفتم.حس کردم  داره از پیشونیم خون میچکه و فقط صدای پارسا رو از پشت سرم می شنیدم که نگران داشت صدام میزد.

. 
به  باال سرم خیره شدم.سی ثانیس چشمام و باز کردم.بلند گفتم مامان که در باز شد و مامانم اومد داخل.آخ که چقد به وجودش احتیاج 

 داشتم.گفت: قربونت بره مامان به هوش اومدی؟اال تو من و کشتی آخه چی شدی عشق مامان 
 گفتم: تو باید بگی من چی شدم 

گفت : واال ما دیدیم تو دیشب خیــــلی دیر کردی .دلم عین سیر و سرکه میجوشید .دیگه  خانوم کیهان زنگ زد و گفت که تو محکم با 
 سر خوردی زمین و بیهوش شدی.ما تا رسیدیم بیمارستان عین مرغ سرکنده بودیم بخدا دخترم.

 اشک گوشه چشمش و پاک کرد .گفتم: قربون اون قیافت برم حاال چرا گریه میکنی ؟احساس میکنم مفعوداالثر شدم 
 اخمی کرد و با خنده گفت : چی میگی تو؟ 

 گفتم: مامان گفتی خانوم کیهان..؟
 به فکر دیشب افتادم که مامانم گفت : اال تو خونه ی پارسا چکار میکردی؟ اون دیگه زن و بچه داره تو هنوزم دلت با این پسرس؟

 نکنه هنوزم دوسش داری و هیچی نمیگی ؟
تو دلم گفتم هه مامان جان کجای کاری؟دخترت پارسا رو فراموش کرده دل به کسی داده که دیگه االن حتی خوابشم نمی بینه.مامان 

دخترت اون آقاهـه رو خیلی دوست داره.چشمام پر اشک شد که مامانم گفت : قربون دلت برم تو که فراموش نکردی اون باهات چیکار 
 کرده ؟حتی اگه اون بازم عاشق تو...

 گفتم: مامان خیالت راحت من دیگه کوچیک ترین حسی به پارسا ندارم.اصـــــــال این چیزای که میگی حقیقت نداره 
 نفس راحتی کشید و گفت : خب عشق مامانی پس دیشب نزدیک خونه پارسا چکار میکردی؟پارسا تا بیمارستان رسوندتت 

یکم به فکر رفتم و اومدم حرفی بزنم که در باز شد و نیلو و سارینا و لیا و بابام و بابافرهادم و سینا و خانوم و آقای کیهان... اومدن 
 تو.مامانم در گوشم گفت : فقط من و خانوم کیهان میدونیم به کسی نگی دیشب اونجا بودیا 

چشمکی مسخره ای بهش زدم که بقیه رسیدن باال سر من بچاره .اول با نیلو و لیا و سارینا و بردیای وراج فک زدم بعد خانوم و آقای 
کیهان بغلم کردن و گفتن کلی نگران شدن.بعدم سینا با اون نگاهای مشکوکش داشت دلداریم میداد که نگران نباشم امشب مرخص میشی 

 و این چرت و پرتای الکی.
. 

 نیلو کمکم کرد رو تختم دراز کشیدم .لپم و ماچ کرد و گفت : تو یکم استراحت کن منو سارینام یه ده دقیقه ی دیگه میریم 
 گفتم: نمیشه بمونید پیشم 

گفت :عشقم تو پس فردا تئاتر داری نباید یه تیپ خفنی بزنم بگن خانوم بازیگر چه دوستای الکچری و آدم حسابیی داره؟باید بریم لباس 
 درست درمون بخریم که بتونم اونجا فیس بدم 

 خندیدم و گفتم : فیسو خانوم سرم و بردی باشه دیوونه 
 می بینمتی گفت و از اتاقم خارج شد تازه شانس آوردم سارینا رضایت داد پایین بمونه وگرنه حاال حاال ها مگه میرفتن بیرون.

چشمام و بستم .گرم خواب شده بودم .بازم بین خواب و بیداری حس کردم صدای محمـد و شنیدم.ای کاش اون صدا قطع نشه.فقط نمی 
فهمم چی میگه .خیلی محو و نامفهومه و با همون نامفهوم بودنش من و غرق آرامش و لذت عمیقی میکرد.با صدا زنگ گوشیم چشمای 

 غرق خوابم و باز کردم.ای بابا کاش میذاشتمش رو سایلنت ،منم خنگمــــــــا.
 بازم شماره ناشناس . من : بله بفرمایین 

 _: سالم عزیزم 
 قلبم هری ریخت .صدای قشنگش توی گوشم می پیچید.احساس کردم بدنم یخ کرده .

 من: س...سالم محمـد 
 محمـد : چه عجب ما باالخره صدای شما رو شنیدیم .اینه رسم دنیا ؟

 آروم خنده ای کردم ولی دلم برخالف لبام آشوبی بود که بیا و ببین .گفتم: مگه من چکار کردم ؟
 خیلی جدی گفت : چکار کردی ؟غیر از اینه که من و جون به سر کردی ؟

 _:آخه مگه چی شده ؟
 گفت: دیشب چی شده بودی تو ؟میدونی ما اینجا چقدر نگرانت شدیم؟

رفتم جلوی آینه .اوه لپام چه گلی انداخته من : دیشب داشتم تو خیابون تند می دوییدم پام خورد به یه چیزی به کله خوردم زمین دیگه 
 نفمیدم چی شد ..

 چند لحظه سکوت کرد و گفت : از چیزی ترسیده بودی ؟
 چند لحظه ذهنم قد نداد که چی بگم. گفت : تونستی ببینیش؟ با دیدنش دلتنگیت برطرف شد؟

 جا خوردم .گفتم : با دیدن کی ؟ من که کسی و ندیدم
 حرفی نزد و فقط خنده معنی داری زد که از صدتا خودت خری بدتر بود.گفتم : مامانم بهت این و گفته ؟ 

 بعد چند لحظه گفت : اال ...خدافظ برای همیشه 
 گفتم : محمـد مامانم بهت گفته ؟ چی شده تو رو خدا قطع نکن تو اشتباه ...

 صدای بوق خیلی شدید تو سرم پیچید و حالم بد شد و بی حال روی زمین افتادم.



 _:محمـد 
نفس نفس به دور و برم نگاه کردم . رو تخت بودم .عصبانی پتو رو کنار زدم و با دو پله ها رو یکی دوتا کردم و بلند مامانم و صدا 

 زدم.
 مامانم متعجب از آشپزخونه بیرون اومد و گفت : اال بیدار شدی مامان ؟ چی شده ؟

 عصبانی و ناراحت گفتم: مامان تو بهش گفتی آره؟ تو گفتی که من دیشب پیش پارسا بودم؟
 مامان: چی ؟من به کی گفتم ؟ اال میشه درست حرف بزنی ببینم چی میگی؟

 گفتم: مامان به من دروغ نگو..تو بهش گفتی من دیشب کجا بودم 
 مامان: به کی ؟ 

 با گریه و خشم گفتم: به محمـد 
 بابام از پله ها پایین اومد و گفت : چی شده دخترم حالت خوب نیست؟تو که تا االن خواب بودی

 گفتم: بابا من خواب نبودم .من داشتم تلفنی با محمـد حرف میزدم 
 بابام گفت : تو خواب دیدی عزیز دلم من هر یه ربع بهت سر میزدم تو همش خواب بودی عزیزم 

با گریه نگاش کردم که اومد بغلم کرد .گفت : قربونت برم تو چرا عصبانی شدی یهو ؟ فردا اجرا داری باید مراقب خودت باشی 
 اینطوری که جونی برات نمیمونه

باشه ببخشیدی گفتم و رفتم تو اتاقم.وای خدا شرفم رفت االن فکر می کنن من چه سر وسری با محمـد دارم که خوابشو  
 دیدم.ولی خدایا شکرت اون خداحافظی محمـد همش یه کابوس بود.اگه تو واقعیت اینکارو باهام کنه میمیرم بخدا.

 نشستم رو تختم صفحه گوشیم و باز کردم به پیام  از طرف نسترن دوست گروه تئاترم بود.
 نسترن: اال آماده ای واسه فردا من بدجوری هیجان زدم پاک خل شدم انقد به فردا فکر کردم 

لبخندی به این همه گوگولی بودنش زدم و براش نوشتم: منم مثل تو همش دارم به فردا فکر می کنم مطمئنم که فردا شب هممون 
 میترکونیم

بدون اینکه منتظر جوابش باشم گوشیم و پرت کردم رو میز و خوابیدم روی تخت.ساعدم و گزاشتم روی چشمام و سعی کردم 
 بخوابم.اصال حوصله کار دیگه ای بجز خوابیدن نداشتم...

. 
وسایلی که میخواستم و گزاشتم تو کیفم و تو آینه به خودم نگاهی انداختم .هیچی آرایش نکردم چون باید اونجا گریممون میکردن .از پله 

 ها پایین رفتم و به مامانم اینا گفتم : من میرم دیگه می بینمتون 
 بابا فرهاد گفت : فندق من ببینم چه می کنیا میخوام یخ ککاری کنی رابرت دنیرو در برابرت تعظیم کنه 

 خندیدم و گفتم : اوهوع بابابزرگ کی میره اینهمه راهو 
 خداحافظی کردم و سوار ماشین بابا شدم و بسم الهی گفتم که اون روزم با اسم خدا طبق معمول عـــــــالیو پرفکت پیش بره.

 بابا گفت : استرس و اینا که نداری ؟
 گفتم : چی ؟ من و استرس؟ شیب ؟ بیخیال بابا 
 لپمو کشید و گفت : آره باشه تو راست میگی 

تو دلم گفتم ای کاش بابا و مامان حرفای دیروزم و در مورد محمـد و اون چرت و پرتایی که گفتم فراموش کنن.اینجوری که همش باید 
 خجالت بکشم.حاال من که با خجالت سر و کاری ندارم ولی خب دیگه به هرحال یه جوریه.

تو فکرام غرق بودم که بابا گفت : خب باباجان رسیدیم تو برو قشنگ خودتو آماده کن امشب میخوام ببینم دختر قوی و قشنگم چجوری 
 خودشو به همه نشون میده .

 گفتم : بابا من آخر نفهمیدم کیا میان 
 بابا : واال یه چند تا دوستای من  و مامانتن ،دوستای لیا و خودتن ، آقا و خانوم کیهان و سینا و پارسائم هستن و دیگه..

 _:دیگه؟
 _: هیچی عزیزم دیگه همین 

لپشو ماچ کردم و براش دست تکون دادم . رفتم پیش نسترن و سهراب و بچه های گروهمون .من و نسترن رفتیم تو اتاق گریم و 
لباسامون و اول تنمون کردیم که به سبک دامنای قدیمی انگلیسی بود و یه کاله خوشگلم مثل کاله مری پاپینز داشت و چتر همراهش.بعد 

ازونجایی که ما تو جمهوری اسالمی هستیم برام پوستیژ)کاله گیس( موج دار طالیی گزاشتن روی سرم و لباسمم صورتی بود کال یه 
چیز عجیبا در غریبا در اومدم.نسترن کارش تموم شده بود و منتظر من نشسته بود.همشم داشت نظر میداد به گریمورمون که اینکارو 

کن صورتشو ،موهاشو فالن کن و اینا .بعد از تموم شدن کار کلی با نسترن  قربون صدقه هم رفتیم.کال این دختر خیلی ماه بود.تو 
صورتش ،چشمای عسلیش و خیلی دوست داشتم .واقعا ناز بود.سهرابم با اون سبیالی مصنوعی پوآروییش اومد جلوی ما ،ینی من و 

نسترن هرهر افتاده بودیم کف زمین با قیافه این پسر خیلی نمک بود.بقیه بچه های گروهمونم آماده شدن و آقای میالد امانی اومد 
 سمتمون.دستاش و زد به هم و گفت : خب بچه ها آماده این 

 همه بله ای گفتیم .به ما دخترا نگاهی انداخت و گفت : به به چه بازیگرای خوشگلی دارم منه خوش شانس 
 با خنده به من نگاهی انداخت که نسترن آروم زد به پهلوم .منم همونکار و کردم که ینی دهنتو ببند حرفی نزن.



خب ده دقیقه ی دیگه اجرا شروع میشه.تا االن دیگه همه تماشاچیا وارد سالن شدن و درا بسته شده.یه کوچولو دلم شور زد ولی با شنیدن 
حرفا و شوخیهای نسترن و سهراب وبچه ها حالم بهتر شد و به خودم مسلط شدم .خب االن شیما رفت روی صحنه بعد از سه تای بعدیم 

 نوبت منه که به عنوان دوشیزه الیزابت میرم روی صحنه .
 سهراب آروم هلم داد به سمت جلو گفتم: معلوم هست چته ؟

 گفت :ده برو دیگه نوبت توئه 
 به خودم مسلط شدم و قدم گذاشتم روی صحنه.

 روی صحنه وایسادم و رو به پدرم تو نمایش گفتم : پدر من و صدا زده بودین ...با من کاری داشتین؟
پدر نمایشی : البته دخترم میخواستم تو رو با خانوم کیارا و پسرشون جک آشنا کنم .از راه خیلی دوری اومدن و پسرشون مدیر یک 

روزنامه نگاری و چاپ کتاب هستن .)رو میکنه به شهروز و میگه(آخه میدونید آقای جک دختر من نویسند س و اومدن شما یه شانس 
 عالی برای دخترمه .

 جک :او البته من میتونم به شما کمک کنم که بهترین نویسنده قرن حاضر شناخته بشین و چهره ی زیباتونم توی اینکار خیلی موثره 
 بعد خانم کیارا و پدر مثال رفتن به سمت دیگه ای.

 جک : دوشیزه الیزابت من حاضرم به شما اعترافی کنم 
 _: حتما میشنوم 

 _: من خیلی وقته که به شما عالقه مندم میتونم ازتون خواهش کنم شریک زندگی من بشین ؟
 من:آقای جک من با خودم عهد کردم که تا وقتی که موهام به رنگ دندونام بشه پیش پدرم بمونم 

صدای خنده تماشاچیا اومد و تو دلم خداروشکری گفتم .چراغا تاریک شد و فقط من و پدر نمایشیم بودیم.پدر خوابیده من نشستم باال 
 سرش.

 پدر : دخترم من دارم میرم تنها آرزوم اینه که تو با یه مرد خوب که لیاقتتو داره ازدواج کنی 
 گفتم : ولی پدر جک مرد مناسبی برای من نیست 

 دوباره چراغا خاموش شد و مثال روز عروسی من و جک بود و پدرم به صورت دراز کشیده به مجلس عروسی ما اومده بود.
گل و گرفتم دستم و مثال کنار جک وایسادم. بعد از گفتن بله ی من تو نمایش مثال همون موقع پدر رفت و من باید گریه میکردم.ولی 
بادیدن یه مرد بین تماشاچیا نفسم بند رفت.با اون چشمای مشکیش کنار بابا فرهادم نشسته بود و با لبخند نگاهم میکرد.با هینی که به 

خاطر دیدن محمـدکشیدم و گالیی که از دستم افتاد رو زمین یکی از دوستام آفرینی گفت که ینی خیلی طبیعی شد.بعد ناخودآگاه اشکم 
واقعا دراومد و گریم برای پدر نمایشیم طبیعی و تاثیر گذار شد.ولی این اشکای من با دیدن چشمای مشتاق و پر از ستاره ی اون می 

 چکن روی این صحنه ی چوبی.چراغا خاموش شد. نسترن اومد نزدیکم و آروم گفت: خوبی؟ 
آره ای گفتم و از صحنه خارج شدیم چون فعال نویت بازیگرای دیگه بود که مثال نشون میده جک چقدر آدم خطرناکیه و من در آخر 

نزدیکه به دست جک روانی کشته بشم که به کمک قدرت درونم و مرد رویاهام ویکتور نجات پیدا میکنم و جزء دخترایی که اون کشته 
نیستم.نمایشمون به آخر رسید و ما در مقابل تماشاچیا تعظیم کردیم .همه بلند شده بودن وتا چند دقیقه برامون دست میزدن.بابام خیلی 
خوشحال به نظر میومد . من و نشون دوستاش میداد .اونم با چه غروری قربونش برم.نفس کوچولو رو نیاورده بودن که .البته اون 

وروجک اگه میومد نمیذاشت مامانش انقد راحت هم دست بزنه و هم با دوستاش فک بزنه.یهو قلبم وایساد اون جایی که محمـد نشسته 
بود خالیه االن.خدایا قلبم چرا همچین میکنه .بعد از عوض کردن لباسام دیدم سارینا و نیلو و یه چند تا از دوستای دانشگاهم اومدن تو 

اتاق و ریختن سرم.اوف خدا چقدر حرف میزدن .اصال نفهمیدم از نسترن و سهراب و هم گروهیام و آقای امانی که داشت یواشکی 
مشروب مینداخت باال کی خداحافظی کردم.بعد که رفتم بیرون مامانم اینا و خانوم و آقای کیهان کلی ماچ و بوسه کردن ازم و قربون 

صدقم رفتن .یه دسته گل خیـــــــــــــــــلی خوشگل که گالی رز قرمز تیره بودن همشون نگاه کردم.تو عمرم دسته گل به این رمانتیکی 
ندیده بودم.بابام دید چشمام داره دو دو میزنه رو گالی بیچاره اومد نزدیک که گفتم : برا من گرفتی بابا دست طال نگفته بودی اینهمه 

 رمانتیک و بالیی شیطون بگو ببینم این گال سلیقه...
با انگشتاش لبام و گرفت و گفت : نفس بکش بابا اینهمه ماشال... پشت سرهم حرف میزنی. عزیزم اینا رو محمـد آقا زحمت کشیدن 

 برای تو خریدن بابا ببین چقد سلیقه به خرج داده؟ 
 بابا بزرگم اونور یه قربونش برم گفت که تاحاال به من نگفته .حاال گفته بود ولی خب من حسودم آخه.

 گفتم : عه خب پس خودش کجاس ؟
 بابا زل زد تو چشمام که خجالت کشیدم از کنجکاویم.گفت :  محمـد کار داشت برگشت شمال 

میخواستم گریه کنم ولی جلوی بغض لعنتیم و گرفتم.آهانی گفتم و ساکت شدم.حتی اصال برام مهم نبود که سینا و پارسا در گوش هم 
چیزایی پچ پچ میکردن و به من نگاه میکردن ،یا اینکه سپیده چرا با پارسا نیومده و بچشون افتاد یا نه.ولی پارسا همش دنبال یه موقعیت 

بود که به من نزدیک بشه و با من حرف بزنه.دلم واسش میسوخت.دیگه حس منفی قبلی و نسبت بهش نداشتم.ولی من االن فقط فقط 
محمـد و میخواستم.محمـد با اون لبخند جذابش با اون قیافه زیباش ،استایل خاص مخصوص خودش که باعث میشد از بین همه ی 

 تماشاچیا فرق کنه و بدرخشه ...من اون و میخوام با همه وجودم .
به خودم اومدم دیدم صندلی عقب ماشین بابام تو بغل بابافرهادم لم دادم  و دارم به باریدن بارون نگاه میکنم.دوسش دارم...بارون و میگم 

عاشق خودش و همه چیزاییم که بهش مربوط میشه.بوی بارون ، صدای آرامش بخشش،رعدو برق و سرو صداش،حس عجیبی که به 
آدم میده.یه جورایی این بارون شبیه کسیه که دوستش دارم.یه جورایی هردوتاشون حالم و عجیب میکنن.چشمام و هم پر از انگیزه و 

 عشق میکنن هم پراز غم و اشک...



 _:اال...اال مامان جان پاشو رسیدیم دخترم 
 از ماشین پیاده شدم و بالفاصله بعد از درآوردن لباسام و شستن سرو صورتم غش کردم تو جام..

. 
امشب آخرین اجرای نمایشم بود و نقشم و به بهترین وجه ممکن بازی کردم.کلی کارگردانا و بازیگرای مهم و خفن مثل پارسا پیروز فر 

 و مهدی پاک دل و...تئاترم و دیدن اونم با کلی تعریف و تمجید.ینی فکر کنید دیگه مثل چی ذوق میکردم.
آبی زدم به سر و صورتم ونشستم پشت میز تا با خانوادم پیتزای خوشمزه و بزرگم و بخورم.ای جونم چقد دوست دارم من این پیت پیت 

 خوشمزه رو.دیوونشم. با بابا بزرگم مسابقه گزاشته بودیم که هرکی دیرتر تموم کنه باید فردا واسه اون یکی دوباره پیتزا بخره.
داشتم خفه میشدم از پر بودن لپام که گوشی مامانم زنگ خورد.داشتم فضولی میکردم ببینم چی میگه که مامانم با رنگ پریده اومد به 

 بابام گفت : سهیل نفس ...
 بابام ترسید از جاش بلند شد و گفت : نفس چی شده ؟

 من داشتم ایست میکردم .مامانم گفت : نفس و دزدیدن 
 بابا : چی ؟ینی چی که دزدیدن ؟مگه خونه نبودن اینا

 مامان: نمیدونم سهیل بپوش بریم خونه لیا 
وحشت زده و با دستای لرزون لباسام و تنم کردم و با چشمای اشکی قربون صدقه نفسم میرفتم.نشستیم توی ماشین و رفتیم سمت خونه 

لیا.با دیدن رنگ پریده سینا و لبا بدجوری لرز به تنم افتاد.لیا  با گریه تعریف می کرد که : من و سینا نشسته بودیم داشتیم فیلم نگا 
 میکردیم رفتم به نفس سر بزنم دیدم نیستش این نامه روهم رو تخت پیدا کردم . 

 به نامه نگاهی انداختیم فقط با رنگ قرمز روش نوشته شده بود : تقدیم با عشق به خانواده ی پطروسیان.
مو به تنم سیخ شد .حاال نفسی رو از کجا پیدا کنیم.سرم گیج رفت و نشستم روی مبل.پارسا نگران اومد سمتم و یه لیوان آب داد 

 دستم.نگاش کردم و ازش تشکر کردم.همچنان نگران نگاهم میکرد آروم طوری که کسی نشنوه گفتم : تو میدونستی؟ 
 پارسا نشست کنارم گفت : چی ؟

 گفتم: کار همون آدمیه که اونشب ازش گفتی آره ؟
پارسا با اون سرکله ی به هم ریختش شونه هاش و باال انداخت و گفت : احتمال خیلی قوی کار خودش باید باشه.اال من نفس و پیدا میکنم  

 مطمئن باش 
با چشمای نگرانم نگاهش کردم.اونم دست کمی از من نداشت.اونشب خواب به چشم هیچکدوممون نیومد .حال لیا طوری بود که باید هر 
نیم ساعت یه بار براش آب قند می بردم.رفتم تو یکی از اتاقا و رو تخت دراز کشیدم.چشمام  و بستم و سعی کردم تو ذهنم تصور کنم که 

نفس پیدا شده.چند ساعت همینجوری بی قرار تو جام وول خوردم.ساعت پنج صبحه و هنوز خبری از نفس کوچولوی من نشده.چشمام 
 گرم خواب شد و از خستگی به خواب عمیقی فرو رفتم.

حس کردم کسی موهام و نوازش میکنه .چشمام و باز کردم و پارسا رو باالی سرم دیدم .با چشمای مهربون و لبخند جذابی بهم نگاه 
 میکرد.نشستم روی تخت که جلوی زانوهام نشست.گفتم: پارسا چی شد ؟ نفس من پیدا شد ؟ 

 همچنان بهم لبخند میزد .بغض گلوم و گرفت که گفتم : اگه این بچه پیدا نشه ،اگه جای دوری برده باشنش ما چطوری...
 گفت : هیش من که بهت گفتم قول میدم پیداش کنم خانوم 

 با چشمای خیسم نگاهش کردم که گفت : نفس خانوم االن سرجاشون با لپای گل انداخته خوابیدن و پستونکشونو میل میکنن.
 با چشمای گردویی از جام پریدم که اونم بلند شد.گفتم:پارسا داری راستشو میگی ؟ینی...ینی االن نفس تو خونس ؟

آره باحالی گفت که از خوشحالی و جوگیری دستام و زدم بهم و عین این از جنگل در رفته ها دستم و انداختم دور گردنش. که تعجب 
کرد بعدش به رو خودم نیاوردم و سریع از اتاق زدم بیرون.تو اتاق نفس که خواب بود پریدم بغل لیا گفتم: آخه چطوری پیداش کردن این 

 وروجک و کدوم آدم آشغالی اونکارو کرده بود؟
 لیا دستام و گرفت و با صدای آروم که نفس بیدار نشه گفت : پارسا با پلیسا رد تماساشون و گرفته بودن و نزدیک کرج پیداشون کردن.

 بعد بغض کرد و گفت : اگه پارسا نبود اال نمیدونستم بچم و کجا پیدا کنم 
سرش و گرفتم تو بغلم و گفت : الزم نکرده دیگه فکر اضافی کنی مهم اینه که نفسم االن پیشمونه و رو تخت خوشگلش الال کرده 

قربونش برم.رفتم نزدیک نفس و کلی نوازشش کردم.با اون موهای کم خرماییش و مژه های بلندش که آدم و یاد سرنتی پیتی مینداخت  
پستونکش و میخورد.دلم همینجوری پشت سرهم براش ضعف میرفت. سینا که نشسته بود باال سرش نگاهم کرد و با لبخند گفت : 

 میخوای بخوابی پیشش 
اوهومی گفتم  وسینا در و بست و رفت.منم نفس و خوابوندم پیشم رو تخت و الال کردیم.آخ که چقد خوابیدن پیش نی نی 

 میچسبه.مخصوصا وقتی بوش میکنی و اونم آروم تو بغلت چشماش و بسته.ای جان دلم مامانی ..
. 

نشستم رو صندلی روبه روی آقای کافی نتی و دست بابام و گرفتم که استرسم کم بشه.آخه میدونین بدجوری دلم شور میزد برا جواب 
 کنکورم. تندتند ورد میخوندم که جوابم اونطوری که میخوام بیاد.مرده یهو گفت : خب خانوم شما..

 یه جوری هین کشیدم و بلند شدم که آقاهه فکر کرد خل چلی چیزیم.گفت : شما دانشکده هنرهای زیبا تهران قبول شدی.
جیغی کشیدم که اوال اون آقاهه از جاش پرید ،دوما کل اون دختر پسرایی که برا جواب کنکور اومده بودن مات زده داشتن من و نگاه 

میکردن.من  قبول شده بودم ولی نمیدونم چرا داشتم بابام و ماچ و تف بارون می کردم.تا از کافی دراومدیم بیرون از نیلو و سارینا بگیر 



تا مامانم و لیا و همه زنگ زدم بهشون خبر دادم. کلــــــــی با نیلو دعوا کردم که چرا دانشگاه من قبول نشده.دختره خنگ حاال خوبه 
 باهاش اتمام حجت کرده بودم.

 تا رسیدم خونه مامانم کلی بوسم کرد و گفت : حاال به خاطر این گل کاشتنت  فردا شب جایزه داری 
 اخمی کردم و گفتم : جایزه ؟چه خبره حاال ؟ 

 گفت فعال برو آبی به اون لپای گل انداختت بنداز سر میز غذا میگم 
 باشه ای گفتم و بعد از شستن صورت و اینا رفتم نشستم پشت میز پیش بابام.لیا و سینا هم با نفس کوچولو امروز پیشمون بودن.

 گفتم : خب مامان بگو ببینم چی به چیه ؟کی به کیه ؟
 مامانم چشمکی زد و گفت : حاال بعدا میگم 

 گفتم : عه مامان خودت گفتی سر میز میگم یهو تغییر عقیده میدی؟
مامانم وقتی اینجوری چشم و ابرو میاد ینی که دیگه دهنتو ببند و غذات و کوفت کن.غذام و که تموم کردم رفتم تو اتاقم .خیلی خوشحال 

بودم برای دانشگاه رفتنم از ذوق زیادم داشتم وسایلی و که برا هفته بعد که میرفتم دانشگاه  وآماده می کردم.از مانتو پانتو بگیر تا دفترو 
 خودکارای رنگارنگ و فالن بهمان.

. 
رژ صورتیمم به لبام زدم و میکاپم تامام . سارینا اومد تو اتاقم و هیجان زده برگشتم گفتم : خب فهمیدی امشب مهمونامون کیان ؟مامانم 

 از دیروز تا همین ثانیه من و دیوونه کرده انقد جوابای عجیب غریب بهم داده . 
 سارینا صداش و آروم کرد و با نیش باز گفت : آره دیوونه فهمیدم امشب چه خبره .اال اگه بفهمی از خوشحالی میترکی 

 گفتم: من همینجوریشم دارم میپاشم به درو دیوار 
 اومد در گوشم : محمـد 

 گفتم : چی؟
 نگام کرد و مثل خر ذوق کرده گفت : امشب محمـد میخواد ازت خاستگاری کنه 

 صورتم گر گرفت و با دهن باز نگاش کردم و گفتم: ها؟
 _:قیافشو نگا ببند لباتو پشه نره توش.رفتم از خاله پرسیدم گفت پسر عموت بدجوری عاشق شده میخواد بیاد بگیرتت 

 خودم و جمع و جور کردم و گفتم : خب فقط گفت محمـد یا نه؟
یکی آروم زد تو سرم گفت : خب اوسکل وقتی میگه پسرعموت کیو میگه؟با اون چیزایی که تو از محمـد تعریف کردی االغم میفهمه 

 عاشقته
داشتم تو اتاقم بال بال میزدم و ورجه وورجه میکردم ینی کنترلم از دست سارینائم حتی خارج شده بود که یهو صدای زنگ و از پایین 

 شنیدیم.
مثل جن زده ها به هم نگاه کردیم و بعد که صدای سالم علیک اومد از پایین هردو عین این خل و چال از اتاق رفتیم بیرون.رو پله ها 

 بودم که از زبون زن عمو صحرا شنیدم : محمـد نتوست امشب بیاد راستش یه خرده کار داشت ....
 نفهمیدم چی شد حالم بد شد ،سرم گیج رفت رو پله ها سر خوردم و اون موقع دیگه به پایین پله ها رسیده بودم.
 مانی و سینا از رو مبل بلند شدن اومدن سمتم. مانی : چی شدی تو دختر ؟ نکنه من و دیدی فشارت افتاده هان؟

 سارینا نشست کنارم و گفت : اال حالت خوبه ؟ بلند شو چت شد یهو 
شده بود.میالد داداش بزرگه ی  مهربونخیلی خودم و جمع کردم و به همه سالم کردم.زن عمو و مهسا کلی ماچم کردن و عموئم باهام 

ر مورد من با خانومش حرف میزد و اونم کلی تحسینم میکرد که بازیگری میخونم.مانیم کلی بهم می رسید و مثال که قرار بود ما محمـد د
باهم ازدواج کنیم .همه چیز عالی پیش میرفت فقط...فقط اونی که باید میبود ،نبود.اونی که حس میکردم امشب با دیدنش آروم میشم و 

عمرم میکنه نبود.چرا نیومد ؟مگه قرار نبود اون مال من باشه ؟نه بابا اال کی به تو همچین حرفی زده ؟کسی  امشب و برام بهترین شب
که به تو قول و قراری نداده . اون االن باید کارای مربوط به ازدواجش و راست و ریست کنه توام امشب قراره به مانی ،داداش محمـد 

خوام بله بگم ولی همه یه جوری حرف میزنن که انگار من از همین االن زن رسمی مانیم.بدون که بدجوری بهت دلبسته بله بگی.من نمی
بعد ازونم رفتم تو اتاقم. بی حال نشستم رو تختم و بعد عین بچه ها آروم زدم زیر گریه.خداجونم  wcاینکه حواسم به کسی باشه الکی رفتم 

 من مناسب مانی نیستم.اون همش تو چشمای من به شکل یه برادر میاد نه کم تر نه بیشتر.سرم و گذاشتم رو تختم که صدای در اومد.
 م موش شده سارینا گفت : پاشو دختر خودتو جمع کن ببینم..چه برا

 نگاش کردم و گفتم : سارینا تو امشب قول محمـد و به من دادی 
 سارینا کنارم نشست و گفت : قربونت برم همش تقصیر منه .من شاد و پشیمونت کردم.آخه فکر کردم منظور مامانت محمـده 

با ناراحتی نگاش کردم که صدای باز و بسته شدن دراومد.به مهسا نگاه کردم که دست به سینه بهم زل زده بود.اومد بغلم کرد و گفت : 
 میدونم اال من همه حرفای دلتو میدونم 

 چونم لرزید و گفتم: مهسا چی شد ؟ مانی...
دیدیم حالش  بده هی داره با خودش حرف میزنه فکر کردیم زده به سرش مهسا : اال باورت نمیشه ولی مانی خیلی دوست داره.ما چند وقت 

 آخرش محمـد فهمید چشه .از زبونش حرف کشید.اون مامانم اینا رو انداخت رو قلتک که امشب بیان خاستگاری 
 گفتم: آهان پس محمـد آقا بریدن و دوختن که زودتر از شر من خالص بشن 

 و که از دل محمـد خبر نداری مهسا گفت : اال این حرف و نزن ت
 چشمام خیس شد و گفتم: مگه تو خبر داری 



 گفت: قربون اون چشمای همیشه ابریت برم . بخدا که هیچکس از راز دل محمـد خبر نداره ،اصال نمیـــذاره کسی بفهمه.
دورو برم چه خبره .محمـد مانی و خیلی  نگام کرد و گفت : ولی اال...امروز باید می دیدیش .خیلی حالش بد بود .بخدا که منم موندم

 دوستداره به خاطر اون از تو گذشته حاضرم شرط ببندم 
 جدی نگاش کردم و گفتم: مهسا خودتم میدونی محمـد حسی به من نداره پس خواهشا با این دلداریات بیشتر نمک رو زخمم نپاش 

 ر حرفای ما جیک نزد .بنده خداها اینام ناراحت بودن.مهسا نگران به فکر رفت و حرفی نزد.سارینائم که از اول تا آخ
شب و عموم اینا با سارینا دوستم موندن خونمون.من خیلی خودم و نگه داشته بودم که جلوشون عر نزنم و بغضم و قورت بدم.ای بابا چه 

حرف به آب شفاف توی استخر نگاه  با مانی نشستم روی تاب کنار استخر خونمون تو حیاط. چند لحظه بدونبغضا که ما قورت ندادیم.
 میکردیم عین بز..عه چیزه ..که مانی باالخره به صدا دراومد : اال تو باالخره مال خودم شدی 

 با اخم  نگاش کردم و گفتم: ببینم مگه تو دختر دیگه ای رو دوست نداشتی ؟
ازونا بیشتر برای این تعریف میکردم تا عکس العمل تورو  گفت : چی؟ نه بابا اون دخترایی که ازشون تعریف میکردم واقعا بودن ولی من

 ببینم که ماشال... بزنم به تخته تو یه ذره که حسادت نمیکردی بهشون 
 خندیدم و گفت : آخه من برای چی باید حسودی کنم به اونا 

ابروهاش و باال داد و گفت :بـــــــله بله البته حقم دارین پرنسس اال چرا باید به سه چهار تا دختر غضمیت که انگشت کوچیکشم نمیشن 
 حسودی کنه 

  نریزگفتم : خبه خبه مزه 
اب.البته نه همون اندازه خندید و نگاهشو انداخت پایین.چقدرتو این حالت شبیه محمـد من شده بود.فقط با صورت گرد ولی همونقدر جذ

 هیچ کس که تو جذابیت به پای اوشون نمیرسه ولی مانیم حقیقتا جذاب بود.گفتم: مانی تو واقعا من و دوست داری ؟
گفت : چی ؟ دوست دارم ؟ من برات میمیرم اال تو نمیدونی ولی من از شب اولی که دیدمت آروم و قرار ندارم چشمات یه خواب راحت 

 من...برام نزاشته 
  خندیدم و گفتم : اوهوع کی میره اینهمه راهو

 اونم خندید و گفت : اگه پای شما وسط باشه من همه ی راهارو میرم تا آخر 
باهم رفتیم تو خونه چراغا خاموش شده بودن و همه فکر کنم رفته به این همه مهربونی و مردونگیش که به محمـد رفته بود لبخند زدم.

 بودن الال .مانی شب بخیر گفت و رفت پیش بابام  و عمو منم رفتم اتاقم. سارینا زد پس کلم گفت : تو بودی که مانی و نمیخواستی 
 بخوابمگفتم : عه خب بابا بچه داشت حرف میزد نمیتونستم که بش بگم ساکت شو میخوام برم 

 مهسا چشم غره ای بهم رفت و گفت : چه بچم بچمی راه انداخته 
 با بالشت زدم تو سر جفتشون که اونام کله من بیچاره رو ترکوندن .لیا اومد تو گفت : بگیرین بخوابین ببینم 

 بعد نگاه من کرد و گفت : فردائم واسه تو دارم باید کتک بخوری 
 گفتم : منه مظلوم و؟

 اید کتک بخوری چون هنوز واسه شوهر کردنت زوده گفت : آره ب
  رو کرد به مهسا وبه شوخی  گفت : مهسا خانوم میری به آقا داداشت میگی اال قصد ادامه تحصیل داره 

 با کلی خنده و هرهر و ترتر گرفتیم باالخره خوابیدیم.
 محکم بغلم کرد.به چشمام خیره شد و گفت : مبارک باشه 

بعد اتاق و ترک کرد و من با چشمای گریون ، دامن لباس عروسم و باال دادم و از پله ها دوییدم پایین دنبالش و اسمش و صدا زدم.همه 
داشتن نگاهمون میکردن.مانی پشت سرمن میومد ومن دنبال محمـد .محمـد داشت از در خارج میشد یه لحظه حس کردم داره از دماغم 

خون میاد و سرم گیج میره.دستم و گرفتم به دیوار و پام روی پله سر خورد و تا پایین لیز خوردم.محمـد برگشت سمتم.تو بغلش 
 بودم.آروم نگاهش بین چشمای خیسم رد و بدل می شد.سرم و به سینش چسبوند.حتی توی خوابم عطر تنش و حس میکنم.

با جیغ خفیفی از خواب بیدار شدم . مانی که سرش سمت پنجره بود برگشت نگاهم کرد.نگران اومد سمتم و گفت : عزیزم چیزی نیست 
 تو خواب دیدی . 

 گفتم : میشه یه لیوان آب بهم بدی ؟ 
برام آب خنک ریخت تو لیوانم و داد بهم.خدایا کل سرو صورتم خیس عرقه. نشست کنارم گفت : چی شدی تو یهو ؟مگه خواب چی 

 دیدی ؟
 گفتم: پس مهسا و سارینا کجان؟ 

 _: اونا خوابشون نبرد رفتن پیش مامانم و زن عمو فرزانه و لیا 
 آهانی گفتم و دیگه حرفی نزدم.مانی نگاهی بهم انداخت و گفت : خواب بدی دیدی ؟

 به خوابم فکر کردم.اصال نمیدونم خوب بود یا بد .گفتم : یادم نمیاد چی دیدم ؟
 خندید و گفت : به همین زودی یادت رفت ؟

 گفتم: آره من کال حافظه ماهی دارم 
 با چشمای براق مشکیش که من و یاد یه نفر مینداخت نگاهم کرد و گفت : قربون حافظه ی ماهیت 

 بهش لبخندی زدم که گفت : من دیگه میرم بیرون تا تو بخوابی باشه ؟
باشه ای گفتم.روی دستم و آروم بوسه ای زد و از اتاق رفت بیرون.تو دلم گفتم ای کاش االن اینکارارو محمـد میکرد.اونوقت دیگه 

 خوشبخت ترین دختر زمونه میشدم.خدایا من و آرزو به دل نذار.مانی و چکارش کنم حاال ؟ دلم نمیاد دلش و بشکونم .



 چشمام و بستم بلکه خوابم ببره . 
. 

به حلقه ی تو دستم نگاه کردم.یک هفتس که از رفتن عمو ساالرم اینا میگذره و من نامزد مانی شدم.البته جشن نامزدی هنوز نگرفتیم 
ولی این حلقه رو انداخت دستم که ینی تو مال منی و این حرفا.چقدم خوشگله معلومه سلیقه مهسا و زن عمو صحراس.لپ بابا رو ماچ 

کردم و ازش خداحافظی کردم.امروز روز اول دانشگاهمه و منم یه تیپ زمستونی هنری زدم مثال خیر سرم.یه پالتوی بلند کرم قهوه ای 
چهار خونه که بابام برام خریده.خخخ االن فقط یه پستونک کم دارم.نشستم سر کالس ولی اصال حواسم به استادا حرفاشون نبود.دستم و 

زیر چونم زده بودم و داشتم به محمـد فکر میکردم که صدای بم و خوفناک استاد من و به خودم آورد)استاد زن بود ولی صداش فکر کنم 
 بخاطر سیگار دورگه شده بود(:خانوم گلی شما چرا همش تو آسمونا سیر میکنی ؟ عاشقی قربونت ؟

 همه کالس خندیدن .گفتم: ای بابا استاد  عرضم به حضورتون که ما عاشق پیشه ایم 
 بچه ها هرهر کردن.استادم و خندیدو لپم و کشید و گفت : خوشگلم ایشال... که بش برسی 

بعد رو به همه گفت میتونید برید خونه کالس تعطیله.تو دلم یه ای خدا خیرت بده ی کش داری گفتم و داشتم از کال میرفتم بیرون که یکی 
 گفت : خانوم عاشق پیشه 

 برگشتم سمتش .یه دختر خیلی با مزه با موهای پسرونه بود گفت : خودکارتو جا گزاشتی 
 یه نگاه به خودکارم که روش شکل کیتی داشت کرد و گفت : تو با این حالت عاشقی؟ تو که هنوز عروسک بازی میکنی 

خندیدم و خودکارم و ازش گرفتم و باهاش خداحافظی کردم.برای تاکسی دست تکون دادم و دربست گرفتم. کیف و چیزام و پرت کردم 
 یه گوشه که مامانم جیغش بلند شد : اال صد دفعه نگفتم مثل بچه آدم لباسات و در بیار.شلخته 

 گفتم: خب حاال گشنمه اول بگو غذا چی داریم 
 مامان: کوفت پلو 

 _:عه ؟
 _: عه نداره بدو لباسات و جمع کن بعد غذا میخوریم 

 داشتم میرفتم باال که مامانم گفت :راستی اال
 برگشتم سمتش که گفت : آخر هفته دیگه که سه روز تعطیلیه برنامه چیدیم بریم خونه عموت اینا 

 _:خونه مهسا اینا؟
 _:نه خونه کوکب اینا..آره دیگه 

 _:بعد به چه مناسبت؟
 _:به مناسبت نامزدی لپ گلی مامانی اال خانوم 

 گفتم: مامان واقعا میگی ؟
 گفت : چه قیافه ابوسیم به خودش گرفته.انگار من بودم همین هفته پیش داشتم با چشمام مانی رو میخوردم 

 بابا بزرگ از پله ها اومد پایین و گفت : خانوم این دخترم و به زور دادین به مانی تاپاله این باید تنگ دل خودم میبود 
 گفتم: دیدی تو رو خدا بابابزرگ؟ چه دستی دستی آدم و حیف میکنن 

 رفتم باال تو اتاقم و تا دروبستم اشکام سرازیر شد.خدایا من نمیخوام با مانی ازدواج کنم...نمیــــخوام به کی قسم بخورم که نمیخوامش..
. 

بابام ماشین و پارک کرد تو پارکینگ ویالی عمو .پریدم بغل مهسا که کلی قربون صدقم رفت.باهم رفتیم داخل و با همه سالم علیک 
کردیم.دایی خوشگله محمـد با خانوادش اونجا بودن.مانی کنارم وایساده  بود.پریا به غرور مسخره ای از پله ها اومد پایین و گفت : به به 

 عروس کوچولو می بینم که آخر شدی جاری خودم 
برای شامم نیومد.بعد از شام رفتیم تو اتاق من کجاس؟ دلم داره براش پر میکشه. حتی  ایش انقد بدم ازین حرفای خاله زنکی میاد.محمـد

عمو ساالرم و یکی از دوستاش شریکی بوده که اون بنده خدا میمیره و  اینکه بینمهسا و روی بالکن اتاقش خلوت کردیم.این خونه مثل 
 واج من و مانی موافقی ؟خونه میشه برای عموم اینا .البته قبل از اینکه برن آمریکا.نشستم روی صندلی و گفتم : مهسا تو با ازد

برگشت سمتم و گفت : نه اصال.من عاشق اینم که تو زن داداشم بشی ولی نه زن مانی.اون اتفاقی که تو ذهنمه فعال که یه آرزوی غیر 
 ممکن بیشتر نیست 

 غمگین شدم و گفتم : مهسا من چطوری به مانی بگم نمیخوامش ؟
نامزدیتونه تحمل کن خودم کمکت میکنم راحت شی ازین شرایط.میدونی که بابام خیلی  مهسا گفت : اال تو فقط همین فردا شب که جشن

میدونی وقتی مانی گفت تو رو دوست داره بابام چقد قربون صدقه فروش  براش مهمه جلوی آشناهاش جشن آبرومندانه ای بگیره.
 جدیدش رفت؟

 کنارم نشست و گفت : اال بهت قول میدم مطمئن باش
 حدس زدی امشب چه شبیه ؟ ه چشمکی زد و بلند شد و گفت : خب حاال اگهلبخندی زدم ک

 یکم فکر کردم و گفتم: امشب شب مهتابه ؟
 بهمنه  27پوکر نگام کرد که گفتم : خب 

 پوفی کردو  گفت : بلند شو بریم پایین تا بهت بگم امشب چه خبره 



بود.یه شومیز قرمز خیلی شیک با شوار پارچه ای مشکی که از پایین  وایسایی گفتم و خودم و جلوی آینه مرتب کردم.تیپم خیلی خوجل
شومیز مهسائم عین من بود فقط رنگ سفیدش.مهسا فکرم و خوند و گفت : میگم یه خرده کوتاه بود و صندل پاشنه دار که عاشقش بودم.

 باهم تفاهم داریم بگو نه.خب خودم میام میگیرمت 
 تو تور هیوالیی به اسم رامین افتادی  خندیدم و گفتم : فعال که خود شما

 نیشگونی از بازوم گرفت و گفت :نامرد دلت میاد ؟بچم مظلوم یه گوشه اون پایین نشسته و من ولش کردم اومدم باال
مبارک.االن مرد بزرگ کی  تولدترفتیم پایین که دیدم یه کیک تولد خیـــــــلی خوشگل و بزرگ رو میزه.روش نوشته بود مرد بزرگ 

کیه من نفهمیدم.مهسا رو به جمع گفت : خب خانومها و آقایون محمـد االن میاد داخل ما چراغا رو خاموش میکنیم تا پاش و گزاشت 
 داخل جیغ میزنین.

و خودم شودم ولی وقتی همه اوکی دادن ولی من ماتم برده بود و قلبم داشت مثل بمب اتمی صدا میداد تو سینم. متوجه نگاهای پریا ر
 پشت چشمی بهش نازک کردم دیگه اهمیت ندادم بهش. وایساد مانی اومد کنارم 

به اسم ساله دایی 15شد لیا و مهسا و دختر  نمایان همه جا سکوت مطلق بود .صدای نزدیک شد پاهاش میومد.بعد که قد بلندو  قشنگش 
بود نه تنها مثل این آدم ترسوها نپرید هوا بلکه میخواستین نگاه پوکرشو رو مهسا  رزیتا عین وحشیا جیغ کشیدن .قیافه محمـد خنده دار

دونه دونه همه رو بغل کرد .حتی لیا رو بعد مانی که کنار من بود و بغل کرد و رو به من سرش و انداخت ببینید .خیلی خنده دار بود.
  پایین و گفت : سالم زن داداش ...

 مبارک باشه ..راستش من اونشب نتوستم با داداشم بیام ..به حلقم نگاه کرد و گفت : 
 خیلی خوش اومدی نگاهش و باال آورد و به چشمام دوخت و گفت : 

 بغض داشت تو گلوم میترکید ولی به زور جلوی خودم و گرفتم و گفتم : سالم خیلی ممنونم 
 گفت : اال مرسی که خودتو نگه داشتی میدونم چقد تحمل کردی  بعد با پریا رفتن نشستن کنار بابا بزرگم و بابام.مهسا اومد کنارم و

 نشستم پیش مانی .لبخندی زدم و 
 میالد ازم پرسید : اال جان شنیدم خیلی قشنگ تئاتر بازی میکنی 

 لبخندی زدم و به محمـد نگاه کردم و بعد به میالد گفتم : نظر لطفتونه خیلیم قشنگ بازی نمیکنم 
 بابا فرهاد خندید و گفت : دخترم شکسته نفسی میکنه 

 مانی رو بهم گفت : هعـــــــی داد بیداد چه فایده من ندیدم چه گلی کاشتی ؟
 گفتم : من  به مهسا گفتم که 

  مانی : همون دیگه مهسا خانوم بدجنسه هیچی به من نگفت محمـد اومد و تعریف کرد وگرنه من تا ده سال دیگه نمیفهمیدم
 مهسا آروم زد رو بازو مانی و گفت : من بدجنسم بی ادب ؟ 

 زیر چشمی به محمـد نگاه کردم.داشت بهم نگاه می کرد.قییافه در حال پاشیدن پریا دیدنی بود.
کنه.پریا دیوونه فندک و گرفت و گفت : عزیزم خانومش اینجاست  فوتشونپریا بلند شد و گفت : خب میالد شمعا و روشن کن محمـد 

 خودم براش روشن میکنم 
 مهسا چشم غره ای رفت و کنار مانی وایساد.مهسا گفت :راستی اال تو عکاسیت خوبه آره ؟وایسا برم دوربینم و بیارم 

رعکس االیی همه چیزات صورتی و لطیفه اال هرچی بدو بدو رفت دوربین صورتی خوشگلش و آورد و داد دستم .لیا گفت : مهسا تو ب
 داره یا قرمزه یا نارنجی جیغه یا زرد خیلی روشنه کال خشنه 

 مهسا گفت: ای بابا کجاش و دیدی من یه وحشییم که بیا و ببین 
 مانی دستش و گزاشت پشت کمرم و گفت : دخترم کجاش خشنه نگاش کنید چقد ملوسه 

 عروسمون عروسکهیگه صحرا  خندید و گفت : بله د
 لپام قرمز شد و گفتم : ای بابا من آب شدم از خجالت بحث و عوض کنیم 

داده امشب .پریا گفت :  علنا ردمحمـد نشست پشت میز و تو عکسا انقد ژستای مسخره و خنده دار میگرفت روده بر شده بودیم. این پسر 
 عشقم شمعت و فوت کن آب شد رو کیک خب دیگه 

 مهسا گفت : اول یه آرزو کن 
من رو به روش وایسادم که ازش عکس بگیرم.دلم میخواست یه بار دیگ تو چشماش نگاه کنم.االن میفهمم چقدر دلم براش تنگ شده 

 بود.نشستم و منتظر شدم محمـد فوت کنه.اصال مگه نگام میکرد.نکنه  حسرت به دل نگاهش بمیرم.قلبم میزد ..میزد..میزد..
 فت : این چه وضعشه بلند آرزو کن بشمویم مانی گ

 بابا بزرگم اخمی به مانی کرد و گفت : ولش کن پسرم و
محمـد شمعش و فوت کرد و دود شمع کل صورت من و گرفت.نگاش کردم و به آرزوم رسیدم.تو اقیانوس تاریک چشماش غرق 

گوشام از دیدن چشماش داغ شده بود.صدای دست زدناشون و شدم.ازون نگاه از منم نگاه.انگار فقط من و اون تو سکوت مطلق بودیم.
 تازه شنیدم و از جام بلند شدم. مهسا گفت : ببینم عکساتو گلدختر 

  شبعد آروم در گوشم گفت : هرچند  فکر کنم انقد که با چشات محمـد و خوردی عکس نگرفتی از
 خندیدم وگفتم : آفرین به تو دختر تیز بینم 

 زن عمو صحرا اومد کیک و ببره قاچ کنه که محمـد گفت : ببخشین خانوما آقایون من با همتون عکس گرفتم به جز خانوم عکاس 
 دلم هری ریخت سینا اومد حرفی بزنه که مهسا گفت : آ راست میگی دوربین و بده به من برو بشین پیشش 

 با شک رفتم نشستم کنار محمـد .آی خدا چقدر دلم برای نشستن کنارش تنگ شده بود. 



 مهسا سرش و از تو دوربین آورد باال و گفت : من میگم میخوای اال با مشت یه بادمجونم بکار پایین چشم داداشم بعد عکس بگیرین ها؟
 ین همه پوکیدن از حرف مهسا که گفت : ده واال دیگه انگار باهم قهر

 محمـد دستاش و باز کرد گفت : خب میگی من چکار کنم زبون دراز؟
 مهسا گفت : خب تو محمـد االن دستتو بذار پشت اال آهـــــــان حاال آجی تو برو نزدیک تر آهان حاال شد

 با این ایده های خرکیت که میدی مهسا خدا بگم چکارت نکنه 
م داشت ولی همه داشتن با لبخند نگاهمون میکردن حتی مانی .وقتی نگاه مانی میکردم زیر پریا داشت میپاشید به در و دیوار سینائم اخ

 لب قربون صدقم میرفت. بعدش گفت : خب دیگه داداش بسته زنم و بده گرفتیش دیگه ولش نمیکنی 
 بازیه که ولش نکنم ؟  ماشین اسبابمحمـد برو بابایی با ادا اطفار مخصوص خودش گفت: مگه 

 به محمـد نگاهی کرد و به شوخی گفت : خواهر من اسباب بازی نیست عروسکه  لیا
این وسط زن عمو صحرائم با اسفندی اومد دور سر همه چرخی زد و باال سر من یه ال حول والیی گفت و بعد که به پریا رسید دود 

 اسپند تموم شد.من و مهسا به زور خودمون و نگه داشته بودیم منفجر نشیم.
یلی خسته راه بودم برا همین رفتم تو اتاق مهسا.دراز کشیدم رو تختش و چشمام و بستم.مهسا گفت : اال لباسات و عوض کن بگیر من خ

 بخواب تا صبح .گفتم : آخه زشت نیست همه نشستن من بخوابم؟
 خه سرخه _: چرا خیلی زشته اصال قابل بخشش نیست این گناه کبیرت .بگیر بخواب ببینم چشما از خستگی سر

 گفتم : خودتو دیدی چشمات از خستگی لوچ شده 
 خندید و گفت : من خدادادی چشمام لوچه 

  شب بخیری گفت و چراغ و خاموش کرد و رفت.
تو مه داشتم قدم برمیداشتم .هیچ جایی رو نمیدیدم.مه خالی بود و بس.. چرا یه کسی رو دیدم .خودش بود پشتش بهم بود. دستم و بردم 

سمت شونش و گفتم : محمـد ولی صدام در نیومد . انگار متوجه من شد برگشت سمتم.با دیدن اون دختر که شبیه من بود.با لباس سفیدش 
دهنم و با چشمای اشکی چند قدم بی اراده عقب رفتم. محمـد لبخندی زد و گفت : می بینی اال؟ این کوچولو رو تو بغل  دستم و گزاشتم رو

 .خیلی خوشگله نه ؟ به نظرت به باباش رفته یا به مامانش ؟ هستینازنین ببین .دختر منه .اسمش 
 اشه چشماش عین توئه آجی کوچولو بچه رو بغل کرد و اومد سمتم و گفت : به نظرم به هرکسی که رفته ب

نین بود ،نه با این حرفت زمین زیر پام خراب شد و باهم خوردیم به یه جایی.دیگه مه نبود .تو شهر بودیم .بارون شدیدی میومد .نه ناز
گفتم : محمـد تورو خدا بگو که اون دخترت نبود  شونش.فقط اون بود و من تو بغلش زیر اون بارون شدید.دستم و گزاشتم رو  هستی

 ،بگو که عاشق منی نه نازنین ،بگو من و دوست داری بگو لعنتی ،من آجی کوچولوت نیستم .من عشقتم عشقت 
 لبام نزدیک کرد که دوباره زمین زیر پامون خالی شد. که به با اخم جذابی بهم نگاه کرد لباش و

نشستم تو جام .چشمام و بستم که اون خواب عجیب و وحشتناک و هضم کنم.چشمام و که باز کردم  و با هین شدیدی از خواب پریدم
دیدمش. داشت با اخم خفیفی بهم نگاه میکرد .چشماش تو تاریکی برق میزد.من  وحشت کرده بودم ولی اون همچنان در کمال خونسردی 

ام یه لیوان آب ریخت داد دستم.خوشحالم که خودش هست و مثل دفعه قبل بهم زل زده بود.بعد از چندثانیه زل زدن به من خودش رفت بر
که مانی پیشم بود ،حاال مرد رویاهام پیشمه. ولی محمـد مثل مانی بغلم نکرد.  برگشت سمت پنجره اتاق و به بیرون خیره شد.پتو رو 

تو محوطه نشستن و هرهر کرکر راه انداخته بودن.هه زدم کنار و رفتم پشت سرش وایسادم.بیرون و که نگاه کردم دیدم همه دور آتیش  
 محمـدش االن تو اتاق تنها باشیم؟!پریا  فکر کنم رفته بود وگرنه مگه میزاشت من و 

 ؟آب دهنم و قورت دادم و گفتم : تو چرا نرفتی پیششون 
 دلم گرفت از بی توجهیش.بدون اینکه نگام کنه نیم رخش و سمتم کرد ولی چیزی نگفت و دوباره برگشت همون سمت . 

شنلم و از رو صندلی برداشتم و رفتم پایین پیش بقیه.بذار تنها بمونه تا ادب شه.پسره بیشور فقط اومده بود تو اتاق که بام حرف نزنه 
 .ایش تخس سگ اخالق 

 من: به به میبینم که جمع همه جمعه 
 داداشا انگار نه انگار تا همین چند وقت پیش میخواستن هم و جرواجر کننا.نشستم کنار مامانم .چه هرهر کرکری راه انداخته بودن.دو تا 

دستم گرفتم جلوی آتیش سردم شده بود.از پایین به پنجره اتاق مهسا نگاه کردم.اومده بود رو تراس .معلوم نبود داره کی و نگاه 
خیره شد.این چرا همچین شده هیچی نمیگه .من دلم  میکنه.همین که دید من دارم با چشمام میخورمش نگاهشو ازم گرفت و به روبروش

گ شده ولی دریغ از یک کلمه حرف.متوجه نگاه های سینا فضول شدم .انقد که این به من با شک نگاه میکنه مانی برای صداش تن
نه تو رو ...اونوقت نمیکنه.مانی بند خدا خیلی پسر خوبیه.ای کاش عاشقم نمیشد.االن چجوری بهش بگم؟بگم من داداشتو دوست دارم 

رابطه ی بینشونم بخاطر من به هم بخوره هیچی دیگه ،بیا و درستش کن. گوشیم ویبره خورد.بهش نگاه کردم .پیام از یه شماره 
ناشناس.کپ کردم این چی نوشته بود : ببین دختر همون محمـدی که بهش دل بستی خودش یه پا خالفکاره .همونی که تو رو از خطر 

 تو خونه ی خودش نگهت داشت ..آره همون خود اون قاچاقچیه میگی نه ؟ منتظر باش تا خودش بهت ثابت کنه ..  نجات داد و
 هینی کشیدم و به تراس اتاق مهسا نگاه کردم.رفته بود.مانی نگران پرسید : عشقم حالت خوبه ؟چرا رنگت پریده 

 توام فیلم هندی میشیا  خوبهش رنگ و رو ممیالد گفت : مانی چیه الکی شلوغش میکنی ؟خیلی
 باعث شد همه به سمتش برگردن : البد از چیزی ترسیده  ی محمدخندیدم که صدا

 :  نه من چرا باید بترسم آخه؟ ممامانش وایساد صورتم و بیینه .خندیدم و گفتباالی سرم وایساده بود بعد رفت پشت 
 خندید و گفت :شوخی کردم 



به آتیش خیره شد.همه باهم شوخی میکردن و می خندیدن حتی محمـد.اما من همه حواسم به اون پیام بعد نشست کنار زن عمو صحرا و 
 بود.بهش نگاه کردم ...ولی این مرد با شخصیت و مهربون چطور میتونه همچین آدمی باشه ؟ چرا این صفتارو بهش میچسبونن؟

حرفه ای ساز میزنی  و میخونی آره؟ برا عموت یه قطعه ای بنواز  به لحظه بهم خیره شد.همون لحظه بابام گفت : محمـد شنیدم خیلی
 ببینم 

 محمـد گفت : من ؟ نه بابا عمو انقد صدام نکرس که بابامم تایید میکنه 
 عمو ساالر چشم غره ای به محمـد رفت .مهسا گفت : آره داداشی االن زودی میرم گیتارت و میارم همینجا بشینین جم نخورین 

ط نگاه های سینا داشت رو مخم راه میرفت.همچین نگاه میکنه انگار من رفتم دزدکی با محمـد ازدواج کردم ...واال نمیدونم این وسط فق
 اینجور آدما چی پیش خودشون فکر می کنن.

 : همه میگن.فقط من نمیگم کوک کرد و من دیگه نفهمیدم رو زمینم یا زو هوا.این بشر صداش از بهشت اومدهگیتار مشکیشو 
 

 چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز می کنه
 

 این فاصله داره منو بی تو مریض می کنه
 

 این که نگات نمی کنم یعنی گرفتار توام
 

 رفتن همه اما نترس من که طرفدار توام
 

 هر چی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت
 

 بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت
 

 این غرور لعنتیمنو نمی شه حدس زد با 
 

 هیچوقت نخواستم ببینیم تو لحظه ی ناراحتی
 

 می خواستم نبخشمت یکی ازت تعریف کرد
 

 دیدن تنهایِی تو منو بال تکلیف کرد
 

 بیا و معذرت بخواه از جشنی که خراب شد
 

 از اون که واسه انتقامم از تو انتخاب شد
 

 هر چی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت
 

 ای من انگار تماشاگر نداشتبدون تو دنی
 

 منو نمی شه حدس زد با این غرور لعنتی
 

 هیچوقت نخواستم ببینیم تو لحظه ی ناراحتی
 

 چی تو چشاته که تو رو انقد عزیز می کنه
 

 این فاصله داره منو بی تو مریض می کنه
 

 این که نگات نمی کنم یعنی گرفتار توام
 

 رفتن همه اما نترس من که طرفدار توام
 

 هر چی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت
 

 بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت
 

 منو نمی شه حدس زد با این غرور لعنتی
 

 هیچوقت نخواستم ببینیم تو لحظه ی ناراحتی
 



کشیدم رو تخت و به فردا به خودم اومدم دیدم همه بلند شدن .منم یه شب بخیر گفتم و با مهسا رفتیم تو اتاقش.ساعت چهارصبح بود.دراز 
در موردش  خیلیا..دیگه جا ندارم واقعا انقد غصه بخورم..ینی محمـد همون آدم بدیه که شب فکر کردم.فردا با مانی رسما نامزد میشم.

 .میگن ؟ خدایا من محمـد و با تمام وجودم میخوام.حتی اگه این آدمی که همه میگن باشه.چشمام و بستم و سعی کردم بخوابم .
. 

 _:اال پاشو دیگه دختر کلی کار داریما..بلند شو تنبل خانوم 
 چشمام و باز کردم که مهسا گفت : تو احیانا جدت کواالیی ،خرس قطبیی چیزی بوده .

 گفتم : ساعت هشت صبح بیدارم کردی میگی جدم کواال بوده ؟ 
آبی زدم به دست و صورتم و پشت سر مهسا رفتم پایین.همه پشت میز صبحونه بودن .این مهسا باز ورور کردنشو شروع کرد : کل 

 بزنید که عروس خانوم اومد 
هوا کرده بودم.اول یه نگاه به مانی نیش باز بعد یه نگاه به محمـد  آپولوهمه شروع کردن کل زدن و دست و جیغ و هورا .حاال انگار 

یه نیم نگاهی بهم  انداخت.آخ من قربون اون زیر چشمی نگاه کردنت برم . نشستم  زد و  انداخت.چاییشو سرکشید و با لبخند کمرنگی
ان پسرم اینجوری باید به دخترم رسیدگی کنی.من پشت میز کنار بابافرهادم نشستم و اونم هی بم رسیدگی میکرد .گفت : ببین مانی ج

 نبوده باید با گوشات خدافظی کنی  مبفهمم حواست به دختر
 مانی : بله بله شما درست می فرمایین 

نمیدونم چرا حس کردم مانی مثل همیشش نیست.ینی به ظاهر می گفت و می خندید ولی چشماش یهو میرفت تو فاز غم و خیلیم با من یا 
 وخی نمیکرد مثل همیشه.در واقع کرم نمیریخت .مهسا ش

 بعد از صبحونه مهسا گفت : اال پاشو آماده شو که کلی کار داریم .
 مانی گفت : تو کجا میخوای بیای من خودم با خانومم میرم تو بشین سرجات 

  .دوتا خواهر برادر شما: بابا چه خبرتونه  گفتممحمـد رفته بود ولی نمیدونم کجا...مهسا و مانی همچنان داشتن کل کل میکردن که 
  نداره ؟بیاد اون یکی اجازه اومدن  هرکدومتون

 
پوکر فیس شدم و خودم با پای خودم رفتم که لباس بپوشم . یه پالتو قرمز خیلی جـــــون به خودمی پوشیدم و رژ قرمزمم زدم و رفتم 

دارم.از حرصمم اینجوری تیپ زدم ک مانی حرصش دربیاد ولی بایه عشقم  بیرون .خیلی حالم بد بود ولی سعی میکردم خودم و نگه
ندزدنتی که گفت نقشه هام و نقشه برآب کرد.این بشر کال تو فاز اوپن ماینده. مهسا و رامینم باهامون اومدن چون مهسا خانومم هوای 

 ا.خالصه دیگه رفتیم یه چرخی زدیم و این جینگول پینگول خریدن زده بود به سرش.
من یه لباس شب نارنجی کرمی خیلی خیلی خوشگل که به طرز عجیبی بهم میومد انتخاب کردم البته با کمک دست اندرکاران پشت 

صحنه .مانی عاشق لباسه شد ولی وقتی به اتفاق امشب فکر میکنم از خودم و از لباس و از محمـد از مانی از همه حالم بهم میخورد.دلم 
ن.بعد از خرید لباس من و کت شلوار برا مانی من و مهسا با لیا رفتیم سالن زیبایی.ینی ازون خفناش که تو اینستا افتاده بود به شور زد

ساله مرتب و شیک اومد میکاپم کرد.یه میکاپ  40تا رفتم به ثانیه نکشیده بود لباسم  وتنم کردم و یه خانمه تقریبا کلی فالوور دارن.
رژ متمایل به نارنجی ولی نه خیلی جیغ بین رنگ خود لب و نارنجی براق بود.خیلی خوجل شده  اسموکی و شیک.میکاپمم کرمی با

بودم.موهامم با بابلیس پیچوند و یه چیز محشر از آب دراومد.بعد از تموم شدن کارا یه راست ویراژ دادیم تا خونه عموم اینا.امشب همه 
بود که در خروجی پله میخورد  طوریخانواده زن عمو صحرا.خونه ی عموم اینا  بودن از فک فامیالی ما گرفته تا فامیالی پدریمون و

.. به سمت پایین و بعد پذیرایی بود.همه عینهو قورباغه زل زده بودن به من و تا از باال ی پله ها دیدنم گیلی لیلی لیلی کل زدن و ایشال.
ر کنم از هیجان داشت منفجر میشد.ولی از حق نگذریم خوشتیپ شده ماشال... گفتنشون شروع شد.قیافه مانی رو میخواستین ببینید فک

بود. اما حس کردم یه دپرسی خاصی ته چشماشه.با دیدن منم شدید تر می شد.محمـد و ندیدمش.آهان شاید بازم کار داشته و نتونسته به 
س احتماال محمـد از ازدواج مانی با من ناراضیه جشن نامزدی برادرش بیاد.تا اونجایی که من یادمه محمـد مانی رو خیلی دوست داره ،پ

 و به احتمال زیاد خیلی خوشش از من...
 لیا : اال تو هپروتیا ؟ یه ساعته داریم صدات میزنیم.

 گفتم : چی ؟
 دایی خوشتیپه ی محمـد دستم و گرفت و گفت : بیا بشین اینجا ببینم خوشگل خانوم ،شاه پسر مارو یه ثانیه دیگه معطل کنی تشنج میکنه 

زیر زبونیم یه قربون صدقه ای برام رفت و من اونشب فهمیدم کلی از خندیدم و کنار مانی که دستش و برام باز کرده بود نشستم .
ه مانی چشم داشتن ولی نصفیاشون فقط بچه بودن..مثال هم سن خودم..ولی بیست برابر اون دخترا فقط عاشق محمـد دخترای فامیلشون ب

بودن اینطور که فهمیده بودم.هرچند االن شاهزاده آقا از خودشون رو نمایی نکرده بودن.همه  میپرسیدن محمـد کجاست؟که میالد نگاهی 
 شما حلقه هارو دستتون کنید محمـد میادش حاالبه من کرد و با لبخند ساختگی گفت : 

المصب هرچی نباشه یه روزایی رو باهم گذروندیم..جشن واقعا قلبم شکست..قلبم شکست از نبودنش.از اینکه اینقدر براش بی اهمیتم ..
 نامزدی برادرته ..

 به خودم اومدم دیدم حلقه هارو کردیم دست هم و ...تمام.
م دیگه کیک و بریدیم. ای کاش میدونستم دلیل اینهمه تو فکر بودن مانی چیه.یه لحظه باز به خودم اومدم دیدم مانی گونم و بوسید و باه

دلم داره زیر و رو میکنه .اشاره کردم به مهسا که ینی یه لحظه میرم دستشویی و میام.برا اینکه کسی متوجه نشه رفتم دستشویی اتاق 
 حاملم.خخخخ...قبال گفته بودم که هر موقع زیادی دپرسم باال میارم.دست خودمم نیست.. مهسا وعق زدما.هرکی ندونه فکر میکنه



بعد که از دستشویی دراومدم هیــن..مانی رو تخت نشسته بود و سرش و بین دستاش گرفته بود.خیلی خسته به نظر میومد.گفتم: مانی 
 من..

 ن بهتر شده باشه چون از سر شب دپرسی رو به روم ایستاد و دستم و گرفت و گفت : فکر کنم حالت اال
کامال جدی نگاهم میکرد.چیزی نگفتم که از اتاق رفت بیرون.منم بعد ازینکه خودم و جلوی آینه مرتب کردم و دستی به موهای فر شدم 

متحیر روبرو شدم.دوسه قدم کشیدم از اتاق رفتم بیرون.سرم پایین بود و تو فکر مانی بودم که تا سرم و آوردم باال با یه جفت چشم سیاه 
. محمد تو یه قاتلی دلم داشت براش میمرد اونطرف تر پایین پله ها وایساده بود و من ونگاه میکرد.منم دست کمی از خودش نداشتم.

 ...قاتل دل من ..
 روسک کوچولو...باشه ع مبارکخودم و جمع و جور کردم و با لبخند رفتم نزدیکش .اونم لبخند زورکی زد و گفت : مبارکه ...

 بهم نگاه خاصی کرد و گفت : خیلی به هم میاین 
 یا اومد نزدیکمون و گفت : عشقم تا کی میخوای همینجوری زل بزنی به این دختره ؟ بغض داشت خفم میکرد.نتونستم چیزی بگم .پر

 دختره االن منظورش با من بود ؟ 
ازم دور شد و پریا بهم نزدیک شد محمـد نگاه بدی بش که کرد که اگه به من میکرد االن خشتکم خیس شده بود.بعد بدون هیچ حرفی 

 گفت : خوشبحالت ...چه برادر شوهری 
 چشم غره ای نثارش کردم و رفتم پیش بابابزرگم .بابافرهادم گفت : عروس خانوم بیا یه پیک بزن سرحال میای 

گفتم ای جونم بابا بزرگ اوپن مایندم.ولی ازون طرف مامان پری و بابابزرگ دیگریم چشم و ابرو میومد که بشین سرجات و تو دلم 
 ازین غلطا نکن.گفتم : مامان پری حاال یه امشبی و باهام کنار بیایین

  یم.چشمک خنده داری زد و رفتم بندازم باال.حاال مامان پریم خبر نداشت ما خودمون اینکاره ا
همه اون وسط  قر میدادن ،مست و جوگیرم شده بودن دیگه هیچی.خیلی دلم میخواست نیلو و سارینا تو نامزدیم باشن.ولی انشال... 

باال دیدم محمـد  که بردمنامزدیم با محمـد دعوتشون میکنم. به آرزویی که تو دلم گیر کرده بود لبخندی زدم و چشمام پر اشک شد.سرم و 
سمت ماشینش. دستم و دراز  میرفتشدم و منم از خونه بیرون رفتم.پشتش به من بود و  بلنداز در خارج شد.کسیم حواسش به من نبود 

.برگشتم و خواستم برم که حضورش و پشت سرم حس کردم. برگشتم سمتش.نور آبی کردم و میخواستم صداش کنم ولی پشیمون شدم
صورتش و جذاب ترش کرده بود. خیلی جدی با اون چشمای مشکیش بهم نگاه می کرد.بدون هیچ حرفی برگشت و خورده بود توی 

خواست بره که صداش زدم..صداش زدم ولی وقتی نیم رخش و سمتم کرد الل شدم.بعد از چند ثانیه مکث خیلی آروم گفت : مبارکت 
 باشه...

،همون نور آبی ، همون صدای گرم ،همون مرد ،همون حس عاشقیم نسبت بهش.با این دقیقا مثل شب عروسی لیا و سینا.همون صحنه 
 تفاوت که اونموقع برام یه مرد مرموز توی رویاهام بود که نمی شناختمش . چه فرقی داره اال ؟تو هنوزم اونو نمیشناسی...میشناسی؟

 ه بهم ..سوار ماشینش شد و رفت.رفت...با حلقه اشک توی چشمام رفتنش و تماشا کردم ...ازم دور شد..بدون توج
 اشکام و پاک کردم و برگشتم سمت ساختمون که به کسی خوردم..

 ؟لبخند مصنوعی زدم و گفتم : عه مانی تو اینجا چکار میکنی
 سرش پایین بود .بدون اینکه بهم نگاه بندازه گفت : تو اتاقم منتظرتم ...کار مهمی دارم 

 مونجور که تو فکر بودم در اتاقش و زدم . وقتی صدایی نیومد آروم سرم و بردم داخل و صداش کردم.هبعد اونم رفت سمت ساختمون.
 بود.مثل دل من. رفتم سمت تراس و گفتم : مانی بیا تو االن سرما میخوری  درآوردهدر تراس باز بود و باد پرده رو به پیچ و تاب 

 با سر اشاره کرد که برم پیشش.وقتی نزدیکش شدم گفت : وقتی امشب با چشمای نگران دیدمت ،مطمئن شدم که من و نمیخوای 
 خواستم چیزی بگم که انگشتش و آورد باال و گفت : هیـشـــــــ گوش کن 

 زوری نیست. بعد که ساکت شدم گفت : اال من بدجوری میخوامت ،ولی عشق که زوری نیست ،ازدواج کردن که
 میدونم،تو عاشق محمـدی .من تو چشمام نگاه کرد و گفت : من فکر میکردم توام به من حس داری ولی ...

با تعجب نگاش کردم که گفت : اال من خیلی وقته که میدونم ...نگاهات ،رفتارات .تو اون و میخوای ..من خیلی دوست دارم اال ولی 
 حاضرم به خاطر خودت ازت بگذرم 

دیگه حرفم نیومد .گفت : من اینکار و میکنم چون نیخوام  ی دیدم حلقش و در آورد و گزاشت روی میز تو تراس چشمام پر اشک شد.وقت
 کسی تو رو سرزنش کنه...

 نفس عمیقی کشید و گفت : فقط امیدوارم محمـد لیاقت تو رو داشته باشه...
 ازونجا رفت و من و با همه ی دغدغه هام تنها گزاشت.

نشستم روی صندلی و آرنجم و رو پام و دستام و روچشمام گزاشتم و اجازه دادم که این بغض لعنتی بترکه. نمیدونم چقد اونجا داشتم 
گریه میکردم.هنوز از پایین صدای آهنگ و هیا هوی مهمونا میومد. صدای مامان صحرا اومد که گفت : اال قربون چشمات برم چرا 

 داری گریه میکنی ؟
 کردم و دیدم با چشماش به حلقه ی رو میزه و اخم کرده .حلقه مانی رو برداشت و گفت : مانی کجاست؟ نگاش 

 گریم شدت گرفت که دیدم زیر لب گفت : پسر احمق 
 از روی صندلی بلندم کرد و گفت : قربونت برم گریه نکن.مانی باید همین االن بیاد جواب کارشو پس بده 

 گفتم : ولی اون رفته 
ا بغلم کرد و همون لحظه بابام اومد تو تراس. اخماش تو هم بود و خون خونشو نمیخورد. بعد نزدیکم شد و دست من و گرفت و صحر

 شال و مانتو مو تنم کرد و گفت : بیا بریم دخترم این خانواده کال عادت دارن مارو نیشخند کنن 



 چکار میکنی ؟ از پله ها که پایین رفتیم دایی حسین گفت : سهیل جان داری 
 بابام حلقه ی مانی رو نشون داد و گفت : نمیدونم .اینو باید از آقا پسر ایشون بپرسی 

بعد به عمو ساالرم اشاره کرد.عمو احمد اومد نزدیک و پرسید : ینی مانی رفته ؟ با این حلقشم که نشون میده این نامزدی و ازدواج 
 یخواد با اال ازدواج کنه زودتر بگه که چشمای این دختر انقد پر اشک نمیشد.رسما کنسله.خب ساالر جان به پسرت میگفتی نم

.دختر قشنگم قربون اشکات برم  گریه نکن خودم پیداش میکنم عمو ساالر گفت : واال به خدا منم نمیدونستم مانی قراره اینکار و بکنه 
 پدرشو در میارم

 بغض نمیذاشت هیچکاری کنم . میخواستم حرف بزنم بگم مانی چرا اینکار و کرده ولی
. 

مامان کمکم کرد لباسام و از تنم درآوردم .گیر سرم و باز کرد و گفت : دختر قشنگم بهتره بخوابی تا حالت بهتر بشه.به هیچ چی فکر 
 نکن باشه ؟ 

 و پس میده .چشمام پر اشک شد و زدم زیر گریه.مامان بغلم کرد و گفت : عشق مامان ،دردونه ی خودم مانی تقاص کارش 
 سرم تو بغلش بود که گفتم : مامان من ازینکه نامزدی به هم خورد خوشحالم 

 سرم و بلند کرد و گفت :چی؟
 گفتم : مامان من مانی رو نمیخواستم 

بیان  گفت : اال ولی تو عاشق مانی بودی ..تو به من نگفتی ولی من خودم فهمیدم که چقد دوسش داری .واسه همین از اولشم قبول کردم
 خاستگاریت و بعدشم نامزد کنید.

 سرم و تکون دادم و گفتم : نه اصال 
 گفت : پس چرا قبول کردی ؟ هان اال؟

نخواستم بهش بگم چون به محمـد دل بستم و و حاال اون قراره با کس دیگه ای ازدواج کنه و از دستم دراومده قبول کردم.فقط کافیه 
پاش میمونم. نگاهش کردم و گفتم : مامان مانی بی تقصیره خواهشا اون و مقصر ندونین.اون به  محمـد یه اشاره کنه تا آخر عمرم به

 خاطر من اینکار و کرد.
 از قیافه  ای مامانم کامال مشخص بود هنگ کرده.گفت : باشه عزیزم فعال بگیر بخواب .فردا در موردش حرف میزنیم.

ات امشب فکر کردم.چه جنجالی شد.بابا انقدر عصبانی بود که زد با لیوان تو دستش آینه رو تختم دراز کشیدم و چشمام و بستم و به اتفاق
 ی توی سالن و شکست...

واقعا هیچوقت کار مانی رو فراموش نمیکنم.خیلی مرد بزرگیه که اینکارو در حقم کرد.وگرنه  بعدشم اومدیم خونه ی مامان پریم اینا.
یکی دیگه رو میخوردم .هرچند االنشم آرزوی بودن کنار محمـد و دارم ولی حداقلش یه بار از باید تا آخر عمرم زنش میبودم و حسرت 

 رو دوشم برداشته شد.
. 

به همه سالم کردم و نشستم پشت میز صبحونه. سرم پایین بود ولی می  فهمیدم که یواشکی دارن به هم چیزایی میگن.بابابزرگ هوشنگم 
 مت یه جای باحال ؟ گفت : اال جان دوستداری غروب ببر

 بابا بزرگ ببرمون اون جنگل بزرگه بود که بچگیا می بردیمون  آرهلیا هیجان زده گفت : 
 بابا هوشنگ به من نگاه کرد و گفت : توام میای عزیزم؟

 گفتم : واال من حرفی ندارم بریم 
بابا هوشنگ وقتی دید حالم خوبه خیالش راحت شد و چایشو نوشید.تعجب و تو چشمای همه ،بابا فرهاد ،مامان پری ،لیا ،سینا ،بابام و ... 

 سوال پیچم کنه ها.میدیدم .فقط  معلوم بود مامانم منتظره تنها بشیم تا 
یه ده تایی ازش تماس از دست رفته دارم ،زنگ زدم و همه چیز و  از سر میز صبحونه بلند شدم و رفتم تو اتاقم.بعد به سارینا که دیدم

براش تعریف کردم.کلی برام گریه کرد ،البته گریه ی خوشحالی و گفت که باید سر فرصت از مانی تشکر جانانه ای کنم. یه خبر خیلی 
ا همه وسایل عد که سارینا میره می بینه پارسعجیبم از پارسا بهم داد.گفت پارسا دیشب بهش زنگ میزنه و بهش میگه که بیا خونه من.ب

 خونه رو از شیشه ها گرفته تا بطری های مشروب و میز و ...به هم ریخته و خودشم با دست و صورت خونی نشسته بوده وسط خونه .
با دستای خودم می  بعد که سارینا رو میبینه میگه که حالم خرابه و هر جوری هست این نامزدی رو به هم بزن وگرنه میرم پسره رو

کله شق حتما اینکار و میکرد. نفس عمیقی برای برگشتن قلبم به ضربان کشم. خدایا خوب شد نامزدی به هم خورد وگرنه این پارسای 
 طبیعی کشیدم که در اتاقم زده شد.

 مامانم وارد شد و گفت : اال جان مامان مهسا اومده دیدنت 
 گفتم : کجاست ؟بگو بیاد پیشم 

  مامانم  پشت چشمی نازک کرد و گفت : چشم قربان
شد و با گریه پرید تو بغلم .صورتش و گرفتم بین دستام و گفتم: خواهر خل من چرا گریه میکنی  ظاهربعد از چند دقیقه مهسا پشت سرم 

 ،چی شده ؟
 نشست رو تخت و گفت : بشین میخوام باهات حرف بزنم 

 خواست چیزی بگه ولی شک داشت.گفتم : مهسا جون به لبم کردی بگو دیگه نشستم کنارش .تو فکر بود انگار می
 با چشمای قرمز نگاهم کرد و گفت : دیشب محمـد و مانی دعوا کردن 

 گفتم : چی ؟ 



 مهسا : دعوا کردنــــــــا.بزن بزن من از ترس دعوای این دوتا فشارم افتاد بیهوش شدم.تا امروز صبح بیمارستان بودم 
 رد شد و گفتم : چی ؟ مهسا االن داری به من میگی ؟ چرا دیشب کسی به من نگفت تو بیمارستانی چشمام گ

 مهسا : برای اینکه من نخواستم تو بدونی .دیشب با اون حالت از جشن رفتی گفتم البد از دستم حسابی عصبانیی
 گفتم: دیوونه چرا باید از دست تو عصبانی باشم آخه ؟

 گفتم : حاال برا چی محمـد با مانی دعوا کرده ؟چشماش پر اشک شد که 
گفت : محمـد وقتی از مامانم شنید مانی تو رو گزاشته رفته عصبانی و داغون اومد خونه.مست کرده بود. سر مانی داد میزد بعد که دید 

 مانی جوابی بهش نمیده شروع کردن به کتک کاری خیلی شب بدی بود.
 مهسا تو بهش نگفتی مانی تقصیری نداره ؟گفتم : خب االن مانی کجاست؟ 

 _: معلومه که گفتم ولی مگه گوش میکرد.چشماش خونی بود.هرکی هرچی بهش میگفت هیچی نمیفهمید
 دستم و جلوی دهنم گزاشتم و دیگه حرفم نیومد.ببین دیشب چی شده .

 ؟گفتم : تو االن حالت خوبه 
 از تو بهتره.دختر چرا انقد رنگت پریدس؟ نگام کرد و گفت : من با این حالم باز رنگ و روم

 شونه هام و باال انداختم و چیزی نگفتم.ولی همین ساکت بودنم خودش کلی حرف بودا ...
 گفتم : باید خودم با محمـد حرف بزنم اینطوری نمیشه 

و تو ه نیست.فکر میکنه مانی مهمونی گفت : اتفاقا منم اومدم همین و بگم.تو باش حرف بزنی بهتره حرف هیچکدوم از ما براش قانع کنند
 رو ول کرده و رفته .

 با سر باشه ای گفتم و به فکر فرو رفتم.حاال دیگه من انقد مهم شدم که محمـد برای من با برادرش دعوا میکنه..!!
همینجوری کفشای پاشنه دارم و که دم دستم بود  پوشیدم و از مامان پری و بابا هوشنگ و مامانم خداحافظی کردم.بقیه بیرون بودن حاال 

 کجاش و نمیدونم .
 سوار ماشین مهسا شدم و حرکت کردیم سمت خونه ی...محمـد.

 سرم و تکیه دادم وبه بیرون خیره شدم. مهسا نگام کرد و گفت : تو فکری 
 بی حال نگاش کردم و گفتم : می ترسم .دپرسم ...همش به اینکه قراره چی بشه فکر میکنم دلم هری میریزه 

 مهسائم بهتر من نبود ولی گفت : نگران نباش بالخره یه چیزی میشه دیگه.تو فقط بهش بگو که مانی چرا اینکار و کرده .
 گفتم : آره حتما از بابت مانی خیالشو راحت میکنم.نمیخوام رابطه ی دوتا برادر به خاطر من به هم بخورده

 به روم لبخندی زد و دیگه چیزی نگفت.
 آروم  وارد خونش شدم و وقتی ندیدمش صداش زدم: محمـد 

پشتش به من بود رو به پنجره ی بزرگ خونش.انگار میدونست قراره من بیام.خیلی خونسرد برگشت سمتم. وقتی باهاش چشم تو چشم 
 شدم قلبم اومد تو دهنم و حرفی نزدم فقط آروم گفتم : سالم 

 اخمش بیشتر  شد و باز برگشت سمت پنجره و آروم سالم کرد.
 تگفتو همون حالت پرسید : حالت خوبه ؟

 گفتم : آره خوبم ،البته بعد ازینکه به حرفام گوش بدی و قبولشون کنی 
 به مبل کرم رنگ خونش اشاره کرد و گفت : ا میشنوم .

بعد از چند لحظه که خدمتکار خونش که تاحاال ندیده بودمش چایی و شیرینی گذاشت رو میز و رفت گفتم : محمـد مانی هیچ تقصیری 
 نداره.اون به خاطر من اینکار و کرد.نه اینکه من بهش گفته باشم ولی خودش میدونست من کس دیگه ای رو دوست دارم .

 از عمد نگاهی بهش انداختم که منظورم ازون شخصی که دوسش دارم بفهمه. 
بعد گفتم : من مانی و مثل داداشم دوسش دارم و مانی اینطور که خودش میگه عاشق من شده.پس اون به من خیانتی نکرده و بخاطر کس 

 دیگه جشن و به هم نزده میدونی؟
سرم و بلند کردم و با یه جفت چشم جذاب روبرو شدم. نگام میکردو ته چشماش خنده ی خاصی می دیدم. بعد کلی که خیره شد تو چشمام 

 لباش و باز کرد که حرفی بزنه که صدای یه دختر از باالی پله ها اومد که گفت : محمـد ببین بهم میاد ؟ 
بلند شد و برگشتم ببینم کیه .هه همون دختره که شبیه من بود. همون دختره توی کابوسام.همون که اونشب تو بغل محمـد گریه میکرد.یه 

 پیراهن رسمی بلند و قرمز تنش بود. لبخند کجیم گوشه ی لبش بود.با دیدن من گفت: عه شما اومدین؟
 همون لحظه ام بالخره مهسا اومد تو خونه و به دختره نگاه کرد.بعد رو به محمـد کرد.نگاهش بین من و اون دختره رد و بدل شد بعد 

 روی من وایساد.گفتم: ببخشید مثل اینکه بد موقع مزاحم شدم 
 کیفم و برداشتم و از بغل مهسا رد شدم. حتی دنبالمم نیومد.

 مهسا از پشت دستم و کشید و گفت :اال کجا میری ؟ مگه قرار نبود همه چیز و بهش بگی ؟
 گفتم : من گفتنیا رو گفتم ولی توام نگفتی اون دختره تو خونست 

 مهسا گفت :  اال محمـد خودش برات تو...
 دستام و بردم باال و گفتم : مهسا خواهش میکنم دیگه نمیخوام چیزی در این مورد بشنوم 

 اومد باز حرفی بزنه که گفتم : خواهش میکنم ازینجا بریم  



مجبوری باشه ای گفت و ماشینش و آورد و من و رسوند تا خونه .همه خونمون بودن .داییهام و خاله فرحمم بودن.با همون بغضی که تو 
گلوم نگه داشته بودم به همشون سالم کرد و رفتم تو اتاقم.پرت شدم و رو تخت و تا تونستم اشک ریختم.مامانم اومد تو و گفت : اال 

 مامان بیا یه چیزی بخور.
وقتی من و دید اومد کنارم نشست و موهام و نوازش کرد.باهام حرف میزد ولی من انقد غمگین بودم که به حرفاش گوش نمیدادم. تو 

 بغلش گریه کردم و گفتم : مامان چرا من انقد بدشانسم ،هیچی چرا درست نمیشه .خسته شدم دیگه ازینجا بریم بریم خونه خودمون.
 گفت : باشه دختر قشنگم سعی کن بخوابی ببین چقد رنگت پریدس .بعد که مهمونا رفتن باهم حرف میزنیم.

رو تخت خوابیدم.زیر چشمی نگاه کردم دیدم بابام بین چهارچوب در وایساده و با نگرانی نگاهم میکنه.خدایا پدر و مادرمم باید به پای 
 بدشانسی من بسوزن.به من نگاه نمیکنی حداقل به دل اونا رحم کن...
 چشمام و بستم وچون به خاطر گریه سبک شده بودم زود خوابم برد.

. 
 وسایلم و گزاشتم صندوق عقب ماشین و بعد از خداحافظی با همه نشستم توی ماشین.همه بودن به جز مانی و محمـد...

تمام راه  وخواب بودم .احساس سبکی بیش از حد میکردم.حس میکردم ازین به بعد دیگه هیچ اتفاقی برام عجیب و شکننده نیست.انقد 
شکستم که دیگه فکر نکنم چیزی به این اندازه برای من شکننده باشه. چشمام و باز کردم . بدون اینکه وسایلم و جمع کنم و بذارمشون 

 توی کمدم فقط صورتم و شستم و بدون اینکه شام بخورم خوابیدم رو تختم . 
چشمام خود به خود باز شد. به خودم که نگاه کردم دیدم جنینی خوابیدم رو تخت و کسی انگار پتومو انداخته بود روم.به ساعت نگاه 

کردم .4  و نیم صبح بود. صفحه ی گوشیم روشن شد که برش داشتم. باز پیام از ناشناس : میخوای بدونی چندتا دختر به دست محمـد 
 بیچاره شدن؟ اگه میخوای بهت ثابت بشه آره بگو تا فقط آدرس و برات بفرستم و خودت بفهمی به چه گرگ صفتی دل بستی.

عصبانی گوشیمو پرت کردم که خورد به شیشه ی اتاقم و بالفاصله بعدش دراتاقم باز شد.بابام وحشت زده وارد اتاق شد و من و با اون 
 قیافه دید.بعدشم مامانم و بابا بزرگ فرهادم و لیا و سینا...

 عصبی گفتم : چیه ؟ تا حاال یه دختر دیوونه از نزدیک ندیدین؟ 
بابام رفت سمت گوشیم و برش داشت. پیام داخلشم خوند.بابا بزرگ اومد بغلم کرد و گفت : دخترم بگو ببینم چه اتفاقی افتاده؟چی داره 

 اذیتت میکنه؟
 لیا اومد چیزی بگه که بابام گفت : خواهش میکنم همتون برید بیرون میخوام با دخترم تنها حرف بزنم.

 همه رفتن بیرون بابام نشست روی تخت و اشاره کرد که برم پیشش بشینم.وقتی نشستم گفت : دوسش داری؟
 پرسوال گفتم : کیو ؟

 نگاهم کرد و گفت : اال  خودت میدونی کیو میگم.پس خواهشا خودتو به اون راه نزن
متعجب نگاش کردم و حرفی نزدم میدونستم محمد و میگه .بعدش بحث و عوض کردم و با گریه گفتم : بابا  من نمیدونم این کیه هر دفعه 

 پیام میده و تهدیدم میکنه .بخدا دیوونم کرده 
بابا سرم و تو بغلش گرفت و گفت : خودت میدونی من طاقت دیدن گریه هات و ندارم دختر کوچولوی بابا. بعد که اشکم و پاک کردم 
بلند شد و گفت : سیمکارتتو میبرم برات یکی دیگه میخرم .این دیگه نباید دست تو باشه خب؟ از بابت اون عوضیم نگران نباش خودم 

 پیداش میکنم ببینم چی از جون ما میخواد.
 بعد پتو رو روم کشید و بینیم و بوسید.گفت : دیگه نبینم گریه کنیا ؟ خوب بخوابی پرنسس 

به محض بسته شدن در باز اشک از چشمم روی گونم جاری شد.ماه چقد درخشان بود.ای ماه زیبا خواهش میکنم کمکم کن.تو داری 
 ازون باال بهم نگاه میکنی ،میدونم که حرفامو میشنوی.پس خواهشا کمکم کن من دیگه طاقتشو ندارم.به خدا ندارم...

. 
بعد از شستن صورتم موهام و بستم باال و از اتاقم بیرون رفتم.پله هارو یکی دوتا کردم و بلند به همه سالم کردم.همه منظورم بابابزرگ 
و مامانم بودن.بابام که سر کار بود ،لیا و سینا و نفس کوچولوئم احتماال رفتن خونه خودشون.بابا بزرگ طبق معمول با حرفای بامزه و 

اون لبخند شیرین و گوگولیش حالم و حسابی خوب کرد.انقد به جکای بی مزش خندیدم که دلم درد گرفت .مثال میگفت : یه بار دوتا 
 گوجه باهم دعواشون میشه بعد گوجه سبزه میره بهشون میگه : دعوا نکنید زشته 

 گوجه قرمزه ام بهش میگه : تو دخالت نکن سید 
 بابابزرگ صبحونش تموم شد و رفت که به گالی تو باغ برسه منم بهش گفتم یکم دیگه میام پیشت.

 مامانم بد تو خودش بود .گفتم : مامان چیزی شده؟ 
 بهم نگاه کرد و مشکوک گفت : دیشب خوب خوابیدی؟
 گفتم : تقریبا یه چندساعتیشو میشه گفت خوب خوابیدم 

 گفت : خوبه خدارو شکر چون فکر کنم همینطوری ادامه بدی دست به کارای خطرناکی بزنی 
 گفتم : اگه منظورت آینس حواسم نبود که گوشیم و کجا پرت میکنم 

 گفت : آینه یه نمونش بود 
 گفتم: مامان میشه بگی منظورت چیه؟من قاطی کردم 

 _:منظورم واضحه .چرا دختر من باید عاشق یه پسری بشه که زن داره و میخواد ازدواج کنه؟
 گفتم: پسر زن دار چیه ؟ چی میگی من هنوزم نمیفهمم 

 گفت : اال محمـد زن داره تو برا چی به اون دلبستی؟



 عصبانی بلند شدم و گفتم : بابا بهت گفته ؟
 گفت : نخیر باباتم نمیدونه 

 بعد ادامه داد : خودم امروز صبح از سارینا پرسیدم 
 بلند گفتم : سارینا؟

گفت : بله دیگه انتظار نداری که تو همش هرروز جلوی چشمم آب بشی و من از صمیمی ترین دوستت نپرسم چته؟ اال محمـد مرد 
 مناسبی برای تو نیست این همه خاستگار خوب برات میاد بعد تو چسبیدی به اون ؟ 

 گفتم : مگه محمـد چشه؟
_:محمـد طوریش نیست ..عالیه من خودم همیشه تحسینش میکنم و اتفاقا خیلیم دوسش دارم. ولی اوال که اون دیگه داره ازدواج میکنه 

 بعدشم از لحاظ سنی شما به هم نمیخورین 
 گفتم: مامان به سن وسال نیست که 

 گفت : بله ولی درصورتی که عشقت یه طرفه نباشه .اینطوری میدونی چقد اذیت میشی؟
 چشمام پر اشک شد و گفتم: تو از کجا میدونی عشق من یه طرفس

به چشمام نگاه کرد و بعد کالفه نفس عمیقی کشید.گفت : اال خواهش میکنم این فکر و برای همیشه از ذهنت بنداز بیرون.چون نمیخوام 
 شکست خوردنتو ببینم این و میگم خودتم میدونی منظورم چیه؟
 چونم لرزید که صدای بابا از پشت سرم اومد : سالم چی شده ؟

 نگاش کردم که گفت : تو چرا داری گریه میکنی؟ 
عین این دختر لوسا رفتم بغل بابام و گریه کردم.لوس ؟هه اال تو کجات لوسه آخه دختر لوس انقد حرف زور و شکست میتونه تحمل کنه 

؟من دیگه پوستم کلفت شده کار من ازین حرفا گزشته.فقط یه دختر تو جای من میتونه من و درک کنه...یه دختر خیلی خیلی عاشق که 
 دلش برای یه نفر میزنه و اون یه نفر....

بی حال رفتم تو اتاقم و لباس بیرونیام و پوشیدم چون باید میرفتم دانشگاه. کیفمم برداشتم و رفتم سمت در خروجی و کفشام و 
 پوشیدم.بعدشم با بابا بزرگم یه راست رفتیم دانشگاه.بابا فرهاد: دخترم میخوای امروز حوصله نداری نری؟

 گفتم: نه باباجون حالم خوبه 
لپم و کشید و قربون صدقم رفت.ولی هم حال و حوصله ی دانشگاه و نداشتم هم دیگه نمیتونستم تو خونه بمونم داشتم خفه میشدم.ازش 
خدافظی کردم و رفتم سمت کالس.هیچکدوم از حرفای استادا رو نفهمیدم.با چند نفر دوست شده بودم ولی به زور خودم و جلوشون با 

حوصله نشون دادم.بعدشم که کالسام تمون شد تنهایی رفتم سمت همون کافه ای که اوندفعه با شاهین رفته بودیم. صاحب اونجا لبخندی 
زد و خوش آمد گویی کرد.نشستم کنار پنجره و به بیرون خیره شدم.قهوه سفارش دادم.قهوه رو گزاشتن روی میز خواستم تشکر کنم که 

 با دیدن شاهین جا خوردم.قهوه رو گزاشت رومیزم و لبخند زد.گفتم : سالم شاهین 
 ابروهاش و باال داد و گفت : سالم دخترم 

 گفتم : از کی تا حاال اینجا کار میکنی ؟
گفت : از وقتی که شما انقد تو فکری که ندیدی من روی اون صندلی نشسته بودم و اینجا  کار نمیکنم باهوش.قهوتم من آوردم که دیگه 

 ما رو زیارت کنی 
 گفتم : او او کی میره این همه را رو 

 خندید و گفت : اگه اجازه بدین یه چند دیقه پیشتون بشینم و از حضور گرمتون لذت ببرم 
 گفتم: خواهش میکنم آقای مثال مودب 

 روبروم نشست و گفت : خب بگو ببینم 
 _: چیو بگم ببینی 

 _: شنیدم خاطرخواه زیاد داری 
 خندیدم و گفتم : خواطرخواه؟من؟

 نگاهم کرد و گفت : نه من
 نفس عمیقی کشید و گفت : ازون آقا خوشتیپه چه خبر ؟ 

 اخمی کردم که گفت : شنیدم خیلی دوسش داری 
 بیشتر تعجب کردم که دوباره گفت : اسمش چی بود ؟ آهان محمـد 

 گفتم : کی اینارو به تو گفته ؟
 گفت : خبرا زود میرسه 

 دست به سینه تکیمو دادم و گفتم : خبرا همچینم زود نمیرسه اگه پارسا انقد شایعه پراکنی نکنه 
یه جور خاص نگاهم کرد و گفت : ینی پارسا داره دروغ میگه؟به هر حال هرچی باشه من و پارسای بیچاره از عشق تو ناکام موندیم.از 

 تو حرف نزنیم چکار کنیم.
 گوشه چشمی نگاهش کردم و گفتم : ینی میخوای بگی هیچ دختر دیگه تو این مدت سر رات نیومده؟

 خندید و گفت : معلومه که اومده
 بعد به چشمام زل زد و گفت : ولی اونا که تو نمیشن.آدم تو زندگیش یه بار عمیقا عاشق میشه که شانس بد مائم شما دل به دلدار نمیدی

 _: بابا نکشیمون دلدار 



 بلند زدم زیر خنده که گفت : حاال تو هی مسخره کن 
 سر کوچمون وایساد.ازش تشکر کردم که گفت : خیلی روز خوبی بود واقعا دلم برات تنگ شده بود دختر 

چشمکی زدم و براش دست تکون دادم.از تو کوچه که میرفتم سمت خونه احساس کردم صدای پای کسی از پشت سرم میاد.برگشتم ببینم 
کیه که کسی رو ندیدم.راستش ترسیدم.هوائم یه خرده تاریک شده بود باعث شد قدمام و تند تر بردارم.زود کلید و انداختم و درو محکم 

 بستم.بعدشم رفتم تو خونه و یه چایی مشتی برا خودم دم انداختم.کسی خونه نبود هرچقدرم به بابام اینا زنگ زدم کسی جواب نداد.
 بعد از چند ساعت دیدم مامانم اینا با لیا و سینا خالصه همه باهم اومدن تو .متعجب گفتم : وا شما خل شدین ؟ حاال چرا اینهمه خوشحال؟ 

 لیا پاکت خیلی خوشگلی رو جلوم گرفت و گفت : عزیز دلم پسر عموی خوشتیپت دو هفته دیگه عروسی میکنه 
 با چشمای گرد به پاکت نگاه کردم.خدایا چی می بینم .محمـد و نازنین 

 بابام نگاه نگرانش و ازم گرفت.با صدای آرومی پرسیدم : م..مگه اسم دختره پریا نبود 
 لیا : اال اگه بدونی اون پریا چه مارمولکی بوده هرروز فحشش میدی..بیا بریم باال تا بهت بگم قضیه از چه قراره 

هم بابا مامانم هم بابابزرگم نگاهشون روم نگران بود چون دیگه تا االن میدونستن که من به محمـد حس دارم.ولی لیا نمیدونست و از 
بابت عروسی خوشحال بود فقط لبخند بدجنس سینا از نگاهم دور نموند.لیا درو بست و نشست رو تختم و گفت : اال اگه بدونی محمـد 

 زبون بسته تا االن چقدر فشار روش بوده دلت براش کباب میشه .
 گفتم: خب چی شده مگه؟

گفت : بابا میدونی داستان چی بوده؟ یه روز محمـد به یه پارتی که یکی از رفیقای فابریکش برا تولد خودش گرفته بود میره.آخرای 
مهمونی از توی اتاق صدای گریه ی یه دختر میشنوه.بعد که وارد اتاق میشه می بینه که اون دختر آشغال که همون پریا باشه لخت رو 
تخته و بهش تجاوز شده.محمـد دلش برای دختره میسوزه و میره دلداریش میده ولی نگو که همون موقه با دوربین مخفی چند تا عکس 
ازش میگیرن و بعد از یه مدت می بینه که کسی به اسم پریا صارمی به جرم تجاوز ازش شکایت کرده.دیگه تو کل رفت و آمدای این 

 دادگاه و اینا بعد از مدتی قاضی حکم میده که محمـد یا باید به مدت شش ماه با پریا ازدواج کنه یا یه دست محمـد باید قطع بشه الهــــــی.
 با تعجب و حال بد گفتم : خب مگه آزمایش و اینا نمیگیرن که کی بهش تجاوز کرده

گفت : چرا دیگه سر همون جواب آزمایشایی که همه بر علیه محمـد دست کاری شده بود حتی پدرو مادر و خانوادشم  باور کرده 
 بودن.وقتی میگم تحت فشار بوده همین منظورمه .

 گفتم: خب االن چطوری فهمیدن که پریا دروغ گفته؟ 
لیا : بابا این پریا اصال یه شیادیه.اوال که با پول و الس زدن قاضی رو خریده بوده و محمـد به همراه وکیلش میفهمه .بعدشم پریا کلـــی 

با پوالیی که از خود محمـد بنده خدا کش میره و اون و میچاپه میره کلی برگه ی جعلی میسازه که نشون بده محمـد با کلی دختر دیگه ام 
اینکار و کرده و اون یه متجاوزگره .ولی چند تا از مسئولین آزمایشگاه که آشنای محمـد بودن میان از ریشه تحقیق می کنن و می بینن 

 اصال همچین موردی نداشتن.خدا ازش نگذره 
 گفتم : خب پس پریا برای محمـد نقشه کشیده بود؟

لیا : میدونی اال؟پریا واقعا اون شب بهش تجاوز شده بود ولی مثل اینکه همین چند شب پیش اعتراف میکنه که از اون موقع عاشق 
 محمـد شده بوده و از مهربونی و مردونگیش سوء استفاده کرده

 گفتم: خ حاال خداروشکر که محمـد به عشق واقعیش رسید
 یه لحظه صورت اون دختره نازنین تو نظرم مجسم شد.خدایا خیلی ممنونم که انقدر به حرف دلم گوش کردی و محمـد و به من دادی...

 لیا دستش و روی شونم گذاشت و گفت : آجی حالت خوبه؟رنگت مثل گچ دیوار سفیده 
 گفتم: نه چیزی نیست امروز ساعت دانشگاهم زیاد بود خسته شدم

. 
این دو هفته رو نفهمیدم چجوری سر کردم .همش حرف از عروس جدید عمو ساالرم .همش حرف از عروسی با شکوه محمـد خان که 
 قراره فردا شب برگزار بشه. مامانم چمدون و بست و گفت : اال مطمئن باشم نمیخوای بخوای ؟ آخه تو نیای که من بهم خوش نمیگذره .

گفتم: مامان جان گفتم که اگه نری من اذیت میشم.امتحانم خیلی سخته حتما باید بخونمش. گفت : باشه پس من دیگه تاکیید نکم خیلی 
 مواظب خودت باش.به سارینا گفتم چه غذاهایی دوست داری برات درست کنه یکم جون بگیری.باشه؟

 _:باشه چشم 
 مامان: بابات و ببین چقد ناراحته؟ حداقل به خاطر دل بابات بیا.عموتم تازه ناراحت میشه؟

 گفتم: قربون دل بابام برم ولی اون عمویی که من دیدم بعید میدونم اصال براش مهم باشه من هستم یا نیستم 
نچی کرد و گفت : این چه حرفیه عشق مامان عموت همون اندازه که لیارو دوست داره شاید خیلی بیشتر تورو دوست داشته 

 باشه.فقط..فقط
 _: فقط چی ؟چون شبیه مامانشم و مامانش درحقش یه سری کوتاهی کرده باید کینه شو سر من خالی کنه 

گفت : اال عموت خیلی حساسه .آره هنوز نتونسته مادرش و ببخشه تو باید بهش حق بدی.ولی من همون و میشناسن تو رو خیلی دوست 
 داره

 باشه ای گفتم که گونم و بوسید و گفت: دیگه تکرار نکنم خیلی مواظب خودت باش من هی زنگ میزنم بهت.زودم برمیگردم.
هردوشون و ماچ کردم.ولی بابام باهام قهر بود که باهاشون نمیرفتم.ولی شنیدم که داشتن به سارینا یواشکی یه چیزایی میگفتن.واقعا 

خدارو باید برای داشتن سارینا شکر کنم.بعد ده تا میسکال لیا زنگ زدم به اونم گفتم که چرا نمیام.از صداش مشخص بود پکر شده ولی 
خب چه کنم؟من برم به اون عروسی دق میکنم.هرچند االنشم همینطورم.بعدازینکه سارینا در و پشت سر مامانم اینا بست چشمام پر 



اشک شد.سارینا اومد بغلم کرد و گفت : قربونت برم من ..حق داری گریه کنی ولی اینطوری نابود میشی اال خواهش میکنم انقدر به 
 خودت سخت نگیر.من نگرانتم 

گفتم: سارینا اون  رفت با دختری که هرشب توی کابوسمه ازدواج کرد.االن ببین چقدر خوشحاله .با عشقش تو خیابونا راه میرن،میرن 
خرید عروسی وحشت و ماه عسل بعدشم یه بچه خوشگل مث محمد به دنیا  میارن و  من... انگار نه انگار یه دختر بیچاره این وسط به 

 اون آدم دل بسته بود.سارینا تو میدونی من چقد محمـد و دوست دارم..تو میدونی
 گریم شدید تر شد .اشک سارینا ام  دراوردم.ای بابا از دست من و کارام...

. 
بیحال ازروی تختم بلند شدم.سارینا کنارم هنوز خواب بود.ساعت 10 صبح بود و من رفتم یه دوشی گرفتم تا این بدن دردم بره.بعدشم 

 رفتم تو آشپزخونه و چایی گزاشتم. صدای سارینا از پشت سرم اومد که بهم سالم میکرد.
با لبخند جوابش و دادم باهم نشستیم صبحونه خوردیم.هر چند اشتها نداشتم. سارینا گفت : اال بیا بریم این پارک بزرگه کنار خونتون 

 خیلی وقته باهم نرفتیم.
 گفتم : باشه بریم ولی االن نه 

 نگاه شیطونی بهم انداخت و گفت : شهربازی چی ؟ تو به اونجا نه نمیگی 
 گفتم: سارینا هرجا بخوای میام ولی خواهش میکنم امروز نه 

وقتی رنگ پریده و حال بدم و دید دیگه چیزی نگفت .منم ماگمو )لیوان بزرگ ( گزاشتم روی سینک ظرفشویی . هندزفری گذاشتم تو 
گوشم و آهنگای مورد عالقم و پلی کردم و روی مبل روبه ساعت لم دادم و چشمام و بستم.هر چند وقت یه بارم ساعت و نگاه 

میکردم.آخه جشن از ساعت 7 شروع میشد.سارینا مشغول درست کردن غذا بود .یکم احساس خواب آلودگی میکردم برا همین چشمام و 
 بستم و خوابم برد.

چشمام و که باز کردم با دیدن ساعت دلم هری ریخت .ساعت ده دقیقه به هفت شب بود.ینی االن دیگه دیشدیرین دیران شروع میشه 
 .خوشبحالشون.ای کاش منم...

 رفتم پیش سارینا که داشت چایی مینوشید و به بیرون خیره شده بود.بهم نگاه کرد و گفت : عه بیدار شدی؟
 لبخندی زدم و گفتم: چرا بیدارم نکردی؟تقریبا دیگه بیهوش شده بودم

 گفت : بشین برات غذا بکشم 
 گفتم: نه عشقم نمیخورم..اشتها ندارم 

 گفت : کوفت و اشتها ندارم.قیافت و ببین شبیه انیمیشن عروس مرده شدی 
 بدون هیچ حرفی نشستم پشت میز و گفتم: خواب محمـد و دیدم 
 لبخندی زد و غذام و جلوم گزاشت.گفت : خب حاال چی دیدی؟

 گفتم: خودش و واضح ندیدم فقط صداش بود که اونم سریع محو شد
 آهانی گفت و بعد گفت : اال نیلو بهم زنگ زد و گفت یه چند دقیقه دیگه میرسه من میرم حموم باشه؟

 غذام و قورت دادم و گفت : باشه عشقم 
اون رفت حموم .به محض تموم کردم غذام زنگ خونه به صدا دراومد با خوشحالی رفتم در و باز کردم که ..وا کسی نیست که درو 

بستم و برگشتم سمت خونه.وسط حیاط بودم که باز زنگ در به صدا دراومد.مثل وحشیا دروباز کردم که نیلو گفت : هـــــــو چته وحشی 
 جان

 گفتم: وقتی هی میای زنگ میزنی همین میشه 
 چپ چپ نگاهم کرد و گفت : منه بیچاره همین االن رسیدم

 گفتم: ینی تو االن زنگ نزدی قایم شی؟
 گفت : نه مگه مریضم 

 به فکر رفتم که نیلو پرسید:چی شده؟
 گفتم: هیچی بیا بریم تو 

 _:اگه اجازه بدی میخواستم همینکارو کنم
 باهم رفتیم داخل که نیلو نشست و گفت: اال چرا انقدر الغر شدی تو دختر انگار بادت دراومده 

 بلند خندیدم و گفتم: بادم ؟
اونم خندید.رفتم تو آشپزخونه و با چایی برگشتم تو پذیرایی که نیلو رو ندیدم.گفتم حتما رفته تو اتاقم.در اتاق و که باز کردم دیدم رو تختم 

 نشسته و به گوشیم نگاه میکنه که همچنان رو عکس محمـد مونده بود.با چشمای غمگین نگاهم کردو گفت : تو چرا نرفتی؟باید میرفتی
تنقالت و چایی رو گزاشتم روی میز و با بغض نشستم رو تخت کنارش .گفت: اال من باید بهت یه چیزی بگم..ولی االن نمیتونم 

 باشه؟فقط قول بده دیگه به محمـد فکر نکنی..باید میرفتی تا ببینه برات اهمیتی نداره..اون با تو و احساساتت بازی کرده خودتم میدونی.
با چشمای پر اشک نگاهش کرد و گفتم:آره باید میرفتم .به هرحال کسی که عاشقشم ،از جون دل دوسش دارم ،کسی که میپرستمش داره 

 ازدواج میکنه.باید میرفتم کنار وایمیسادم و با تمام وجود برای خوشبختیشون کنار هم دست میزدم.
بلند زدم زیر گریه و نیلو مثل یه خواهر بغلم کرد.بهم گفت: اال خواهش میکنم اینطوری نکن.من االی خودمو میخوام.االی شر و شیطون 

 خودم که همه از جذابیت و قوی بودنش و زیباییش انگشت به دهن میموندن.خواهش میکنم دیگه بهش فکر نکن ...



اونم مثل من زد زیر گریه و موهامو تو بغلش نوازش کرد.بعد که دستام و گرفت گفت:دختر تو چرا انقد دستات سرده؟فشارت افتاده بذار 
برم برات آب قند درست کنم. اشکام و پاک کردم و با سر گفتم باشه. هوا تاریک شده بود و ساعت روی هشت و 15 دقیقه بود.چقد 

امشب زمان دیر میگذشت. صفحه گوشیم روشن شد.وا بابای من که سیمکارتم و عوض کرد.پس این شماره باز چی میگه: پس چرا 
 نیومدی تا بهت ثابت کنم محمـد چه آدم کثافتیه؟هان؟ اون باید جزای کاراش و ببینه .توام باید خوب بشناسیش وگرنه..

یهو یه صدایی از پایین من و به خودم آورد.از رو تخت بلند شدم و نیلو رو صدا زدم.هیچ خبری ازش نبود.رفتم پایین پله ها چقد خونه 
تاریک بود.خواستم چرا رو روشن کنم که از صدای آسمون غلنبه و باز شدن در خونه وحشت کردم.و بیشتر بخاطر دیدن قامت مردی 

 که بین چهارچوب در بود.یکم که نزدیک تر شدم و شناختمش زبونم بند رفت.بریده بریده گفتم: مح..محم....
 اومد سمتم و دستم و گرفت و کشوند سمت در خروجی .خودم و میکشیدم عقب که من و نبره داد زد : بهت میگم بیا.

 همون لحظه نیلو از دستشویی بیرون اومد و گفت: هیــــــن محمـد آقا اال رو کجا می برین؟ 
انقد زورش زیاد بود که تا وسط حیاط من و برد و خطاب به نیلو گفت: امشب در و رو هیچکس باز نمیکنید.تا وقتی که پدر و مادر اال 

برگردن.دستم و باز کشید و پرتم کرد تو ماشین.تا اومدم از ماشین پیاده شم دیدم خودش سوار شده و در و قفل کرده.من و تو اون 
 موقعیت اونم بدون هیچ لباس و روسری کجا میبرد.این خود محمـد بود؟پس چرا انقدر ترسناکه.

 خودش کمربندم و سریع بست و گاز وحشتناکی داد.گفتم: محمـد من و کجا میبری؟ 
 جوابم و نداد.اخم وحشتناکی کرده بود.با جیغ گفتم : من نمیخوام بات و بیام 

 دستاش و باال برد و گفت :  لطفا ساکت شو.تو هیچی  نمیدونی.
 گفتم: محمـد تو من و با این ریخت و قیافه پرتم کردی تو ماشینت میگی هیچی نمیدونی ؟

برگشت و نگام کرد.با دیدن چشماش دیگه ساکت شدم.خیلی برزخی بودن اون چشمای مشکیش ولی همچنان برق میزدن .چقدر دلم 
 براشون تنگ شده بود.اصال محمـد اینجا چکار میکرد؟مگه امشب ،شب عروسیش نبود؟

ازبودن کنارش احساس امنیت میکردم ولی مثل دخترای دلخورد دست به سینه شدم و زیرچشمی نگاش کردم و گفتم :تو مگه امشب شب 
 عروسیت نبود؟چطور همسر رویاهات و ول کردی و اومدی؟ 

خنده تمسخر آمیزی زد و چیزی نگفت. دیگه داشتم از حرف نزدنش کالفه میشدم.دستم و کردم تو موهام و گفتم: حداقل بگو داری من و 
 کجا میبری؟ 

 اخمی کرد و با دندونای فشرده گفت : اال خواهش میکنم تا رسیدنمون هیچی نگو ...باشه؟
دیگه چیزی نگفتم و دپرس به بیرون خیره شدم.نگران بودم ،نمیدونستم چی شده و قراره چی بشه؟یا محمـد من و کجا میبره ؟ چشمام و 

 بستم و گرم خواب شدم .
احساس کردم صدای بسته شدن در اومد .چشمام که گرم خواب بودن و باز کردم و دور و برم و رصد کردم.محمـد یه پرس غذا و 

 نوشابه بهم داد .نگاش کردم گفت : رنگ پریده به نظر میای بهتره به چیزی بخوری تا میرسیم
 گفتم: حداقل بذار به مامانم زنگ بزنم حالشونو بپرسم 
 نیم رخش قشنگش سمتم بود گفت : اونا حالشون خوبه 

 گفتم: چرا بهم نمیگی چی شده؟
 تو چشمام زل زد و گفت : همه چیز رو به راهه 

 _:اگه همه چیز روبه راهه پس من تو شبی که عروسی توئه،تو ماشین تو چکار میکنم ؟ 
 بدون اینکه پلک بزنه به چشمام زل زد .بعد لباش و باز کرد و گفت : دلم برات تنگ شده بود 

حس کردم قلبم شیش تیکه شد.خیلی لحنش و نگاش با دلم بازی کرد.بغض آشغالمو جمع کردم و گفتم : هیچ میدونستی تو علنا من و 
 دزدیدی؟ 

 گفت : عیب نداره بذار به من بگن دزد .ولی باید اینکارو میکردم
 تقریبا بلند گفتم : خب چرا؟ 

 اخمی کرد و همزمان با روشن کردن ماشین گفت : بعدا میفهمی 
 قیافش خیلی توهم و عصبی بود ولی دلم نیومد با سواالم ناراحت ترش کنم .خدایا ینی چی شده؟

شروع کردم به خوردن اکبر جوجه ای که از رستوران خودش برام گرفته بود.خوشمزه ترین اکبر جوجه ای که تو عمرم خوردم.ینی 
 خودش گرسنش نیست؟ 

 صداش اومد که گفت : خیلی گشنت بود آره؟
 با لپ پر و چشمای گرد نگاش کردم و باسر گفتم :اوهوم 

 خنده ی ملیح  قلب سوراخ کنی زد و بعد ازون دیگه هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد.اون موسیقی که پلی کرد تمام حرف دل ما بود:
 دنیای این روزای من، هم قد تن پوشم شده

 اینقدر دورم از تو که، دنیا فراموشم شده
 دنیای این روزای من، درگیر تنهایی شده
 تنها مدارا می کنیم، دنیا عجب جایی شده

 هرشب تو رویای خودم، آغوشتو تن می کنم
 آینده ی این خونه رو، با شمع روشن می کنم
 هرشب تو رویای خودم، آغوشتو تن می کنم،



 آینده ی این خونه رو، با شمع روشن می کنم
 در حسرت فردای تو، تقویمم و پر می کنم

 هر روز این تنهایی رو فردا تصور می کنم
 هم سنگ این روزای من، حتی شبم تاریک نیست
 اینجا بجز دوری تو، چیزی به من نزدیک نیست

 هرشب تو رویای خودم آغوشتو تن می کنم،
 آینده ی این خونه رو با شمع روشن می کنم

 هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن می کنم،
 آینده ی این خونه رو با شمع روشن می کنم
 دنیای این روزای من، هم قد تن پوشم شده،

 اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده
 دنیای این روزای من، درگیر تنهایی شده

 ...تنها مدارا می کنیم، دنیا عجب جایی شده
سرم و زدم به شیشه و چشمام و بستم.اون بغض باید می ترکید.اشک جاری شد روی گونه هام.دلم برای عطر تنش تنگ شده بود.خدایا 

مرسی که به حرف دلم گوش دادی و محمـد و تو وحشتناک ترین شب عمرم به من رسوندی.ولی من خیلی سوال تو ذهنم دارم.فعال بودن 
 کنارش برای من مهه. 

 از نگاه مهسا
 نازنین با چشمای گریون اومد پرسید : مهسا محمـد جواب نداد ؟حاال من چه غلطی کنم ؟چی گورمو بکنم؟

 گفتم: نه جواب نداده هنوز تو برو باال بعد کهجواب داد بهت میگم 
با ناراحتی رفت باال.من هرچی سعی می کردم باهاش خوب رفتار کنم ولی واقعا نمیتونستم.نه اینکه دختر بدجنسی باشه نه ،من فقط اال 

رو میتونستم کنار محمـد تصور کنم.بعد از قضیه ی رو شدن دست پریا مطمئن بودم محمـد میره و به اال میگه چقدر دوسش 
 داره.ولی..ولی این دختره نمیدونم چجوری یهو سروکلش پیدا شد و آرزوهام و برباد داد.یهو ذهنم رفت سمت اال.نکنه...

 گوشی و دوباره برداشتم و شمارشو گرفتم .یه بوق ،دو بوق..
 _:الو مهسا بیچاره شدیم محمـد اال رو دزدید 

 نفسم تو سینه حبس شد. گفتم: عزیزم تو دوست االیی ؟ محمـد اومد اونجا؟
گفت : آره من نیلوفرم اومدم پیش اال.سارینائم تو حموم بود رفتم براش آب قند درست کنم و رفتم دستشویی  که دیدم صدای جیغ اال 

میاد.وقتی رفتم بیرون محمـد دست اال رو گرفته بود و به زور میکشوندش به بیرون خونه .بعد که رسیدن به حیاط محمـد گفت شما دوتا 
 اصال دروباز نکنید و بیرون رید تا مامان بابای اال برگردن.

دلم یهو به شور افتادن افتاد.نکنه اتفاقی براشون افتاده باشه. خیلی زود با دوستای اال خداحافظی کردم .خدایا االن من این دوتا رو از کجا 
 گیر بیارم؟

. 
هرچی بیشتر پیش میرفتیم با چشمای گرد و پرسوال تری به محمـد نگاه میکردم.چون کال از شهر خودشونم خارج شد و االنم رسیدیم 

 ساری و نمیدونم این بشر تا کجا میخواد پیش بره.دیگه کم کم داشتم میترسیدم گفتم : پس کی میرسیم دیگه من خسته شدم 
 کمربندش و باز کرد و گفت : پیاده شو  

همون لحظه ماشینشو وارد پارکینگ یه خونه ویالیی فوق العاده بزرگ و الکچری کرد.به دور و برم نگاه کردم و گفتم : محمـد اینجا 
 دیگه کجاست؟ما اینجا چکار میکنیم؟ 

 با اخم نگاهم کرد و گفت : چرا ترسیدی ؟ مگه میخوام ببرم بخورمت؟ 
تو دلم گفتم جون تو فقط بیا من و یه لقمه چپم کن ولی منم اخم کردم و گفتم : من و مثل جن زده ها از تو خونم برداشتی آوردی اینجا بعد 

 میگی نترس ؟ نمیخوام بخورمت؟
 با همون چشمای وحشیش بهم نگاه کرد و از ماشین پیاده شد.بعدش درو برای من باز کرد و گفت : پیاده شو 

بابا خشم اژدها نکشیمون. هنوز دلخور نگاش میکردم ولی اون انقد مغروره که به روی خودشم نمیاره. کاله هودیمو سرم کردم و با 
 فیس از ماشین پیاده شدم.قیافم اونموقه دیدنی بود ،قیافه ی محمـد دیدنی تر .

 اوف این خونه که از سر و کولش نگهبان ریخته .گفتم : اینجا خونه شیاطینه اینهمه نگهبان داره؟
 گوشه چشمی بهم نگاه کرد و گفت : آره منم سر دسته شیاطینم 

پشت چشمی بهش نازک کردم که دیدم یه بادیگارد غول اومد سمتمون .اول یه نگاه به من انداخت بعد رو به سردسته شیاطین ) همون 
 محمـد خودمون (گفت : آقا کارایی که گفتین و انجام دادم فقط میمونه ...

 محمـد انگشتش و باال برد و گفت : بعدا در موردش حرف میزنیم 
اون آقا غوله سری تکون داد و رفت .محمـد دستش و برد پشت کمرم و گفت : برو داخل منم یه ربع دیگه میام.هرچی خواستی به محنا 

 بگو بهت میده .
سری تکون دادم و رفتم داخل که در بزرگ بسته شد.چرا اینجا مثل قلعه ی نفرین شده میمونه.مثل همون که تو انیمیشن دیو و دلبر 

بود.خیـــلی توصیف نشدنی و زیبا بود ولی االن با این شرایط من بودن تو این خونه یکم عجیب و ترسناکه.رفتم داخل پذیرایی خیلی 



بزرگ و به اطرافم نگاه کردم.محنا دیگه کیه؟دوست دختر جدیدشه؟یادم باشه بخاطر ازدواجش بهش تبریک بگم.به هرحال امشب 
 عروسی کرده با دختر رویاهاش و...

 صدای دختر از پشت سر من و به خودم آورد: سالم اال خانوم 
 با ابروهای باال پریده برگشتم سمتش و گفتم: سالم...

 اومد نزدیکم و گفت : من محنا ئم برای آقا کار میکنم .اینجا هرچی خواستی میتونی به خودم بگی با من راحت باش 
 گفتم : کس دیگه ای به جز ما تو خونه نیست؟

گفت : نه خانوم تو خونه فقط شما و آقایین منم فقط بعضی روزا میام.ولی اون بیرون همیشه پر نگهبانه ..بفرمایین اتاقتون و نشونتون بدم 
 خانوم 

 چشمام و روش تنگ کردم و با صدای آروم گفتم: ببنیم محنا تو میدونی اینجا چه خبره و محمـد برای چی من و آورده اینجا؟
یه پا دوپا کرد و اومد حرفی بزنه که صدای بمش از پشت سرم من و ترسوند که می گفت : شما بفرمایید سرکارتون خودم  براش 

 توضیح میدم 
 این چرا انقد خط خطیه 

محنا چشم آقایی گفت و بعدشم محمـد دستم و گرفت و بردم طبقه باال.در یه اتاق خیلی خوشگل و باز کرد و باهم رفتیم داخل.در و پشت 
 سرش بست و گفت: ازین به بعد هر سوالی داشتی فقط از خودم می پرسی.اون دختر فقط اینجا کار میکنه باشه؟

 گفتم: حاال نه که تو خیلی جوابمو میدی 
 نگاهشو ازم گرفت و رفت شومینه رو برام روشن کرد.چرا محمـد دیگه اون آدم سابق نیست؟ 

 نزدیکم شد و گفت : لباساتو عوض کن بیا پایین شام بخور 
 گفتم: من نمیخورم سیرم 

چند ثانیه  با اون چشمای خمار مشکی براقش زل زد تو تخم چشمام و از کنارم رد شد.قبل ازینکه خارج بشه گفت:وقتایی که خودم هستم 
 هرچی خواستی به خودم میگی در غیر این صورت به محنا بگو.شب بخیر 

در و بست و رفت.ازین همه سردیش دلم  گرفت.چشمام پر اشک شد و خوابیدم رو تختم.خدایا چرا محمـد باهام اینطوری میکنه؟! نه اال 
 تو نباید از خودت ضعف نشون بدی دختر..پاشو،بلند شو خودتو جمع کن بچه.

بیرون ولی پشیمون شدم و برگشتم رو اتاقم.آبی زدم به صورتم و دستگیره در اتاقم و گرفتم که برم  wcبا چشمای سرخم رفتم سمت 
م .نیم ساعت فقط همینجوری نشسته بودم رو تختم و تو آینه زل زدم به خودم.نه اینکه عاشق چشم و ابروی خودم باشم اون و که تخت

 هستم ولی غرق فکرام بود.کسی چندبار زد به در اتاقم و بعد صدای محنا اومد که گفت : خانوم براتون غذا آوردم 
 گفتم: ممنون نمیخورم 

 ولی حس کردم باز صدای پا نزدیک شد .در زد و بعد که صدای محمـد و شنیدم که گفت: اال  صدای پاهاش دور شدن
 پریدم رو تخت و خودم و زدم به خواب.گفت: درو باز کن باهات کار دارم 

ه و در وباز دلم براش ضعف رفتا ولی غرورم اجازه نمیداد باهاش حرف بزنم.شاید میخواد دلیل کارش و بهم بگه ولی دیگه االن دیر شد
و با سرانگشتاش آروم کشید سرم کرده نمیتونم مثل چال یهو از خواب بیدار شم.حس کردم باال سرم وایساده و داره نگاهم میکنه.پتو رو 

 با این کارای یهوییش که میکنه. بدم.االن دیگه وقتشه وا کردموهام و  و نوازش 
واقعا خوابم گرفت.بعدش که چراغ و خاموش کرد و از اتاق خارج شد یه کوچولو بغض کردم ولی اجازه ندادم اشکه بریزه.خودم و 

 سپرم به دستای خدا بخوابیم تا فردا ببینیم چی میشه.
. 

موهام و شونه کردم و از اتاقم رفتم بیرون.ساعت 10 و نیم و نشون میداد و من تا االن خواب بودم.اوه اوه االن محمـد پیش خودش میگه 
 اال هنوزم خرس تنبله.وقتی رفتم تو آشپزخونه محنا برگشت و گفت : بیدار شدین خوشگل خانوم؟صبحتون بخیر 

 گفتم: صبح بخیر عزیزم.محمـد کجاس؟
 گفت: آقا رفتن بیرون سرکارشون.تا برگردن ساری چندساعتی طول میکشه 

 آهانی گفتم و نشستم پشت میز صبحونه ی مفصلی که محنا چیده بود.گفتم: چه کردی تو ..کلی تو زحمت افتادی 
 لپم و کشید و گفت : زحمتی نیست زیبا من وظیفمه 

 از آشپزخونه خارج شد.اندام الغر و ظریفی داشت و سنش بیست و نه ،سی میزد.محمـد چرا این بیچاره رو آورده تو خونش کار کنه ؟ 
چند ساعتی و نشستم پای تی وی  سینما خونگی و باب افسنجی)اسفنجی(نگا کردم.عاشق اینم که ساعتها بشینم فیلم و انیمیشن نگا کنم.بعد 

 که دیدم خسته شدم رفتم پیش محنا و گفتم: محنا  من میخوام برم حموم ولی لباس ندارم عوض کنم 
 با لبخند بهم نگاه کرد و گفت: قربونت برم خانوم بیا بریم باال لباس بدم بهت 

 کشوی کمدم و باز کرد و گفت : هر کدوم و میخوای بردار آقا اینا رو خریدن 
با اخم خفیفی گفتم: واقعا؟ینی از چند روز قبل تدارک دیده بود برای اومدن من؟نه بابا اصا شاید برا دختر رویاها گرفته منم از لباساش 

 بی نصیب نموندم
 حوله ی سفیدم و داد دستم . میدونم محمـد بهش گفته چیزی نگه.کال از ظاهرش معلوم دختر خیلی پاک و ساده ایه.رفتم حموم تا کل 

 خستگیای تنم و بشوره ببره.ماسک موی دختر رویاهاشم تازه به موهام زدم.من دیگه چه رویی دارم.
حولمو پیچوندم دورم و رفتم جلوی آینه نشستم که موهام و خشک کنم.سشوآرم حتی بدون اجازه درآوردم و زدم توی برق . داشتم موهام 

 و سشوار میکشیدم که صدای در زدن شنیدم.به خیال اینکه محناس درو بازکردم و گفتم: محنا میشه اتو مو رو بهم...



 با دیدن قیافش که زار میزد داره خندشو کنتر میکنه جیغ خفیفی کشیدم و رفتم پشت در و گفتم: امــــــ،تو کی اومدی? 
 دیدم حرفی نمیزنه یکم سرم و کج کردم که ببینمش دیدم یواشکی داره میخنده که من آب نشم.گفتم: خب حاال دیگه انقدرام خنده دار نبودم

 کامال جدی شد و گفت  : من به هرکس که دلم بخواد می خندم فهمیدی دختر کوچولو؟
 پوکر فیس نگاش کردم که اونم اخمو زل زد به چشمای من .

 گفتم : انشاال تا کی میخوای همینجوری زل بزنی به من؟
 داهستاش و پشتش قالب کرد و نگاهش طلبکارانه بین موهای خیسم و چشمام رد و بدل کرد و  گفت : نمیدونم،  شاید تا ابد 

 گفتم: خیلی خب تو تا هر وقت دوست داری اینجا بمون منم میرم لباس بپوشم 
دروبستم و بعد از کلی سرخ سفید شدن جلوی جناب خان رفتم که لباسم و عوض کنم.هوا نیمه بارونی بود.تو ماه اسفند بودیم و تقریبا هوا 

رو به گرمی میرفت.موهام و مرتب کردم و از اتاقم رفتم بیرون. از پله ها پایین رفتم و با چشمم دنبال محمـد گشتم.کنار شومینه نشسته 
بود و با دقت کتاب تو دستش و میخوند .قیافش و ببین .یه عینک مطالعه ی باحال زده بود که خیلی جذابش کرده بود.از عمد با سرو 

 صدا قدم برداشتم و گفتم: یاال 
 خخخ انگار دارم وارد اتاق یه دختر بد میشم.نگاهم کرد و با صدای رسا گفت: بفرمایین 

اوه اوه چه کرده.فنجون چایی و شکالت و آبنبات و فالن و بهمان و خوبم بلده به مهموناش برسه.روبه روش نشستم و بهش نگاه 
کردم.آره باشه الکی مثال حواست نیست.انگار فکرمو خوند و با یه لبخندی که میخواست مخفیش کنه بهم نگاه کرد.یه لحظه قلبم اومد تو 

 دهنم نکنه بازم بلند بلند فکر کردم.اال خیلی احمقی بخدا تو دختر.
کتابش و آروم پرت کرد رومیز و نگاهش و به فنجونای چای دوخت . وقتی دید من ماتم برده سرش و باال آورد و گفت : خانوم میل نمی 

 کنن؟ 
به خودم اومد و چاییم و با یه شکالت ازونا که براشون میمیرم برداشتم.خب دیگه وقتی اینجوری تیپ میزنی لباس سفید مردونه با یقه 

 باز و اون مدل مو وقیافه انتظار داری زل نزنم بهت برادر من ؟برادر؟ 
 این چرا به حرف نمیاد .گفتم : هنوزم نمیخوای توضیح بدی؟

 اخم جذابی کرد و گفت : دقیقا چیو توضیح بدم ؟
گفتم: خود جنابعالی بهتر میدونین که چیو !آهان من معذرت میخوام به هرحال هرچی باشه شما محمـد آرمان خان هستین نباید کسی از 

 شما سوال بپرسه و سرتون و درد بیاره 
 بلند شدم و از کنارش رد شدم که مچ دستم و گرفت. نگاش کردم که گفت : بشین 

 رفتم دوباره سرجام بشینم که گفت : اونجا نه 
 منظورشو فهمیدم که ینی بیا پیش من بشین .طلبکارانه نگاش کردم و گفتم: اصال همینطوری بگو میشنوم 

نگاهش از روم سر خورد و به زمین دوخت.فکر کنم منظورش اینه که تا نیای حرف بی حرف.بچم حرفشم انقد برو داره که جرات 
 نمیکنی بهش نه بگی.ولی خودم ادبش میکنم من با دخترایی که هر دفعه به پاش میفتن و التماسش می کنن فرق دارم.هه 

اینبارو به حرفش گوش دادم و پیشش نشستم.به به  و چه چه نیمرخ جذابش با نور آتیش شومینه جذاب تر شده بود. منتظر بهش چشم 
 دوختم ولی اون همچنان سرش پایین بود و فکر میکرد.حاال به چی یا کی نمیدونم. گفتم: خب ؟ 

چشماش و بهم دوخت که بعد کم کردن بیست کیلو وزن گفتم : خواهشا درک کن من باید بدونم اینجا چکار میکنم .میدونی ازینکه خانوادم 
 چقدر االن نگرانن و قراره چی بشه میترسم؟

بازم بهم نگاه کرد.این چرا زبون نداره حرف بزنه. با نگاه جذابش غم عجیبی توش احساس میکنم.فکر کنمم خودمم دست کمی ازش 
نداشته باشم. صفحه گوشیش که روی میز بود روشن شد.هه بازم نازنین جانش.بهش نگاه کردم.بازم اخم کرده بود و سرش پایین 

 بود.گفتم :من میرم باال که مزاحم نباشم 
حرفی که زدم این بود و دلیل اصلیم این بود که نمیخواستم ببینه چطوری بغضم میشکنه.شکستن قلبم به کنار.چرا پشت سرم نیومد و بگه 

 همه چیز سوء تفاهم بوده؟انقد نازنین براش مهمتره؟
 دروبستم و نشستم همونجا زار زدم.این چرا اینطوری میکنه.اون محمـدی که یادمه خیلی با این فرق داشت..

نشستم جلوی آینه . موهامو با کش خفه میکردم که یاد اون دختره نازنین افتادم و با حرص برس و پرت کردم تو آینه و باصدای 
وحشتناکی شصت تیکه شد.خودم ترسیدم و یهو از جا بلند شدم. داشتم جمعش میکردم که در باز شد.گفت : چیکار کردی تو  ؟ دست نزن  

 بیا اینطرف. 
 از دستش دلخور بودم و جوابش و ندادم .از پشت گرفتم و بلندم کرد و گفتم: مگه نمیشنوی چی میگ...

به چشمای دلخور و گریونم که نگاه کرد ساکت شد.دوال شد و شیشه های زیر پام و جمع کرد ریخت تو سطل کنار تختم.بعدش پشت به 
من نشست روی تختم و گفت : من نمیتونم در مورد اتفاقی که میفته باهات حرفی بزنم.ولی خودم و موظف میدونم که ازت مراقبت کنم 

 .قول دادم که این قضیه رو حلش کنم تا آخرشم هستم .
 تای ابروم و باال دادم و با بی رحمی گفتم: ولی تو االن باید ماه عسل کنار عروست باشی 

با این حرفم برگشت نگام کرد.هیچ حسی رو تو صورتش نمیتونستم بخونم.یکم اخم با چشمای تنگ و خمار مشکی و براق.شاید داره با 
خودش میگه این دیگه چه نمک نشناسیه. دلم میخواست هم تا ابد پیشم باشه و اونجوری بهم نگاه کنه هم بره و بذاره بغض لعنتیم راحت 

 بشکنه. مرسی که به حرف دلم گوش دادی و رفتی ...
تقریبا هوا تاریک شده بود . بعد از دوساعت زل زدن به دیوار روبه رو و اشک ریختن در و باز کردم و رفتم پایین. گشنم بود محمـدم 

 رفته بود بیرون.در یخچال و باز کردم که صدای تلفن خونه اومد.دو به شک بودم ولی برداشتم و گفتم : بله بفرمایین؟



 صدای ظریف یه دختر اومد و گفت : سالم 
 حرفی نزدم که گفت : تو کدوماشونی ؟ 

 گفتم : منظورتون و متوجه نشدم .
گفت : آهان فهمیدم .تو همین عزیز دوردونه ای که همه دوست  دخترای محمـد انقد با حرص و کینه ازش میگن؟ اسمت چی بود ؟آهان 

 النور 
 گفتم: کارتون چیه عزیزم؟ 

 گفت : اوه اوه بپا با این زبونت محمـد درسته نخورت 
 پوفی کردم و گفتم: ببین حرفتو بزن وگرنه قطع میکنم 

گفت : خب حاال توام انقد تند نرو.زنگ زدم که بیدارت کنم ..بیدارت کنم و بهت حالی کنم االن داری با چه آدمی زندگی میکنی و تو یه 
خونه ای..با پسری که هر دفعه رنگ عوض میکنه و هیچ چیز به جز منافع خودش براش مهم نیست.ازین دختر به اون دختر و پله به 

پله ترقی کردن.آخر سرم با رفتارای سرد و بدخلقی همه رو دور میندازه .گوش کن دختر جون تو یه عروسکی واسه محمـد میفهمی 
 ؟یه..

 عصبانی شدم و تلفن و کوبوندم سرجاش.دستام یخ کرده بود.در یخچال و باز کردم که صدای محنا اومد وگفت: خانوم گشنتونه؟
 گفتم: عه تو نرفتی محنا؟ آره راستش ضعف دارم 

 گفت : قربونتون برم خانوم خب چرا به خودم نگفتین
از تو یخچال قرمه سبزی و برنج و برداشت و رفت سمت گاز.برام گرمشون کرد و گفت : خانوم شما شامتون و بخورین من دیگه 

 میرم.غذام و با ولع خوردم و اصال انقد خوشمزه بود کال یادم رفت این محمـد بیچاره این وقت شب کجاس؟!
 غذام که تموم شد بلند شدم برم اتاقم که دیدم محنا از باال داره میاد پایین .گفتم : عه هنوز نرفتی ؟ 

 گفت: خانوم جان یکم موندم اتاقتون و مرتب کنم بعد برم 
لبخند زدم وگفتم زحمت کشیدی که صدای باز شدن دراومد. حس کردم رنگ محنا پرید وقتی برگشتم خودمم ترسیدم.محمـد خیلی قیافش 

 درب و داغون و اخمو بود.آروم سالم کردم که نگام نکرد و خیلی جدی جواب سالمم و داد.محنا با صدای لرزون گفت: سالم آقا 
 محمـد با چشمای قرمز و خونی نگاش کرد بعد گفت: تو اینجا چکار میکنی؟ 

فکر کنم بدجوری مست کرده بود. محنا بیچاره دست و پاش و گم کرد که محمـد با یه داد وحشتناکی گفت : گفتم اینجا چکار میکنی ؟مگه 
 من نگفتم فقط تا ساعت هفت اینجا کار میکنی بعد گم میشی میری خونت ؟هان؟ 

 محنا با صدای لرزون تری گفت: چرا آقا بخدا ...
 محمـد غرید: برو بیرون 

 محنا :آقا...
 محمـد :بیرونــــــــــــ

 محنا گریه کرد.بغلش کردم گفتم: چته چرا اینطوری میکنی ؟ 
 نگاهم کرد بعد رو به محنا گفت:ازش فاصله بگیر 

 محنا با چشمای گریون ازم فاصله گرفت و بعد از خونه رفت بیرون.
محمـد پوفی کرد ورفت روی مبل دراز کشید و آرنجش و گزاشت روی پیشونیش.رفتم باال سرش و گفت: این رفتارا چیه میکنی ؟ چرا 

 داد وبیداد راه انداختی؟واسه چی به محنا گفتی از من فاصله بگیره مگه من چه مشکلی دارم؟
 تو همون حالت با صدای آروم وخسته ای گفت: اونه که مشکل داره 

 گفتم: خب چه مشکلی
 _:االن خستم نمیتونم بگم 

 ابروهام و باال دادم وگفتم: آهان پس زود تر بگو نمیخوای با من حرف بزنی .خیلی خب باشه من میرم باال که انقدر باعث عذابتون نشم.
سمت پله ها که میرفتم احساس کردم از پشت سرم صدای پا میاد.برگشتم و وقتی دیدم محمـد داره سمتم میاد ترسیدم و پام پیچ خورد و با 

 هین بلندی خوردم زمین.گریم درومد که محمـد دوال شد و گفت: مگه جن دیدی اینطوری میکنی؟
 با اخم نگاش کردم که گفت:  فقط میخواستم باهات حرف بزنم همین

روی پاهاش نشست و خواست به مچ پام دست بزنه که ناخواسته خودم و جمع کردم.با تعجب به چشمام زل زد و گفت: چرا نمیذاری 
 بهت دست بزنم ؟

 گفتم:تو مستی 
 چشماش و جمع کرد وگفت:تو راجع به من چی فکر کردی ؟فکر کردی انقد احمق و ضعیفم که ..

 نفسش محکم بیرون داد و ازم فاصله گرفت.نامرد 
 اومدم بلند شم که از درد پیچیدم به خودم و با بغض گفتم: محمـد 

 برگشت سمتم و دوباره نشست و گفت: خیلی درد میکنه؟
 گفتم: فکر کنم شکسته 

 مچ پام و لمس کرد و گفت: نه  نشکسته .فقط یکم آسیب دیده 
  اومد بغلم کنه که دستم و گزاشتم رو سینش و با اخم گفتم: چکار میکنی؟ 

 نگام کرد و گفت: ببرمت تو اتاقت



 با همون اخم گفتم:نه نمیخواد بغلم کنی خودم بلدم برم 
 کالفه سرش و تکون داد و گفت: بفرما با همین پات برو 

 به پله ها که نگاه کردم دیدم همچین بیراهه ام نمیره 
 گفت: خیلی خب فقط دستم و بگیر که نیفتی 

تو دلم گفتم : اال چه غلطی کردی با این زبون تندت عین نیش مار میمونه.دستم و گرفت و بلندم کرد.بهش تکیه دادم و آروم آروم از پله 
 ها باال رفیتم.اون همش کالفه بود ولی من هنوزم سر حرف خودم بودم.اوهــــــوم

 کمکم کرد نشستم رو تختم بعد پایین پام نشست و گفت: حداقل بذار یه نگاهی بهش بندازم
بدون اینکه حرفی بزنم شلوارم و داد باال و مچ پام و فشار داد.دردم اومد و به بازوش چنگ انداختم و گفتم :محمـد میدونی دردم میگیره 

 خب نکن 
 گفت: همینطوری بشین تا بیام تکون نخوری 

حالم بد بود.مچ پام درد میکرد خیلی.وقتی برگشت مچ پام و آتل بندی کرد.بعد دستش و گرفتم و کمکم کرد رو تختم خوابیدم .عین 
 باباهای نگران شده بود.پتو رو کشید روم .گفتم : تا کی خوب میشم؟ 

 نگاهم کرد.لبخند جذابی زد و موهای روی پیشونیم و زد کنار و گفت: نگران نباش خیلی زود پاهات خوب میشه 
 بعد دوال شد و فیس تو فیس گفت: به شرط اینکه قول بدی مثل یه بچه خوب هرچی گفتم گوش کنی 

 هه چه دیالوگ آشنایی.دست به سینه نگاهم و ازش گرفتم و خیلی تخس گفتم: من بچه بد و تخسیم پس دلتو خوش نکن 
وقتی دیدم حرفی نمیزنه نگاش کردم.چشماش براق و خمار بود.اولش قند تو دلم آب شد ولی خیلی یهویی گفتم: چیه دلت برای نازنین 

 جان جانانتون تنگ شده؟ 
 متوجه حرفم که شد اخم خفیفی کرد.حس کردم خیلی داره تحمل میکنه تو دهنی نثارم نکنه.نه بابا فکر نکنم دست بزن داشته باشه.

 به خودم که اومدم دیدم از اتاق رفته.دلم گرفت ،نکنه ازم دست کارام نارحت شده باشه؟
چشمام و بستم و از خستگی زودی خوابم برد.چشمام و که باز کردم دیدم محنا باال سرمه.لبخندی زدم که اونم خندید و گفت: عه خانوم 

 جان قربون خنده هات برم بیدار شدین؟ االن میرم آقارو صدا میکنم 
 تا اومدم بگم نه دیدم از اتاق رفته بیرون.عجب آدمیه االن محمـد میخواد بیاد چکار؟جشن و سرور راه بندازه که بیدار شدم؟

نمیدونم چرا حس هیچکاری نداشتم .چشمام و آروم  روی هم گزاشتم که بعد احساس کردم در اتاقم باز شد.اوه اوه پدر مهربون و ببین.با 
 یه سینی غذا دستش بود .حاال غذا چی داریم؟

 نشست روی صندلی کنار تختم گفتم: سوپ؟ مگه من سرما خوردم 
 اینو گفتم ولی من عــــــاشق سوپم.گفت: به هرحال باید پات خوب بشه

 خنده ریزی کردم که اونم همینکارو کرد.یه لحظه ذهنم رفت سمت شبی که محمـد تب داشت و من بهش سوپ دادم.
 گفت: منم  دارم به همون شب فکر میکنم 

 چشمام چهارتا شد و گفتم: شما کالس ذهن خوانی میری؟
 ابروهاش و باال داد و گفت:  نیازی به کالس نیست ما خودمون درس میدیم

 بابا پلیــــد نکشیمون. قاشق و پر سوپ کرد و گفت : آ کن 
 _:چی چی کنم ؟ 

بعد که منظورش و فهمیدم زدم زیر خنده ولی اون کامال جدی داشت نگاهم میکرد.نیشم و جمع کردم و گفت: محمـد مگه من بچه ام یا 
 مچ دستم...

 _: فالن  و بهمان نکن دهنتو باز کن 
 ازش ترسیدم و یه قاشق خوردم.یه لحظه احساس کردم ملکه ام و اون برام کار میکنه.جو گیر شدم و گفتم: بعدی 

 ابرو هارو باال داد و گفت: ببخشید؟
 یکه ای خوردم و گفتم:آمــــ لطفا قاشق بعدی 

 لعنتی این چرا جدیش انقد ترسناکه؟ آدم لباش خود به خود دوخته میشه و مجبوره اطاعت کنه.
 گفتم : دیگه لیوان آب و بلدم دستم بگیرم 

برام از پارچ آب ریخت و لیوان و داد دستم.لیوان و به لبم که نزدیک کردم که یه فکر شیطانی به سرم زد. چشماش و رو چشمام تنگ 
کرد ولی قبل ازینکه ذهنم و بخونه آب و کال پاشیدم تو صورتش و از خنده ریسه رفتم.عصبانی حمله کرد سمتم که با جیغ بلند ی عقب 

رفتم و خودمو زیر پتو قایم کردم.چند لحظه همونطور قایم شدم .صدایی که نمیومد فکر کنم رفته باشه.تا پتو رو برداشتم عین گرگ حمله 
کرد سمتم ولی تا اومد یه فن روم پیاده کنه تلفن خونه زنگ خورد.نفس راحتی کشیدم و خدارو شکر کردم و اون با یه چشم غره دختر 

 کشی از اتاقم بیرون رفت.از اتاقم رفتم بیرون و دیدم که در اتاقش نیمه بازه و داره تلفنی با کسی حرف میزنه که می گفت: نه کی گفته؟
 محمـد: ببین من اعصاب مصاب ندارم .حرفتو بگو برو .

 یهو داد زد : من چه قراری دارم باتو بذارم 
محکم تلفن و کوبید .تا اومدم فلنگ و ببندم محمـد روبه روم وایساده بود و نگام میکرد.واقعا هم قیافش مث گرگه هم به سرعت یه گرگ 

 عمل میکنه.اخم  کرد و گفت: تو اینجا چکار میکنی؟ باید استراحت کنی 
 بازوم و گرفت که گفتم: نه محمـد من دیگه خسته شدم انقد تو خونه موندم میخوام برم بیرون یکم قدم بزنم 

 به موهام نگاهی کردو  گفت : ولی عزیزم تو فعال نمیتونی بری بیرون 



 _:اونوقت میشه بپرسم چرا؟
به پام اشاره کرد و خواست حرفی بزنه که یه خرده عصبی گفتم: محمـد اینا همش بهونس خودم میدونم به خاطر چیز دیگه ای من و از 

 بیرون رفتن منع  میکنی ...ای کاش بگی چه خبره؟
 محمـد: خیلی چیزا هست که توباید بدونی ،ولی االن وقتش نیست.

 من:ینی چی که االن وقتش نیست .محمـد من حتی به خانوادمم نمیتونم یه تلفن بزنم که از نگرانی...
انگشت اشارش و گزاشت رو لبم و گفت: هیشــــــــ.اال خواهش میکنم ازم نخوا که چیزی بهت بگم.اگه خانواده ی تو ازت بی خبرن 

 خانواده ی منم از من بی خبرن.االن که نه ولی چند روز دیگه به یکی میسپارم که بره و به خانوادت بگه که حالت خوبه 
بغض کردم و چونم لرزید.این دیگه چه شرایط مضخرفی بود.اومد سمتم که بغلم کنه ولی من دست رد به سینش زدم و اومدم توی اتاقم. 

من احتیاجی به دلسوزی پدرانه تو ندارم آقای خان .خدایا کمکم کن ازین مخمصه رها بشم.سکوت محمـد و این حرف نزدناش دیوونم 
 میکنه.

. 
 دو هفته ای میشه که از اومدن من یا بهتر بگم دزدیدن من به این خونه میگذره.ولی حتی نتونستم به خانوادم اطالع بدم که کجام ،با کیم.

چند وقتی هست که محمـد فقط شبا میاد خونه اونم اکثرا وقتایی که من خوابم.از وقتی که اومدم یه بار نشستیم باهم مثل بچه ی آدم یه شام 
بخوریم.خیلی تخس تر از چیزیه که قبال دیده بودم.دلم براش یه ذره شده ساعت نه شبه چرا نمیاد خونه دیگه.محنائم که رفته کسی نیست 

باش حرف بزنم حتی گوشیم ندارم.انقد نشستم فیلم دیدم که زخم بستر گرفتم.صدای باز شدن در اومد.درست میشنوم.محمـد با یه دختر هر 
هر کنان اومد داخل خونه.برگشتم سمتشون.جالبه تاحاال این دختره رو ندیدم.نبایدم ببینی اال فکر کنم انقد دوست دختراش زیادن که تا 

آخر عمرتم نتونی همه رو ببینی. اونم به من نگاه میکرد سعی میکردم خونسرد و جدی به نظر بیام.دختره نیششو جمع کرد و با ناز و ادا 
 به محمـد گفت: عزیزم معرفی نمیکنی؟

 محمـدم جدی شد و به من نگاه کرد و خطاب به اون دختر قد بلند مو بلوند گفت: نه 
 ضایعش کرد که اینو خخخ. دختره اومد حرفی بزنه که محمـد بهش گفت : پرحرفی بسه بیا باال.

دختره پشت سر محمـد رفت باال.خدایا این دیگه کی بود.؟ینی دوست دختر جدیدشه؟داشتم از ناراحتی و فضولی میمردم.هیچ دختری حق 
نداره با محمـد من تو اتاق تنها باشه.رفتم توی اتاقم و طبق معمول عادتهای اخیرم که به خاطر ضعیف شدن بیش از حد روحیم بود گریه 
کردم.به خدا که هرچی گریه کنم ،بازم بیشتر دلم میخواد اشک بریزم.بس که دلم پشت سر هم میشکنه دیگه مگه خالی میشه.خدایا خودت 

 بگو چکار کنم ؟ من محمـد و با تمام وجودم میخوام ولی اون ...
حس کردم در اتاقم زده شد.اشکمو سریع پاک کردم و خودم و زدم به خواب . در باز شد و گفت: میدونم خواب نیستی پس الکی واسه 

 من فیلم بازی نکن 
 برگشتم نگاش کردم.با اخم نزدیک تر شد بهم و گفت: اون چشمات چرا قرمزه؟گریه کردی؟

با خونسردی و بیخیالی با چاشنی کنایه گفتم: گریه نکردم .برای کسی که از صبح تا شب کاری به جز زل زدن به صفحه تلویزیون 
 نداره طبیعیه چشماش داغ کنه و قرمز بشه.

 از روی حرص نفس عمیقی کشید و از اتاق رفت بیرون.بعد پشت در صدای کامال جدیش اومد:بیا شام بخوریم .واست پیتزا گرفتم 
 دلم ضعف رفت واسه پیتزا ولی خیلی جدی تر از خودش گفتم: من نمیخورم 

 منتظر موندم حرفی بزنه ولی چند لحظه بعد صدای پاهاش اومد که دور میشد.
 در اتاقم باز شد.اخمی کردم و با تلخی گفتم: من که گفتم نمیخورم 

 ابروشو باال داد و گفت: تا حاال سابقه نداشته کسی به من بگه چکار کن چکار نکن 
گوشیش  وپرت کرد اونطرف و نشست روی صندلی کنارم.ای بابا وقتی محمـد میخواد بهم غذا بده حس علیل بودن بهم دست میده.این 

 اومده خودشم با من بخوره. گفتم: خب تو که حرف حرف خودته میگفتی میومدم پایین 
 سس زد به پیتزا و گفت: تو انقد سرتق و یه دنده ای که باید اینجوری راضیت کنن

پشت چشمی نازک کردم و مشغول خوردن پیتزای خوشمزم شدم و دیگه به هیچ چیز فکر نکردم نه به نازنین نه به دوست دخترای 
محمـد نه به عشق محمـد نه اون دختره که امروز..دختره کی بود؟ایش با اون همه ناز و عشوه خرکی.چقدم خوشگل بود.اگه محمـد 

بخواد عاشق اون بشه بهش حق میدم.هر چند کلی عملی بینی و پروتز گونه و لب و هزار تا کوفت و زهرمار رو صورتش پیاده کرده 
 بود.یهو دیدم صفحه گوشی محمـد باز روشن شد.بازم اون نازنین آشغال مزاحم.محمـد تو ناخواسته قلبم و میشکونی...

 محمـد:چرا ماتت برده میخوای همینجوری زل بزنه به من؟
با بغض یه گاز از پیتزا زدم و با تلخی قورتش دادم.اما بغضم باهاش پایین نرفت و باعث شد اشک تو چشمام بشکنه.به هق هق افتادم که 

محمـد با تعجب نگام کرد و بعد با یه نچ کردنی اومد کنارم نشست.سرم و به سینش فشرد و موهام و با سرانگشتاش نوازش کرد.گفت: 
دختر آخه تو چرا انقد دلت نازکه؟از حرفی که زدم رنجیدی؟من که منظوری نداشتم.فقط حس میکنم خیلی الغر شدی دلم نمیخواد 

 اینطوری ضعیف ببینمت .
سرم و از رو سینش برداشت و اشکام و پاک کرد بعد فیس تو فیس گفت: شنیدی اال دلم نمیخواد انقدر ضعیف ببینمت ...روزای خوب تو 

 راهه یکم طاقت بیار...
 با انگشتش چونم و لمس کرد و گفت:باشه؟

 گفتم: لباست و سسی کردم
 کالفه سرش و تکون داد و گفت: باشه؟



 _:باشه
ولی تو دلم گفتم البته اگه تو هی چپ و راست نری و دلم و نشکونی.من چرا جدیدنا انقد لوس و نازک نارنجی شدم؟شاید اصال  دختره 

 عشق محمـد نباشه دیوونه
 به خودم که اومدم دیدم محمـد از اتاقم رفته.

 محنا داشت میرفت که به گالی توی حیات برسه.منم که حوصلم سر رفته بود گفتم: محنا جونم میشه منم باهات بیام؟
 لبخند زد و گفت:واال خانوم من خیلی دوست دارم شمام باهام بیاین فقط اگه بدون اجازه شمارو ببرم آقا کلی عصبانی میشن از دستم

 گفتم: خب من خودم بهت گفتم آقا چرا باید عصبانی بشه؟اصال وایسا برم بهش بگم و بیام
جلوی تی وی نشسته بود و محو تماشای فوتبال.به به یونتوس و بایر مونیخ.من که طرفدار یوونتوسم.رفتم باال سرش و گفتم:محمـد من 

 دارم با محنا میرم به گالی توی باغ آب بدیم
 اخم ژزابی کرد و گفت: اونوقت با اجازه ی کی ؟
 بادی تو عپغپ انداختم و گفتم: با اجازه ی خودم 

 یه ساعت زل زد بهم و گفت: خیلی خب باشه ولی تا یه ربع دیگه تو خونه باشی
 چشم قربان کنایه آمیزی گفتم و ازش دور شد.چرا آخه تو انقده جذابی؟

محنا کلی داشت در مورد گالی توی باغ توضیح میداد و چندتا گل قرمز کوچولو بهم نشون داد و گفت : اونا رو آقا خیلی دوست 
 دارن.بوشون کردی؟واقعا عالین

رفتم گال رو بو کردم .من غشیدم.چقد خوشگله اینجا انگار بهشته.محمـد اینهمه پول و از کجا میاره؟ آدم تو این سن کم اینهمه پولدار باشه 
ینی خیلی حرف.تازه باباشم خسیسه و بهش پول نداده خودش رو پای خودش وایساده.محنا گفت: خانوم جان ،عمو بهرنگ ماهی یه بار 

 میان اینجا و گال رو هرس میکنن .خیلی پیر مرد مهربونیه اگه ببینیش عاشقش میشی؟
 گفتم: خب حاال این عمو بهرنگ کی میاد ؟

 گفت: همین هفته زمان هرس کردن گالس حتما می بینیش
از من دور شد و رفت سمت گالی دیگه . اون گل قرمزا بدجور چشمم و گرفته بودن.یه نگاه به باال انداختم.خخخ نگاش کن شبیه 

امپراطورا وایساده اون باال داره من و دید میزنه.رفتم سمت گال و با دستم لمسشون کردم.ووی خدا چقد نرمن.جنسشون مخملی بود.انقد 
 گوگولین آدم دوست داره ماچشون کنه.

 _:دوسش داری؟
 عین جن زده ها برگشتم سمتش و گفتم: تو م..مگه اون باال نبودی 

 خنده کجی زد و گفت : حاال این پایینم 
 به گال اشاره کرد و گفت: جوابم و ندادی

 گفتم:آهان..آره خیلی نازن و خیلیم حس خوبی بهم میده
 _: میخوای مال تو باشن؟

 گفتم: نه اینا مال توان محنا بهم گفت عاشق اونایی
با اخم جذابی بهم نگاه میکرد.نور خورشید موها و چشمای مشکیش و براق تر نشون میداد.ولی نمیدونم چرا بعدش یهو باد اومد و ابرا 

 اومدن باالی سرمون گفتم: عه چرا یهو اینطوری شد 
به ابرا که نگاه میکردم دستم و گرفت که نگاش کردم.بعد کمکم کرد ازتو قسمت باغ دراومدم و گفت : بیا بریم .میخوام یه جایی رو بهت 

 نشون بدم 
 لبخندی زدم و گفتم: باشه بریم 

 گفتم: محمـد خونه تو خودش به تنهایی یه شهر محسوب میشه.
 خندید و به اونطرف تر اشاره کرد.گفتم : اون کلبه چقد قشنگه 

 لبخندی زد و گفت: بله خودم درستش کردم 
 گفتم: جدی؟

 گفت: آره درستش کردم که بتونم با دختر رویاهام اونجا تنها باشم
 بازم یک شکستگی دیگه.شونه هام و باال انداختم و گفتم: متاسفم که نقشه هاتو نقشه برآب کردم

همچنان با اون چشمای براقش بهم زل زده بود.پشتم و بهش کردم و قدم برداشتم به سمت کلبه.حس کردم نم بارون روی موهامه.همشم 
شدید تر میشد.بعد از پنج دقیقه بارون خیلی شدیدتر شده بود.کل لباسام خیس اب بود و خودم عین موش آبکشیده شده بودم. نامرد حتی 
دنبالمم نیومد.از بی توجهیش بهم به خودم لرزیدم.خوبه چند قدم دیگه میرسم کلبه.حس  کردم صدای نزدیک شدن پا اومد .تا خواستم 

 برگردم یهو دیدم رو هوام و بعدشم خودم و رو کول محمـد دیدم.جیغ زدم : محمـد چکار داری میکنی؟
 ولی اون فقط میخندید.با مشت زدم رو شونش و گفتم: بذارم پایین زود باش

 بلند تر خندید و گفت: نچ نمیذارمت زمین 
 داخل کلبه که رسیدیم خودم اومدم پایین و اون که پشتش بهم بود و با دست هلش دادم.گفت: خل شدی دختر ؟

 گفتم: این چه کاری بود کردی؟
 خندید و دندونای سفیدش جذابترش کرد و گفت: دلم خواست اینطوری کنم 

 پشت چشمی بهش نازک کردم و گفتم : اینجا خیلی سرده 



دندونام رو هم دیگه صدا میدادن .محمـد شومینه رو روشن کرد و بعدشم چراغارو روشن کرد.چقد اینجا خوشگل بود.به معنای واقعی 
 ماتم  برده. گفت : بیا ،بیا بشین اینجا گرم شی 

 گفتم: محمـد اینجا خیلی رمانتیکه 
 نشستم کنار شومینه و یهو از دهنم پرید :خوش به حال دختر رویاهات 

بعد دستم و گزاشتم رو دهن واموندم.یه لحظه نیم رخشو سمتم کرد ولی بعد رفت سمت چوبای گوشه ی کلبه و اونارو ریخت توی 
 شومینه که گرم تر بشه.نشست رو به روم  و گفت : البته همچینم سلیقه ی خودم تنها نبوده 

 گفتم : حاضرمشرط ببندم اون یه نفر دیگه یه خانوم بوده چون بعضی جاها رو اصال معلومه کار یه زن  هنرمند بوده گفته باشم 
 گفت: حس ششمت و قربون 

 از رو فضولی پرسیدم :حاال این دختر خوش سلیقه کی بوده ؟
 ابروهاش و  باال داد و گفت : حاال بماند 

 تو دلم گفتم : آهان البد با دختر رویاهات اینجارو ساختی 
 شیطون نگاهم میکرد.پشت چشمی بهش نازک کردم و چشمام و بستم.گرم خواب شده بودم که صدای گیتار زدن قشنگش اومد.به به چه 

 آهنگی من مردم واسه خودش و صداش:

 
 با تو از دریاچه ی نور از دل جنگل گذشتم

 
 گفتی هر عشقی میمیره اما از تو برنگشتم

 
 میخواستم تا دنیا دنیاست ما به عشق هم بنازیم

 
 توی مرز ماه و دریا قصری از صدف بسازیم

 
 
 

 طوفان گرفت و چه ساده شکستی
 

 اما چشاتو رو بغضم نبستی
 

 عمرم گذشت و هوز که هنوزه
 

 سلطان قلبم تو هستی تو هستی
 

♫♫♫ 
 

 یادمه رنگ نگاهت رنگ رویا های من بود
 

 سبزه زاران تو چشمات تنها جای گم شدن بود
 

 اسم تو طعم عسل بود تو هراس غربت من
 

 هنوزم وقتی میخندی غصه ها فرو میریزن
 

 گل گلخونه ی من یکی یک دونه ی من
 

 روی دلتنگی شب پرده بنداز
 

 پرده بنداز
 

 بی تو بارون نمیاد همه دنیا قفسه
 

 تو به من هدیه بده پر پرواز
 

 پر پرواز
 

♫♫۱♫ 
 

 من تو خوابای گذشتم که پر از شوق جنون بود
 

 تو رو توی باغی دیدم که پر از بغض خزون بود
 

 مثه یه دریا هنوزم غرق طوفان نگاتم
 



 خیلی وقته عاشقم من عاشق سادگی هاتم
 

 هر عشقی میمیره خاموشی میگیره
 

 عشق تو نمی میره
 

 آه ه ه
 

 ما عاشق میمیونیم
 

 با عاشق میمیریم
 

 جرم ما این تقدیره
 

 آه ه ه
 

♫♫♫ 
 

 مثه یه سایه کنارت میام آروم پا میزارم
 

 زندگی مو رویا هامو توی چشمات جا میزارم
 

 گاهی خوشبختی یه رازه یه بهونه واسه بودن
 

 ای خدا آه ای خدا کاش گوش بدی به دردای من 

 
 چشمام و که باز کردم دیدم روی تختمم.خدایا نکنه همش یه خواب بوده.من،محمـد ،اون کلبه همش خواب بود؟همش رویا بود؟ 

دستی به موهام کشیدم خیلی کم نم داشت ،آسمونم که همچنان ابریه ،وقتی چشمم به لباسای خیسم روی صندلی افتاد بی اراده لبخندی از 
روی ذوق روی لبام نشست. یهو هینی کشیدم و گفتم نکنه محمـد لباسام و عوض کرده شرفم رفته. بدو بدو رفتم پایین و وقتی محنا رو 

 دیدم گفتم : محنا من چجوری اومدم خونه ؟ کی لباسام و عوض کرد هان؟
محنا انگار هنگ کرده بود بعد خندید و گفت : خانوم جان آقا اومدن تو باغ و به من گفتن که کمکتون کنم لباساتون و عوض کنم بعدشم با 

 عجله از خونه زدن بیرون مثل اینکه کسی بهشون تلفن زده بود و آقا نگران شده بودن .
 بعدش خندید و گفت: شما عین موش کوچولوی آب کشیده شده بودین. 

 نفس راحتی کشیدم و ازش تشکر کردم بعد گفتم که :حاال واسه چی نگران؟ چیزی شده بود؟تونستی چیزی بفهمی؟
 گفت: واال نه خانوم ولی مثل اینکه فرداشب یه مهمونی مهم توی عمارت آقا برگزار میشه و گفتن که کلی شام مفصل درست کنم.

 اخمی کردم و گفتم: مهمونی؟
. 

گردنبندم و انداختم گردنم و از محنا به خاط اینکه تو انتخاب لباس کمکم کرد کلی تشکر کردم.راستش با محنا صمیمی شده بودم و هر 
وقت دلم میگرفت به اون میگفتم اون دلداریم میداد.ولی خودش هیچوقت از زندگیش چیزی نمیگفت و غم تو چشماش و پنهون 

میکرد.انقد مستخدم امروز تو خونه بود که من از فضولی چندتا شون کالفه شده بودم. از پله ها پایین میرفتم و محنا پشت سرم اسفند دود 
 میکرد که محمـد و دیدم پایین پله ها به من زل زده بود.عه این کی اومده خونه ؟

چقدم خوشتیپ شده کثافت.من یه سرهمی سرمه ی با طرح گل گلی خیلی شیک که آستینش حلقه بود و یقه ی هفتی داشت و یه کوچولو 
از سینم آزاد بود ولی بوق بوقام نه معلوم نبودن.قسمت شلوارشم دمپا بود و خیــــــلی شیک و خوش استایل شده بودم .موهام لخت ریختم 

 روی شونه هام.محمـد اومد سمتم یه نگاه بهم انداخت و گفت : بیا باال 
 نگاهی به محنا کردم که با چشم و ابرو گفت: نگران نباش چیزی نیست 

 مگه میشه نگران نباشم محمـد چندان جالب به نظر نمیومد. 
 رفتم تو اتاقش و اون پشت سرم درو بست.پرسیدم :چیزی شده؟ 

 با گامای بلند و آرومش اومد سمتم و گفت : چیزی نشده ولی ،تو امشب نمیتونی تو مهمونی باشی؟
 اخمی کردم و گفتم: چی ؟من این همه تیپ زدم مگه میشه تو مهمونی نباشم؟نه نمیخوام باید باشم 

 خندید و دستام و گرفت تو دستاش گفت :میدونم عزیزم،تو خیلی زیبا شدی ولی ،ازت خواهش میکنم به حرفم گوش بدی 
 چشماش و رو هم گزاشت و گفت: مطمئن باش من هرکاری میکنم و هرچی میگم به خاطر خودته 

اخمی کرد و با دست زدمش کنار و رفتم تو اتاقم .ای بیشور میخوای من نیام که با دوست دخترای عزیز تر از جونت خوش 
 بگذرونی؟کور خوندی

همونطور نشسته بودم روی تخت و صداهای پایین و گوش میدادم که مهمونا میومدن و چه هیاهویی بود اون پایین.کاش منم اونجا بودم، 
ای محمـد نامرد بی معرفت.در اتاقم زده شد .درو باز کردم که دیدم محنا با کلی ظرف غذا اونجا وایساده گفت: خانوم ، آقا گفتن که 

 براتون غذا بیارم 
 باشه ای گفتم و غذا رو گزاشت تو اتاقم .گفتم: محنا پایین چه خبره؟



نگاهم کرد و گفت : هیچی خانوم کلی مهمونای خوشتیپ و آدم حسابی اون پایین هستن .جای شما خالی شما صد برابر اون دخترایی که 
 االن دور آقارو گرفتن زیباتری بخدا ماشال... بزنم به تخته

 بهش لبخندی زدم و اونم رفت بیرون.از روی عصبانیت انقد غذا خوردم که داشتم میترکیدم یواشکی یه عارقی زدم که صدا نره بیرون.
 یه آبم خوردم و تامام.حیف که آپاندیسم میترکه وگرنه میخوابیدم...

 کیه داره در میزنه.صدای هرهر چندتا پسر میومد همش میگفتن: باز کن خانوم ببینیم تو کیی مردیم از کنجکاوی
 عصبانی شدم و رفتم در و باز کردم گفتم: بفرمایین آقایون وراج با من چکار دارین؟

 یه پنج شیش نفری بودن یکیشون گفت : خبـــــــــــ چشمم روشن محمـد عجب چیزی تو خونش داره و ما بی خبریم 
 گفتم: خب محمـد چی داره یا نداره تورو سننه ؟تو سر پیازی یا ته پیازی؟

 یکی دیگشون چونم و آروم گرفت و گفت : اوی موش بخورت با اون زبونت .آدم دوست داره بذارتت پشت ویترین فقط نگات کنه 
 چونم و پس کشیدم و گفتم: اتفاقا تو ام برای اینکه تو قفس میمونا تماشات کنم عالیی

 همشون خندیدن و حتی خود میمونشم خندید.
 یه صدای بم و  خشنی از پشت اومد و گفت : شما این باال چه غلطی می کنیین؟

 اوه اوه محمـد اومد کارتون تمومه بدبختا.
 همشون برگشتن سمتش یکیشون با تته پته گفت : آقا محمـد ما بخدا 

 محمـد داد زد : به چه اجازه ای اومدین اینجا؟ 
 برو بر نگاش میکردن که دوباره داد زد: از خونه من گمشید بیرون 

 اونا که رفتن محمـد با چشمای وحشیش نگام کرد و گفت: من به شما نگفتم تو اتاقت بمون؟
 گفتم: خب من تو اتاقمم می بینی که 

 با اخم گفت: دیگه درو رو کسی باز نکن 
 یه دختر اومد سمت محمـد و گفت : محمـد پس اینجایی؟بذار منم باهاش حرف بزنم 

 محمـد نگاش کرد و گفت: تو برو پایین 
 دختره:نه عشقم منم میخوام عروسکو ببینم 

 محمـد خط خطی هلش داد عقب که دختره چند قدم رفت عقب و گفت: دیوونه شدی چرا اینجوری میکنی؟
 بعد با چشمای گریون رفت پایین.گفتم: این دیگه کی بود چکارش داشتی خب؟

 با اخم به منم نگاه کرد که دستام و به نشونه ی تسلیم بردم باال و گفتم: بله قربان من فراموش کردم سوال کردن مساویه با جنازه شدن 
 چشماش یکم خندید ولی همچنان اون اخم سگیشو داشت.درو بستم ورفتم نشستم سر جام.

بیست دقیقه تمام داشتم با هدفونی که محمـد برام خریده بود آهنگ گوش میدادم که روی تراس اتاقم وایسادم  وبا چیزی که دیدم کال حالم 
بد شد.محمـد دست یه دختر و گرفته بود و باهم قدم میزدن توی محوطه ی بزرگ.داشتن به سمت کلبه میرفتن.هه پس اینه دختر 

 رویاهاش.چشمام پر اشک شد و با حرص هدفون و پرت کردم تو دیوار. منم وحشیماا
ساعت 12 و 30 بود .فکر کنم دیگه مهمونی تموم شده باشه.صداییم از پایین نمیاد.تو آینه به خودم نگاه کردم.از گریه زیاد ریملم ریخته 
بود زیر چشمم.ولی هنوزم قشنگ بودم.یه دختر خوشگل با کلی غم و غصه.ای کاش زشت ولی خوشبخت بودم.دل و زدم به دریا و در 

اتاقم و باز کردم.از پله ها پایین رفتم .اوه اینجا چه خبره.هیچ مهمونی نبود دیگه و خدمتکارا داشتن پذیرایی بزرگ و جمع میکردن.رفتم 
سمت در و از خونه خارج شدم.آخیش داشتم اون تو دق میکردم. چند قدم که برداشتم محمـد و همون دختره رو دیدم که از روبروم 

 میومدن.محمـد اخمی از روی تعجب کرد و وقتی نزدیکم شدن گفت: تو اینجا چکار میکنی ؟
 با پررویی نگاش کردم و گفت: میبینی که دارم قدم میزنم 

خانومه با لبخند نگاهم کرد.حاال که از نزدیک نگاش میکنم میبینم همچین دخترم نیست.یه خانوم زیبا بود.همسن و سال محمـد میزد.قد 
بلند و اندام قشنگی داشت.موهاش چتری بود و چشمای مشکی کشیده ای داشت.به اونم پشت چشمی نازک کردم که محمـد گفت : بیا بریم 

 تو با این لباس اومدی نمیگی سرما میخوری ؟
 گفتم: نمیخواد نگران من باش.حوصلم سر رفته میخوام قدم بزنم جرمه؟ 

نگام که کرد بغض کردم ولی برا اینکه نبینه از کنارشون رد شدم و رفتم سمت تاب کنار استخر بزرگ. یهو با صدای بلند اسمم و صدا 
زد.برگشتم سمتش ولی پاشنه کفشم گیر کرد به جایی و از عقب افتادم توی استخر.داشتم خفه میشدم.شنا که بلد نیستم.با چشمای تار دیدم 

 محمـد با چشمای پرید تو آب و دیگه هیچی نفهمیدم.
با لرز شدیدی چشمام و باز کردم.رو تخت محمـد بودم کنار اون خانوم مو کوتاه مشکیه.پتو رو انداخته بود روم و تا چشمام و باز کردم 

کلی خدارو شکر کرد.بعد محنا بلند محمـد و صدا زد.محمـد با یه مرد کچل قد بلند عینکی اومد سمتم و با ترس به چشمام خیره 
 شدومحکم دستم و گرفت تو دستش.اون مرده که فکر کنم دکتر بود گفت: خب دیگه بلند شو کم خودتو برا آقا پسر ما لوس کن.

 دستشو گزاشت رو پیشونیم و گفت :خوبه یکم تب داشتی اونم دیگه نداری خداروشکر 
برام یه سرمی زد و از هممون خداحافظی کرد. اون خانومه موهام و نوازش کرد و گفت : عزیز دلم چقد ترسیدم واقعا هنوز نرسیده 

 عزیزی. چرا به حرف محمـد گوش ندادی اصال میدونی چی شد؟ میدونی محمـد چقدر ترسیده بود.؟کم مونده بود سکته کنه 
 چه صدای بم جذابی داشت.پرسیدم :شما کی هستین؟

 لبخندی زد و گفت : من خاله ی محمـدم 
 کلی ذوق مرگ شدم تا گفت خالشم.چه خاله جوون و خوشگلی داره.یه خرده شبیه زن عمو صحرا بود.



 محنا یه لیوان چایی و شکالت برام آورد و با گریه گفت: خانوم جان این و بخورین جون بگیرین 
 خندیدم و گفتم: حاال چرا گریه میکنی محنا؟ 

 گفت: آخه خانوم جان خیلی ترسیدیم فکر کردیم دیگه...
 خاله به محنا با چشم و ابرو اشاره کرد و محنا گفت: خالصه دیگه خانوم خیلی خوشحالیم که خدا شمارو دوباره به ما برگردوند 

 با لبخند گفتم: ممنونم عزیزم تو خیلی مهربونی
ذوق کرد و از اتاق رفت بیرون.چقد این دختر ساده و مهربونه. خاله پتو رو انداخت روم و گفت : خب دیگه عزیزم بخواب که تا صبح 

 حالت خوبه خوب بشه .من و محمـد میایم بهت سر میزنیم.
 لبخندی زدم و بهش شب بخیر گفتم.

چشمام وباالخره یه شب با خیال راحت رو هم گزاشتم.البته اگه دلتنگ بودن از خانوادم و فاکتور بگیریم.حس کردم دستی روی موهام و 
 نوازش کرد.میدونستم خودشه.چشمام و باز کردم و نگاش کردم.مرد رویاهام ...

 بهم لبخندی زد و گفتم : محمـد
 _:جانم 

 _:چی شد؟
 _: هیچی عزیزم تو پات پیچ خورد و افتادی تو استخر 

 گفتم: محمـد خودم میدونم.چی شد که تو با ترس اسمم و صدا زدی؟
نشست کنارم بوی عطر تو کل ریه هام پخش شد.دستم و گرفت تو دستش نمیخواست بگه ولی با دیدن چشمای دلخور من: من یه نفرو 

 دیدم از پشت ساختمونا که میخواست بهشت شلیک کنه .اگه به موقه نمیدیدمش میدونی چی میشد؟ 
ترس کل بدنم و گرفت و سردم شد.به خودم لرزیدم ولی محمـد با دستای گرمش بازوم و گرفت و گفت: اال حاال فهمیدی دلیل کارای من 

 چیه؟
 اشک تو چشمام حلقه بست و گفتم: چی از جونم میخوان؟

چشماش و روهم فشار داد.بعد کمکم کرد و کنارش نشستم.سرم و تو بغلش فرو کردم و گریه کردم.گفت: قول میدم هرچه سریعتر 
درستش کنم.انقد سریع میگذره که خودتم باورت نمیشه.تا چشم بزنی همه سختیا تموم میشه.میدونی ؟ما اون آشغال و تحویل پلیس دادیم 

 خیلی بهمون اطالعات داده.
 نگاش کردم و گفتم: محمـد خانوادم .باید مواظب اونام باشیم

محمـد گفت: اصال هدف اصلی این آدم خانوادته.ولی با اذیت کردن تو میخوان اونا رو عذاب بدن.عزیزم نگران خانوادت نباش من به 
اندازه موهای سرم آدم فرستادم تا مراقبشون باشن ولی میدونی؟تو خیلی در خطری .نمیخوام بترسونمت ولی قول بده ازین به بعد هرچی 

 گفتم گوش کنی.باشه؟
نگاش کردم که بوسه گرمی روی پیشونیم نشوند که مردم و زنده شدم.پتو رو روم کشیدو با گفتن خوابای رویایی ببینی  اتاق و ترک کرد 

 و من و با بوی عطر تنش تنها گزاشت.
. 

چشمام و باز کردم و روزم و با فکر کردن به محمـد شروع کردم.نیشم و جمع کردم و رفتم صورتم و شستم و بعدشم رفتم که صبحونه 
 بخورم.خاله پشت میز بهم لبخندی زد و گفت : صبحت بخیر زیبا.بیا بشین صبحونه بخور 
 محمـد م روبروش نشسته بود.صندلی رو برام عقب داد که ینی برم تنگ دل خودش بشینم.

 تو حین صبحونه خاله که هنوز اسمش و نمیدونم خندید و گفت : اال جان دقیقا همونجوری هستی که محمـد تعریف میکرد.
 لبخندی زدم و گفتم: مگه چطوری ازم تعریف کرده؟

 خنده خاله بیشتر شد و گفت : دختر شاه پریون با چشمای مثل عسل و خودش قند عسل و..
 محمـد اهمی کرد که ینی بسه ولی خاله که زد زیر خنده منم خندیدم.خیلی خونگرم و تو دلبرو بود.

 گفتم: من زیاد خونه ی محمـد و عمو ساالرم اومدم ولی هیچوقت شمارو ندیدم 
 چشمکی زد و گفت : بله دیگه محمـد درد و دالش و میاد پیش من میکنه و هیچی از من به شما نگفته .

 بعدش خندید و گفت: خاله جان من فرانسه زندگی میکنم دیروز رسیدم ایران. 
 تو دلم گفتم به به خانوادگی الکچریین کال شما.محمـد که صبحونش تموم شد گفت: ستاره یه لحظه میای؟

 خاله پوفی کرد و گفت : باز میخواد چه غری تو سرم بزنه 
 بلند شد رفت بیرون.محنا که اومد گفتم: محنا بیا اینجا ببینم 

 نشست پیشم و گفت :جانم خانوم؟
 گفتم: قشنگ برام تعریف کن ببینم دیشب چه اتفاقی افتاد؟ 

اینم انگار منتظر اشاره بود شروع کرد وراجی کردن که : خانوم دیشب من پشت سرتون اومدم.بعد که از آقا دور شدین یهو آقا انگار 
چیزی دیده باشن اسم شمارو بلند صدا زدن شما حول کردین و افتادین تو آب .بعد بادیگاردا همه جمع شدن اون آدم و قبل ازینکه کاری 

 کنه گرفتن خدا بهمون رحم کرد.
 ولومشو پایین تر آورد و گفت: خانوم جان اقا خیلی ترسیده بودن رنگشون عین گچ دیوار شده بود .شما به هوش نمیومدین تا اینکه..

 نگاش کردم که زد زیر خنده.گفتم: محنا توام یهو خل میشیا 
 گفت: آخه خانوم جان اگه بگم عصبانی می شین 



 داشتم از فضولی میمردم گفتم: محنا جانه هرکی دوستداری بگو 
اومد در گوشم گفت: وقتی دیدن بهوش نمیاین بهت نفس مصنوعی دادن و کلی آب از دهنتون  ریخت بیرون حتی یه لحظه چشماتون و 

 باز و بسته کردین و آقا رو صدا زدین بعدم آقا بغلتون کردن بردنتون اتاق خودشون 
انگار یه پارچ آب یخ ریختن سرم.ماتم برده بود ولی یه لحظه از فکر کردن به دیشب خندم گرفت و بلند زدم زیر خنده.گفتم: محنا داری 

 راستشو میگی ؟
 محنا که ریسه رفته بود از خنده گفت: آره بخدا خانوم دروغم چیه ؟

از خجالت سرخ شدم.مگه من دیگه روم میشه تو چشمای محمـد نگاه کنم؟!پاشدم رفتم بیرون.دیدم این دوتا هنوز دارن باهم پچ پچ می 
کنن.لبخندی به جفتشون زدم و رفتم باال تو اتاقم تا تونستم غش کردم تو خنده.در اتاقم زده شد.با همون قیافه خندان درو باز کردم.محمـد 

 نگام کرد و گفت : خل شدی به سالمتی؟
 گفتم: آره دیگه آدم وقتی با یه خل زیر سقف باشه همین میشه 

 اومد سمتم و گفت :چی گفتی؟
 عقب عقب رفتم و گفتم : همین که شنیدی 

 اومد توی اتاق و هی دور هم میچرخیدیم .گفت : همین که شنیدم )بلند از داد زد ( ها؟ 
تا اومدم تایید کنم دستش و گزاشت پشت کمرم و در و پشت سرم بست.این داره چه غلطی میکنه؟ بهم نزدیک شد با چشمای تنگ و 

 گفت: ببینم جرات داری االنم همین حرف و بزنی ؟
میخواستم حرف بزنما ولی زبونم با دیدن چشمای مثل الماسش بند رفته بود.به لبام نگاه کرد گفتم: خواهشا فکرای پلیدتو برو رو کس 

 دیگه ای پیاده کن
 دستم  و ناخواسته رو سینش گزاشتم که بره عقب.گفت : میدونستی از این زاویه خیلی خوشمزه به نظر میای؟

 _:مگه مزه کردی؟
 گفت: آره یه بار قبال تو بهترین شب زندگیم 

منظورش و فهمیدم.اون شب زیر بارون. به خودم که اومدم دیدم لبامون به هم نزدیک تر میشه.تا جایی که لبام لباش و لمس 
 میکرد.ضربان قلبم باال رفته بود که یهو یه خروسی پیدا شد و با دستای قطع شدش در اتاقم و زد.

 محمـد گفت : شانس اوردی وگرنه ...
 من و زد کنار و دروباز کرد.ای محنا خدا بگم چکارت نکنه همش تقصیر توعه.محمـد با چه اخمی این بیچاره رو نگاه میکرد.

 محنا اومد گفت : اال خانوم  من یه چند روزی دارم میرم مرخصی باشه؟دلم براتون تنگ میشه 
 گفتم: محنا تو نباشی من حوصلم تو این خونه میپوکه 

گفت: الهی قربون دلتون برم خانوم جان.کس دیگه ای چند وقت به جای من میاد کار میکنه.خاله جانم هستن مطمئن باشین حوصلتون سر 
 نمیره

 گفتم: محنا اگه مشکلی پیش اومده به منم بگو 
 گفت :نه نه خانوم مشکلی پیش نیومده شما خیالتون راحت باشه 

 باشه ای گفتم و باهم خداحافظی کردیم. تا شب ذهنم درگیر این بود که محنا یکم رفتارش عجیب میزد.
یهو یادم افتاد که اصال چرا محمـد اومد اتاقم.رفتم پایین و با چشمم دنبالش گشتم.یه پسر خیلی گوگولی پنج _شش ساله تو بغلش بود.رفتم 

 نزدیکشون که نگاه محمـد به من افتاد و به پسره گفت : ببین کی اومده 
 کوچولو نگاهم کرد که محمـد گفت : اال اومدم باال که بهت بگم امشب مهمون داریم .

 بعد به پسره اشاره کرد.به صورت نازش لبخندی زدم و گفتم: خب ؟ این بچه خوشگل کیه؟
محمـد نزدیکم شد و گفت : پسر یکی از دوستامه چند روزی با خانومش رفته سفر کاری دیگه به من رو زد از بچش مراقبت کنم.اولش 

 خواستم بگم نه ولی یادم افتاد تو کوچولو ام بالخره نیاز به یه همبازی دازی 
 پوکر نگاش کردم بعد رو به پسره گفتم: سالم کوچولو اسمت و به من میگی؟ 

 پسره با دندونای خرگوشیش خندید و گفت : اسمم ارشیاس 
 محمـد در گوشش گفت :میخوای بری بغل خاله ؟

اونم اوهومی گفت و پرید بغلم.با اینکه تپل و ناناز بود ولی خیلی سبک بود.موهاش خرمایی بود و چشمای عسلی خیلی روشنی 
داشت.قشنگ عین بچه شیر بود.داشتم تو بغلم باهاش حرف میزدم که یهو متوجه نگاه محمـد شدم . گفتم: چیزی شده که برو بر داری من 

 و نگاه میکنی؟ 
 پشت چشمی بهم نازک کرد و رفت .گفتم: پس خاله کجاست؟

 برگشت سمتم و گفت : چند روزی میره خونه ی  خودش بعد خدمت میرسه 
تو دلم گفتم تو آخر با این کارات من و میکشی.کلی اون روز با ارشیا کوچولو بازی کردم.از اس پی 4 بگیر تا خونه سازی و گرگم به 

 هوا.محمـدم یه چندساعتی خونه نبودش .ارشیا گفت : خاله گشنمه 
به ساعت نگاه کردم 9 بود.با خودم گفتم تا میز و بچینم محمـدم اومده.رفتم توی آشپزخونه و به دوتا مستخدمی که اونجا بودن گفتم : اگه 

 میشه لطفا غذا رو گرم کنید 



نمیدونم چرا با اینا ارتباط برقرار نمیکردم.بعد ازینکه کمکشون میزو به سلیقه خودم چیدم ازشون تشکر کردم و اونام رفتن خونه هاشون 
که  نزدیکی عمارت محمـد بود.کال محمـد برای همه کسایی که اونجا کار میکردن خونه اجاره میکرد اون نزدیکی که برای بنده خداها 

 سخت نباشه.یاد محنا افتادم یادم باشه شب حتما در موردش از محمـد بپرسم.
خب خب میز و خیلی خوشگل با کمک نظرهای فانتزی و بامزه ارشیا چیدم و شمعای خوشگل و هم روشن کردم .بعد رفتم طبقه ی باال 

 که به خودم برسم.متوجه یه جعبه کادو رو تختم شدم.روش و خوندم که نوشته بود : از طرف خاله ستاره برای االی عزیزم
انقد با ارشیا بازی کردم که حواسم دیگه به هیچی نبود.نیشم تا بنا گوشم باز شد.اوف چقد خوشگله.یه پیراهن راسته حریر قرمز که 

آستین نداشت و یه خرده سینش باز بود.تا زیر زانوم میرسید.وقتی پوشیدمش میخواستم سکته کنم از ذوق.کلی خدا رو شکر کردم که 
خاله فرانسوی بازی در نیاورده و حریرش ساتن داره زیرش. گردنبند مرواریدیم داخل جعبه بود و یه جفت گوشواره.چقد بخشنده و 

 مهربون.خخخ
رفتم در کمد ببینم کفشی هست که بتونم باهاش ست کنم اوه اوه اینا کجا بودن من تا حاال ندیدمشون. یه جفت صندل قرمز پاشنه دار خیلی 

شیک که به لباسمم بدجور میومد. اونا رو هم پوشیدم.موهام و سریع بابلیس کردم و آرایش جذاب و رژ قرمزیم زدم.تو این کشو دراور 
چقد لوازم آرایش بود.آدم فکر میکنه محمـد ده تا زن داشته قبال.منحرف شاید برا مهسا خریده اینارو خب.به هر حال برای مهسائم خریده 

 باشه االن دیگه مال منن.چه رویی دارم من یکی .
تلفن خونه زنگ خورد.دو به شک بودم که بردارم یانه.ولی دل و زدم به دریا و رفتم اتاق محمـد و گوشی و برداشتم.اولش کسی حرف 

 نزد ولی بعد که صدای خاله اومد خیالم راحت شد.گفت: سالم عزیزم 
 گفتم : سالم خاله جون کادو تون خیلی خوشگل بود کلی ذوق کردم 

 _:ای قربونت برم من. از من میپرسی وقتی با محمـد تنهایی اون و نپوش احتمال داره هوش و حواس از سرش بپره 
 برگام ریخت خب من که االن پوشیدمش.گفتم: نه بابا خاله جون فقط جلو مامان بابام میپوشمشون نگران نباشین 

باهاش خداحافظی کردم و وقتی برگشتم نزدیک بود پس بیفتم.این چشماش چرا انقد وحشی شده امشب .خنده ای کرد و گفت : که جلو 
 مامان بابا میپوشی کوچولو هان؟

 آب دهنم و قورت دادم و گفتم :عه خب دیگه دیر شده چون تو االن اومدی خونه و دیگه نمیشه کاریش کرد.
سری تکون برگردم . wcنگاه سکسیشو ازم گرفت و دستم و گرفت از اتاق رفتیم بیرون. گفتم: عه محمـد تو برو پایین من یه لحظه برم 

رفت پایین. رفتم تو اتاقم و دستم و رو قلبم گزاشتم.االن میاد تو دهنم.خدایا چه غلطی کردم این و   بدون اینکه تمام کنه و داد 
 پوشیدم.جلوی آینه خودم و مرتب کردم و رفتم بیرون.این وروجک اینجا چی میگه؟ 

 ارشیا جیغی کشید و گفت : هیــــن خاله خیلی خوشگل شدی 
 لپشو کشیدم و گفتم: مرسی وروجک 

 که مثل خر..عه چیز ارشیا که کلی ذوق کرده بود دستم و گرفت و بردم رو پله ها و گفت : عمو ببینش چقد خوشگل شده ارشیا
  محمـد دود آخرین پک سیگارش و زد و با اخم خیره شد بهم.بعد سرش و انداخت پایین و آروم گفت: آره خیلی قشنگ شده

.من روبه روی محمـد نشستم و ارشیائم کنار من. محمـد تو فکر بود.چشمش به  رفتیمنکشیمون جذاب. نشست پشت میز مائم پشت سرش 
 من افتاد و با لبخند گفت : به به گل بود به سبزه آراسته شد 

 خندیدم و گفتم : مزه نریز 
 اخمی کرد که ینی جلو بچه من و ضایع نکن.

 حمـد گفت :  خاله رو دوست داری ؟ برا ارشیا غذا ریختم تو بشقابش و اونم دولپی باال مینداخت. م
 ارشیا لبخندی زد و گفت : از تو بیشتر دوسش دارم 

 من ریسه رفتم از خنده .محمـد پوکر نگاش کرد که ارشیا گفت : نه عمو من تو رو خیلی دوست دارم ها ولی خاله رو بیشتر
 محمـد با همون قیافش گفت : صحیح .بعد رو به من گفت :هرهر خنده داره؟

 فتم: نه اصال گ
 کنم .قیافش خیلی خنده دار شده بود. کنترلولی نمیتونستم خندم و 

 گفتم : خب ارشیا بگو ببینم من خوشگل ترم یا عمو محمـد ؟ 
 محمـد یواش گفت : حاال توام مارو سوژه کن امشب 

 ارشیا گفت : خب معلومه خاله تو خوشگلی عمو محمـد زشت و ترسناکه 
بعد گفتم : ارشیا خاله جون عمو محمـدتم خیلی خوبه دلش و کال رو مود کرم ریزی بودم اونشب افتاده بودم از خنده. دردمن دیگه به دل 

 نشکون 
ارشیا با خنده به محمـد نگاه کرد.محمـد چشمکی به ارشیا زد و گفت : البته اگه مورد پسند بعضیا قرار گرفته باشیم دیگه مانعی برای 

 ه تشکیل خانواده نمیمون
 .یه لحظه مغزم هنگ کرد.خیلی حرفش دو پهلو بود اصا

سعی کردم بحث و ادامه ندم چون امکانش بود جلوی بچه حرف به جاهای باریک کشیده بشه.بعد از شام همگی باهم ظرفا رو جمع 
 کردیم .بعد که من ظرفارو گزاشتم توی ماشین از ارشیا پرسیدم: عمو محمـد کجاس؟

ماشین کنترلیش که محمـد واسش خریده بود بازی میکرد به بیرون اشاره کرد.رفتم بیرون خونه .دیدم روی همونطوری که داشت با 
ولی بعد  که  یشش بشینم یانه صندلی کنار استخر ولو شده بود و به یه نقطه تو آسمون خیره نگاه میکرد.اولش دو به شک بودم برم پ

  چشمش بهم افتاد گفت : بفرمایین مادمازل



 تصمیمم قطعی شد. روی صندلی کنارش نشستم و به فکر فرو رفتم.بهم نگاه کرد وگفت: بپرس عزیزم منم 
 خب مسلما از قیافه ی تو فکر و اخموم فهمیده میخوام فضولی کنم.گفتم: تو به محنا گفتی دیگه نیاد ؟

 بلند شد و صاف نشست بعد گفت : چطور مگه؟
 میشد که تو خونه با این شرایطی که دارم حوصلم سر نره  گفتم: من بهش عادت کرده بودم .اون باعث

 شده بود به چشمام بعد گفت : اون اوایل که دیده بودمت اینجوری نبودی  خیره
 منظورش این بود که داری فضولی میکنی.اخمی کردم  وبلند شدم گفتم: خیلی خب حاال که نمیخوای مجبور نیستی به م...

 من سراپا گوشم .. بپرسمچ دستم و گرفت تو دستش و با خنده گفت : نازک نارنجی شوخی کردم تو هرچی میخوای 
 دوباره نشستم و گفتم: با محنا چه مشکلی داری میفهمم ازش بدت میاد

 گزشتش خیلی فرق کردهمحمـد نفس عمیقی کشید و گفت : من از محنا بدم نمیاد ولی این دختر معصوم و مهربونی که میبینی با 
 گفتم: منظورت چیه؟

 متجاوزمیه کم تو فکر رفت و گفت : اال محنا جزء کسایی بود که مدرک جمع کرده بودن تا ثابت کنن من یه مرد الشی 
.ولی با ماند فرو...حاال ب هینی کشیدم و دستم و رو لبم گزاشتم.نگام کرد و گفت : آره اون خیلی به من لطمه زد.قبل از اون کلی..کلی تن

پیشنهاد پولی که بهش دادن دیگه دست و پاش و گم میکنه و هرکاری میکنه که من واینطوری نشون بدن.میخواستن من و ،کسی که انقد 
اسمش همه جا شنیده میشد و یه متجاوز جلوه بدن.ولی میدونی ؟اون به پولش نرسید.ازم خواست ببخشمش به دست و پام افتاد.خیلی ها 

کردن ولی ...من فقط محنا رو بخشیدم به خاطر اینکه دلم سوخت .دلم سوخت برای کسی که انقدر به خاطر پول به همه کاری اینکارو 
 رو آورده.منم ازش خواستم برا اینکه ببخشمش تو خونم کار کنه که هم مواظب تو باشه هم از لحاظ مالی بهش کمک کنم.

 ب تو از کجا میدونی دیگه از پشت بهت خنجر نمیزنه کلــــــــی تعجب کردم.باورم نمیشه.گفتم: خ
 گفت: آدم از یه لونه دو بار نیش نمیخوره ولی..میدونم که محنا این کارو نمیکنه مطمئنم چون آدما رو دیگه شناختم.

 لبخندی زدم و گفتم: آفرین دقیقا تو ازون دسته آدمایی هستی که از چشم طرف تو مغزش و میخونی 
 گفت :  آفرین بلند خندید و 

 چون چندبار دیدم اینکار و کردیمن چی میگذره؟ ذهنگفتم : االن مثال میتونی بفهمی تو 
 نگاه کنی  تو چشمامگفت: اگه میخوای بگم باید 

تابلوی شب پرستاره ی  یادشونه هام و باال انداختم و نگاش کردم.بهتره بگم گم شدم تو سیاهچاله ی چشماش.چشماش برق میزد.آدم و 
 امپرسیونیست( مینداخت. اومد حرفی بزنه که صدای ارشیا اومد : عمو با چشات خوردیش  سبک پست ونسان ونگوک )نقاش معروف 

 محمـد نگاش کرد و گفت : بهت یاد ندادن اول در بزنی ؟ 
 ی؟بیرونو  ارشیا گفت : انقد محو تماشای خاله شدی که یادت رفته تو اتاق نیستی 

 بلند خندیدیم که ارشیا گفت : خاله دیگه نمیای باهم گرگم به هوا بازی کنیم؟
حرف بزنم که صدای بلندگوی محمـد به جاش اومد : خاله خستس بیا  اومدمخودش و یه جوری لوس کرده بود که نمیتونستم بهش بگم نه.

 خودم باهات بازی میکنم 
 زم گفتم: نه خسته نیستم مگه کوه کندم؟بریم عزی

 بلند شدم و دستش و گرفتم که گفت: خب عمو تو ام بیا باهامون بازی کن 
 گفتم : عمو محمـد خستس 

 محمـد پاشد اومد سمتم و گفت: نه خسته؟ من؟ کی میگه ؟
 ارشیا دستاش و بهم زد و گفت عالی شد . بعد گفت : یه لحظه وایسین برم تفنگ آبپاشام و بیارم 

 رای فرار از دست گرگ استفاده کنیدکه اومد گفت: خب شما میتونید از تفنگ آب پاش بمن که هنگ کرده بودم.بعد 
 گفتم :خب االن گرگ کدوممونیم؟

 ارشیا با دست به محمـد اشاره کرد و گفت: چون عموم شبیه گرگه اون اول گرگ میشه
محمـدم خل شد و یه زوزه بلند کشید و بعدم صدای نکرشو کلفت کرد و گفت: اینجانب گرگینه میگرده دنبال خرگوش کوچولو تا یه لقمه 

 چپش کنه 
 باشه هم انقد بامزه باشه که از خنده ریسه بری. جذابیتخیلی خنده دار شده بود.با خودم داشتم میگفتم چجوری یه آدم میتونه هم آخرت 

چشم گزاشت و ما رفتیم تو خونه بدوبدو بعدبا ارشیا رفتیم طبقه باال .تو اتاق محمـد  ارشیا گفت من میرم زیر تخت تو ام برو تو  محمـد
صدای جیغ کمد .باشه ای گفتم و با تفنگ آبپاشم رفتم تو کمد قایم شدم.هم جای امنی بود هم از بوی سکسی لباسای محمـد لذت میبردم.

فکر کنم فرار کرد.صدای پاش و شنیدم یا خدا داره نزدیک میشه.یه خنده شیطانی زد و بعد ..تفنگ و گرفتم سمتش و ارشیا درومد ولی 
تا اومدم از هرچی آب بود روش خالی کردم.اون بچاره ام چشماش و بسته بود و هیچ کار نمیکرد.پسش زدم و از کنارش فرار کردم.

 تم سمتش و اونم چسبید به من.گفتم: حاال الزمه انقد به هم نزدیک باشیم؟اتاق برم بیرون دستش اومد و درو بست.برگش
 فقط و فقط نگام میکرد.

 گفتم: ولم کن میخوام برم بیرون 
 داری چکارش میکنی ؟ خالمونچی کرد که صدای ارشیا ازون بیرون اومد : عمو بیاین بیرون دیگه ...

ازطرز حرف زدن ارشیا محمـد خندید و سرش و انداخت پایین که دلم ضعف رفت.ولی همچنان ازش می ترسیدم.بلند گفتم: خاله جان 
 عموت فکر کنم دیوونه شده 

 با اخم  وچشمای تنگ شده  نگام کرد و گفت : من دیوونه شدم ؟



 من فقط رو چشمای مشکیش ماتم برده بود که داد زد :هان؟
اون داد کر کنندش از روی شوخیه و میخواد من و بترسونه ولی نمیدونم چرا چشمام پر اشک شد.شاید به خاطر این که بوی میدونستم 

 عطر تنش و نگاهاش داشت دیوونم میکرد و زیادی میخواستمش.نزدیکم شد و آروم گفت :چرا گریه میکنی؟
 دستش و گزاشت پشت کمرم که گفتم : ولم کن بذار برم 

  دختر کوچولو له ی کمی با لبام داشت و گفت : ولت نمیکنملباش فاص
 با همون چشمای گریون پرسیدم : چرا؟

پیدا کرد.دستم وبی اراده کردم توی موهاش و اون من  جریانآروم لبای تب دارشو گزاشت رو لبم .تو کل بدنم یه داغی خیلی لذت بخش 
ه باشه دوتا لبوی داغ و تازه.ارشیائم دیگه حتی صداش در نمیاد.محمـد چند بار و خیلی با احساس میبوسید.فکر کنم لپام االن دیگه شد

دستش و نوازش وار از توی موهام میبرد به سمت بازو هام و بعدم گودی کمرم و من وخیلی آروم به خودش فشار میداد.دستاش آدم و 
ندم کرده و بعدشم من و نشوند روی تخت.از بوسه ی داغش جادو میکنه.احساس نمیکردم که روی زمینم .به خودم اومد دیدم تو بغلش بل

نفس نفس میزدم.با اخم نگاش کردم و خواستم به خاطر این کار بد اما به موقع و جذابش دعواش کنم ولی اون با لبخند گوشه ی لب 
خره بعد از چند ماه من و نگاهش و ازم گرفت و رفت سمت در و بعدشم بیرون اتاق.دستم و روی لبم کشیدم.حس عجیبی داشتم .بال

رفتم پیش ارشیا که پایین جلوی تی وی نشسته بود و  اون... نفس عمیقی کشیدم و جلوی آینه دستی به موهام آوردم و با شک رفتم بیرون.
 باب اسفنجی نگاه میکرد.رفتم کنارش نشستم و گفتم: خب گل پسر چی نگاه میکنی؟

 گفت: باب اسفنجی،معلوم نیست؟
 خیلی مشخصهگفتم: چرا 

 ؟نگام کرد و گفت: بالخره کارتون تموم شد 
 اخمی کردم و گفتم: چه کاری ؟

 خندید و گفت: نمیدونم تا اونجایی که یادمه گفتی عموم دیوونه شده بود .
 گفتم: آهان خب اونکه هنوزم دیوونست ولی..

 به دور و برم نگاه کردم و پرسیدم: االن کجاست؟
نکه واقعا دیوونه شده.اومد شیشه ودکا شو برداشت و رفت تو اتاق دروبست و االنم داره به کارای زشتش فکر گفت: نمیدونم واال مثل ای

 میکنه.
 گفتم: پایه ای امشب تا صبح فیلم ببینیم ؟بلند زدم زیر خنده که ارشیائم بلند خندید.

 با خوشحالی دستاش و زد به هم و گفت : کینه 
 پرسیدم: چی؟

 ه ببینیم من با خودم آوردمش_:فیلم ترسناک کین
.انقد ترسیدم از فیلمش که به سرم زد به اتاق محمـد پناه ببرم.ارشیا باشه ای گفتم و بعد از آوردن کلی چیزای خوشمزه نشستیم پای فیلم 

ی خونین و مالین  یهو یه قیافهالکی خودش و میزد به نترسی و برا من نترس بازی در میاورداااا..ولی چشماش از ترس زده بود بیرون.
 از ترس که جیغ کشیدیم همزمان یه صدایی از باال اومد.فیلم و استپ کردیم و با ترس به هم نگاه کردیم. تو فیلموحشتناک اومد 

 ؟گفتم: کی بود 
 اونم چشماش گرد تر شد و گفت :نمیدونم 

 گفتم : تو بشین همینجا من برم باال ببینم چی بود؟ 
 ارشیا گفت: نه منم میام اینجا میترسم 

 به قیافه ترسوش که خیره شدم و خودش متوجه شد یهو جو گیر شد و گفت: هیچ نترس خاله پشت سر من بیا 
 خندم گرفته بود ولی جلوی خودم و گرفتم و گفتم: چشم فرمانده 

 اونم بدتر جوگیر شد و جلو تر از من رفت باال. 
 بازشدیم ببینیم صدا از کجا اومد که دوباره از داخل اتاق محمـد سروصدا اومد.باهم دیگه رفتیم سمت در و داشتیم باال رو رصد میکر

درها به هم میکوبید و پرده های سفید اتاقش به رقص  بادکردیم .عه محمـد تو اتاقش نبود در تراسم کامل باز بود و با رفت و آمد 
 زیر تخت و بررسی میکرد.گفتم: ارشیا جان آخه عموت زیر تخت چکار میکنه ؟ دراومده بودن.به ارشیا نگاه کردم که داشت

 ارشیا گفت: عموم رفته 
 گفتم: رفته؟اگه رفته باشه بیرون ما میدیدیمش که 

 ارشیا: نه خاله عموم و میشناسم تا حاال چند بار از تراس اتاق من باال اومده 
 موم قبال پارکوریست بوده چشمام گرد شد که خندید و گفت: مگه نمیدونستی ع

 تای ابروم و باال دادم و گفتم :که اینطور 
 ارشیا: البته یه در پشتیم اون سمت راهرو هست

 یاد اون شب افتادم که بغلم کرد و آوردم تو اتاقش. یادش بخیر چه زود گذشت.
صبحه و هنوز خبری ازش نشده.ارشیائم که انگار خواب نداره زل زده حاال به انیمیشن کوکو.گفتم:  4با نگرانی به ساعت نگاه کردم .

 ارشیا خاله بیا یه بار دیگه زنگ بزنم ببینم 
 پوفی کرد و گفت: خب خاله جون عشق قشنگم چهار بار زنگ زدیم جواب نداد.

 رفت و گوشی تلفن و از دستم گرفت: الو عمو محمـد ،اال خیلی نگرانته اگه تونستی زنگ بزن. چشمکی زدم که چشم غره ای بهم



 تلفن و که گزاشت گفتم: چرا اسم من و گفتی ؟
 چشماش و رو هم گزاشت و گفت: تو کاریت نباشه اسم تو رو بشنوه نمیتونه زنگ نزنه 

 گفتم: خب چرا باید اسم من نظرش و عوض کنه آخه جوجه؟
 و کشید با چشمک گفت: اون دوست داره خرگوش  لپم

 ؟گفتم: خب..خب تو از کجا میدونی 
 دوباره چشمکی زد و گفت: این یه راز بین ما مرداس 

 بهش خندیدم و موهاش و بهم ریختم.پیشونیم و بوسید و گفت : من میرم میخوابم شب بخیر.دوست دارم
 دارم فسقلیمنم گفتم: شب توام بخیر جوجه خوشگل.منم دوست 

 اومده ولی چقد دوسش دارم. هچشمای خمار عسلیش و اون تیپ لش خواستنی و گوگولیش رفت باال.یه روز با
چشمام از یاد محمـد پر اشک شد و تلفن و برداشتم و اومدم شمارش و بگیرم که پشیمون شدم و یه شماره دیگه که توی دفترچه تلفن 

 بعد از چندتا بوق صدای خاله ستاره اومد گفتم: الو سالم خاله جون  نوشته بود و گرفتم.
 _:سالم عزیز دلم .حالت خوبه؟چیزی شده جانم؟

 گفتم: خاله جون ببخشید اینموقع شب زنگ زدم ولی فکرم دیگه به جایی نرسید.
 ه؟محمـد خوبه؟خودت خوبی؟گفت: نه قربونت برم اتفاقا بیدار بودم.ولی نگران شدم بگو ببینم صدات چرا انقد نگران

 گفتم: خوبم ممنون فقط...محمـد پیش شما نیومده؟یه چند ساعتیه زده بیرون از خونه هنوز نیومده
 گفت: نه قربونت برم من محمـد نیومده اینجا.بینتون بحثی پیش اومده؟

 ش دیدم نیستقلبم اومد تو دهنم با بغض گفتم: نه خاله جون خیلی آروم بود محمـد .بعد رفتم تو اتاق
 _:نگران نباش عزیز دلم من االن خودم و میرسونم خونه که تو تنها نباشی 

 دلواپس من شده بود بیشتر از محمـد. هرچی اصرار کردم که نمیخواد ولی خاله خیلی
. 

اگه اونموقع در دسترس االن سه روزه از غیب شدن ناگهانی محمـد میگذره و ما حتی نتونستیم ردی ازش پیدا کنیم.حتی دیگه گوشیشم 
نبود االن دیگه خاموشه.میدونید که تو این جور مواقع رو مخ ترین چیز ،صدای این خانومس که میگه دستگاه مشترک مورد نظر 

 خاموش میباشد.اه آدم حالت تهوع میگیره.
کرد برم  ، من گفتم امشب میمونم و کلی اصرار به منم نره سر  خاله آرشیو رو برده خونه ی خودشون که بچه تنهایی تو خونه حوصلش

 اگه دیدم محمد بازم نیومد خونه میرم پیش خاله
که برق کل خونه رفتم و من وحشت کرده به اطرافم نگاه کردم و با شنیدن صدای پله ها  سمتکتاب روی پام و بستم و کالفه رفتم به 

راه  مخمداشت رو  دق محمد میاد و خنده های سرمست دختره بو احساس کردم که صدا از اتامتعجب شدم و رفتم باال خنده یه دختر 
یه دختر مو بلوند که با شرت و  .تا شد 4 چشماما چیزی که دیدم یواش میرفتم به شما صدا که در اتاق محمد کامل باز شد و ب. میرفت

محمد نیست.همه . خدایا  بهم بگو اونی که پشت سرش وایساده و من و نگاه  میکنه  وایساده بود و نگام میکرد رومسوتین سفیدش روبه 
و  خون شوریاومدم دیدم محمد داره وحشیانه االن و میخوره و جا تاریک بود نمیتونستم درست ببینمش تا اینکه اومد سمتم و تا به خودم 

 ��....محمد بهم بگو این آدم تو نیستی سینشپشت سرهم میکوبیدم رو  مشتایگریه میکردم و با  احساس میکردم. دهنمتو 
ی صدا سرم گیج میرفت و بتو همون حالت در اتاقم و پشت سرم باز کرد و من و پرت کرد رو زمین و خودش رفت و در و قبل کار. 

و صداهایی که از دختره میومد غیر قابل است میریختم.صداهایی که می شنیدم حالم و به هم میزدم.محمد داشت با دختره سکس میکرد 
 …تحمل بود .کاش همین امشب بمیرم

دستی رو پیش نیم قرار گرفت . چشمام و به زور باز کردم و خیلی تار نامفهوم چهره ی نگران حاال ستاره و چشمای پر سوال محمد و 
  که سرم آورد؟ بالییدیدم .محمد ؟چطوری روش میشه تو چشمای من نگاه کنه ...با اون 

 رفتم پایین .. جون خالهو از روی تخت برداشتم و پشت سر   چمدونم
رو ماه ها بودم که صدای خاله جون و از پایین شنیدم که آهسته حرف میزد : محمد  تا وقتی که توضیح ندی قضیه از چه قرار بوده و 

 دیشب چه اتفاقی افتاده نمیذارم اال برگرده پیش تو 
رفتم چشمم به محمد آفتاب .روی مبل تو تاریکی نشسته بود و سرش و گرفته بود تو دستاش. حاال به من نگاهی انداخت و پایین تر که 

 گفت :بریم عزیزم
دلم براش یه جوری میشد . نه میتونستم ازش دلم بکنم و بذارمش و عدم نه بعد بدون اینکه از محمد خاحافظی کنه از خونه خارج شد . 

 .است کنارش باشم.بد دلم از دستش پر بود.دیشب ...خدایا اصال دلم نمیخواد بهش فکر کنم دیگه دلم میخو
بخواد برگردم و پرسش بمونم.ولی نه اون من و نمیخواد.میدونم چند بار ذهنم و بر گردن که بهش چیزی بگم و حرفی بزنم.شاید که ازم 

و آروم جوری که فکر کنم  برگردوندمو ازش  رومکه نمیخواد ببینتم. متوجه حضورم شده ولی تمام نمیکنه .چرا؟مگه من چیکار کردم
 و رفتم . فقط خودم شنیدم ازش خداحافظی کردم

تو این چند وقت حسابی ازم پذیرایی کردن و بهم رسیدن.خیلی ستاره اینا هستم و  خالهاالن دقیقا سه هفته که من مهمون خونه ی 
 البدا دخترش سیمین که دوسال از من بزرگترا و سپهر پسرش که همین مجموع.محمد...هه جمعشون گرم و صمیمانه .از خودش بگیر ت

 عیبی نداره بدون من حالش بهتره .داره حسابی  بهش خوش میگذره  دوسشکه  دختریاالن با 
دقیقا مثل  ینیشده بودم .خیلی با سیمین جور میکرد و بعد رفتم نشستم کنارش پشت میز هفت سین. نگاملبخندی به سیمین زدم که داشت 

شام خوشمزه ایم کنار هم زدیم  یهکلی کادو های خوشگل از همه گرفتم و  سالتحویل لحظه بعد از  .و داره هوامو  هستخواهر مواظبم 



. خدا بدجوری دونفره بود  وبعد از دیدن سریال ترکی مورد عالقه ی خاله و بازی شطرنج با سپهر و عمو همایون رفتم که بخوابم
وعمیق و هوایی میاد و و مینداخت یاد...بگذریم. پنجره ی تراش اتاقم و باز کردم و هوای قشنگ .آسمون ابری و نم بارون دل آدم 

 .ریه هامتو  فرستادم
شده برا همین پنجره رو بستم و رفتم تو تختم که ببینم خوابم میبره یا باز قراره  سردمکردم بارون یکم روی موهام نشست و احساس  نم

چشمام و بستم و به صدای بارون گوش میدادم که احساس . با محمد فکر کنم مطبق معمول تا صبح به رویاهای  محال و دست نیافتنی
رو کنار زدم و با دیدنش گل کنم به کار . محمد ؟ اینجا ؟ در و کردم صدایی از تو تراس شنیدم.دو به شک رفتم به شما در تراس و پرده 

هینی سریع براش باز کردم .حسابی خیس شده بود .با چشمای براق مشکیش بهم نگاه کرد و برای بار هزارم و دلم و بی تاب کرد. 
 کشیدم و دستم و گزاشتم رو دهنم و گفتم :محمد داره از پهلوت خون میاد 

 بی هیچ حرفی نفس نفس میزد.الهی اال واست بمیره چی شدی تو ؟سرش پایین بود و 
و عمو همایون و که  جون خالهباالی پله ها و با ترس و کمکش کردم بخوابه رو کاناپه ی تو اتاقم و بعدش  رفتم گرفتم  سردشو دستای

 زهره ترک شدن.. بنده خداها صدا زدم پای تی وی  بودن وهنوزم داشتم 
وحشت به اتاق من اومدن . محمد حسابی رنگش پریده بود و بخاطر درد پهلوش اخم کرده بود .خاله  جون دستش و روی همه با ترس و 

 بازوی محمد گزاشت .بعد گفت : این جای چاقوئه آره ؟
 بعد رو کرد به سپهر  و سیمین و گفت : زود برام وسایل بخیه رو بیارین 

کرده بود و چشماش و بسته بود. خاله جون موهای لخت اون زبون بسته هام دور خودشون چرخیدن و از اتاق دوییدن بیرون .محمد اخم 
و مشکی محمد و از روی پیشونیش کنار زد و انقد قربون صدقش رفت من فکم چسبید به زمین عینهو تام و جری.چشماش و باز کرد و 

ن اون اخمت برم مرد جذابم.حتما خیلی داری درد میکشی آره؟ کاش من به جای تو زخمی میشدم..ینی چه آخ من قربو نگاهم و دزدید.
اتفاقی واسش افتاده .خاله رد نگاه محمد گرفت و وقتی چشمش به من افتاد لبخندی زد و گفت : خب بچه ها شما برید بیرون ما اینجا کار 

 : نه خاله جون من همینجا میمونم داریم. دستم و از تو دست سپهر کشیدم و گفتم 
 سیمینم گفت : آره ما پیش محمد میمونیم حواسش و پرت میکنیم که کمتر درد بکشه 

 محمد نشست که خاله گفت : همایون بچه ها رو ببر بیرون  لبایلبخند کمرنگی رو 
مرده.دستام یه تیکه یخ شده بود.عمو همایون من و  که چاره ای نداشتیم و رفتیم بیرون .چرا صدای داد زدنشو نمیشنوم.نکنه از درد مائم

سیمین و بغل کرد و گفت : دخترای خوشگل من نگران نباشید محمد قوی تر ازین حرفاس .اون خیلی وقته که یه مرد شده و با این چیزا 
 .نیستبالیی سرش نمیاد.بعدشم ستاره گفت که یه زخم بزرگه ولی کامال سطحیه و خطرناک 

و همایون دلم یه خرده آروم گرفت.چشمای اشک آلودم و روی هم گزاشتم و تو دل لرزونم برای عشقم انقد آرزو کردم که با حرفای عم
 خوابم برد.

 . 
چشمام و که باز کردم خودم و روی تختم دیدم . همچنان داشت بارون میبارید.بوی خاک نم خورده رو توی ریه هام دادم و از تو جام 

نشون میده .با هین از جام بلند شدم و با خودم گفتم : ینی االن محمد  نیمه شب و  و ربع  12چشمام و مالیدم و دیدم که ساعت  بلند شدم.
.... 

 که..عه وا.دیدم که همه خاموشی زدن با دو از پله ها رفتم پایین و 
رفتم پشت در اتاق سیمین و خواستم برم تو ولی با خودم گفتم نکنه خواب باشه .آروم در اتاقشو زدم و سرم و بردم توی اتاق.دیدم نشسته 

عرض کنم عین ابر پاییز داره اشک میریزه .با مهربونی  چهرو تخت و زل زده به دیوار روبه روش.عه این که داره عین ابر بهار که 
 کنارش و با لبخندی گفتم : نگاش کن ببین چه دماغش شبیه دلقکا شده تختش نشستم  رو

 نگام کرد و گفت : دیدی چه بالیی سرش آوردن ؟ 
 زل زدم تو چشماش...نکنه سیمینم ....

 دست انداخت دور کمرم و گفت : اال رنگش عین گچ دیوار سفید شده بود اگه بدونی چقدر بخیه هاش زیاد بود الهی بمیرم واسش 
 ز خودم دورش کردم و بغضم و قورت دادم که گفت : اال یه موقع فکر نکنی که ....ا

 من عاشق محمد بودم ..ینی هنوزم هستم ولی...، تکیش رو داد و به دستاش خیره شد.گفت : اال میدونی ؟ من 
 به چشمام زل زد و گفت : این و ببین 

 دستبندش و باز کرد و مچ دستش و بهم نشون داد 
 هیـــــــــــن سیمین این دیگه چیه ؟تو خود...خودکشی کردی ؟ گفتم :

 سرش و به عالمت تایید تکون داد و گفت : آره خواهری من پارسال به خاطرش خودکشی کردم 
خیره شدم که با ناراحتی گفت : ولی اون من و نمیخواد اون ..اون یکی دیگه رو میخواد .وقتی  به دستش با اخم  از روی کنجکاوی

خودکشی کردم همه میدونستن به خاطر محمده حتی خودش.اال من محمد و خیــــــــلی دوست داشتم..یه لحظه ام از فکرش قافل 
من مثل خواهرشم .خواهری که خیلی دوسش داره .این حرفا قلبم و بعد از خودکشیم محمد اومد توی بیمارستان و بهم گفت که نمیشدم.

خرد کرد ولی محمد انقدر خوب حرفاش و زد و همه چیز و باهام تا کرد که تا یه مدت طوالنی ازش متنفر شدم..بعد فهمیدم دیگه حسی 
بهش گفتم که دیگه از این به بعد احساس بین  بهش ندارم ولی میدونی ؟االن فهمیدم که من هنوزم دوسش دارم .اال من قبال رفتم پیشش و

 ما خواهر برادریه .گفتم هر دختری رو دوست داشت به خودم بگه تا کمکش کنم .اال من دارم دیوونه میشم..
 به چشماش نگاه کردم و گفتم : میخوام ببینمش 



تقیم که نه ولی...وقتی  بیدار میشد ما باال سرش لبخندی زد و گفت : اتفاقا اونم بعد ازبیهوشی گفت میخواد تورو ببینه...البته مس
بلند شد اومد توی اتاقت ولی  ،.وقتی مامانم بهش گفت که تو خوابی لج کرد و گفت میخواد ببینتت به صدا میزدبودیم...همش اسم تورو 

 من دیدم چند باری خواست بیدارت کنه که آخر دستش و عقب کشید و دلش نیومد 
 تم گفتم : االن کجاست ؟با همون اخمی که داش

 سوتی کشید و گفت : عـــــــــو حاال همچین اخم کرده انگار خانوم مارپله اومده سر ماموریت 
دستم و گزاشتم جلوی دهنم و بلند خندیدم وگفتم : واال توام دست کمی از مامورای پرونده جنایت نداری با این تعریف کردنای عجیب و 

 تفکر برانگیزت 
 شت رو لبم و گفت :هیشــــــــــــــــــــ ،میشنوی؟دستش و گزا

 صدام و مثل خودش آروم کردم و گفتم : چی و میشنوم؟
  گفت: فکر کنم بیدار شده 

دستم و گرفت و کشوندم تا دم در اتاقش .صدای قشنگش و شنیدم.لحنش جدی جدی بود.صدای سپهر یواش بود و فکر کنم همش سوال از 
صداش عین پسر بچه های تخس بود و همش با آره نه جواب سپهر و میداد.چقد دلم میخواد ببینمش قلبم بدجوری  د.محمدممی پرسیمحمد 

اینم  ی اومدم در گوش سیمین بگم بیا برگردیم که در اتاق یهو باز شد و سپهر اومد بیرون.نگاهی به ما انداخت.قیافهبی قراری میکرد.
 دیوونه؟ دخترواقعا انتظار داری تو این موقع هرهر کرکر راه بندازن  آخه جدی بود.معلوم نیست چه خبره .نکنه

 با سر به داخل اتاق اشاره ای کرد و گفت : برو تو میخواد ببینتت
 من و سیمین به هم نگاهی انداختیم.باهم رفتیم سمت در که سپهر گفت : فقط اال 

 و چشماش و رو هم گزاشت و گفت : نترس عشقم نمیخورتت با نگرانی به سیمین نگاه کردم که دستم و تو دستش نوازش کرد 
 خنده کجی زدم و گفتم : خیلی مسخره ای

دستم و رو قلبم گزاشتم تا تپشش بشینه . اتاق تاریکه تاریک بود .ترسیدم اومدم به روی خودم نیارم که  با یه نفس عمیق رفتم داخل و
 ند ...لطفا درو باز گزاشتم که صداش آروم اومد و گفت: د ر و بب

ال توام مگه میخواد بخورتت.در و بستم و رفتم سمتش.خیلی تاریک بود و فقط حاله نوری از بیرون یه کوچولو دو به شک بودم.بابا ا
از صورت محمد فقط از لب تا گردن بلند و قشنگش معلوم بود.با اون ته ریشای جذاب مشکیش دلم و برد اتاق و روشن کرده بود.

سرش و با چشمای بسته تکیه داده بود به تخت. بعد از مدت طوالنی که زل زدم به که.نشستم رو صندلی کنارش.روی تخت نشسته بود 
 از ستارش بی طاقت شد و گفتم : نمیخوای چیزی بگی؟ صورتش زیر نور نقره ای ماه دلم برای دیدن چشمای  پر 

بهم نگاه کرد.دلم ضعف رنگ.چقد رنگش پریده . بدون هیچ حالتی که معلوم باشه دقیقا االن چه حسی داره بهم چشماش و باز کرد و 
 وسش دارم.از کی من اینجوری شدم ؟!د چقدنگاه میکرد.

به صورتم اشاره کرد و چشماش.اونم همینطور حرفی نمیزد و کار من و انجام میداد. به خودم اومدم و دیدم که پنج دقیقس زل زدم به
 گفت : 

 چرا انقد نگرانی کوچولو ؟ 
 تکونی خوردم و گفتم : نگران ؟نه من که نگران نیستم 

 بگو که دلت برام تنگ شده بودخنده ای بی صدا کرد و گفت : 
 اشه ؟معلوم دلم برات تنگ شده بیه شونم و باال انداختم و گفتم : از کجا 
 سرش و تکون داد و گفت : من میدونم 

 نگاهم و با خجالت ازش گرفتم و گفتم : چیو میدونی؟
 _: اینکه دلت برام تنگ شده 

 به چشمای براق خمارش نگاه کردم که گفت : من که دلم برات خیلی تنگ شده بود 
 پشت چشمی بهش نازک کردم و گفتم : دروغ نگو 

 و بهش گفتما ولی اون چشما،اون صدا،اون لحنش باعث میشد بغض گلوم و فشار بده. این
 میل خودته  .میخوای باور کن ، نمیخوای نکنلبخند کمرنگی زد و چشماش جمع شد بعد گفت : 

  مغرور از خود راضی
که کندی که  داشتم  هرهر میکردم و نیشم باز بود د زدی بچه ببین چطوری اخمو داره به نگا میکنه.ن. گ عه من که باز بلند فکر کردم

 آدم و به قیلی ویلی و پیچ و تاب مینداخت . دلتخس تر از همیشه نگام میکرد .نگاهاش محمد  ولیزدم و با خنده جمع کنم 
 به چشماش خیره شدم بعد آروم گفتم :چه بالیی سرت اومده بود؟

 ترسیدی؟خیلی  لبخند آرومی زد و گفت :
 شونم و باال انداختم و گفتم:خب آره یکم ترسیدم 

 خنده ای کرد و سرش و زیر انداخت.بعد نگاهم کرد و گفت :یکم ترسیدی؟
 به چشمای جادوییش خیره شدم که یه رعدوبرق خیلی پرصدایی باعث شد به بیرون نگاه کنم .گفتم:عه چه بارونی گرفت 

 صداش اومد:جواب سوالم و ندادی!!
 ن تاریکی برق میزد.گفتم:خیلی ترسیدم .رنگت پریده بود فکر کردم تو ..می..میمیری چشماش تو او

بازم خنده ای کرد و چشمای خوش حالت خمارش جمع شد.بهم خیره شدیم .نمیدونم چقد خیره شدیم که حس کردم موهام و داره نوازش 
ام.پنجره باز بود .بوی بارون به دماغم خورد و نسیم خنک میکنه.با سر انگشتانش موهام و از تو پیشونیم زد کنار و بعدم توی موه



وزید.حس کردم داره من و به سمت خودش فشار میداد که برم تو بغلش.بوی تنش داشت دیوونم میکرد ،صدای نفساش،حرارت دستای 
 مردونش.اوخ اوخ من برم وگرنه یه کاری دست خودم میدم با این آقا.

 و گفتم :میرم پنجره رو ببندم باد سرد میاد. دستم و رو سینه ی ورزیدش گزاشتم
خیره موندم .دوباره برگشتم سمتش اخم  بعد از بستن پنجره چند ثانیه ای به بیرون ینی به بارون و زمین خیس،ماشینا،خونه ها ،آدما..

 کرده بود و سرش پایین بود.اومدم از دلش دربیارم و حرفی بزنم که گفت:میخوام بخوابم 
نگاهم نمیکرد.دلم میخواست قبل از خوابیدن چشماش و ببینم .ولی نه ازم دلخور بود.پتو رو کشید رو سرش  اونلی نگاش کردم و

.شب بخیر آرومی گفتم و از اتاقش رفتم بیرون . چرا ناراحتش کردم آخه.االن با دل شکسته میخوابه.باید میذاشتم بغلم میکرد 
 لش در میارم.خواست که بخورتم.عیب نداره فردا از د.نمی

 .نفس عمیقی کشیدم و چشمام و بستم.میدادتو تختم دراز کشیدم و به اون فکر کردم.لباسام بوی اون و 
. 

این خونه پیشمه زود از روی تخت پریدم . بعد  توخیلی خوابم میومد حوصله بیدار شدن نداشتم ولی وقتی یاد محمد افتادم که اینجا 
بدو بدو  بعد از گرفتن دوش عطر ایفوریام اناز کردم جلوی آینه یه کیمانو پوست پیازیم پوشیدم وخودم و ن و با آرایششستن صورتم 

رفتم پایین.همه پشت میز بودن و فکر کنم داشتن در مورد من حرف میزدن .چون سیمین وراج گفت:االن که تو خواب نازه بیدار بشه 
 چشم بهش میگم مامان جان دیوونم کردی بخدا 

ه همشون سالم کردم.همه با به به و چه چه بهم صبح بخیر گفتن.نگاهم به محمد بود با اخم و تخم سرش و انداخته بود پایین با لبخند ب

 .��و آروم سالم کرد.بهتره بگم که اصا سالم نکرد.فقط لباش تکون خورد
 گفتم:به به چه کردی میدونستی من عاشقشم درست کردی؟  پیش سیمین و نشستم

 ر نگام کرد که به پنکیک اشاره کردم.سیمین برو ب
خانوم سفارش کردن شما پنکیک دوست داری منم که نوکر دست به سینه شما  مامانسیمین چشم و ابرویی اومد و گفت :بله دیگه 

 پاشدم درست کردم
 آروم گفتم:حاال نه که خودت دو لپی نمیزنی 

 گفت:مثل اینکه حق باتوئه داد و سری تکون 
یر خنده .عمو همایون داشت با آقای تخس )محمد( حرف میزد که سرش و چرخوند سمت مائو گفت: اال دخترم تو چکار دوتایی زدیم ز

 کردی از وقتی اومدی تو این خونه سیمین یه سره داره دهنش تکون میخوره و حرف میزنه
 سپهر بلند خندید و گفت :راست میگه قبال به زور میخواستیم ازش حرف بکشیم 

 شونه هام و باال انداختم و گفتم:خب دیگه به هر حال من معجزه ایم که برا همه اتفاق نمیفتم 
.خاله جون گفت:ماشال..  خندیدم البته به جز آقای تخسنگام کرد و بعدشم یهویی همه  باالهمه یهو نگام کردن بعد محمد سرش آورد 

 این دختر تو زبون درازی زده رو دست همه 
  کوتاه کرد .کجی نگام کرد و زیر لب توری که فقط من بشنوم گفت:آره باید زبونشو  محمد با خنده

 نازک کردم و پنکیکم و نوش جان کردم. بهشپشت چشمی  
 

پشت در اتاق سیمین بودم .میخواستم عین گاو سرم و بندازم پایین برم تو که صدای پچ پچ از پشت در من و از کارم نگه 
 ومد و سپهر .داشت.صدای خاله جون می

 سپهر:نه مامان جان الزم نکرده از االن بهش بگی فردا شب خودش همه چیز و میفهمه دیگه 
خاله جون :خب سپهر جان مادر ، اون باید بدونه که چه اتفاقی قراره تو زندگیش رخ بده.باید خودشم قبول کنه وگرنه اگه محمد و 

 بگیره  دیگه دوست نداشته باشه که نمیذارم این جشن صورت
 یا خدا اینا داشتن در مورد کدوم جشن حرف میزدن.

 اومدم برگردم که سیمین و پشت سرم دیدم و با هینی گفتم:سیمین این چه کاری بود کردی نزدیک بود قلبم وایسه
 نیشگونی از بازوم گرفت و گفت:تا تو باشی فال گوش واینسی فضول خانوم 

 خندیدم و گفتم:من فضول نیستم کنجکاوم 
 سیمین:آره جون عمته 

 _:من عمه ندارم 
 گفت:خیلی زبون درازی 

 بعد دستم و گرفت و بردم تو یه اتاق دیگه .نشستیم رو تخت که سیمین گفت:حاال میدونی داستان از چه قراره؟
 شونه هام و باال انداختم و گفتم:تنها چیزی که فهمیدم اینه که قراره یه جشنی گرفته بشه

 نوقت اون چه جشنیه؟سیمین:اوهوم و او
 _:این و دیگه نمیدونم 

 سرش و تکون داد و گفت :من بهت میگم 
 منتظر نگاش کردم .میدونستم اون جشن نباید اتفاق بیفته چون به محمد من مربوط میشه.

 ن جشن،جشن ازدواج محمدهسیمین:او



 من شوک شدم ولی به روی خودم نیاوردم و گفتم:خب به سالمتی 
 زد تو چشمام بعد چشماش و سمت پنجره کرد و گفت: نمیخوای بپرسی با کی؟سیمین اولش زل 

 نگاش کردم که لباش تکون خورد و گفت:با من
 بازم شوک شدنم و به روی خودم نیاوردم و با لبخند گفتم:مبارکه

 م فردا قراره سوپرایزم کنناونم لبخندی به روم زد و گفت :میدونی که مامانم اینا یواشکی حرف میزنن چون فکر میکنن من نمیدون
 حرفی نزدم که نشست کنارم و دستم و گرفت گفت :تو حالت خوبه ؟دستات چرا انقد سرده؟

 گفتم:نه من حالم خوبه فقط به خاطر شما دوتا هیجان زده شدم
ده.قبل از اومدن تو من موهام و نوازش کرد و با لبخندی گفت:قربونت برم من.اال میدونی؟واقعا خدا تو رو واسه خانواده ما فرستا

 هیچکس و نداشتم باهاش حرف بزنم،داشتم ولی فقط دوست دارم حرفای دلم و به تو بزنم.تو دیگه خواهر کوچولوی منی
 به پاهای بلندم اشاره کردم و گفتم:همچینم کوچولو نیستماا

  یه خواهر هم سن تو داشتم.خنده ای کرد و گفت:با اومدنت خانواده ما مثل قبل شده.میدونی که ...من قبال ،قبال
دیگه خانوادمون مثل قبل نشد.مامانم از لحاظ روحی بهشت .به خاطر بیماریی که داشت چهار سال پیش رفت  ننگاش کردم که گفت:او

بخاطر خیلی حالش بد بود انقدر که یه مدت با هم رفتیم آمریکا ولی حال هیچکدوممون عوض نشد.تا اینکه مامانم اومد ایران .اونم 
 محمد .محمد به مامانم نیاز داشت.

نگاهی بهم کرد و گفت:از وقتی که تو رو آورد تو خونش مامانم هم سرش با شما گرم شد و کال تو رو دیگه مثل سیما میبینه.االنم 
 دیگه هممون بهت عادت کردیم.حتی محمد...

 نگاش کردم و با هیجانی که به زور کنترلش میکردم گفتم:حتی محمد چی؟
 به هم نگاه میکردن.انگار که رازی بینشون بود. داشتنرد نگاه سیمین و گرفتم تا به یه جفت چشم مشکی رسیدم.

 سیمین لبخندی زد با چشمکی به من گفت:من میرم بیرون کلی کار دارم ،اال تا نیم ساعت دیگه لباس پوشیده ،ترگل ورگل میای پایین.
 ادی ما رو نگاه میکنی مگه با ما نمیای خرید؟بعد رو به محمد گفت:تو چرا بروبر وایس

محمد دستش و کرد تو جیب شلوارش و با همون اخم همیشگی مضخرف و جذابش گفت:من حوصله این بچه بازیا رو ندارم خودتون 
 برید،بعدشم بیرون کار مهمی دارم 

مد قراره مال کس دیگه ای بشه؟چی شد یهو محمد کنم از اتاق رفتم بیرون و داخل اتاق خودم شدم.خدایا ینی مح نگاهشبدون اینکه 
عاشق و شیدای سیمین شد؟من طاقت ندارم ،دیگه طاقت ندارم محمد و با یکی دیگه ببینم.من سیمین و خیلی دوست دارم ولی محمد 

 زندگی منه ...نمیتونم با کس دیگه ای ببینمش.
را به دل درد افتاده بودم نکنه پریود شدم.هوا ابری بود و اتاق من اشک گوشه چشمم و پاک کردم و رفتم رو تختم خوابیدم نمیدونم چ

 کامال تاریک شده بود .مثل قلبم.در اتاقم زده شد بعد صدای سیمین اومد و گفت:عشقم آماده ای؟
 گفتم:سیمین من نمیام 

 _:چی؟ینی چی که نمیای؟
 در و باز کرد و اومد داخل گفت: حالت خوب نیست؟

 دلم درد میکنهگفتم:خوبم فقط یکم 
 اومد نشست کنار تختم گفت:ببینم صورتتو

 نگاهش کردم که دستش و زیر چونم گذاشت و گفت:نگاش کن چه رنگش پریده...نکنه عادت شدی؟
 گفتم:نمیدونم احتماال شده باشم 

 دستم و گرفت و گفت:بلند شو برو یه نگا بنداز ببینم 
 با اخم متعجبی گفت:اال تو حالت خوبه عزیزم؟داشتم بلند میشدم که سپهر در زد و اومد تو و 

 گفتم:آره نگران نباش حالم خوبه
 اوه اوه گندش بزنن آخه االن وقت خونین و مالین شدن بود؟! Wcقانع نشده بود ولی چیزیم نگفت و منم رفتم 

 :سعی کن بخوابی بعد از راست و ریست کردن همه چیز سیمین کمکم کرد که تو تختم بخوابم پتو رو کشید سرم و گفت
 گفتم:پس خریدای تو چی میشه

 _:مامانم به خاطر تو جشن و انداخت هفته ی آینده 
 گفتم:خب شاید محمد دوست داشته باشه زودتر...

 خنده ای کرد و گفت :تو نمیخواد نگران اون مردک مغرور باشی 
 خوردم که آخر سر خوابم برد. باشه ای گفتم و چشمام و رو هم گزاشتم تا بلکه خوابم ببره.انقد پیچ تاب

چشمام و باز کردم کسی دور و برم نبود گرمم شده بود و احساس تشنگی میکردم.پتو رو زدم کنار و سیمین و صدا زدم ولی کسی 
ه دیدم نیومد.حس کردم صدای یه ساز مثل گیتار از پایین میشنوم.گفتم البد بچه هان دیگه.از پله ها پایین رفتم که محمد و کنار شومین

.روی مبل نشسته بود انگشتاش و روی سیمای گیتار حرکت میداد.نگام نمیکرد ولی وقتی پرسیدم:خاله جون کجاست سرش و آورد 
 باال.یکم بهم نگاه کرد و دوباره نگاهش و به زمین دوخت و خیلی جدی گفت: همشون رفتن بیرون 

 تم:تو این هوا؟آسمون غرید و من با ترس از پنجره به بیرون نگاه کردم.گف
نگاش کردم.اخم قشنگی رو صورتش بود.پیراهن مردونه مشکی تنش بود.دلم براش ضعف رفت.کاشکی تو مال من میشدی،برای 

 همیشه.ولی حیف...



 گفتم:بهت نگفتن که کی میان؟
 گفت :نه کسی به من چیزی نگفته 

گیتار مشکیش به چشمای من دوخت و گفت:به جای این همه  این محمد اون محمد سابق نیست.چرا انقد جدی و بداخالق؟! نگاهش و از
 حرف زدن چرا نمیای بشینی تا برسن؟

 من و نداریابروهام و باال انداختم و گفتم:بله حق با شماس به هرحال شما حوصله ی وراجی 
دوخت.تو دلم هزار بار داشتم با خنده ای از روم برداشت و باز به گیتارش و بعد از اینکه روی مبل روبه روش نشستم.نگاه خیرش 

م خوب شد.فقط اگه این آقای جذاب مغرورمونم یه نوایی سر بده دیگه روزم تکمیل میشه.نه بابا ددر خدا روشکر میکردم که بالخره دل
 بدم به خدمتتون؟ موواال خانوم ؟دیگه چی میل دارین؟

ین ازدواج کنم و همسر رویاهام تویی دیگه هیچی از خداجون اومم خب حاال باشه اگه محمد به زبون خودش بگه من نمیخوام با سیم
 نمیخوام.

 با صدای گیتار به فکرای به درد نخور محالم خاتمه دادم و نگاهم و بهش دوختم.
 به به همه آهنگاشم قژنگه آخه من غش،من بیهوش،من...

: 
 آهنگ ستار 

. 
 ن اوسکال بهش زل زده بودم بعد از تموم شدن آهنگ انقد تحت تاثیر قرار گرفتم که عین ای

سرش پایین بود و یهو نگاهم و دزدید.چرا انقد من تو رو دوست دارم آخه؟تو چشماش احساس کردم یه خواهشه...لباش تکون خورد و 
 ندیدی ؟ مرد عاشقبا صدای بمی گفت:چیه؟چی شده؟تا حاال یه 

 محمد و انقدر شکننده نه ،ندیدم دیدم ولی عاشق به ندرت مردشونه هام و باال انداختم و گفتم:چرا 
 یه ابروش و باال داد و گفت:عجیبه؟ 

 گفتم:آره عجیبه !!
 فقط با نگاهش باهام حرف زد .از فرصت تنهاییمون استفاده کردم و گفتم:به هرحال داری ازدواج میکنی باید خوشحال باشی 

 تم بفهمم ینی چی گفت: معلومه که خوشحالم .سرشو به نشونه آره تکون داد و با لبخند معنی داری که درست نمیتونس
بود و ادامه داد:به هرحال  جدیبا تعجب به چشماش خیره شدم.خبیسی از چشماش میبارید.چشماش داشت میخندید ولی خودش کامال 

 بعد از چندین سال دارم به دختر رویاهام میرسم.چرا باید ناراحت باشم؟
ه همچین احساس زجرآوری بهم دست داد.بدون اینکه حرفی بزنم سعی کردم از فرصت انگار که قلبم و هزار تیکه کرده باشن،ی

 استفاده کنم و چشماش و رصد کنم.به خودم که اومدم دیدم یه قطره اشک روی گونمه.چرا اذیتم میکنی؟
دارم که بگم؟!ولی همون لحظه  لبام و باز کردم که بهش بگم مبارکت باشه.اونم به لبام خیره شده بود.خیلی کنجکاو میخواست ببینه چی

زنگ خونه به صدا درومد .بدون اینکه دیگه به محمد نگاهی بندازم قطر اشک و با دستم پاک کردم و رفتم و دگمه اف اف و 
 زدم.خاله جون اینا اومده بودن.خوش به حال سیمین چقدر خوشحال بود .وقتی اومدن تو سیمین آروم ازم پرسید:بهتری عشق من؟

 ه بابا خوب شدم گفتم:آر
 محمد زیر چشمی نگاهمون میکرد .فضول خان

بعد از اینکه اومدن واسه اینکه سرم گرم بشه رفتم با خاله جون غذای خوشمزه درست کردم.الزانیا های من حرفی واسه گفتن باقی 
 نمیذارن که.بللله

م افتاد یکم وایسم اونجا فضولی کنم واسه همین کنار موقع خوردن شام رفتم که سیمین و صدا بزنم که پچ پچایی شنیدم از تو.به دل
 .میومد دیوار ساکت وایسادم.آره خودشونن صدای سیمین و محمد 

 سیمین:تا کی میخوای حستو پنهون کنی؟
 محمد:تا هر وقت که دلم بخواد 

 بر دارم پس واسه من فیلم بازی نکن_:نگاهتو که نمیتونی از همه قایم کنی ،بیچاره همه فهمیدن تو چقدر عاشقی من خودمم از دلت خ
بخواد فیلم هندی،ترکی ،آمریکایی یا هرچی بازی میکنم ،احساساتمم به خودم مربوطه مجبور نیستم به هر کسی که از  دلم_من اصال 

 راه اومد توضیح بدم 
 _حاال من شدم هرکسی؟

 یکم بینشون سکوت گزشت بعد صدای محمد:سیمین عزیزم منظوری نداشتم 
 سیمین:ولم کن محمد دستم و ول کن 

 _:بیا اینجا ببینم ،قیافشو نگا چه قهر میکنه واسه من 
 ینی سیمین و بغلش کرد؟اصال به من چه اون قراره زنش بشه من کیم این وسط؟سرپیازم یا ته پیاز؟هه

مارپیچ خونه پایین رفتم.خدایا چی داره به  ها و از پله های نردهبا حال بد یا بهتر بگم وحشتناکی که بهم دست داد دستم و گرفتم به 
 سرم میاد؟

 قربونت برم صداشون کردی بیان برای شام؟؟صدا خاله جون من و برگردوند به جایی که بودم که گفت:چی شد 
 من که گیج بودم همینجوری گفتم:آره آره صدا کردم

 احمق این چه کار یه همه فکر می کنن دروغگویی اگه لو بری. دخترخب 



پهر از بیرون اومد دو تا شاخه گل خیلی خوشگلم دستش بود .رز زرشکی کف کردم انقد ناز بودن.لپ مامانش و ماچ کرد و با اون س
زبون چرب و نرمش یکی از گال رو بهش داد.مامانش صد بار قد و باالشو قربون رفت)حاال فکر کنید که صد برابر این قربون صدقه 

پله و گل و گرفت سمتم و گفت:تقدیم به بانوی  روینش میسوزه(.بعد اومد سمت من که وایساده بودم ی محمد میره انقد که سپهر *و
 زیبا 

 ابروهام و باال دادم و گفتم:برای منه؟
 سپهر با چشمای قهوه ای تیرش نگاهم کرد و گفت:پس برای کیه؟

 به لب کردی خاله جون لبخندی زد و گفت:بله زیبا جان بگیر دیگه پسر بیچاره من و جون 
همون لحظه صدای هو کشیدن سیمین بیشعور از پشت سرم اومد و گفت:میبینم که من نیستم یکی دیگه رو زیبا خطاب 

 میکنین.مخصوصا تو سپهر چش سفید تا االن که من بانوی زیبا بودم
 ت.محمد با اخم به گل تو دست سپهر و بعدشم چشمای من نگاهی کرد و   بعد نگاهش و به زمین دوخ

 سپهر:اونکه یه تعریف الکی بود برا دلخوشی تو ولی این تعریف حقیقت محضه جانم 
 بله عزیزم چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است:  منم رو به سیمین با ناز و عشوه گفتم 

 همه زدن زیر خنده و محمد فقط یه لبخند ریزی زد و سریع جمعش کرد که ینی مثال من خیلی جدیم 
پشت میز کنار خاله جون نشستم.سیمین پیشم نشست و برام کلی از سوپ و غذا های خوشمزه خاله کشید دسپختشم که حرف  من رفتم

عمو همایون به  ،میشه تو این خونه.سر میز شام بعد از کلی هرهر کرکرای من و سیم سیم و سپهر اندازه غارنداره آدم اصا اشتهاش 
 محمد گفت:تو چند وقته چت شده ؟میری ،میای همش سرت به کار خودته.من یکی که شک دارم تو اون محمد سابق باشی..!

 محمد یکه ای خرد و با لحن خنده داری گفت:درگیری ذهنیم زیاده تا چند وقت نمیتونم محمد سابق باشم 
   موز تو چی میگذرهسپهر:درگیری ذهنی ها؟من میدونم تو اون ذهن مار

 سپهر و بعدش عمو همایون گفت: آخه تو مگه مغز داری که درگیر باشهکله محمد یه پس گردنی آبدار زد پس 
خاله جون یه قاشق سوپ خورد و گفت:ولش کنید بچم و هی تو فالن شدی تو بهمان شدی،اصال هرچی که باشه من خالشم لزومی 

 هستم. پسرمریان همه کارای نداره به شما چیزی بگه من خودم در ج
 سیمین گفت:اوه اوه مامانم اون روش و نشون داد 

 منم اومدم چاپلوسی کنم و گفتم:خیلیم اون روش قشنگه 
خاله صد با قربون صدقم رفت که فهمیدم چاپلوسیم جواب داده.سیمین ایش لوس خانومی گفت و بعد من چشمم به محمد افتاد که اونم 

 هم.محمد توام؟یه چیزی برات بگم که کف و خون قاطی کنی.پشت چشمی نازک کرد ب
 محمد گفت:خاله خیلی خوشمزه بود قربون دستت خوشگلم.من میرم بیرون کار دارم 

 سپهر:کجا؟
 تو مغز پوکت ؟ محمد:گفتم که کار دارم .میخوای تا سه بار دیگه ام بگم کامل جاسازی شه

 سپهر:هر گورستونی میخوای بری برو 
 اصال من و یاد فیلمای گنگستری میندازن. این دوتا

 خاله :برو قربون قدوباالت برم فقط خیلی مراقب خودت باش
بره.هر چند اون االن مال یکی دیگس ولی من هنوزم قلبم عاشقشه و براش بی تابی  نمی خواسترو چشممی گفت و رفت.من دلم 

 میکنه.
 همایون: این پسره یه چیزیش میشه.عاشق شد رفت 

:بابا جان خیلی وقته در جریانیم که اون مغز موتوری عاشق شده هفته دیگه ام به سالمتی ازدواج میکنه .نکنه خدای نکرده سپهر
 آلزایمر گرفتی

 همایون:خبه خبه برا من عاشق قاشق نکنید برا من شدن دکترای عشق 
 سیمین خندید و گفت:بابا خودت گفتی خب 

با سر به من اشاره کرد و گفت:نگاش کن دخترمون چه نیشش تا بنا گوشش باز شده هنوز منم پشت سرش خندیدم که عمو همایون 
 نه....

 سیمین هیشی به باباش کرد و خاله ستاره ام آروم گفت:همایون بسه دیگه چرت و پرت نگو 
شده و داره برا خاله  خودم و زدم به نشنیدن و مثال مشغول سوپ جو خوردن شدم.ولی فهمیدم همایون حرصی منظورش من بودم ...

 و سیمین خط و نشون میکشه.
. 

حسابی یخ کرده بود.داشتم کتاب و کشیدن رو دستام که بودم  عاشقشتو اتاقم رو تخت نشستم .آستینای ژاکت بافت رنگی رنگیمو که 
 تاجر ونیزی )اثر شکسپیر بزرگ( میخوندم که در اتاقم زده شد.

 ین موهام و دادم پشت گوشم و گفتم:بفرمای
 برات شیر گرم آوردم  برمخاله جون با یه لیوان شیر اومد تو و گفت:قربون دختر خوشگلم 

 گفتم:ای بابا خاله جون شما انقد هوای من و دارین پاک خجالت میکشم
 لپم و نوازش کرد و گفت:قشنگم من هوای دخترم و نداشته باشم هوای کیو داشته باشم ؟هان؟ای جونم

م برای مامان خودمم غنج رفت.نمیتونید تصور کنید تو این ثانیه از زندگیم چقد خانوادم و میخواستم.مخصوصا دلم براش غنج رفت.دل



 مامانم خیلی دلم براش تنگ شده بود داشتم براش پر پر میزدم.میدونید که من خیلی مامانیم .
 اینا تنگ شده نگران نشیدداشت به چشمای اشکیم نگاه میکرد.لبخندی زدم و گفتم :فقط دلم برای مامانم 

 دست کشیدش و زیر چونم گزاشت و گفت:میدونم قندعسلم،میدونم.
 بعد ولوم صداش و آورد پایین و گفت:ولی من خبرای خیلی خوبی واسط دارم .یه لحظه همینجا بشین تا من برگردم.

حظه پیامی واسم اومد از یه ناشناس:ساعت یک اگه بیرون.دل تو دلم نبود ببینم چی میخواد بهم بگه.همون ل رفتباشه ای گفتم و خاله 
 بیدار بودی بیا پایین پیش درخت نخل تو محوطه

 میدونستم کجا رو میگه ولی اینکه این یارو کی هست و نه نمیدونم.
پاکت و گوشیم و پرت کردم روی پاتختی که همون لحظه خاله جون با یه پاکت توی دستش اومد تو.نشست کنارم که منم نزدیکش شدم.

 داد دستم و گفت :خوب به عکسا نگاه کن 
اخمی کردم و پاکت و از دستش گرفتم . به عکسا نگاه کردم.یه خرده تار و ناواضح بودن.یه دختر و پسر که تو محوطه ی خونه ی 

 محمد بودن.
 به خاله نگاهی کردم و گفتم:خب؟

  نفس عمیقی کشید و با اشاره به عکسا گفت:با دقت ببین اال جان
دوباره نگاه کردم .وایسا ببینم ،دختره ...آره خودشه همونی که اونشب با لباس زیر از اتاق محمد خنده کنان و مست اومد بیرون و بهم 

 نگاه کرد.
 پسره خیلی از لحاظ تیپ و استایل شبیه محمد بود.ولی قیافش اصال یه آدم دیگه بود.

دیدی در مورد محمد اشتباه فکر میکردی؟اونشب که اون اتفاق برات افتاد محمد  با دهن باز به خاله جون نگاه کردم که گفت:حاال
 اصال خونه نیومده.

فکم باز مونده بود که ادامه داد:محمد میره به آدرسی که براش پیامک میشه.و چون با خط یکی از دوستاش که مامور پلیسه پیامک 
ولی...ولی درواقع اون لحظه بنده خدا دوست محمد ،افشین بخاطر آمپول هوا فرستاده شده فکر میکنه مدرکی از قاچاقچیا پیدا کردن 

خواب  دارویداشته جونش و از دست میداده.وقتی محمد به آدرسی که یه خونه تو حومه ی گیالنه میره شانس میاره که فقط بهش 
ایتم با یه آمپول آرامبخش که به بدنش میزنن تا قوی میدن.وگرنه میخواستن به محمدم آمپول هوا بزنن و اون با آشغاال میجنگه.در نه

 ساعت توی اون خونه افتاده بود. 24
 خاله اشک گونشو پاک کرد و گفت :اون آدمای کثافتم موقعیت و خوب می بینن و میان خونه تا تورو اذیت کنن .

 با نگرانی گفتم:االن دوست محمد حالش خوبه ؟
 کماس   خاله سر تاسفی تکون داد و گفت:هنوز تو

 خواستم از تخت پایین برم خاله پرسید:کجا میری 
 _:میرم ببینم محمد حالش خوبه؟

 خاله دستم و گرفت و گفت:آره قربونت برم اون دیگه االن خوبه خوبه
 گفتم پس اون شب که محمد زخمی بود ،اونشب چی؟

وده ،محمد خداروشکر بدنش قویه وگرنه اتفاق بدی خاله:محمد تازه هوشیار شده بود .خب طبیعیه میدونی اون آرامبخش چقدر قوی ب
ازشون  ردیبراش میفتاد.اونشب که براش تلفنی تعریف کردم چه اتفاقی سر تو افتاده بود اونم در به در میفتاده دنبال این گروه قاچاق.

 ی و بزن بهادر.پیدا میکنه و سرخود میره تو خونه اون پسره و ازش تا یه حدی حرف میکشه بیرون.اونم با کتک کار
اون آشغالم نامردی میکنه و با فشار دادن دکمه قرمز زیر تختش گروهشون و خبر دار میکنه.اونام وقتی میان بریزن سر محمد ،بچم 
 از خونه به هر طریقی فرار میکنه.نزدیک ماشین که میشه یکی ازون بادیگاردای وحشی غول پیکر چاقو فرو میکنه تو پهلوی پسرم.

 رسید دستم و گزاشتم جلوی دهنم و روی پهلوم .الهی بمیرم براش ،بخاطر من اینهمه درد کشیده. اینجاش که
خاله:محمد بعد از چاقو عصبانی میشه و میفته به جون اون یارو و تا حد مرگ میزنش.بعدم با سرعت باد سوار ماشینش میشه و 

 خودش و میرسونه تا خونه پیش تو که ببینه حالت خوبه یا نه..
 چونم لرزید و خاله با گرفتن و نوازش دستام گفت:عزیز دلم الزم نیست انقد نگران باشی اون حالش خوبه .

 دست انداختم دور گردن خاله جون و هق زدم.
خاله ام با نهایت مهربونی موهام و نوازش میکرد و با حرفاش آرومم میکرد.در اتاق باز شد.با چشمای نیمه باز نگاشون کردم.سیمین 

 سپهر بودن.نگران نگاهم میکرد که خاله با دست بهشون اشاره کرد که برن و گفت:اال فقط یکم خستس میخواد بخوابه  و
 اونام دو به شک بودن ولی رفتن بیرون .

. 
و میکنم به لباسم نگاه کردم .یه لباس خواب بلند و چاک دار به رنگ بژ.خیلی ساده بود و باالش دوتا بند نازک داشت.حاال که فکرش 

همچینم ساده نبود.دست بردم توی موهام .یکم نم داشت ولی حس خوبی بهم میداد.کنار شومینه نشسته بودم و هیچکس تو اتاق نبود.به 
 آتیش خیره بودم که یکهو در باز شد.محمد؟؟

.دستش و موقار اومد به سمتبا کت شلوار مشکی دختر کشی که پوشیده بود نگاهم کرد.اخمش تبدیل به لبخند کمرنگ جذابی شد و با 
گزاشت و خم شد به سمت من.صورتم مقابل صورت ته ریش دارش بود.دوباره اخم کرد.دستم و بردم سمت صورتش  هاشروی زانو 

که مطمئن بشم واقعیه و اون محمد منه.صورتش و نوازش کردم و اون روی پاهاش نشست روبه روم.لبش و به گوشم نزدیک کرد و 
ی صداش محو بود و نفهمیدم چی بهم گفت.با اخم نگاش کردم .یقه لباسش و گرفتم و گفتم :فقط من و دوست داشته حرفی زد که خیل



 باش
 ولی اون فقط لبخند میزد

و محکم تر تو مشتم گرفتم که با یه حرکت غفلگیر کننده لبای داغش و چسبوند به لبای پرخواهشم و با ولع بوسیدم.نفسم باال  لباسش
نمیومد با شدت از خواب پریدم و نشستم روی تخت.کل سر و صورت و گردنم عرق کرده بود.توی تنگ ،آب نبود برا همین باید 

 بینم چی میتونم پیدا کنم چون خیلی داغ بود بدنم.محمد تو چی میکنی حتی تو خوابم راحتم نمیذاری!میرفتم پایین.رفتم تو کمد و گشتم ب
حواسم رفت سمت یه لباس.بلند و چاک دار به رنگ بژ.خدایا این خودشه.درش آوردم و تنم کردم.آخیش چه حس خوبی گرفتم.در اتاقم 

نه کسی بیاد ببینتم شرف نداشتم بره.لیوانم و پر آب یخ کردم و زود به لبم و باز کردم و پله هارو تا آشپزخونه یکی دوتا کردم.نک

 (��لیوان آب خنک بخورید 10نزدیک کردم و نوووووش جان کردم)ینی دارم یه کاریتون میکنم برید 
.عقب عقب رفتم و گفتم:یه دوباره لیوانم و پر کردم و برگشتم که برم و آخ آخ مثل چی لیوان از دستم ول شد و با هین بلندی پریدم هوا

 ذره با مغز نداشت فکر نکردی شاید ذهره ترک بشم؟
 به لیوان تو دستش نگاه کردم و گفتم:بزنم به تخته سرعت عملتم که خوبه 

 تیشرت جذب سفید پوشیده بود.جوونم به این سیکس پکا و هیکل .ماشاال ماشاال 
 رم اخمی کرد و لیوان و به لبم نزدیک کرد .گفتم :نمیخو

خوردم.فهمیدم که هنوزم تشنمه .به به االنه که با این حرکتش   لیوان و مسر تر به لبم نزدیک کرد.منم با چشم غره ازتو دستش آب
 مست بشم.

 )با یک لیوان آب هم میتوان مست شد 
 اگر اویی که باید باشد 

 باشد...
 #مرحوم حسین پناهی(

ش رفت سمت گردنم .با دستم قطره آب و پاک کردم و با پررویی گفتم:چیه؟آدمیزاد یه قطره آب ریخت روی گردنم ناخودآگاه نگاه 

 اونم کم نیاورد تو چشمام زل زد و گفت :آدمیزاد دیدم ،آدم فضایی ندیدم؟؟ ندیدی
 ؟تای ابروم و باال دادم و گفتم:آهان حاال دیگه من آدم فضاییم 

س نه چنداد معقولم میخواستم ازش فرار کنم.هرچند حتی به لباسم و بدنم نگاه بد الکی مثال بهم بر خورده بود ولی بیشتر به خاطر لبا
نکرد.اصال نگاه نکرد .محمد پسر خجالتیی نیستا ولی به طرز عجیبی نجیبه .جلوشم بالنصبت لخت بگردی اصال نگات نمیکنه من 

اپاتو قورت میدن هنوزم همچین آدمایی وجود دیگه شناختمش میدونم باورش سخته ولی واقعا بین کلی آدم که با چشماشون سرت
 دارن.بلهههههه

 عقب تا صورتم و ببینه.  کشیدمدستم و آروم گرفت تو دستش و  مچداشتم از کنارش رد میشدم که 
 االن مثال قهر کردی ؟ لبش و به گوشم نزدیک کرد و با صدای جذابش گفت:
 بم شونه هام و باال انداختم :قهر نکردم میخوام برم بخوا

چشمام غرق چشماش شد و سکوت مطلق بینمون بود.احساس کردم از پنجره ی بزرگ آشپزخونه باد خنکی اومد و موهام و آروم 
تکون داد.به خودم لرزیدم و برگشتم و دیدم پنجره بازه.بله کار خود آقای محمد خانه.حس کردم بدنم گرم شد و بعدشم یه چیز گرم و 

و برگردوندم و خودم و تو بغلش دیدم. با اون فاصله ی خیلی کم تو چشمای مشکیش زل زدم و گفتم: نرم محکم من و بغل کرد.سرم 
 داری چکار میکنی االن یکی میاد می بینتمون 

 تو ام جای بچه منی .قیافش و بی خیال و خنده دار کرد و گفت:مگه دارم چکارت میکنم ؟سردت شده دیگه
 اج میکنی درست نیست بیای یه دختر دیگه رو بغل کنی اخم کردم و گفتم: تو دیگه داری ازدو

 هلش دادم  عقب و از کنارش رد شدم ولی دستش و آورد جلوم و نزاشت برم .نگاش کردم و گفتم:به سالمتی دیوونه شدی؟
 اخمی کرد و گفت:آره دیوونه شدم ،سوال بعدی؟

 برم؟خستم میخوام بخوام حداقل این دوسه ساعت و مث آدم بگیرم بخوابم  نمیذاریپوفی کردم و گفتم:چرا 
 ؟خوب نخوابیدی ؟ _:چرا 

 خوابم افتادم .مثل رویا بود ولی گفتم:چون کابوس دیدم  دیا
 اونم به چشمای من زل زد و گفت:اتفاقا منم کابوس وحشتناکی دیدم 

 ببینی  نیشخندی زدم و گفتم:خوبه بسالمتی ایشاال همیشه کابوس
 از کنارش رد شدم و صدای آرومش و شنیدم که گفت:امیدوارم 

 دیگه جلوم و نگرفت.ای کاش میگرفت ..
 کاش بازم خوابشو ببینم 4:30به ساعت نگاه کردم .

تو هوا بود با آه و تاسف بلندی پام و روی پله اول گزاشتم و داشتم باال میرفتم که حس کردم دارم بال بال میزنم تو آسمون.لنگام کال 
.بعدشم خودم و رو دستای محمد دیدم.خودم و همونجا تو بغلش جابجا کردم که و با اخم و تخم گفتم:هیچ معلوم هست داری چکار 

 میکنی پسره ی بی مغز ؟
 نیشخندی زد و گفت:تقصیر خودته میخواستی مچ پاتو چالق نمیکردی 



 پاپ ترکید؟به کجا خوردهکه یادم نمیادمن کی  عهبه پام نگاه کردم و دیدم بگم ازش اون میاد و میسوزه.
 اخم تر کردم و گفتم : مچ پای منه تو چرا از موقعیت سوء استفاده میکنی؟

 ابروهاش و بابا داد و چشم تو چشمم گفت:چون دلم میخواد 
و باال میرفت و من از صدای وقتی دیدم خیلی سیریش تر از این حرفاس با همون اخمم دست انداختم گردنش که نیفتم.اونم پله ها ر

 نفس کشیدنش لذت میبردم.تو دلم ده بار بهش گفتم دوست دارم.
 کاش این واقعیت بود و خواب نبود .

. 
 چشمام و باز کردم و با صورت گرد و غلنبه ی سیمین روبرو شدم.اخم خنده داری کرد و گفت:خجالت نمیکشی انقد میخوابی ؟

 جمع شدم و گفتم:به تو چه خواب خودمه دوست دارم زیاد باشه پتو رو از روم کشید که تو خودم 
 همیشه ی خدا دومتره  کهپوفی کرد و گفت :زبونتم 

 منم گفته:درسته 
 خنده ای کرد و گفت :پررو 

 از در میخواست بره بیرون که برگشت و گفت:مگه نمیخوای برای فردا آماده بشی؟
 باال دادم و گفتم:فردا ؟ مابرو

 گفت:بله فردا جشن خوف و خفنی داریمچشمکی زد و 
 دوزاریم افتاد .ابرویی باال انداختم و گفتم:آهان اوکی 

متوجه پای چسب خوردم شد.گفت: پات چی شده آتیش پاره؟ به پام نگاه کردم و یاد دیشب الفتادم.محمد خودش  چشمکی زد که دوباره
منم بهش چشمک زدم.با اینکه سیمین   و جمع کردم و نیشمرفت.پام و بدون شب بخیر جلوی تخت نشست و چسب زخم زد به مچ 

 رقیب عشقیمه ولی همچنان دوسش دارم.امیدوارم که کنار محمد..
  وای خدا ینی تا ابد کنار محمد میمونه و محمد هرروز صبح با صدای جذابش بیدارش میکنه و نوازشش میکنه؟

دم بیرون.موهام و شونه ای زدم و یه گیر نیلی رنگ خوشگل زدم کنارش.موهام نفس عمیقی کشیدم و غصه هام و از پنجره ی اتاقم دا
 حسابی بلند شده ها...

سعی کردم لبخند بزنم تا کسی از دل پر تالطمم خبردار نشه.همه بهم سالم کردن و صندلی کنار محمد فقط خالی بود.اخمی کرده بود 
چشمی بهش نازک کردم و نشستم.سیمین پیشش نشسته بود و محمدم خوب که با یک من عسل و مربا و شکالتم نمی شد خوردش.پشت 

عمو همایون و خاله جون برام چیز میز میذاشتن تو بشقابم.پسره جن گرفتتش انگار نه انگار که   بهش میرسید.برعکس من که همش
 دیشب..دیشب؟

قعیت داشت که االن محمد انقد به من بی محل نبود.من قلبم اصال نمیدونم اون اتفاقی که دیشب افتاد رویا بود یا نه واقعی بود .اگه وا
زود میشکنه مردک ،خواهش میکنم بهم نگاه کن ،برای منم پنکیک بذار و تو چاییم شکر بریز.اگه محمد و سیمین باهم ازدواج کنن 

یارو قاچاقچیه رو بگیره ،پس..پس تکلیف من چی میشه ؟امروز سر یه فرصت مناسب حتما باهاش حرف میزنم.حداقل اگه نتونست 
 شیطان سیاه .من برم پیش خانوادم که انقد احساس غریبی نکنم پیش این 

 سیمین:اال بعد از صبحونه آماده شو که باهم بریم برای فردا خرید کنیم
 اومدم حرفی بزنم که محمد پرید وسط حرفم گفت:فکر نکنم الزم باشه کسی باهامون بیاد خودمون خریدارو انجام میدیم 

 هم زمان با دل من آسمون ابری شد و آسمون غلنبه زد.
 سیمین گفت:عه؟چکارش داری دخترم و میخوام باهام بیاد 
 دخاله جون گفت:سیمین اصرار نکن .اال با خودم میاد خری

 سپهر گفت:منم که این وسط شلقم فروشم 
 زیر لبی جوری که فقط خودش بشنوه گفتم :اون که صد البته 
 خندیدم اونم چشم غره ای رفت که تو دلم بهش گفتم برو بابا.

و گفتم:  محمد چرا یهو باهام اینطوری شد؟احساس کردم خاله ام از محمد عصبانیه.سیمین اومد به محمد حرفی بزنه که پریدم وسطش 
 خودتون دوتا برید.)با سر به محمد اشاره کردم( نیازی به من نیست خب؟

از سر میز بلند شدم و بعد از تشکر کردن از خاله رفتم باال تو اتاقم.پسره ی بیشعور یهو قاط زدم.صبر کن اگه دیگه محلش 
 گزاشتم.حتی اگه تو خوابم ببینمش بهش محل سگم نمیذارم.

تم.همونطور که سیمین میگفت جشن ازدواجشون قراره تو کیش برگزار شه.منم با خودشون میبرن.ولی من دلشوره ی عجیبی گرف
 خانوادم و میخوام.مامانم و میخوام.دلم برای بابا فرهاد یه ذره شده

 من نمیخوام برم .االن میرم با خاله صحبت میکنم 
 از سر و صدای آب فهمیدم رفته حموم. در اتاق خاله رو آروم زدم.دیدم کسی جواب نداد سرکی کشیدم و

فکر کنم این دو تا رفته باشن بیرون.یا بهتر بگم خرید برای جشن با شکوه و قشنگشون.فقط من موندم چرا محمد خانوادش و دعوت 
 نکرده.از کل خانوادش فقط با خاله و چندتا از دوستاش در ارتباطه.پوفففف من دیگه خسته شدم میخوام برم خونمون.

 خودم اومدم دیدم سپهر پایین پله ها وایساده و داره نگام میکنه.سرم و تکون دادم و گفتم :هوم؟ به
 پایین که دنبالم راه افتاد و گفت که من چشمام چپ میبینه هان؟  رفتم ؟  سپهر:اوال که هوم و کوفت.دوما چیه چته چرا تو هپروتی

 هرکی دوست داری باز شروع نکن میزنم لهت میکنما  هسپهر جانبازو هام و از پشت گرفت .خنده ای کردم و گفتم : 



 خیلی حرصم و در میاره .گفتم : آره لهت میکنم مثل پشه  اینکارچونشو گزاشت روی سرم و فشار داد . منم جیغ کشیدم چون 
 یکم چرخوندم سمت خودش.تو چشمام نگاه کرد و گفت : چرا حوصله نداری ؟ 

 میگفتم چون عشقم محمد داره با خواهر عزیزت ازواج میکنه حوصله ندارم ؟!مونده بودم چی بگم.مثال 
ی شدیدی اومد و هردومون ناخواسته سرمون چرخید سمت در .اوه اوه ابهت و  غلنبهخواستم جواب سرباالیی بدم که صدای آسمون 

 دم که اینکار ینی چی؟هرچند دیدن ما تو اون موقعیت یکم براش عجیب بود.قشنگ سوال و تو چشماش دی ببین .
 سیمین خنده ای کرد و گفت : عشقم و اذیت نکن پسره ی بیشعور 

 سیمین دستم و گرفت و کشیدم به طرف خودش 
 میبخشید خلوتتون به هم زدیم  ،محمد اومد نزدیک و گفت : به به خانم و آقای اسمیت 

 سپهر خندید که من به چشمای محمد زل زدم و گفتم : بله خواهش میکنم ولی یاد بگیرین همیشه قبل از ورود در بزنید 
عین ی زهر فروش کردم تو سیم سیم و سپهر پررو خندیدن و محمد هنگ اور نگاهم میکرد.درسته که اون حرفم کامال شوخی بود ولی 

 خخخخخبدن محمد.از قیافه ی جذابش خوانا بود.
 با سیمین رفتیم تو اتاقش.غصه ی تو چشمام و قورت دادم و با لبخند بهش گفتم : خب عشق من بگو ببینم چیا خریدین؟ 

 اونم که انگار منتظر بود بهم نگاه کرد و یواشکی گفت:بدو بیا اینجا کوچولو 
 به پاهای بلندم نگاه کردم و گفتم : کوچولو رو خوب اومدی 

 دو ساله ی  کودکاه نکن من از لحاظ عقلی میگم که تو هنوزم یه گفت : به پاهات نگ
 گفتم : خب حاال بحث و عوض نکن نشونم بده چیا خریدی 

وقتی خودش نشست با یه جعبه ی خیلی بزرگ و خوشگل سفید رنگ با پاپیون مشکی سفید توپ توپی رنگی رو روی تخت گزاشت و 
گفتم : بازش کن ببینم  میرفت و واقعا حالم بد بود .از ته دلم خواستم کاش جای سیمین باشم.دستش گفت بیا پیشم بشین.سرم داشت گیج 

 کشتیم انقد طولش دادی 
 تای ابروش و باال داد و با نگاه شیطونی گفت : فکر کنم تو جوجه از منم بیشتر عجله داری واسه فردا شب 

 رم لبخند کجی زدم و گفتم : بله پس چی ؟ معلومه که عجله دا
 گفتم : عوضی این که خیلی خوشگله  خودم در جعبه رو باز کردم و فکم به معنای واقعی چسبید به زمین .به سیمین نگاه کردم و

 بلند خندید و گفت : بله دیگه سلیقه ی محمد 
بازم  اسم محمد اومد من به دلپیچه افتادم . نفس عمیقی کشیدم و گفتم : بلند شو بپوشش ببینم بهت میاد یا ازینی که هستی بیریخت تر 

 میشی 
انجام میدی یه خواهشی کنم  تنیشگونی از زیر بازوم گرفت.احساس کردم نگاهش غمگین شد و گفت :عشقم میپوشمش ولی اگه االن از

 ؟
 حتما.چه کاری ؟گفتم : آره 

 گفت : که این لباس و بپوشی ببینم توش چه شکلی میشی 
 اخمی کردم و گفتم : نخیر این مال توئه من نمیپوشم 

 گفت : قول دادی اال 
گفتم : قول دادم ول من چرا باید لباس نویی که برای جشن توئه رو بپوشم ؟نه نمیخوام خودت االن بلند میشی تنت میکنی منم کلی به 

 افت میخندم قی
 واسه تو خریدیمش  ...خندید و گفت : زهر مار ولی این اصال لباس من نیست

 چشمام گرد شد و گفتم : چی ؟ من ؟ نه پس لباس تو کجاس 
 نفس عمیقی کشید و گفت : این واسه خواهر قشنگم خریدم  من لباسم و نیاوردم باال .تو این و تنت کن منم میارم لباسم و نشون میدم 

 : خب سیم تلفن جان زودتر بگو دلم به پیچ و تاب افتاد برا این لباس  منیشم باز شد و گفت
 بلند شدم لباسام و درآوردم و اون جیگر و تنم کردم .داشتم یپوشیدمش گفتم : ولی بعد از من نوبت توئه ها نمیتونی در بری 

ه محمد باز با سلیقه ی تکش این لباس و برام انتخاب کرده دلم قیلی چشمی گفت و اومد زیپ پشت لباسم و بست.وقتی به این فکر کردم ک
اکسی ساده و راسته آبی نفتی که یقش شل و خیلی جذاب میفتاد روی سینت ر توصیف کردنش : یه مویلی رفت . خب خب حاال میریم س

به کل معلوم میشد، با یه تور سفید رنگ که انگا روش اکلیل پاشیده بودن و اون تور سفید بعضی از  کشیدمخیلی باز نبود ولی گردن 
چرخوندم سمت  آینهی خوشگل بود. چشمام بعد ازینکه کلی قیلی ویلی رفت و از توی لقسمت های بدن و میپوشوند.خیــــــــــــــــــــــــــ

.گفتم : نه قربون دهنت تو از آدم ؟خودت میدونی چقد بهت بیاد یامن وایسم فلسفه بافی کنم  سیم سیم ک داشت نگاهم میکرد.گفت : بیشور
 ی تعریف کنی بدتر از زندگس سیر میکنی امیخو

 االغی گفت و بعد اشاره کرد و گفت : کفشاتم بپوش دیگه یهو 
 جـــــــــون کش داری گفتم و صندالی مشکیمم پام کردم . 

سیمین دستی تو موهام کشید و موهای موجدارم  و روی شونه هام مرتب کرد.بعد با انگشت زد رو بینیم و گفت : کثافت خیلی خوشگل 
 شدی 
 کردم و گفتم : خواهش میکنم ازم تعریف نکنید . کخرکی ناز چشمپشت 

 _:او او کی میره اینهمه را رو 
 سیمین گوشیش زنگ خورد و گفت : من االن بر میگردم 



 روی گوشیش اسم محمد بود . جواب داد  و من گفتم : پس من میرم لباسم و به خاله جون نشون میدم 
 گفت : نه اال بشین یه کاری باهات دارم 

 م من .مخصوصا اگه اونی که پشت خطههوا ابری بود. چقد این هوارو دوست داروقتی رفت بیرون منم پوفی کردم و رو تخت نشستم .
 پیشم باشه.میدونید که کیو میگم. سیمینه

ساله چقدر  20بلند شدم رفتم لب پنجره.هوای بهاری ،باد و رقصیدن برگ درختا.ای کاش دوباره برگردم پیش خانوادم .مگه یه دختر 
داره نگام میکنه.رفتم پیشش نشستم و گفتم : خب بگو ببینم  رو تختم نشسته و سیمینتوان داره که از خانوادش دور بمونه .برگشتم دیدم 

 چه کارم داری 
سیمین نگام کرد و گفت : اال اگه یه موقع یه شاهزاده ی خوشبختی  اومد تو رو از ما گرفت و کرد واسه ی خودش ،قول میدی همیشه 

 مثل االن خواهرم بمونی و همیشه بهم سر بزنی؟
 پشت سرمم نگا نمی کنمگفتم : نه دیگه میرم و 

 بلند خندیدم که گفت : مسخره من دارم  جدی میگم بهت 
 گفتم : حاال که هیچ روز و شب سوخته ای نیومده که من و از شما بگیره 

 سیمین : ده اومده که دارم این حرف و بهت میزنم 
بم و گفت : اال خواهش میکنم بذار من حرفام و بزنم بعد تو هرچرت و زل زدم بهش و اومدم حرفی بزنم که انگشتش و گزاشت رو ل

 پرتی خواستی بگو 
من عاشق محمد بودم و ..هستم.ولی چیزی که االن  میدونیخودتم خبی گفتم که به زمین خیره شد و شروع کرد به تعریف کردن : 

محمد هیچوقت ازم نخواسته باهاش ازدواج کنم .اون همیشه من و واقعا به چشم خواهرش دیده حتی با وجود اینه که ... میخوام بهت بگم 
 اینکه خواستم به چشمش بیام و عاشقم بشه.ولی اون از اولشم دلش پیش کس دیگه ای گیره 

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت : من از عالقه تو به محمد خبر دارم 
ادامه داد : اون شب ،مهمونیی که مامانم گرفت و یادته ؟ تو مست کرده بودی .سرت گیج رفت و شهرزاد  همچنان بهش زل زدم که

بد شد و به خاطر سرگیجه ای که داشتی  دوست مامانم تورو برای پسرش خاستگاری کرد.محمد که از خونه زد بیرون تو اصال حالت
 دوست داری. بهم گفتی که چقدر محمد و سپهر کمکت کرد و آوردت توی اتاق.اال اون شب با گریه 

من به کوچولو تو جمع جوگیر شدم و بعد که محمد آهنگ محال یکم به فکر  فرو رفتم.آره  خاله چند شب پیش یه مهمونی گرفته بود.
 محمدم به نظر خیلی خوب نمیومد...زدم به حال و هوای همه  گندشادمهر و خدمت سرگیجه و تهوع شدید گرفتم و کال 

کلی خجل شدم  ولی به روی خودم نیاوردم.دوتایی به هم نگاه کردیم که سیم سیم گفت : اال فردا شب رویایی ترین شبی میشه که میتونی 
 داشته باشی 

 ینی چی ؟  نمیفهممچشمام گرد شد و گفتم : سیمین من هیچی 
بمونی و باهاش زندگی کنی تا همه ی مشکالتی که گفت : مامانم چند شب پیش از محمد خواست حاال که قراره تو مدتی پیش محمد 

داری درست بشن ، باهم ازدواج موقت کنید تا تو راحت باشی .محمد کلی با خودش کلنجار رفت و آخرشم قبول کرد که یک سال تو رو 
 عقدت کنه و تو این یکسالم همه چیز و درست کنه.

من مطمئنم محمد محمد به خاطر حرف مامانم اینکار و کرده باشه ولی ،.. سیمین دستش و زیر چونم گزاشت و گفت : قربونت برم شاید
 خیـــلی دوست داره 

 بعد از مدتی سکوت گفتم : ولی اون قرار بود که با ت...
خودت بفهمی و _: اگه من بهت گفتم میخواد با من ازداواج کنه به خاطر این بود که خودش ازم خواست.میخواست همون شب جشن 

میترسید که تو هرچه زودتر بفهمی مخالفت کنی.برا همین از من و مامانم کمک خواست تا اینطوری به تو بگیم.هر چقدرم مامانم همش 
 رو راضی میکنم ولی دیدی که محمد خان همیشه مرغش یه پا داره. این دخترت خودم اصرار کرد که باباجان نیازی به اینکارا نیس

لرزونم رفتم در و باز کردم و به سمت پله ها قدم برداشتم.میخواستم  پاهای دیگه هیچ حرفی نزدم .قلبم تو دلم آب شده بود.بی اراده با 
بهم افتاد و ناخوداگاه لبخند پهنی  چشمشولی هرچی چشم چرخوندم نبود.چندتا از دوستای خاله ستاره اونجا بودن.خاله جون ببینمش 

روی لبش نشست و گفت : ناناز چقد بهت میاد دختر قشنگم .ندا و یاسی دخترای ماندانا و سحر جون یجوری سرتاپام و نگاه کردن 
پشت چشمی بهشون نازک کردم و با لبخند رفتم سمت خاله جون و دوستاش که ترسیدم یهو منفجر بشن و پخش بشن روی دیوار.

همه یدوری قربون صدقم رفتن و خالم رفت که اسپند برام دود کنه .مریال یکی از دوستای صمیمی خاله  دجوری چشماشون برق میزد.ب
 جون در گوشم گفت : عین یه تیکه ماه شدی فقط حیف که عروس خودم  نشدی 

 بهتر باشه لبخندی زدم و گفتم : ایشاال که عروستون از منم قشنگ تر بشه حتی اخالقش از منم 
 خنده بلندی کرد و گفت : من که بعید میدونم از شما قشنگ تر پیدا بشه 

خاله جون حاالخوبه اال عروستون شده و انقد اسپند دود می کنید ،اگه نازنین عروستون میشد دیگه فکر کنم ندا با لحن پر حرصی گفت : 
 شبانه روز دود میکردین !

یاسی زیر چشمی من و نگاه کرد و زد زیر خنده .سیمین با خونسردی کامل تو چشماشون نگاه کرد و گفت : حاال شاید برای اونم دود 
چشمای زیادی  که عروسکمونمیکردیم )بعد به من اشاره کرد( ولی واسه ملکه زیبایی زیاد دود می کنیم اتفاقا محمد زیاد سفارش کرد 

 دنبالشه مواظبش باشم 
 خاله جون گفت : بله دختر ما خوشگل ترینه 



من به زور لبخندم و حفظ کردم و گفتم : عزیزم خیلی دوست داشتی کس دیگه ای غیر از من اینجا میبود ؟متاسفم که خواستت برآورده 
 نشد 

تو خوشگل ترین دختری  فرید داداش کوچیکه ی یاسی که خیلی خوشگل بود و اصال شباهتی به خود یاسی بیچاره نداشت گفت : خاله
 یدم اگه یکم صبر میکردی خودم میومدم میگرفتمت . هستی که تو عمرم د

لپاش دلم و آب انداخت و محکم کشیدمشون . در گوشم آروم گفت : اصال هم به حرف این دوتا اهمیت نده اونموقع که نازنین بود اینا 

 همش مسخرش میکردن و پشت سرش بهش میگفتن سیاه و کوتوله 
ماچی از لپ ترگل ورگلش کردم و بعد چشمم که افتاد به قیافه ی اون دوتا آناستازیا و گرزیال خنده ی نیش داری زدم و با سیم سیم جانم 

 رفتیم سمت اتاقامون.

توی هواپیما محکم دستای سپهر و سیمین و گرفته بودم چشمام و بسته بودم .دقیقا لحظه ی بلند شدن هواپیما بود که هیچوقت خدا بهش 

عادت نکرده بودم.حاال یجوری میگم هیچوقت خدا انگار جهانگردی چیزیم.بابا من نهایتش تو کل عمرم دو بار با هواپیما سفر کردم.یه 

 بار آمریکا پیش بابا فرهاد که قربونش برم چقد دلم براش تنگ شده.یه بارم ترکیه که رفتیم صفاسیتی.با این میشه سه بار.

وای خدا چه دلشوره ای داشتم.ینی من با محمد...مگه میشه اصال؟ کلی از دیروز تاحاال غر زدم که چرا من و میبرین کیش مگه تو 

همین شمالشم نمیشه ازدواج کرد،اینطوری از خانوادم خیلی دور میشم و این حرفا.ولی همه بهم گفتن :محمد خودش همه چیز و برام تو 

ضیح میده.ینی میشه محمد دوباره باهام حرف بزنه و نگاهم کنه.نکنه سقوط کنم و هیچوقت امشب و ... هیش اال لطفا نفوذ بد نزن و 

انرژی مثبت بده.سه تا نفس عمیق کشیدم و فهمیدم سپهر بدجوری پوکر داره نگاهم میکنه .نگاهم از چشماش سر خورد به دستش که 

 همچنان داشتم با ناخونای وحشی تر ازخودم از ریشه پوستشو می کندم . گفت : فکر کنم تا برسیم چیزی ازم نمونه 

 با پررویی تمام دستم و از روی دستش برداشتم و گفتم : پس خیلی مواظب چشمات باش 

 زیر لب پررویی گفت که منم کم نذاشتم و گفتم : خودتی 

زودی میام.اونم یه جوری گفت خوش بگذره که یه آقای مو سفیدی که معلم بود رنگ کرده برگشت  Wcبه سیمین زدم و گفتم : من میرم 

دستگیره ی در و گرفتم و اومدم برم داخل که نگامون کرد.اصال به اون چه ربطی داره شاید واقعا تو اونجا خواستم خوش بگذرونم .

سر جوون تقریبا هم سن و سال محمد با موهای مشکی و چشمای سبز حس کردم کسی از پشت کمرم و نوازش کرد.برگشتم و دیدم یه پ

 هیز.گفتم : بله آقا کاری داشتین ؟وحشی خیلی 

 بوی الکل میداد و زار میزد که مسته .گفت : بله کار دارم ،کارمم توی 

 منم تریپ التی برداشتم و خیلی جدی گفتم : برو رد کارت مزاحم نشو 

نگاه کردم خوبه حواسش نبود وگرنه یه شری درست میشد. اومدم باز دستگیره در  وبکشم که بازوم و گرفت.عصبانی  سپهرازونجا به 

 مزاحم نشو شدم و یکم بلندتر گفتم : آقا مگه نمیگم 

 برگشتم و دیدم اون آقا مو سفیدس.جلوی دهنم و گرفتم و گفتم : وای ببخشید آقا من فکر می کردم ...

این مردا فقط بلدن مزاحمت برای شما خانمای جوون درست کنن .ولی نگران نباشین له میدونم مشکلی نیست. گفت : ب خنده ای کرد و

 من یه چیزی بهش گفتم دیگه فکر نکنم برگرده 

نه میخواست آب دهن این و جمع ک تشکری کردم و بیخیال دستشویی رفتم نشستم سر جام . سیمین غش کرده بود توی خواب و فقط یکی

 گذشت؟ لبخندی زدم و اومدم خوشمزه بهزی دربیارم گفتم : خب بچه خوشگل بدون من خوش

سپهر اخم کرده نگاهشو از بیرون گرفت و گفت : اوال که بچه خوشگل عمته دوما اون مرتیکه کله سفید کی بود داشتی براش ناز خرکی 

 میومدی ؟

 گفتم : کدوم مرده 

 با سرش اشاره کرد و گفت : همین اوسکلی که با چشاش داره میخورت 



 نگاش کردم.همون آقا مو سفیده سری برام تکون داد و نشست  سرجاش.ای سرت بکنه آخه االن وقت آمار دادنه ؟

  گفتم : ام چیزه این رفتم دستشویی اومد یکی که مزاحمم شده بود و دک کرد.

اومد سراغ دل و رودم . نکنه اینا همش یه  مسخرهم تو چشماش بود .ای وای باز این دلشوره ی آهانی گفت ولی خر خودتی خاصی

خوابه؟از دیروز تا حاال دیوونه شدم انقد که فکر و خیال به سرم زد. کاش زودتر ببینمش تا بهم ثابت شه که بیدارم. نه نه اگه ببینمش 

ه نخوام میترسم باهاش چشم تو چشم بشم .انقد با خودم کلنجار رفتم که آخر سر خوابم میمیرم .اون نگاه جذابش و نمیخوام ،ینی...نه اینک

 برد. 

 _: اال عزیزم پاشو رسیدیم 

چشمام و باز کردم و جلوی چشمای نیمه تارم خاله جون و دیدم که دستم و نوازش میکرد.لبخندی زدم و بلند شدم . تا رسیدیم ناخواسته 

تو دلم رخت شستن.خیلی نگرانم دقیقا هم میدونم دلیل این نگرانیم چیه.یا بهتر بگم کیه، محمد خان. داشتم از منظره ی دریایی خوشگل 

 سیمین گفت : بیبی رسیدیم میبردم که کیش زیبا لذت 

با دیدن چیزی که پیش روم بود هیـــــــن خفیفی کشیدم  ودستم و رو سینم گزاشتم. سیمین با آرنج زد به پهلوم و با چشمک کشداری گفت 

 : تازه کجاش و دیدی 

های  و ریسه ا نور افکنهای رنگاوارنگخدایا من چی می بینم این خونه نیست که قصره بخدا.یه عمارت خیلی خوشگل تزیین شده ب

ای چینده بودن و من آب از لب و لوچم . توی محوطه صندلی ها رو برای جای مهمونا به شکل خیلی فاجعه و خوش سلیقه  رویایی

بود داخلشون  باریک و بلندیم از جایی که وارد شدیم تا نزدیک خونه بود و آبشارای کوچولو که نور آبی خورده راه آبسرازیر شد. یه  

سیمین راه میرفتم گفتم : محمد این خونه رو برای  پهلو به پهلوییکی بیاد دهن منه جر بده ببینم خوابم یا نه واقعا بیدارم. همونطوری که .

 امشب کرایه کرده یا ...مال خودشه ؟

 خنده ای کرد و گفت : نه جیگر شما حاال حاال ها خانم این خونه هستی 

 _: نگووووووو

 پشه میره توش  نببند فکتو اال _:

 نگاش کردم و گفتم : بعید میدونم اینجا پشه ای پیدا شه 

بعدشم راهنماییمون کرد  بلند خندیدیم به حرف من .وقتی رفتیم داخل خانم مستخدم خیلی مهربونی کلی با خوشرویی ازمون پذیرایی کرد.

: خاله جون شما قبال هم اینجا تراحت کنیم. روی مبل پیش خاله نشستم و گفتم به سمت پذیرایی و گفت میتونیم بریم توی اتاقهامون و اس

 ؟اومدین 

 لبخندی زد و گفت : آره دختر قشنگم من دو سه باری اومدم اینجا .ببین ینی بهشته . قربونت برم که خانم خوشگل این خونه میشی 

 لبخند کجی زدم و گفتم : ولی خانم این خونه بودن یکم ترسناکه اونم برای من 

 با شیطنت نگاهم کرد و گفت : اینی که گفتی ترسناکه یا زندگی با محمد ؟ 

 منم کم نزاشتم و گفتم : خب از حق نگذریم اونم ترسناکه 

ه جون من تا کی باید اینطوری ، سردرگم و بالتکلیف زندگی کنم ؟ بلند زد زیر خنده منم همینطور.ولی بعد نگران شدم و گفتم : ولی خال

 من خیلی نگران خانوادمم و خیلی از بابت این قضیه میترسم که نکنه اون آدمی که دنبال منه خانوادم واذیت کنه 



دن به چیزی که میخواین _: میدونم چی میگی قربونت برم دقیقا درک میکنم .واسه ی همین محمد اومده اینجا ،چون به سرنخ و رسی

دنبالشین و باعث همه ی این اتفاقاته جنوب کشور زندگی میکنه .توی قشم. من صالح ندونستم محمد تو رو با نزدیکه. اون کسی که 

 خودش بیاره ولی محمد گفت اگه توپیشش باشی خیالش راحت تره.منم برای همین بحث ازدواج و پیش کشیدم که تو راحت باشی .

بیاد و تا یکی  میکاپ کارمتوی اتاقی که مستخدم راهنماییم کرد دراز کشیدم و اصال خواب به چشمم نمیاد.منتظرم که  روی تختم

ام همه مهمونا میرسن . مهمونهایی که هیچی ازشون نمیدونم .حتی محمدم خانوادش و دعوت نکرد.خوابم نبرد و بلند شدم دوساعت دیگه 

یده بود. رفتم تو فکر اینکه محمد امشب چه شکلی میخواد بیاد و اینکه اصال من در مقابلش به چشم رفتم سمت لباسی که محمد برام خر

و رفتم کنار بستمش . دستی جلوی آینه به موهام کشیدم میام؟ لباس و برداشتم و تنم کردم  و به جختی زیپ پشتش و با کلی خود درگیری 

نکنه باهام بدرفتاری کنه .مثل دیروز صبح . نفس عمیق عجیب غریبی کشیدم و به پنجره. چقده من اینجارو دوست دارم.ویوره ببین. 

کسی که پشت در بود گفتم بیا تو. پس چرا نمیاد داخل ؟ نکنه ...هین نکنه محمده وای نه .با دستای لرزونم رفتم در و باز کردم و...نفس 

یقی کشیدم چون پشت در میکاپ آرتیست عزیز دل وایساده بود .یه خانم سیگاری بود با موهای نقره ای خیلی خوشگل .چقدم آرایش عم

داشت خودش. خوش آمدی گفتم و اون گفت : بدو بشین  روی اون صندلی که بریم تو کار قشنگ کردن.البته خوشگل هستیا ولی امشب 

ه قورتت بده .با شنیدن اسم شوهر دلم و مغزم و همه جام به پیچ و تاب افتاد.ینی از امشب محمد میخوام یه کاری کنم شوهرت درست

 پیداشوهر من میشه؟ بیخیال .من بودم که همیشه میخواستم سینگل بمونم.هه زهی خیال باطل اون در صورتی بود که مرد رویاهام و 

 ای کاش... نمی کردم.حاال که پیدا کردم پس ازدواج کردن جایزه .فقط

 _: ده برو دیگه وروجک چرا بروبر وایسادی من و نگاه میکنی 

 گفتم : میخوام جلوی آینه بشینم که خودم و ببینم 

 _: برو ببینم خودشیفته آخر سر میذارم بری خودت و ببینی اینطوری کارم لو میره 

ول کشید از بابلیس و مو و میکاپ و همه ی اینا. انصافا چه دقیقه ی تمام همه ی کارهام ط 45چشم قربانی گفتم و رفتم سر جام نشستم. 

 سرعت عملی .  رفت نشست و مشغول شد به سیگار کشیدن.

 گفتم : تموم ؟

 _: نه تازه نیمه ی اوله ،آره دیگه تموم شده 

 گفتم : ینی میتونم برم خودم و ببینم ؟ 

  _: بله عروس خانوم

کنار  از پشت و از جلو و کردمنیشم باز شد و عین جت رفتم جلوی آینه .با دیدن خودم شوک شدم و چشمام هشت تا شد. خودم و برانداز 

 و فرق سر و هرجایی که فکرشو کنید.

 خانم آرایشگر : عین ماه شدی ، خیلی خوشگلی 

 گفتم : نه بابا من ؟ کار خودته عزیزم 

 عروسی که میکاپ کردم خودت بودی  ترین_: تعارف واسه من تیکه پاره نکن کوچولو ،واقعا خوشگل 

 گفتم : جدی ؟ چقد عالی  بی اعصابهدیدم طرف کال خیلی رک و 

 ، همکار شوهرمهگفت : شوهرتم االن اون بیرون دیدم خیلی جذاب و خوشتیپه بهم میایین 

 گفتم : جدی ؟ کجا ؟ 

 _: گفتم که اون بیرون پایین پله ها وایساده منتظر توئه 



 قند تو دلم آب شد که گفت : چقدم بداخالق بود ،کم مونده بود به خاطر دیر اومدنم یه گلوله تو مغزم خالی کنه 

 _: مگه تفنگ تو دستش بود؟ 

 پوفی کرد و گفت: نه دیوونه الکی گفتم 

 چته دختر چرا انقد نگرانی ؟ مگه نمیخوای بری پایین ؟پسره هالک شد انقد منتظر موند آهانی گفتم .متوجه استرسم شد و گفت : 

 گفتم : چرا میخوام برم پایین ولی میترسم ،نمیتونم 

 خنده ای کرد و  عزیزمی زیر لبش گفت و بعد گفت : تو همینجا وایسا من برم بگم خواهر شوهرت بیاد باهم برین پایین 

 هر شوهرم؟ باشه خیلی ممنون یواش گفتم : خوا
 رفت بیرون و بعد از چند دقیقه با سیمین اومد تو .گفتم : سیم سیم چه خوشگل تر شدی 

 گفت : ببین چه کرده ؟ خودتو دیدی ؟ عین عروسک شدی 
 الکی براش قیافه اومدم و گفتم : میدونم میدونم 

 الناز  )میکاپ آرتیستم ( خندید و سیمین گفت : بیا بریم ببینم چه دمی درآورده 
 گفتم : سیمین اصال پشیمون شدم اگه میدونستم ازدواج کردن انقد ترسناکه پشت دستم و داغ میکردم همچین غلطی بکنم 

 ساله الناز  : همچین میگه ترسناک انگار میخوان بفرستنش فضا البته حقم داره کم سن و 
 سیمین گفت : نترس عشقم من خودم حواسم به همه چیز هست مطمئنم عالی پیش میره 

 برگشتم و رو به الناز گفتم : شمام امشب و پیشمون میمونید ؟
 داره میاد دنبالم   همسریمگفت : نه قربونت برم مبارکت باشه.من دیگه 

 شوهرت دوسته، خودتم که میگی با محمد دیگه، یانه اصال بگین اونم بیاد امشب تو جشنم باشین گفتم : خب بگین دیرتر بیاد 
 باشه   خوشم ازت اومدهچشمکی زد و گفت : چون خیلی 

 سیم سیم در اتاق و باز کرد و دستم و گرفت که نترسم و گفت : چقد یخ کردی 
 گفتم : خب بهت گفتم میترسم 

 ب نداره یه چند دیقه بگذره برات عادی میشه لپم و آروم کشید و گفت: عی
 رفتیم باالی پله ها وایسادیم و خاله جون تا از پایین چشمش به من افتاد گفت : خب انتظارا به پایان رسید عروس خوشگلمونم اومد 

گشت سمت من و جونم به و من فقط چشمم به محمد افتاد که داشت با یک مرد سن باال و خوشتیپ حرف میزد.بعد بر ن همه نگاهم کرد
اون برق چشمای مشکیت.خدای من زیباترین صحنه ای که به عمرم دیدم . از خودش جذاب تر و خوشتیپ تر و خفن تر به خدا که 

انقدر کیف میکردم به به و چه چه همه رو میشنیدم. فکر کنم اگه من هیچ حرکتی نزدم اونم همینطوری میخواد زل بزنه به من .خودشه. 
یاسی و ندائم بودن داشتن از حسودی منفجر میشدن .وایسا ببینم اون دیگه کیه پیششون . چشمام و یه بار باز و بسته کردم ببینم تازه 

 درست میبینم یا اشتباه.خودشه ،نازنین.ازش متنفرم این آشغال اینجا چکار میکنه .
 سیمین من و به خودم آورد و گفت : برو پایین دیگه صدای 

به محمد اشاره کرد منم از پله ها آروم آروم پایین رفتم و خودم وبه محمد رسوندم .لبخند محوی روی لباش بود و چشماش بعد با سر 
برق میزد .بهش سالم کردم .با همون لبخند قشنگش بهم سالم کرد.ولی نمیدونم چرا بالفاصله بعدش جدی شد و با همون جدیدت دستم و 

عینهو رویا بود فقط ای کاش معمای این دختره نازنین  ی محوطه بود و پایینش مهمونها نشسته بودن.گرفت و  رفتیم سمت تراسی که تو
حل شه و خیالم راحت بشه که اون هیچ نقشی تو زندگی محمد نداره .اگه نداره پس اینجا چکار میکنه . یاد محمد افتادم .چرا یهو قیافش 

ق باشه میخوام مثل قبلنا باهام مهربون باشه حتی اگه دوستم نداشته باشه.محمد دوستم تغییر حالت داد؟ من نمیخوام محمد باهام بداخال
 من فقط چند ماه باهاش زندگی میکنم پس باید قدر زندگیمو بدونم .داره؟

داشت چندتا از پسرای هم سن و سال خودش صحبت میکرد بعدش رفت سمت یاسی و ندا و اون دختره نازنین. محمد خم شد به سمت 
نازنین و اون در گوشش حرفی زد.بعد محمد به من نگاه کرد و اومد سمتم نیم نگاهی با اخم کمرنگی که داشت بهم انداخت و بعد نشست 

به قول برای الناز دست تکون دادم  و اونم برام بوس فرستاد.پیش روم و ازش گرفتم ش خوشحال بودم ولی کنارم .با اینکه کلی از وجود
بود که به نظرم الناز خیلی بهش سر بود.ولی قشنگ معلوم بود ازون  یچه کیفی میکرد. یه مرد کچل و خوشتیپ خودش همسریش

 پولداراس .
 _: راحت اومدی ؟ 

 برگشتم سمتش.قربون اون صدای رویاییت برم . گفتم : آره خوب بود ممنون 
 نگاهش و ازم گرفت و به روبه رو خیره شد. گفت : کسی مزاحمت نشد ؟ 

 سر چشم سبزه افتادم و گفتم : نه هیچکس مزاحم نشد اخم کوچیکی کردم و یاد اون پ



میرقصیدن جون.منم دلم میخواست با محمد رقص دونفری برم ولی... ما  قشنگدیگه حرفی نزد و فقط به رقصنده ها نگاه میکرد.چقدم 
بقیه آدما نبود. مثل اونایی که خانوادگی از قبل روز جشن و مشخص می کنن و میرن با خوبی و خوشی و باعشق  مثلازدواج کردنمون 

 به همدیگه خرید میکنن و آخرشم برای یه رقص رویایی و قشنگ تمرین می کنن.
 م صداش اومد : میدونم دوست نداری با من ازدواج کنی ولی بهتره که بخاطر به خیر گذشتن این قضیه تحمل کنی باز

ولی به زودی همه چیز  ندارمو دوست  شرایطبه چشماش نگاه کردم و اون با حرفی که زد خوشحالیم و ناکام گزاشت: منم اصال این 
 تموم میشه و میری پیش خانوادت منم همینطور

خیلی حرفش قلبم و اذیت کرد.اون برای دلخوشی من این حرف و زد ولی نا خواسته با حرفش قلبم و متالشی کرد.لبخندی زدم و بایه 
 اوهوم سر وته حرفمون  وهم آوردم.یکی از دوستای محمد که دختر بود گفت : عروس خانوم نمیای باما برقصی ؟

 سیمینم برگشت و با لبخند گفت که : بیا 
چون داشتم از سکوت و خونسردی محمد کالفه میشدم با سر باشه ای گفتم و رفتم پایین. برگشتم ببینم محمد داره نگام میکنه یا نه منم 

ولی بعد باز حالت چهرش تغییر ولی داشت با تلفن حرف میزد .اخماشم طبق معمول تو هم بود. احساس کردم از چیزی حرصش گرفته .
روی لباشه. چشم چرخوندم بین مهمونا ببینم اون دوتا عفریته چکار می کنن داشتن من و نگاه میکردن ودر کرد و من دیدم که لبخند 

گوش هم چیزایی میگفتن .ولی اون دختره نازنین داشت با تلفن حرف میزد.اونم با چه کیف و حالی.دو باره به محمد نگاه کردم .نه ...نه 
نقدری میشناسمش  و میدونم انقدری مرد و با شخصیت هست که تا وقتی که من همسرشم با محاله محمد به من خیانت نمیکنه .حداقل ا

کس دیگه ای نباشه. اصال شاید باهم حرف نمیزنن.ولی چرا هردو با هم دیگه تماساشون و قطع کردن. با اخم برگشتم سمت سیمین که 
 انقد لب و لوچت آویزونه ؟گفت : دختر سه ساعته دارم صدات میکنم کجایی تو هپروتی ؟ چیه چرا 

 گفتم :هیچی بریم دیگه مگه نمیخواستی افتخار بدم باهات برقصم 
بچه پررو کشداری گفت و من رفتم وسطشون.انقد همشون قربون صدقم میرفتن فکر میکردم صدساله که میشناسنم.یکیشون که داشت 

باهام میرقصید گفت : من سپیده ام دوست محمد انقد تو سرش غر زدم که چرا یه عکس از تو نشون ما نمیده که آخر عروسیت  واینجا 
 گرفت که ما دهنمون بسته شه 

 کی دیگشون گفت : چقدم خوشگله ی
 رعنا : بله دیگه من گفتم محمد سلیقش خوب 

باشم و الکی بد به دلم راه ندم . سپهر که اومد کل دخترای من اون وسط یه جوری میخندیدم خودم فهمیدم همش عصبیه.ولی من باید قوی 
محمد بود چون شنیدم یه پلنگی گفت  کراششوناونجا بودن  اونجا پریدن دورش که ببینم با کدومشون میرقصه. فکر کنم کل دخترایی که

 : دختره محمد و کرد مال خودش حاال دیگه این یکی روهم میخواد اجیر خودش کنه 
 بغلیشم گفت : خب خیلی خوشگل و با کالسه انتظار که نداشتی محمد بیاد تو رو بگیره 

 کل اکیپشون رفت رو هوا که دختر پلنگه دوستشو چپ چپ نگاه کرد و گفت : خیلی بیشعوری 
نیشخندی زدم و بهش نگاه کردم که شستش خبردار شد چرا.بعد منم رفتم نزدیک سپهر و سیم سیم و گفتم : چیه باز شما دو تا رفتین تو 

 الک هم 
 و الک تو سپهر نگاهم کرد و گفت : اتفاقا االن میخوام بیام ت

 هنگ اور شدم و گفت : چی چی ؟ 
 گفت : هیچی دستتو بده با هم برقصیم 

 گفتم : نه نه من افتخار نمیدم با تو برقصم 
  عفریتهقیافش و چپکی کرد و گفت : برو ببینم 

 تای ابروم و باال دادم و گفتم : بعدشم اینجا دخترای زیادی هستن که دوستدارن با تو برقصن 
 ؟ سپهر : مثال

یواشکی به اون دختره که پلنگه اشاره کردم و بلند خندیدم. پلنگه یه عشوه خرکیم اومد و پاهاش گیر کرد به جایی نزدیک بود کال 
متالشی بشه .به سپهر نگاه کردم چشماش نزدیک بود از حدقه بزنه بیرون و گفت : یا خدا من با این برقصم کمر واسم نمیمونه .طرف 

 ه کیلو کرم پودر 30فقط 
انقد مسخره بازی در  خالصه دیگه دستم و گزاشتم تو دست سپهر و آهان ده بیا وسط .خندم گرفت و نتونستم جلوی خودم و بگیرم.

همچنان داشتم با سپهر میرقصیدم که موقع چرخیدن چشمم افتاد به محمد.داشت نگام میکرد.حالت من و سیمین مردیم از خنده .  آوردیم
و با چشمای تنگ شدش به احتمال زیاد داشت به چیزی فکر میکرد.هرچی که بود خیلی ذهنش و درگیر کرده  صورتش خیلی گرفته بود

بود چون هرچقدر زل میزنم تو چشماش اون همچنان داره من و نگاه میکنه حتی حالت صورتشم تغییر نمیکنه . سیمین در گوشم گفت : 
 چرا بهش نمیگی بیاد باهات برقصه ؟

دارن کاپل میرقصن . رفتم سمت محمد.یکی از دوستای پسرش نزدیکش شده بود و داشت حرفی بهش میزد.بعد دیدم همه به خودم اومدم 
 گفت : تبریک میگم خانم واقعا هردو برازنده ی هم هستین  اونجا وایسادمکه من رفتم 

 لبخندی بهش زدم و گفتم : خیلی ممنون 
 چجوری میخواین تحملش کنیدگفت : فقط محمد یکم ردیه من موندم شما 

 بلند خندیدم و گفتم : ای بابا اینم سرنوشتیه که برایم ن تعیین شده ناچارم باهاش کنار بیام 
پسره غش کرد تو خنده و خطاب به محمد گفت : خوبه خوشحالم  احتماال خدا شمارو فرستاده با این همه حاضر جوابیتون انتقام مارو از 

 محمد بگیرین .



نه ی محمد  ورفت.سرش پایین بود ولی  حس کردم لبخند کمرنگی رو لباش نشسته .دل و زدم به دریا و با لبخند گفتم : بلندشو زد رو شو
 با من برقص 

فکر کنم جا خورد چون شنیدن اون حرف از من مغرور یکم غیر عادیه. نگاهش و از زمین گرفت و به چشمای من دوخت .هیچ حرفی 
 و گفت : عشقای من پاشید ببینم همه منتظر شمان  شد نزدیکمون وو بالفاصله صدای خاله جون اومد بینمون رد و بدل نشد 

همه  محمد دست من و گرفت و از روی صندلی بلند شد بعدشم من دنبالش از پله ها پایین رفتیم تو پیست رقص وسط جمع قرار گرفتیم.
و دستم و گرفت .منم دستم و گزاشتم روی  شونش.محمد  رو پهلومو گزاشت جیغ و هورا می کشیدن و بهمون لبخند میزدن.محمد دستش 

 من هیچ وقت دونفری نرقصیدم و بلدم نیستم.آروم گفت : 
بعد ازین که تودلم هزار بار قربون چشمای معصوم و وحشیش هم زمان رفتم لبخندی زدم و گفتم :عیبی نداره کار سختی نیست فقط باید 

 حرکت کنیمهماهنگ با ریتم آهنگ 
 !!ش و باال دادن و گفت: ولی ظاهرا شما خوب بلدی یه تای ابرو

 نیش خندی زدم و گفتم : بله من قبال دو نفری رقصیدم )منظورم بابا فرهادم و بابام بودن(
 به تواونم خونسرد تر از من نگاهم کرد وگفت : آفرین 

 _: جدا ؟
 _: بله 

براق و زیبا بود.دلم خواست بهش نزدیک تر باشم.و همینکارم کردم اونم دستش و دور  چقدر زیبا بود تو این لحظه .چشمای مشکیش
تر اونم صورتش و نزدیک بدن محکم تر کرد و بهم نگاه میکرد.صورتم فاصله ی خیلی نزدیکی باهاش داشت.هنوزم فکر میکنم خوابم.

آورد که همون لحظه یکی از نگهبانای محمد که بهتره روش اسم خروس سگ محل بذاریم صداش زد.محمد به من نگاهی کرد و بعد 
مینداخت اومد نشست پیشم و رفت سمت اون مرده  وباهم رفتن .منم برگشتم سر جام نشستم.خاله جون که از خوشحالی داشت پوست 

 همه فکر کردن طراحی کردین از قبل عروسک من  یدین که . یلی خوشگل رقصگفت : قربونت برم خ
 گفتم: فداتشم خاله جون دیگه وقتی عروس قرتی میگیرین همین میشه 

 لپم و کشید و گفتم: تو عروسم نیستی دختر قرتی خودمی 
 یکم اشک تو چشماش حلقه بست و بعد گفت : محمد کجا رفت؟

 اونم رفت گفتم: نمیدونم یکی از محافظا صداش کرد و 
 اخمی کرد و گفت: باشه نفسم تو همینجا بشین من بر میگردم.

باشه ای گفتم و به فکر فرو رفتم.یکم از آبمیوه که روی میزم بود خوردم که حالم جا اومد.زمان سرو شام شد ولی محمد هنوز نیومد.همه 
 م  رفته کجا تو شب عروسیش نمیدونستم چی جوابشون و بدم بگازم میپرسیدن آقا داماد کجاست ولی واقعا 

 کجا رفته یک ساعته غیبش زده  تسیمین اومد پیشم و شام خوردیم گفتم : سیمین به نظر
 سیمین: بابا غذاتو بخور دختر هرجا رفته باشه برمیگرده دیگه نرفته که نیاد 

 ولی خب دلم شور میزنه دیگه میگی چیکار کنم؟گفتم : اصال خوشم نمیاد نفوذ بد بزنم 
 پرت کن بغلش  خوئتوهیچی بشین غذات و بخور بعدشم که شوئرت اومد _: 

 کردم و گفتم : فیلم ترکی زیاد نگاه میکنیا نازکپشت چشم 
 تا دلت بخواد  اوووو _: 

بعد از شام با سیمین دور از همه ی مهمونا رفتیم که توی محوطه قدم بزنیم . من یکم آروم تر شده بود و با سیمین می گفتیم و می 
خندیدیم که ندا و یاسی رو در حال سیگار کشیدن دیدم و سیمین دست من و گرفت و داشتیم ازشون دور میشدیم که ندا با اون موهای 

 یه فرار مکینی نکنه میترسی بدزدیمت ؟ زیادی بلوندش گفت : چ
 یاسی : آخه نه که تحفه ان 

 ما هیچی جوابشون و ندادیم و خونسرد بودیم . من یهو گفتم : البد هستیم که شما ما تحتتون با این شدت سوخته 
ر که عاشقشن انتخاب کرده خیلی ندا دندوناش و روهم فشار داد و با نیشخندی گفت : البد فکر کردی چون محمد تو رو از بین هزار دخت

مهمی .نه عزیزم راه  و اشتباه میری اون عشق داره.کسی که جونش و براش میده اگه میبینی االن زنشی به خاطر اینه که یا بی پولی 
 دلش برات سوخته یا ...

 تورو سننه  .سیمین پرید وسط حرفش و گفت : به هردلیلی که زنش شده تو برو پماد سوختگی بزنجایی که سوخته
 رو پرت کرد عقب .وحشی  ندا با عصبانیت حمله کرد به سمت ما که کسی اومد بینمون و ندا

بـــــــــــــله خودشه قهرمان من .ولی من خیلی ناراحت بودم.محمد اخم غلیظی کرده بود.به من نگاه کرد که نگاهم و ازش گرفتم و رفتم 
عمو همایون با اون و سر کشیدم وبا عصبانیت کوبیدمش روی میز.پیک روی میزم بود  به سمت جمعیت.دیگه نمیدونم بقیش چیشد.یه

 ؟نگاهش به من اشاره کرد و خاله ام اومد سمتم و پرسید: چیزی شده عزیزم ؟کجا رفته بودی سیمین کجاست ؟ محمد اومد 
  لبخند زورکی زدم و گفتم : خوبم خاله جون نگران نباش .محمد و سیمینم دارن میان

 گفت : اگه خسته ای میخوای بری باال یکم استراحت کنی من هستما 
 نمیدونم چرا بد داشت سرم گیج میرفت.چشمام خمار شده بود و دلم میخواست اون لحظه فقط تو تخت خواب باشم.

 خاله دست نوازش واری روی کمرم کشید و گفت : پاشو عزیزم برو یکم استراحت کن 
نمیدونم  به سختی قدم بعدی رو برداشتم .رفتم به سمت داخل خونه .با پاهای بیحالم یک پله رو باال رفتم و از روی صندلیم بلند شدم و 

نیست وایسم و پلکام داشت بسته میشد.صدای محمد و  توانمچم شده بود .حالت تهوعم داشتم.چند تا پله ی دیگه رفتم که دیدم واقعا در 



تنها چیزی که میفهمیدم آغوش گرمش بود.حال بدی  صدام میزد ولی نمی دیدمش.یکی از پاهام از روی پله سر خورد وشنیدم داشت 
 داشتم ولی همزمان باهاش یه حس رویایی لذت بخش بهم دست داد.

 . 
.چشمام و باز کردم و خودم و روی تخت دیدم تو اتاق. یه لحظه قاطی کردم که کجام و االن دقیقا چه زمانیه محضی چه آرامش و سکوت

درسته همون اتاقی بود که لباسم و توش عوض کردم و آماده شدم.لباسم؟ خوبه واسه همین زود نشستم و دور و اطرافم و نگاه کردم . 
از روی تخت بلند شدم و رفتم جلوی آینه ،دست مریزاد لخت باشی؟ مگه اینجا اروپاس؟  تنمه خخخ. نه پس انتظار داشتی لباسمحداقل 

الناز جون ناز شستت که هنوزم آرایشم تکون نخورده. حتی رژلب قرمزم .حس کردم ازپایین هیچ سروصدای بزن و بکوبی نمیاد. در 
رفتم سمت پله ها.محمد سر میز بزرگ و  چند نفری غذا  خوری اتاق و باز کردم و بعد ازینکه مطمئن شدم واقعا هیچ سروصدایی نمیاد 

نشسته بود و با اخم به شعله ی شمع خیره خیره نگاه میکرد.چه غذاهای رنگاوارنگ و چرب و چیلی.اینا برای من و محمده ؟ پس بقیه 
جذاب اال کشش نگاهم کرد که من از همون که متوجهم شد.چند ثانیه با همون نگاه کجان؟ از عمد با پاشنه های کفشم سرو صدا درآوردم 
 باالی پله ها چرخیدم سمتش و گفتم : پس بقیه کجان؟ 

 _: بقیه ؟
 _: بله مهمونا ؟خاله و عمو همایون اینا 

 نگاهش و ازم گرفت و گفت : رفتن 
 _: چی؟رفتن ؟

 چند تا پله پایین تر رفتم و گفتم : تو این موقع شب کجا رفتن؟ 
 _: تهران 

 ؟واسه چی گزاشتی برن  تهران؟گفتم: 
 نگاهم کرد که دوباره فکرم درگیر شد و گفتم : اصال چه اتفاقی وایسه ی من افتاد؟من..رو پله بودم..بعد حالم بد شد و ...تو...

 _:نیازی به حل معما نیست تو مسموم شدی روی پله گرفتمت و دکتر خبر کردم .حالت خوبه؟
 _:آره آره خوبم فقط...

 اال رو ول کن .بیا بشین شام بخور هیچی نخوردی از اول جشن _:این سو
 اینارو میگفت ولی خیلی لحنش جدی بود و با کسی شوخی نداشت.یه لحظه شک کردم این خود محمده یا نه..

 من نمیخورم فقط یه تلفن بهم بده زنگ بزنم به خاله  : رفتم پایین و گفتم
 ه داشتیم .گفت: باشه ولی اول باید غذا بخوری روی صندلی روبه روش نشستم.کلی باهم فاصل

 ولی میدونستم یه قاشق بذارم دهنم باال میارم.هنوزم تهوع داشتم  غذا بخورمنگاه هم کردیم .خیلی دلم میخواست 
 گفتم : نه من...

  همین که گفتمصداش رفت باال و با عصبانیت کوبید روی میز و گفت: 
اخمی کردم و با عصبانیت چند قاشق برنج و کباب ریختم .بعد چشمم افتاد به سس تند هالوپینو و دست بردم برش دارم که باز صدای آقا 

 کامل از بدنت خارج شه  مسمومیتدرومد و گفت: دکتر گفت فعال چیزای تند نخوری باید 
 میخورم تا بمیرم از شرت راهت شم ابروم و باال انداختم و گفتم: اومــــــــــ خوبه پس همش و 

 ی برنج و کبابم .کل سس و ریختم رو
 اونم تای ابروش و داد باال و با نیشخند گفت : این زبون درازیات دیگه اینجا جواب نمیده 

 تحمل کنم . این محمد من نیست.خیلی فرق داره.جدی و یه دنده .البته همیشه یه دنده بود ولی این یکی و دیگه نمیتونم
بدون توجه بهش چند قاشق خوردم.داشتم عین اژدها آتیش پس میدادم ولی لذتم میبردم. تو تمام این مدت محمد کنجکاوانه نگاهم میکرد و 

به سرفه کردن افتادم و آب ریختم تو لیوانم.محمد خندش گرفته بود و دیگه به قهقه افتاده بود.فکر کنم البته با چشمای وحشی و بیرحم.
 ثانیه گفتم: من میرم بیرون  30.بعد خوردن هشت لیوان آب در عرض دیوونه ی مجنونین مست باشه ا

 باز خنده ای کرد و با روبیک توی دستش ور رفت بعد گفت : دقیقا کجا ؟
 _:میرم قدم بزنم 

 دستش و به سمت در دراز کرد و گفت : به سالمت میتونی بری 
 هاش خیلی دختر کشه .بعد باز دوباره شروع کرد به خندیدن. خنده 

 عصبی شدم و گفتم : به چی می خندی؟ 

 نمیتونی بری  وگفت : جوج

 _: دقیقا چرا؟ 

 _: چون من اینطوری میخوام 

 منم با خونسردی گفتم: من هرجا بخوام میرم ،هرکاریم بخوام میکنم توام هیچ غلطی نمیتونی کنی



 نشنیدمخندش و خورد وعصبانی گفت:  چی گفتی؟

 و انداختم باال و خونسرد تر از قبل گفتم: همینکه شنیدیشونه هام 

سمت در ولی وقتی رسیدم به در اونم رسیدبهم و من با ترس برگشتم سمتش  دوییدمتو یه آن از صندلی بلند شد اومد سمتم.منم ترسیدم و 

 یه کاری میکنم همه شهر بریزن سرت جیغ میکشم و و از پشت خوردم به در. گفتم : اگه کاری کنی 

 خندید و گفت : آره معطل نکن جیغ بکش 

 دوباره برگشتم سمت در با مشتم چندبار کوبیدم به در و بلند داد زدم : کمک من و از دست این دیوونه نجات بدین 

 چندبار گفتم که محمد گفت :اصال بیا یه کاری کنیم

 میزنم .هان؟ چطوره؟ منتظر نگاش کردم که گفت:منم باهات داد

 چشم غره ای بهش رفتم و باز برگشتم و در و محکم کوبیدم و جیغ کشیدم. دیدم هیچ فایده ای نداره برگشتم سمت خودش

 دستاش و تو جیب شلوار کرده بود وبا چشمای شیطون نگام میکرد.دستاش و باز کرد و گفت : دیدی؟ هیج فایده ای نداره 

 قدم اومد سمتم و گفت : مخصوصا با اون جیغای لوس تو سرش و پایین انداخت و چند

کرد به ادا دراوردنم و با صدای نازک گفت: وویی مامان کمک ،ووش بابا من تو چنگای این هیوال گیرکردم ، اوی من مامانیم و  شروع

 میخوام 

 خندم گرفته بود ولی خشمگین نگاش کرد و با دستای مشت شده گفتم: ادای من و در نیار 

میکرد.سرش و باال آورد و با چشمای مشکیش که حاال مثل پسر بچه  دیوونمبهم نزدیک نزدیک شده بود.تا جایی که بوی عطرش داشت 

 های خوردنی شده بود به چشمهای نیمه اشکیم نگاه کرد و گفت:ینی من برات انقدر وحشتناکم؟

 ولی تو حمله کردی سمتم: ¨خواستم بگم نه شما تاج سری ولی گفتم

نگاهش بین چشمام و موهام رد و بدل شد و گفت : عزیزم من حمله نکردم سمتت میخواستم بیام آرومت کنم .تو خیلی از من عصبانی 

 بودی . میخواستم با اون حرکتم لبخند رو لبات بیارم ولی تو ناراحت شدی ازم 

 یم به چشمای مثل الماسش نگاه کردم دستش و به سمتم دراز کرد و گفت : بیا بر

 دستش و نگرفتم و پسش زدم بعد گفتم : من با تو هیچ جا نمیام 

 و باال انداخت و گفت : نمیای؟ ابروهاش 

 _:نچ 

 _:نمیای 

 _: نچ 

 _:رو حرفت هستی دیگه 

 _:اوهوم 



ولم کن مگه . اخمی کردم  و زدم روشونش و گفتم : رو هوا مونددر عرض یک پلک زدن دیدم با یک دستش من و بغل کرده و پاهام 

 وری بغلم کردی ،زود باش بذارم پایین چتم اینطمن ب

 پاهام و تو هوا عین وحشیا تکون دادم ولی مگه پسره ول کن ماجرا بود. 

 تا خوابت ببره انقد تو سرم جیغ جیغ نکنی  بخونمگفت : آره بچمی میخوام تو بغلم برات الالیی 

 ارم بابابزرگ اخم کرد و گفتم : من به الالیی تو احتیاجی ند

 خیره خیره به چشمام نگاه میکرد که گفتم: چیه ؟ 

خواست حرفی بزنه ولی ترجیح داد ساکت بمونه. همون طوری که تو بغلش بودم حرکت کرد به سمت پله ها . دستم و دور گردنش 

اراده چشمام خیس شد و گذاشتم اشکام جاری بشن.نه اون حرفی میزد نه من تا وقتی که  شونش بیانداختم و سرم و گزاشتم روی 

و از همون  نشوندمبزرگ خوجل که من کفم برید از دیدنش ولی اون لحظه تو حس بودیم جفتمون .لبه ی تخت رسیدیم به یه اتاق خیلی 

 ؟داد زدی  فاصله ی نزدیک به چشمام نگاه کرد. با صدای آرومی گفتم : چرا سرم

لبخندی زد و گفت : خب من ... من نگرانت بودم. تو خیلی بد مسموم شدی و از حال رفتی.قبلشم به شدت رنگت پریده بود .سر میز 

 بزنی  بجبازی با من میخواستی به خودت آسیشامم به خاطر ل

 ش کردی کهگفتم : با اون دادی که زدی بدتر

 نگاهش یکم شیطانی شده بود. به فکرای پلیدش پی بردم و با چشمای گردم گفتم : هان ؟ چیه؟ . خندیدم که دستش و آروم کشید روی گونم 

دستم هلش دادم  عقب ولی آخه مگه زور من به این خدای عضله  بابا خنده ی شیطانیش بهم فهموند که واقعا دیوونه شده.اخمی کردم و 

 میرسه ؟ با اخم گفتم : ببین محمد من دوست ند...

بام و آروم میبوسید هرچند داشتم بیهوش میشدم فوران کرده.از نوک پا آتیشی شدم تا فرق سرم. ل توم ظه فکر کردم کوه آتشفشان یه لح

رفتم اون سمت تخت نشستم . گفتم : این چه کاری بود کردی ؟ هان ؟ مگه دستم و گزاشتم روی شونش و خودم و ازش دور کردم و ولی 

بخاطر همون دلیلیه که  کنم حرکتی کردم؟ محمد خوب تو گوشات فرو کن من اگه قبول کردم باهات ازدواجمن ازت درخواست همچین 

 خودت میدونی.وگرنه هیچ قصد دیگه ای ندارم 

 سر نمیزنه  مداشت بهم میخندید که گفت : باشه خانم مارپل چشم من دیگه همچین خطایی از

 خشید ولی آخه تو دیگه رسما زن منی کوچولو بهش نگاه کردم که گفت : چیه خب دارم میگم بب

 چشمام خیس شد و بی اراده از دهنم پرید : رسما زنتم قلبا که همچین حسی به من نداری 

 لبخندش کمرنگ شد و با چشمای پرسوالش بعد مدت طوالنیی سکوت ازم پرسید : کسی چیزی گفته ؟ ناراحتت کرده ؟ 

 دادم . لبام لرزید و به عالمت نه سرم و تکون

 گفت : امشب این دوتا دیوونه چی داشتن بهت می گفتن 

 دستم چشمام و پاک کردم و گفتم : هیچی  و یاسی رو میگفت ندا

 _: چرا گفتن ،بگو چی گفتن ؟ 

 به چشماش نگاه کردم و خیلی جدی گفتم : حقیقتو عزیزم .حقیقتو گفتن 

 سر پشیمون شد و از اتاق زد بیرون  نفس عمیقی کشید.چند باری اومد بهم نزدیک بشه ولی آخر



 .رو گونه هاممنم وقتی رفت این و حق خودم دونستم با شدت بیشتری اجازه بدم اشکام بریزن 

 . انقدر روی تختم دراز کشیدم و بالشتم و خیس کردم که خوابم گرفت و بیهوش شدم

چون میدونستم  باز نکردمهوای خیلی خنک به صورتم میخورد و باعث شد از خواب عمیق و گرم و نرمم بیرون بیام.ولی چشمام و 

کسی که االن داره موهام و سر و صورتم و نوازش میکنه دستای مهربون اونه.دلم میخواست این لحظه تو دنیای واقعی اتفاق افتاده باشه 

. نفسم و فوت کردم بیرون و فهمیدم که اونا همش خواب و خیال بود.ولی که باز کردم کسی رو اونجا ندیدم  چشمام و و خواب نباشه .

یرسید به به . بعد از اینکه سر و صورتم و شستم پنجره ی بزرگ اتاق باز بود و همچنان نسیم خنک میومد و یکم بوی بارون به مشامم م

کسی اونجا نبود غیر از یه خانوم که وقتی نشستم پشت میز صبحونه اومد برام چایی ریخت خودم خوشگل و مرتب کردم و رفتم پایین . 

 و گفت : خانوم هرچی خواستین بهم بگین 

 ؟_: خیلی ممنون میتونم اسمتون و بپرسم 

 _: بله خانوم اختیار دارین .سیما هستم 

 لبخندی زدم و گفتم : خیلی ممنونم سیما 

 م : محمد رفته ؟ بعد یکم به فکر رفتم و گفت

 یکم من و من کرد و گفت : نه خانم .آقا خونه هستن 

 چشمام گرد شد و به دور و اطرافم نگاه کردم و گفتم : اگه خونس پس چرا من نمیبینمش  

 خنده ای به چشمای گردم کرد و گفت : راستش ..آقا حالشون خوب نیست تب شدید دارن 

دیشب تا صبح زیر بارون بودن تازه همین نیم ساعت پیش اومدن خونه .از تب داشتن  زدم بهش که خودش گفت : آقابرو بر زل 

چکار کنم ؟  بایدمیسوختن منم که بهشون نزدیک میشم سرم داد میزنن میگن برو بیرون . دست و پام و گم کردم و گفتم : خب االن من 

 .میدم براش انجامهرکاری هست بگو من 

چه درندشتی بود اصا این عمارت یه پا بهشت برینه واسه خودش. سیما گفت : من این دمنوش و درست با هم رفتیم تو آشپزخونه که 

گفت جوش بیاد رفتم پشت در اتاقش و در  سیماتا اون چیزی که  میکنم خیلی خوبه شوهرم که یه بار تب کرده بود این زود خوبش کرد .

خوندم .خدا الهی من فداش بشم با یه اخمی چشماش و بسته بود که بیا و ببین پتو سرم و بردم تو و چشم چرزدم .وقتی کسی جوابم و نداد 

تا خرخره کشیده بود باال. نگران شدم چون خیلی سخت نفس میکشید. رفتم باال سرش و  از صدا زدنش پشیمون شدم. دستم و آروم  رو

تاریکی و سکوت اینجا ازش گرفتم و برگشتم باال. اصا  ن وگزاشتم روی پیشونیش .وای خیلی داغ بود . با عجله برگشتم پایین و فنجو

 در و آروم پشت سرم بستم و رفتم نزدیکش.فوران میکنه اوه اوه . 

 آروم صداش زدم که بیدار نشد.سینی رو روی میز گزاشتم  و یکم خم شدم روی صورتش و دوباره گفتم: محمد 

 این و بخور ،برات خیلی خوبه  شوکمرنگی زدم و گفتم : محمد پا. لبخند به سرخی میزدن چشمای قشنگشو باز کرد .یکم

داشت و بدون هیچ حرفی نگام میکرد. بعد مدت خیلی طوالنی سرش و به تایید تکون داد  واومد بلند شه که اخم کمرنگی بخاطر تبش 

 نتونست و اخم کرد.بازوش گرفتم و گفتم: دستتو بده کمکت کنم 

 تو همون حالت گفتم : بذار یه متکا بذارم پشتت  کمکش کردم بشینه روی تخت و

. من تحمل بلندش و نا منظمش .فکر کنم حالش خیلی بد باشه  یصورتش و البه الی موهای موجدارم حس کردم و همینطور نفس ها

بهم نزدیک نشو  عذاب کشیدنش و ندارم.متکارو که مرتب کردم کمکش کردم که بره عقب تر. باهاش چشم تو چشم شدم که گفت : زیاد

 ،توام مریض میشی 



لبخند کمی به این همه نگرانیش زدم و ازتوی قوری کوچیک و خوشگلی که توی سینی بود براش از اون جوشونده هه ریختم تو فنجون 

نار. فنجون و گرفتم سمتش .به صورتم نگاه کرد و فنجون و از دستم گرفت .وایسادم همونجا و موهام که ریخته بود تو صورتم و دادم ک

 و به بینیش نزدیک کرد که لبخندی زدم و گفتم : توش سم نیست .

 گفتم :بخورش واست خیلی خوبه . کرد کهنگام 

 یکم ازش خورد که با چشمای گرد نگام کرد و گفت : خیلی داغه سوختم 

 .یواش بخور تای ابروم و باال انداختم و گفتم : پفیو صبری 

رفتم روی تخت نشستم کنارش و نگاش کردم.عین پسربچه های تخس به روبه روش خیره شده بود و از دمنوش میخورد.ناخواسته 

 لبخندی رو لبام نشست که سریع نگاهم و دزدید.لبخندم و جمع کردم و گفتم : 

 اولش یکم عرق میکنی ولی بعدش حالت خوب میشه 

 گفت : خوشمزس 

 با پررویی گفتم : دستم درد نکنه  ابروهام و باال دادم و

 یکم با حالت گنگ نگام کرد و بعد نگاهش و به روبه رو دوخت .االن میگه این دختر از خود راضی کیه من گرفتم .

 ولی فکر کنم بدمزه بود چون به زور داشت میخوردش. 

د ازینکه از اتاق رفت تا امروز صبح زیر بارون نزدیک یک ربعه که محمد خوابش برده و من دارم تو اتاقش قدم میزنم.ینی دیشب بع

 بوده.من اعصابش و خراب کردم وگرنه..

 در اتاق زده شد که یواش گفتم : بله بفرمایین تو 

 ببیرمشون سیما اومد داخل و گفت : 

 گفتم :آره ببر خیلی ممنون 

 سینی و وسایل و برداشت که گفت: آقا خیلی عرق کردن 

 ن کوتاه بذار کنارش که وقتی بیدار شد بپوشه گفتم: آره یه لباس آستی

 چشمی و گفت و اومد رد بشه که گفت : راستی خانوم ، یه خانومی زنگ زدن خونه  وسراغ شمارو گرفتن 

 اخمی کردم و گفتم : سراغ من ؟ 

 _: بله خانوم 

 گفتم : خیلی ممنون خودم بهش زنگ میزنم 

 میتونه با من کار داشته باشه.وقتی رفت شدیدا به فکر فرو رفتم که کی 

با کلی فکر که تو مغزم ریخته بود پله هارو رفتم پایین.کل خونه به خاطر هوای ابری و بارونی تاریک بود که من ازش لذت میبردم. 

اله جون چقد رفتم تلفن و برداشتم و به شماره ای که زنگ زده بود زنگ زدم. با شنیدن صدای خاله جون بال درآوردم و گفتم : سالم خ

 خوشحالم صدات و میشنوم 

 اونم هیجان زده شد و گفت : قربونت برم منم خیلی خوشحالم .دلم برا صدای قشنگت تنگ شده بود . 



 بعد ادامه داد : اونجا اوضاع چظوره همه چی خوبه ؟ محمد که بداخالقی نمیکنه ؟

 باشه همه چی خوبه . راحتگفتم : نه عشقم خیالت 

 حرف زدیم خاله مکثی کرد و با شک گفت : اال جان؟یکم که باهم 

 گفتم : جونم خاله جون 

 گفت : من یه خبر خوب برات دارم 

 گفتم : سراپا گوشم 

 گفت : خب حاال بعدا بهت میگم 

 _: خاله جون میگی خبر خوب داری بعدشم نگفته میخوای در بری نه نمیذارم بگو دیگه خواهش میکنم 

 من دیشب پیش خانوادت بود خنده ای کرد و گفت : 

 چشمام گرد شد و با صدای آروم تری گفتم : خب چی شد ؟ باهاشون حرف زدی ؟ حالشون خوبه ؟ 

 گفت :آره حالشون خوب بود فقط قبل ازینکه بهشون بگم از تو خبر دارم خیلی همه حالشون گرفته بود و فضای خونه سوت و کور 

 ؟ خوشحال شدن آره ؟ گفتم : خب بهشون گفتی از من خبر داری

گفت : خوشحال شدن ؟ انقد توروحیشون تاثیر گزاشت که تو این یه روز همه چیز تغییر کرده مامانت ،بابات همه. عکستم بهشون نشون 

نگفتم فقط  وفعالدادم کلی ذوق کردن به قند عسلشون مگه میشه خوشحال نشن. ولی بهشون نگفتم کجایی .حتی قضیه ازدواج تو و محمد 

 گفتم که پیش من جاتون امنه و اینکه چرا این اتفاق افتاده .

 نفس عمیقی کشیدم و اومدم چیزی بگم که با دیدن محمد ترسیدم و تلفن و کوبیدم سرجاش 

 اخم کرده بود وگفت : کی بود ؟ 

 با خونسردی جواب دادم : خاله جون 

 _: چی گفت؟ 

 _: چیز خاصی نگفت .حال و احوال کردیم 

 که حال و احوال کردین _: آهان 

 _: بله 

 _: اینم منم که رنگم مث گچ دیوار سفید شده 

 یکم تعجب کردم بعد گفتم : من همیشه این رنگیم 

 _: تو که میگفتی من گندیم االن دیگه سفید شدی ؟ 

  تمیز شدمگفتم : خب حموم رفتم 

 خنده ای که گوشه لبش بود و جمع کرد  و گفت : چی گفت ؟ 



 عصبانی شدم و بلند شدم  فیس تو فیسش گفتم : میخوای بدونی چی گفت ؟ رفته پیش خانواده هامون و همه چیو  گفته 

 چشماش گرد شد و اومد بره سمت تلفن و گفت : مگه من نگفتم کسی حق نداره چیزی به اونا بگه  

 ؟گفته به تو چه جلوش وایساد م گفتم: حق نداری به خاله چیزی بگی خیلیم کار خوبی کرده 

 اخمش غلیظ شد و گفت : به من چه ؟ از سر رام برو کنار 

 مصمم تر شدم و گفتم : نمیرم 

 _: نمیری ؟

 _:نه نمیرم 

 سری تکون داد و گفت : باشه 

 دوال شد از زانو هام گرفتم و من بلند کرد 

 کن حوصلتو ندارم جیغ بلندی زدم و گفتم : محمد ولم کن این چه کار مسخره ایه میکینی ..ولم 

 توئه بچه رو دارم ؟  حوصله پرتم کرد رو مبل و با صدای کمی بلند و اخمو گفت : فکر کردی من

 ؟گفتم : اگه نداری چرا نمیذاری برم 

 رفت سمت تلفن و گفت : چون گردنم کلفته 

زینه های بهتر از تو رو برای ازدواج : منم میتونستم گ همونطور که پشتش به من بود با نیم رخی که خنده روش نشسته بود گفت 

 ولی میبینی که مجبورم انتخاب کنم 

ازین حرفش خشمگین شدم و با مجله ی بزرگ رو میز که عکس اسکارلت جوهانسون روش بود و برداشتم و حمله کردم سمتش و هلش 

گفتم : رو مخ من میدویی  حاال میخندی  و برگشت سمتم .میدونست عصبانی میشم واسه همین لبخند زد. تعادلشو از دست داددادم .یکم 

.با همون مجله تو دستم کتکش میزدم و میگفتم : منم خوشم نمیاد با تویی زندگی کنم که همش بلدی اخم کنی و دیوونه بازی دراری و از 

 بده دوتامون از شر هم خالص شیم  صبح تا شب با تو حوصلم سر میره زود باش طالقم

دستم و روی گونه های خیسم کشیدم و به قشنگ خل شده بودم. با جمله آخرم مجله رو پرت کردم تو دیوار و به نفس نفس افتاده بودم .

یه غافلگیر کننده محمد نگاه کردم.با قیافه ی پرسوال و متعجب دستاش و باز کرد که این کارا چه معنیی میده. بعد اومد سمتم و خیلی 

موهام و دستشو دور کمرم گزاشت و با دست دیگش سرم و به سینش چسبوند.این سکانس اصا هالیوودی بود باید سانسورش میکردم.

 تا این حد من و آتیشی کرد.کمرم و با دستای مردونش نوازش میکرد و حس امنیت بهم میداد. واقعا آرومم کرد همونی که 

خدایا شکرت که خانوادم خوشحالن.بعد به امروز فکر کردم و محمد.ناخودآگاه لبخند حرفای خاله جون فکر کردم .نشستم روی تختم و به 

.دو سه ساعتی تو اتاقم نشستم و رمانی که مدتیه دارم میخونم و داشتم میخوندم که بهونه ی رو لبم نشست و قند مثل همیشه تودلم آب شد

ی  از پنجرهکه برم تو چشمای محمد نگاه کنم . بعد ازونم اومدم برم پایین موندن بود چون واقعا روم نمیشد  اتاقخیلی خوبیم واسه تو 

ز محوطه به من نگاه به محمد افتاد .ا ماتاقم متوجه شدم کسی داره میاد  با دیدن ارشیا گل از گلم شکفت و ناخودآگاه نیشم باز شد. چشم

دوییدم به سمت پایین و پرییدم حرفی زد و سوار ماشینش شد.جون توفقط ما رو بکش بانگاهت جذاب.دیگاردش کنار دستش کرد بعد به با

رده ارشیا رو آوارشیا.آخ که چقد دلم براش تنگ شده بود .  بعد از کلی قربون صدقه رفتن و اینا وایسادم سر جام و با مردی که تو بغل 

حمد وایساده بود و به من لبخند میزد. گفت : سالم بانو خیلی خوشحالم که می ش مبود سالم کردیم.همون آقایی بود که شب جشن پی

 بینمتون 

 _: منم همینطور 



 بعد از خداحافظی با ارشیا رفتین داخل و گفتم : خب بگو ببینم وروجک عمو کجا رفت ؟

 _: عمو محمدم گفت یه سر میره خونه ی دوستش .گفت شاید یکم دیر بیام و کار دارم 

اومدی آهانی گفتم و بعدش بردمش باال که لباساش و عوض کنه .داشت لباس راحتی می پوشید که گفتم : خب عشقم بگو ببینم چی شد 

 پیش من ؟ 

 با شیطونی گفت : هیچی دیگه دلم برات تنگ شده بود همشم گریه میکردم می گفتم میخوام بیرم پیش خاله جونم 

 لبخندی زدم که دیدم رفت تو فکر.بعدش اومد کنارم نشست و آروم گفت : خاله مامانم میخواست من و بکشه 

 ؟چشمام گرد شد و گفتم : چی ؟ واسه چی میخواست اینکار و بکنه 

تو و بابای آشغالت چشماش پر اشک شد و  گفت : من و دوست نداره. یه شب بیدار شدم و دیدم با بالشت وایساده باال سرم و بهم میگه 

باعث تمام بدبختیای منید.بعد میخواست بهم حمله کنه که من دویدم و رفتم پیش بابا اونم همون شب زنگ زد به دکتر مامانم و بردنش 

 بیمارستان روانی 

یه غذای خوشمزه درست  با اینکه خودم وحشت کرده بودم ولی ارشیا رو گرفتم تو بغلم تا آروم بشه.بعدش گفتم : خب قربان پایه ای بریم

 کنیم؟

 ؟لبخندی زد و گفت : مثال چه غذایی 

 یکم فکر کردم و گفتم : اومــــــــــــــــ ، الزانیا 

 دستاش و کوبید به هم وگفت :پایه ام 

 باهم رفتیم تو آشپزخونه. به سیما گفتم : سیما چیزایی که برای الزانیا میخوایم و میذاری جلو دستم 

انرژی من خندش گرفت و برامون گزاشت روی میز بزرگ وسط آشپزخونه .بعدشم آماده شد و گفت : خانوم ماشین  اونم ازین همه

 منتظرمه من دیگه میرم 

باهاش خداحافظی کردیم و با ارشیا شیطونه الزانیارم با کلی به هم ریختگی  و شلخته پلخته بازی درست کردیم. ارشیا گفت : خاله 

 ه ها لباس خوشگل موشگل بپوشی تا چشمای عموم بزنه بیرون همونموق نمیخوای مثل

 ؟نگاه شیطونی کردم و گفتم: چشمای عموت بزنه بیرون یا خودت دوستداری

 کمکم میز و بچینی باید دماغش و کشیدم و گفتم : باشه پس اگه میخوای خوشگل بشم 

 و گفت : اطاعت میشه قربان  کله پوکشدستش و زد به 

بسته که از وقتی اومده دارم ازش کار میکشم میز و چید و من رفتم باال. گفتم حاالکه محمد میاد یه کاری کنم بیهوش اونم بچه زبون 

بین لباسا گشتم و بین دوتا لباس خیلی خوشگل خفن و قاتل گیر کردم. حاال کدوم و انتخاب کنم کدوم و جواب در کمد و باز کردم و  بشه.

 ز و برداشتم و رفتم پیش ارشیا گفتم : به نظرت این  و بپوشم یا این ؟کنم ؟ لباس بنفش و لباس قرم

 یه لیوان که تو دستش بود و گزاشت روی میز و گفت : این و 

 بنفشه رو گرفتم باال گفت : نه نه اون و 

 بعدشم آخرش گفت : خاله اون سری قرمز پوشیدی االن بنفش بپوش بهت میاد 

 داشتم میرفتم باال که ارشیا گفت : خاله ببببین چه میزی چیندم  مونده.  یادشمنگا کن بچه پررو چه 



 به میز نگاه کردم و ریسه رفتم . فقط الزانیارو گذاشته بود و دوتا دونه لیوان .گفتم : بیست بابا عالی 

ی زانو هام که آستیناش حلقه ای شتافتم سمت اتاق و زودی لباس و عوض کردم. خیلی خوشگل بود یه لباس بنفش کامال فیت تنم یکم باال

پهن بود و یقه ی حلزونی داشت. ساپورت تنگ مشکیم پام کردم با یه کفش عروسکی پاشنه بلند مشکی .جونم به این تیپ خوشگل خودم 

مشکی و رژی که به لباسم بیاد یکمم رژگونه زدم و گونه هام  چشمای افسونگر.موهامم سریع با ببلیس حالت دادم و آرایش الیت کردم .

برجسته شد.یکم صورتم به نصبت قبل الغر شده ولی هنوزم لپای خوش فرمم سرجاشن.بله دیگه آدم باید هی از خودش تعریف کنه 

 گفت : سالم عمو جون .صدای ارشیا رو شنیدم که 

راغ من و نگرفت مرسی واقعا . وقتی دیدم این سراغ بگیر نیست دستگیره رو محمد با صدای جذابش جوابش و داد و اصال هم که س

چرخوندم و رفتم سمت پله ها. یکم خجالت می کشیدم برم پیشش به خاطر امروز خدایا خودت به داد من زبون بسته برس. از پله ها 

 پایین رفتم و آروم سالم کردم 

 سرپا و گفت : سالم  دکرد و وایسا با ارشیا سر صحبت و باز کرده بود که به من نگه

به لباسام نگاه کرد و خواست حرفی بزنه که ارشیا با اون صدای مثل بوقش گفت : عمو ببین خاله جونم چه میزی چینده ..ببینم کفت 

 بریده ها؟ 

 من یهو وحشت کردم ازینکه 

 ه ارشیا گفت : عمو مگه تو با ما شام نمیخوری ؟ عمو جونشم عین یخ زده ها بود گفت : آره آره بریده ... اومد سمت پله ها ک

 محمد : نه من یکم خستم میرم بخوابم 

 یه نیم نگاه به من انداخت و از کنارم رد شد منم عصبانی رفتم پایین که ارشیا گفت : ولی عمو ...

 اصرار نکن پس ؟ عصبانی شدم و گفتم : ارشیا جان مگه نمی بینی میگه نمیتونم 

خم و تخم پرت کردم پشت سرم و نشستم پشت میز. بهش نگاه نمیکردم ولی حواسم بهش بود .از باالی پله ها چرخید سمتم موهام و با ا

 شد. ارشیا روبه روم نشست و گفت: اوه خاله چه جذبه ای  ناپدیدوبعد رفت سمت اتاق و از دیدم 

 اخم کمی کردم و گفتم : بشین غذات و بخور دیگه مگه گرسنت نبود 

از شام و جمع کردن و اینا نشستم جلوی تی وی ولی اصال حواسم به چیزی که می دیدم نبود . به ارشیا نگاه کردم .روی مبل  بعد

خوابش برده بود .تو دلم یکم احساس کردم دلم داره برای محمد میسوزه .خیلی تند رفتم نکنه ازم ناراحت شده. اصال به من چه تقصیر 

ن شام میخورد. نفس عمیقی کشیدم و رفتم باال .خواستم برم تو اتاق خودم که حواسم رفت سمت اتاق خودش بود باید میومد با م

من سرم کردم تو اتاق.دیدم یا چی؟ رفتم پشت در اتاق  و آروم در زدم .کسی جواب نداد و بزرگه.من آخر نفهمیدم این اتاق مشترکمونه 

 فتم : محمد در تراس اتاق بازه و باد پرده هارو تکون میده. گ

 صدام و نشنید نزدیک تر رفتم و دوباره صداش زدم.

ی تراس نشسته بود و باد به موهای مشکیش میخورد.یه پتو ام انداخته بود رو خودش. رفتم نزدیک در تراس و گفتم : روی صندلی تو

 دیوونه شدی ؟ 

بهشون میزد و زدم کنار و گفتم : میخوای دوباره مریض  بادمحوی گوشه ی لبش نشست و نگاه براقش عمیق تر شد. موهام و که  لبخند

 ؟بیا تو یش

نگاهش و ازم گرفت و مثل بچه های حرف گوش کن بلند شد و اومد داخل.در و بستم و گفتم : خوبه همین امروز صبح داشتی از تب 

 میسوختی



سرش و برد م نزدیک پیشونیش ببینم داغه یا نه که بهش نگاه کردم هنوزم داشت بی صدا نگام میکرد.احساس کردم تب داره .دستم و برد

 عقب و اخم کرد.

 دستم و آوردم پایین و با لبخند گفتم : نترس میخوام تبتو بگیرم 

 گفت : نمیخواد نگران من باشی حالم خوبه

 یکم به صورت جذابش که پایین بود نگاه کردم و گفتم : معذرت میخوام 

از کنارش رد شدم واز بوی ادکلن تلخش مست شد. نزدیک در که شدم گفت : من فقط به خاطر اتفاقی که برای ارشیا افتاده یکم ذهنم 

 .درگیره 

 برگشتم سمتش و گفتم : اوهوم 

 چطوره ؟ حالتلبخند قشنگش و زد و گفت : 

 یه تای ابروم و باال دادم و گفتم : خوبه  

باز عمیق تر نگاهم کرد که حس کردم صدای ماشین از محوطه میاد. اخمی کردم و رفتم سمت در بالکن و به ماشین مشکیی نگاه کردم 

و که میومد به سمت ساختمون.کنجکاو شدم .در و باز کردم و رفتم روی بالکن. وقتی دیدم اونی که از ماشین پیاده شد مهساس چشمام 

ام دست تکون داد و مطمئن شدم که خودشه. با خوشحالی در و بستم و رو به محمد که با چشمای خمار شده ی چهارتا شد. از پایین بر

 دختر کشش نگام میکرد گفتم : مهسا اومده 

 بی خیال سری تکون داد و گفت : خیلی خوبه 

داشت حتی با اینکه تظاهر میکرد خوشحاله. تند از کنارش رد شدم و بد و بدو رفتم سمت پله ها .به محمدفکر کردم انگار خیلی حوصله ن

باز شد پریدم تو بغل مهسا و اونم کلی ماچم کرد و قربونم رفت.حتی نزدیک بود گریش بگیره که من بهش گفتم جمع کن این  در که

 هندی بازیا رو .ارشیا با چشمای خوابالو گفت : خاله این دیگه کیه اومده ؟

 مد ببینش چقد نازه گفتم : عزیزم مهسا اومده خواهر مح

 ارشیا چشماش و مالید و گفت : تو که ازین نازتری 

 ؟مهسا خنده ای کرد و گفت : وایسا ببینم این وروجک شیرین زبون دیگه کیه 

 چقد حرف میزنه ؟ارشیا از کنار ما رد شد و یواش گفت : وروجک دیگه کیه 

 وشمزسدوتایی غش کردیم توخنده انقد که این پسره آبنبات ترش و خ

 تا اینکه به فکر رفتم و پرسیدم : مهسا چی شد که اومدی اینجا ؟اصال از کجا فهمیدی که ما کجاییم ؟از هر دری باهم حرف زدیم 

 _:قربونت برم .تا همین چند وقت پیش همه فکر میکردیم که شما...م

 ؟_:مردیم 

کرد.میگفت که محمد تو رو دزدیده و اینا..تا اینکه به خودشم ثابت  _:آره یک ساله هیچ خبری ازتون نداریم .اوایلشم بابات از ما شکایت

شد هم تو هم محمد تو خطرین و بعدشم که خاله اومد همه چیز تغییر کرد.منم با کلی زور و زحمت تونستم از خاله حرف بکشم که شما 

 م به شما سر بزنم بعد برم . . منم که دیگه داشتم میرفتم لندن گفتم قبل از همه چیز بیا کجایین و چی می کنید

 _: داری میری انگلیس؟ واسه چی آخه ؟ خودت تنها؟



 اون یکم کار داره اینجا _: نه با رامین میرم باهم عقد کردیم که بتونیم بریم . ولی رامین چند روز بعد از من میاد 

 گفتم : محمد میدونه ؟ 

 _: آره همه چیو بهش گفتم 

بهم نگاه کرد و گفت : ولی اال خیلی مواظب باشینا . میدونی که محمد خیلی داره تالش میکنه این قضیه خالفکارا و اون مردک قاچاقچیو 

 حلش کنه پس تو اصال نگران هیچی نباش . 

 اوهومی گفتم که دوباره خم شد سمتم و یواش گفت : عشقم نکنه من برم نیای بهم سر بزنی 

 انگلیس؟  مگفتم : ینی بیا

 همه چیز درست شد با محمد بیا پیش من گفت : آره عشقم پاسپورت که داری 

 یکم به فکر رفتم و گفتم : ولی من و محمد اونموقه دیگه باهم نیستیم که 

 لبخندی زد و دستش و زیر چونم گزاشت خواست چیزی بگه که به پشت سرم نگاه کرد. و رفت سمت داداشش .

 ش کرده بود و با حوله موهای خیسش و خشک میکرد .به به چه گل پسری محمد تیشرت مشکی تن

 انقد این دختر قربون صدقه داداشش رفت من یکی سرگیجه گرفتم . اومدن پیش من نشستن گفتم : میرم چایی میارم 

 محمد که لم داده بود به مبل نگام کرد و گفت : زحمت نکش من میارم 

قبل ازینکه جوابشو بدم از بغلم رد شد و رفت . تو دلم جونی گفتم و نشستم پیش مهسا .مهسا شیطون نگام کرد و گفت : می بینم که خوب 

 تربیتش کردی 

 شونه هام و باال انداختم و گفتم : به هرحال ما دخترا کارمون و خوب بلدیم  

خندیدیم فقط احساس میکردم محمد با وجود اینکه میخنده ولی فکرش درگیره  خیلی شب خوبی بود کلی بچه پرویی گفت که محمد اومد .

 . نکنه به مشکل خورده . برا مهسا غذا آوردم که خورد و بعدشم رفت تو اتاق من بخوابه. گفتم : امشب پیش من بخواب مهسا 

 برگشت گفت : عه ؟ عشقم من نیومدم که خلوت دو نفره ی تو و شوئرت و خراب کنم که 

 یکه خوردم و گفتم : نه عزیزم چه خلوتی ؟ چه خرابی ؟ منم میام امشب پیش تو میخوابم 

 گفت : جون آقا محمد خیلی می بخشید خانومتون و دزدیدیم 

 به تی وی نگاه کرد.پسره ی مغرور..خندیدم و به محمد نگاه کردم اونم پشت چشمی به مهسا نازک کرد و 

محمد روی میز بود .اومدم دیگه نرم دور بزنم دستم بردم سمت  از ردم و گوشیم یکم اونطرف تروسایل اضافی رو از رو میز جمع ک

گوشیم خیلی به محمد نزیک شدم و موهام به صورتش میخورد . اومدم گوشی و بردارم چالق بازی درآوردم و گوشی پرت روی مبل 

 ن برش میدارم دقیقا کنار محمد . داشت نگام میکرد بهش لبخندی زدم و گفتم : اال

 لبخندی زد و گفت : میری بخوابی؟ 

 تو چشمای جذابش زل زدم و گفتم : آره خیلی خستم 

 یه تیکه شکالت که تو دستش بود و آروم گزاشت رو لبم و گفت : خوب بخوابی 



 شکالت و خوردم و گفتم : شب بخیر 

رفتم باال و پیش مهسا دراز کشیدم .مهسا یه جوری  حقیقتا جایز ندیدم.سختم بود از پیشش برم اصال هم خسته نبودم ولی اونجا موندن و 

 غش کرده بود و دهنش باز بود گفتم االن من و میخوره .

خدایا این چه آتیش و عشقی بود که هیچ جوره دلم آروم نمیگیره مگه اینکه خودش پیشم باشه با صدای ژلوفن و نگاه ها و لبخند مردونه 

. محمد همیشگیمهچشمام و بستم و تو رویاهام با محمد پرواز کردم.کار به نهایت آرومی و بی حسی برسونه .و آرامش بخشش من و 

توی رویاهام دقیقا همون کارایی رو انجام میده که من دلم میخواد. البته االنم تقریبا همونه ها ولی اگه غرورش و بذاره کنار من دیگه 

کردم دلم میخواد شوهرم مغرور و بداخالق و تخس باشه.االنشم همین رفتار جذبه دارش من و هیچی از زندگیم نمیخوام.همیشه فکر می

قطره اشک و از رو لپم پاک کردم و شیدای خودش کرده ها ولی دیگه طاقت ندارم .دلم میخواد با زبون خودش بهم بگه که دوسم داره .

 خوابیدم و همه چیز و به خودش سپردم.

. 

 وونه چقدر میخوابی .مثال میزبانی باید ازم پذیرایی کنی اونوقت من پاشدم برات صبحونه درست کردم خانم پرنسس مهسا : پاشو دیگه دی

 آفرین حاال برام بیارش اینجا  :برگشتم نگاش کردم و گفتم ک

 ط کردم اومد سمتم و انگشتش و زد به پهلوم که جیغم رفت رو هوا و با بالشت افتاد به جونم .گفتم : باشه باشه غل

 سریع رفتم دستشویی و بعدشم که رفتم پایین سریع گفتم : محمد کجاس ؟ 

 صداش از پشت سرم اومد که گفت : محمد اینجاس 

 برگشتم نگاش کردم و دلم پاشید به در و دیوار ازینهمه لبخند دختر کش و چشمای قشنگش

 دستم و گرفت و نشوندم کنار خودش و مهسا و ارشیائم روبه رومون بودن. مهسا گفت : جون .محمد اینجا ، محمد اونجا ،محمد همه جا 

 محمد بادی انداخت تو غپغپ و گفت : بله ما اینیم سوپر من و از رو ما ساختن 

 مومشکی و قد بلند بود  ارشیا گفت ک نه عمو تو سوپر من نیستی .تو شبیه زورویی .زوروام مث تو

 محمد چاکریمی گفت و من واسه اینکه حرصش و درارم گفتم : ولی زورو خیـــــــــــلی خوشتیپ تر از عموت بود 

زدم که دوزاریشون افتاد. حرفم این بود ولی واقعا محمد خیلی خوشتیپه اگه نقش زورو رو به اون بدن دختر چشمکی به مهسا و ارشیا 

 . پراشون میریزه

یه لحظه تو ذهنم تصور کردم محمد زورئه من و داره از دست آدمای بد نجات میده و آخرشم من و بغل میکنه و سوار بر اسب سیاه 

 میریم خونه که صداش اومد و گفت : آره خب زورو خیلی خوشتیپه ولی واسه کسایی که سنشون اصال به این فیلم قد میده 

 ه من سنم قد نمیده من دیدم زورو رو بلند زدن زیر خنده گفتم : کی گفت

 گفت : آره دوبار.اون موقه که زورو میداد تو اصا وجود خارجی نداشتی 

 گفتم : پس چطور ارشیا بهت گفت به به و چه چه کردی .آهان نه چون ازت تعریف کرد ولی من چون حقیقت و گفتم زورت برد 

 از لحاظ عقلی ، حداقل تره چشمکی به ارشیا زد و گفت : آخه ارشیا از تو بزرگ 

 گرفت و گفت : با من در افتادی ورافتادی مهسا پاشید به در و دیوار من با مشت کوبیدم به بازوی محمد اونم بل 

  تای ابرومو باال دادم گفتم : باشه بچرخ تا بچرخیم 



 خودش و نگه داشت نترکه.بعدشم زبونم و بهش دراز کردم و مشغول خوردن شدم. لبخند گوشه لبش بود ولی به زور 

خیلی وقته به شرکت عزیزدلش سر نزده و به کارا رسیدگی بعد از صبحونه محمد رفت دنبال کارو باراش .اینطور که تعریف میکرد 

ه .مهسائم یواش بهش گفت : حاال که قراره یه مدت اینجا بمونیم برای اال هم یه کاری دست و پا کن بچه تو خونه حوصلش سر نکرد

 میره 

 محمدم گفت : یه کاریش میکنم  نمیذارم تو خونه بمونه 

 میشدم ینی . خوشحال شدم و رفتم تو اتاقم . انقد هیجان زده شدم که منم بالخره دست به کار میشم داشتم چل

 بپوش بریم مهسا اومد تو اتاقم و گفت : 

 چشمام گرد شد و گفتم : کجا ؟ 

 گفت : تو بپوش من میگم 

 : وا خب تا نگی من نمیپوشم من

 : بدو بدو تا نگفتم محمد بیاد بزنتت مهسا

 هه محمد من و نمیزنه من:_

 _:هه اگه من بگم میزنه 

 _: اتفاقا من بگم تو رو میزنه 

 _: باشه سر چقد شرط میبندی حرف خواهر عزیز دلشو گوش میکنه یا زن زبون درازشو 

 _: اومـــــــ سر یه پیتزا ده نفره 

 .حاال آماده شو میخوایم بریم لباس بخریم امشب مهمونی دعوتی _: قبول 

 گفتم : مهمونی ؟ 

 دوستای محمده  از _: آره یکی

 _: توام میای ؟

 مثل کنه._: نه من کجا بیام 

 بعد لحنش و با کالس کرد و گفت : محمد و خانمش و دعوت کرده 

برو بابایی گفتم و آماده شدم .اداشم در آورم که با زهر ماری از اتاق رفت بیرون .لباس پوشیدم و با خودم گفتم : امشب باید از همه 

 خوشگلتر باشم 

همیشه تحسینم کنه .بعد از لباس پوشیدن ارشیا رو گزاشتیم پیش محمد و گفتیم :  نمیدونم واقعا چرا این و گفتم شاید چون دلم میخواد محمد

 ما میریم خرید 

 گفت : کجا بسالمتی ؟

 مهسا : ببخشید امشب مهمونیه ها نمیخوای که با لباس تو خونگی بفرستیش 



 ؟_: خب خودم واسش میخرم تو چی میگی این وسط 

 _:خب من از تو خوش سلیقه ترم 

 مواظب خودتون باشین  من نگاهی کرد و با دودلی گفت : باشه فقطمحمد به 

 مهسا گفت : ببین چقد مهربونه .ماچ کردن نداره آخه 

 محمد لپش و باد کرد و مهسا با ماچش بادشو خوابوند 

 مهسا به من گفت : توام بکن تا بریم 

 ؟گفتم : چی 

 یواش گفت : بوسش کن 

محمد یکم خم شد منم با دودلی رفتم نزدیکش دستم و گزاشتم رو سینش یه بوس کوتاهی ازش کردم و بعد مهسا فهمید خجالت کشیدم 

 دستم و گرفت سریع رفتیم بیرون. گفت : چه مرگته لپات چه گلی انداخت تو که انقد خجالتی نبودی 

 گفتم : خب تو من و تو عمل انجام شده قرار دادی 

 ؟شت و گفت : اال تو حتی هنوزم پیش محمد نمیخوابی نگهم دا

 پیش کسی که دوستم نداره بخوابم  اخمی کردم و گفتم : من دوست ندارم

 مهسا اومد حرفی بزنه که بیخیال شد و گفت :حاال بیا بریم بعدا بهت میگم 

سمت مرکز شهر و پاساژای قشنگی که اونجا  بعدشم حرکت کردیم بهدستم و گرفت و نشستیم تو ماشین راننده ای که منتظرمون بود.

هو بود. من تو عمرم فقط دوبار اومدم کیش .یه بارشم خیلی بچه بودم عقلم نمیرسید االنم که عقلم به خیال خودم میرسه با خانوادم نیستم .ی

 یاد ماچی که از محمد کردم افتادم .چه شرفی ازم رفت. 

 مثل لبو شده  لپاتباز چی شده  :مهسا 

 تم : هیچی فکر کنم رسیدیم گف

باهم پیاده شدیم و رفتیم تو پاساژا .انقد همه چیز خوشگل بود فقط من و مهسا هر پنج دیقه یه بار فشارمون میفتاد. میگم شوهر پولدار 

ر گفت : هبه جز اینکه پولداره دست و دلبازم هست. هرچی چشممون و گرفت خریدیم .بعدشم آخر سر مهسا  تازهداشتنم نعمتیه ها .

 لباس برا امشب تو  مضخرفی بگی خریدیم غیر

 گفتم : خب چی می شد توام با ما میومدی 

 گفت :  به فرض که منم بیام کی مراقب ارشیا بمونه ؟

 گفتم : خب ارشیا بچمم میاوردیم 

 دارن چه برسه به ارشیا که همینجوریشم بی جنبس  ی_: چه زودم کردش بچه خودش. نه بابا دوستای محمد واسه توام بدآموز

ا رفتم که نگو با اون کله ی گنده و چشمای زرد گرد و خوشگلش. مهسا گفت : به به ،به به ببین چی پیدا تودلم انقد قربونصدقه ارشی

 کردم .



اندازش تا باالی زانو بود و نشونم داد  دستم و گرفت و بردم سمت ویترین یکی از مغازه های برند شنل . لباس مشکی کامال اندامی که

 گفت : اصا ببین قیافه مانکنه ام شبیه توئه 

 _: ای زهر با این تعریف کردنای خرکیت 

 ساله با شخصیت اومد جلومون و گفت : میتونم کمکتون کنم خانما؟ 40دوتایی خندیدیم و رفتیم تو مغازه . یه آقای تقریبا 

 میدین پرو کنیم ؟ 38لباس مشکیه رو سایز مهسا گفت : بله میتونید .اون 

 مرده چشمی گفت و رفت . گفتم : پرو کنیم ؟

 _: احمق منظورم تو بودی دیگه مثال داشتم بهت احترام میذاشتم 

 _:آهان 

 آقاهه لباس و داد دستم و گفت : بفرمایین مادمازل پرو ازون طرفه 

 رو بگم محمد بیا فکش و پیشونیشو باهم یکی کنه داشتیم میرفتیم که مهسا در گوش من گفت : مرتیکه پر

 گفتم : بابا مگه بدبخت چی کرده ؟ 

 _: نمی بینی هیزه ؟ مادمازل مادمازل 

 خندم گرفت .رفتم تو پرو و سریع عوض کردم. گفتم مهسا بیا این و ببند .

 مهسا اومد تو از پشت زیپمو باال کشید و گفت ک جون سفید و بلوری کی بودی تو 

 تم : من کجام سفیده آخه ،من گندمیم گف

 که برق میزنه _: گندمی خیلی روشنی 

کنیم .لباس و دادیم به دختره صندوق دار که مرده اومد پیشمون  حسابلباسه رو بدجور پسندیدم و رفتیم که از خنده روده بر شدیم اونجا.

 ؟و خطاب به من گفت : شما همسر آقای آرمان هستین 

 یه لحظه مغزم رد داد و به اطرافم نگاه کرد مهسا از پشت زد بهم و یواش گفت : با توئه دیگه احمق 

 بعد رو به مرده گفت: بله همسرشون هستن اال خانوم 

 مرده تعظیم کوتاهی کرد و گفت : خیلی خوشحالم که دوباره می بینمتون من همیشه محمد و به خاطر شما تحسین میکنم 

 من دهنم و باز کنم .گفتم : چته تو خل شدی ؟ نزاشتقیافه و با خیلی ممنون دست من و کشید و رفت .اصال  مهسا رفت تو

 _: ولم کن بابا مردک فقط میخواست الس بزنه ندیدی؟ 

 گفتم : مگه دوست محمد نبود ؟

 _: بود ولی خب من ازش خوشم نیومد 

 کردم.پوفی کردم  و از صمیم قلبم برای شفای این بچه دعا 

بعد از کلی گشت و گذار و تا اونسر دنیا رفتن و دور زدن با همون ماشینی که اومدیم برگشتیم خونه .محمد به من گفت :  زود برو 

 حاضر شو که دیگه باید بریم 



 گفتم : مگه دیر شده ؟ 

 به ساعتش نگاه کرد و گفت :نه ولی به موقع برسیم بهتر 

 م زیر زبونی گفتم : نکشیمون آن تای

 با خنده شیطانی داشت نگام میکرد گفتم : خودت چرا آماده نمیشی؟

 جوجه  سه سوتهاز جلوم رد شد و گفت : لباس پوشیدن من کار 

با انگشتش زد رو دماغم و مثه دیوونه ها خندید و رفت باال. اینم رد داد پس من دلم و به کی خوش کنم .حتی ارشیائم دیوونه شده و داره 

کار میکاپم و خودم ر و تا ته میکنه تو پهلو مهسا بنده خدا که از همه بدتره .ازشون قطع امید کردم و رفتم که آماده شم .دسته پی اس فو

و گونه های برجسته بعد عین این خال لباسم و که در   انجام میدم. یه آرایش الیت با تم کرمی خیلی شیک انجام دادم. با چشمای مشکی

جمع کردم که آرایشم پاک نشه.مشکیه رو تنم کردم  .متاسفانه انقد دستم و بردم عقب و با خودم ور رفتم آخر  لبام ومیاوردم چشمام و 

 نتونستم زیپ و ببندم. بلند داد زدم : مهسا 

نزدیک بیست بار صداش زدم ولی انگار کره .سرم و بردم پایین و موهای بابلیس کشیدم و ریختم روی شونم در که باز شد .گفتم 

 ببند زیپ لباسمو .دیوونه انقد صدات زدم حلق و حنجرم پاره شد.  یمهسا:

بهم نزدیک شد سرمای عجیبی رو پشتم احساس کردم . تازه فهمیدم چه بالیی داره سرم میاد. بدون اینکه نگاش کنم یکم سرم و چرخوندم 

ابرام .بعدش زیپ لباسم و آروم کشید باال و قسمت سمتش و دیدم که خود خودشه .با پشت دستش کمرم و که نوازش کرد حس کردم رو 

 چقدربود و اونم نگام میکرد.گنگ و نامفهوم . جا خوش کرده لبش گوشه یسرشونم و مرتب کرد.برگشتم سمتش و نگاش کردم .لبخند

 دخترن که تیپشو . با ساعت خیلی خفن و گروسمتبراقش و داده بود یک  یو موها پوشیده بود خوشتیپ شده بود .کت  شلوار مشکی

 گفتم : فکر کردم مهساس کش کرده بود .

 چشماش خمار شد و گفت : دیدم خیلی داری جیغ میزنی نگران حلق و حنجرت شدم 

آروم نا خواسته خندیدم و نگاش کردم. اونم همچنان با لبخند قشنگی به من نگاه میکرد.وویییش نگاش کن . روی پاهاش نشست و کفشام 

رد . دیگه با اینکاراش داشتم دیوونه میشدم. جنتلمن من امشب چش شده ؟حتما سرش به سنگ خورده .اون مگه کس پام ک باحوصله و

 دیگه ایو دوست نداره ؟ نکنه از سر ترحم اینکارا رو میکنه ؟ یا شایدم...

 به خودم اومدم دیدم کمربند لباسم تو دستشه بهم گفت : برگرد 

آروم روی چشمام گزاشت .خندیدم و گفتم : مگه  لباسم و لی اون به موهام نگاه میکرد . بعد کمربند برگشتم .از تو آینه می دیدمش .و

 نگفتی دیرمون میشه؟ 

 در گوشم گفت : اول سورپرایز بعد مهمونی 

 شیطانی نکنیادستم و گرفت و گفت : 

 گفتم : نکنه میخوای از باال پرتم کنی پایین 

 پایین از شرت خالص شم  _: دقیقا میخوام بندازمت

 دوباره بردم تو یکی از اتاقا و در و بست .یا خدا نکنه حالش بد شده ؟ نه بابا حالت عادی داشت که

 ؟!گفتم : محمد به خدا دارم خل میشم بگو چه نقشه پلیدی داری 

 نشوندم رو یه صندلی و گفت : خب االن بهت میگم نقشه پلیدم چیه 



چشبند بود از رو چشمام برداشت همش خدا خدا میکردم آرایشم نپاکیده باشه.تا چشمم به چیزی که روی میز کنسول کمربند و که حاال یه 

ه بدجوری می درخشید. برگشتم که به محمد ک بود افتاد حرف زدن یادم رفت.یا خدا چی میبینم ؟یه گردنبند پر از الماس بی نهایت شیک

و انقد قشنگ تزیین کرده بود که من داشتم دیگه روانی می شدم .تور باال  خیرسرم مشترکموناتاق نگاه کنم با چشمام از کاسه دراومد . 

و همه جا ی زمین پر بود از برگ گالی رز قرمزی که روشون اکلیل پاشیده بود.انگار و دور تخت انگار روشون ستاره ریخته بودن 

 م و گفتم : محمد چیکار کردی ؟ اینا همش کار خودته ؟ ،انگار که اون اتاق از کل کهکشان خارج بود .کلی ذوق کرد

 ابروهاش و باال انداخت و گفت : دست کم گرفتی .ارشیا و مهسائم اصال کمکم نکردن 

یکم به چشمای براقش نگاه کردم و نشستم پشت کنسول.گردن بندم و دادم دستش که برام بندازه .گردنبند و برام انداخت و من با ذوق 

 .خیلی بهت میاد.  یاونم  دستش و کشید تو موهای حالت دارم و گفت : مثل ملکه ها شدنگاش کردم 

بلند شدم وایسادم رو به روش .دستش و روی گونم کشید و داشت آروم به لبام نزدیک میشد که حس کردم از پایین سرو صدا هایی میاد 

 .با تعجب گفتم : کی اومده ؟ 

 بهشون گفتم که بیان باهم ازینجا بریم  عیاالشوننبا  دوستامگفت : نترس یه چند تا از 

 آهانی گفتم پشت سرش داشتم میرفتم که دلشوره گرفتم .دستم و گزاشتم رو دستش و گفتم : محمد 

 دستم و محکم فشار داد و گفت : جانم عزیزم ؟ 

 کشتی من و تو امشب .گفتم : کسی اونجا هست که من بشناسمش ؟

 هستن .النازم هست همون که آرایشت کرد اونشب ش. از مهمونای شب جشنمون گفت : آره  نگران نبا

 لبخندی زدم و گفتم : اونم هست ؟ خب خوبه خیالم راحت شد 

  چرخم 18کامیون چپ چپ نگام کرد و گفت : منم که بوق 

 خندیدم به گندی که زدم گفتم : نه اختیار دارین شما بوق دوچرخه ای 

 م رفتیم پایین . همه چشمشون به من افتاد ارشیا گفت : وای خیلی ممنونی گفت و باه

 مهسائم گفت : اال خیــــــــلی خوشگل شدی 

 الناز زد به تخته و گفت : چشم حسودات کور عروسک خوشگل 

 منم شوخیم گرفت و گفتم : خواهش می کنم تعریف نکنید 

 اصا قهرم ، ایشونه به بهاشون برا همه فقط نگفت تو ام خوبیهیچکی محمد بلند گفت : بله دیگه من اینهمه باد تو غپ غپ انداختم 

 همه خندیدن .یکی از دوستاش بهش گفت : شما که اصا بحثت جداس کارت از توصیف کردن گزشته 

 محمد جان زیاد جدی نگیر برا دل خوشیت میگهمن گفتم : 

  خوبیآروم درگذشت گفت :باشه عسلم ؛اصا فقط تو همه خندیدن و محمد 

خوف وخفن خودمون.همیشه از بچگی  BmW با مهسا و ارشیا  خدافظی کردم و با محمد و دوستاش رفتیم سمت ماشینا و مائم نشستیم تو

یکی از فانتزیام این بوده که همسر آیندم بی ام و داشته باشه.االن دارم میفهمم چقد از رویاهام حقیقی شده .ولی خب یه سری چیزام در 

 کنارش باشه من دیگه هیچی نمیخوام .مثل خانوادم ...

 رون.درسته که اینجا کیشه و تقریبا آزاده ولی دیگه لس آنجلس که نیست .خخخخوب شد یه ساپورت پوشیدم وگرنه لنگام از مانتو میزد بی



انقد حال میداد باد خنک بهاری میخورد توموهام .پنجره رو پایین تردادم و سرم و کردم بیرون . محمد گفت :سرتو بیار تو .سرما 

 میخوریا 

 گفتم : نه نمیخورم سرد نیست 

 ی من حوصله ندارم ازت پرستاری کنما خندید و گفت : خود دانی سرما بخور

لبخندی گوشه لبم نشست که  همین محمد و دیدم.. خندیدم و نگاش کردم .یاد اونشبی افتادم که مریض بودم و برای اولین بار مرد رویاهام

 محمد با اون چشمای شیطونش روم دقیق شد و با چشمکی پرسید : به چی میخندی وروجک؟ 

 شونه هام و باال انداختم و گفتم : به هیچی 

روم و کردم سمت پنجره تا راحت بخندم.ولی آخه انقد تیزه این بشر هیچ چیز از دیدش پنهون نمیمونه. برا اینکه بحث و عوض کنم  بعد

 گفتم : یه آهنگی بذار حوصلمون سر رفت ؟

 _:عه؟ خب االن یه آهنگ مشتی میذارم که حوصلتون سر نره 

 لحن گوگولیش خندیدم .به 

 _: فقط بگو چی میخوای ؟ ابی ؟ داریوش،شادمهر ،یا از همین خارنجکی سوسولیا که شما دختر دوست دارین ؟ 

 یکم فکر کردم و گفت : آمـــــــــ  شاهین نجفی 

 ؟نیشم تا بناگوش باز شد .محمد لباش و به هم فشار داد و گفت : چشمم روشن دیگه چی 

 _:دیگه سالمتی 

 آهنگش و پلی کرد و من عین این مست و پتی  وشروع کردم باهاش خوندن.

 مگذار که من به ناگزیری برسم
 وز بودن خود نیز به سیری برسم

 مگذار که من به ناگزیری برسم
 وز بودن خود نیز به سیری برسم

 من گر به تنم که نیست با من همراه
 من گر به تنم که نیست با من همراه

مگذار، ای عشق تو مگذار به پیری برسمای عشق تو   

 جان جانانی
 چه مهربانی

 ای عشق تو مگذار
 ای عشق تو مگذار
 ای عشق تو مگذار
 ای عشق تو مگذار
 ای عشق تو مگذار

 
 نزدیکای اونجایی بودیم که دعوتمون کردن .یکم صدام و صاف کردم و گفتم : محمد 

 نگام کرد ولی من منتظر جانم گفتنش بودم ای بی احساس کثافت.گفتم: امشب سنگ تموم گزاشتی 
 لحنش و التی کرد و گفت : جدی؟

حتما باید یه تشکر ویژه ازت به عمل بیارم  ارهگفتم:   



شتم .لبخند جانانه ی مکش مگرگی زد با اخم قشنگی نگام کرد.با نگاه پر از حرفایی من نمی فهمیدمشون .شایدم می فهمیدم ولی باورشون ندا
ویژه ای ...تشکر میخوام چی کار  تشکرو گفت :  شما خودت   

خواهش میکنم من متعلق به همه امقلبم فرو ریخت ولی سریع خودم و جمع کردم وگفتم:   
 وقتی پارک کرد لبخندی زد و گفت : شرمنده صورت خوشگلتم ولی تو فقط متعلق به منی 

موتورش سوخت .به خودم که اومدم دیدم آقامون پیاده شده.خخخ آقامون جلو خودش اینطوری صداش میکنی االن انقد زبونت مغزم رد داد و 
 درازه؟

جنتلمنم جلوی همه در و برام باز کرد و منم پیاده شدم.همه دوستاش و بقیه که لب اسکله بودن نگامون میکردن.بعضیا با تحسین و لبخند و 
چشم غره به شوهرای بدبختشون. دست هم و گرفتیم و با بقیه رفتیم تو کشتی.به همه سالم دادم و یه مرد مو سفید سن  بعضیام و با حرص و

پس بگو چرا از همه دیر اومدی باال ولی خوشتیپ خطاب به محمد گفت :   
 بعد به من اشاره کرد و محمد نگام کرد و خندید گفت : بله دیگه از دست این خانوما ...

کشید و من چشم غره رفتم .ولی از ته دلم قربونش میرفتم انقد که شبیه جنتلمنگا شده بود.البته همیشه هستـــــــا .خوشحالم که دارمش  لپم و
 .نمیدونم اونم از داشتن من خوشحاله؟ یا تظاهر می کنه !

جدا شد و اومد نزدیک گوش محمد گفت : اونموقع  اون مرده از خانومش که یه زن مو کوتاه سی و نه چهل ساله میزد و خیلیم با کالس بود
که خانومت ترگل ورگل میکنه به به و چه چه راه میندازی االن بیا تحویل بگیر.همه با چشاشون خوردن این بچه رو مواظبش باش. مثال من 

بهش میگه گفت : ای بابا تقصیر من  نمی شنیدم چی می گن و مثال همه حواسم به اطرافم بود ولی گوشام و تیز کرده بودم ببینم محمد چی
نیست که خدا این شکلی قشنگ آفریدش من نمیتونم که جلوش و بگیرم . انقد خر ذوق شدم که این بچه ها زل زدم به محمد .مرده نزدیکم شد 

ونه ام رفتین اسپنده اسفنده یه موقه ندزدنتون.خو گفت : خانم خیلی مراقب باشید اینجا مردا و زنای زیادی چشمشون دنبال شما و همسرتونه 
 چیه دود کنید. 

 با سر باشه ای گفتم و به لحجش خندیدم .وقتی رفت به محمد گفتم : این آقاهه ایرانی نیست ؟ لحجش کجاییه ؟ 
 گفت : نه این اوسکلی که می بینی ..

رون چپ چپ نگاش کردم که بلند زد زیر خنده گفتم : میشنوه همین وسز دریا پرتمون می کنه بی  
.بعدشم پرتمون کنه من شنا بلدم تو یه فکری واسه خودت کن گفت : غلط کرده   

 ابروهام و باال انداختنم و گفتم : من از تو بلدترم 
 گفت : تو که خیلی بلدی 

 منظورش و فهمیدم .اونباری و میگه که من افتادم تو ایتخر خونش و نزدیک بود غرق بشم. 
 گفتم : اگه منظورت اون شبه من خیلی ناگهانی افتادم تو آب و حول شدم 

 _: اوهوم که هول شدی .باشه ایندفه رفتیم خونه رو حرفت باشیا 
 _: میخوای ازم امتحان شنا بگیری ؟

 _: زدی وسط هدف 
 _:خب من ترسی ندارم 

 _: بله میدونم تو برای هرچیزی یه جوابی داری 
که باعث خندش شد . چشم غره ای بهشرفتم  

بعد از درآوردن لباسام و شالم اونجا که میدونید همه خیر سرشون اوپن موپن بودن رفتیم پیش الناز و شوهرش نشستیم بهش گفتم : الناز 
 خیلی دلم برات تنگ شده بود 

 گفت : الکی نگو وروجک فعال که همه چیز ماشال.. خوب بهت ساخته 
ومه خوب بت میرسه لنقد تپل شدی خندیدم که در گوشم گفت : معل  

 گفتم : نه بابا کجا تپل شدم به این الغر مردنی 
این محمد ذلیل نمرده نگاهش پیش دوستاشه ولی گوشاش پیش ما که برگشت به الناز گفت : پس چی خانوم ما خاصه هرچقدرم زن اضافه 

ه که کنه بازم باربیه مثل این پنگ خرچنگا نیست فقط وزنشون تو لبشون باش  
هر چهارتاییمون زدیم زیر خنده و اون آقا سن باالئه که میزبان این مهمونی بود توجهش به من جلب شد گفت : خب محمد جان بگو ببینم 

 زندگی شریکیت با این خانوم زیبا چطوره ؟ 
عالیه  م این مرده اهل کجاس . جنتلمن من گفت : جای شما خالی همه چیزیادم باشه این دفعه از محمد بپرس  

 همه خندیدن که اون مرده گفت : زوج جذابی مثل شما باید بچه های با ژن خوب زیادی تولید کنن 
ا من و الناز زدیم زیر خنده .همچین میگه تولید کنن انگار کارخونه تولید بچه ایم ما. محمد گفت : چشم آقا الکس خواستیم بچه دارشیم حتم

 اطالع میدیم
ینی شوخی شوخی میزنه طرف و منهدم میکنه .این زنا با اینکه شوهر کردن هنوزم چشمشون دنبال محمد منه  محمد من خوب زبونی داره

رفتیم خونه بگم سیما اسپند برا بچم دود کنه چشش نکنن یه دفعه .خخخ بابا چشمای دریده تون و درویش کنید .یادم باشه حتما   
: یهو با خودم گفتم محمد به این یارو گفت الکس .به الکس نگاه کردم با یه حالتی داشت نگام میکرد که اخم کردم و یواش از الناز پرسیدم 

 این الکس کجاییه؟کارش چیه ؟ 
خیلی برو بیا داره با  الناز گفت : این از بچگی لس انجلس بزرگ شده .از نویسنده های خیلی گردن کلفت هالیووده.اینطور که همه می گن

 کسای مثل دیکاپریو و جانی دپ و جیسون استتهام و خیلی بازیگرای جهانی دیگه همکاری داشته 
 _: الکی؟ 



 _: خفن پولداره ینی پدرش ایرانیه  ومامانشم مال همون آمریکاس واسه همینه ایرانیم بلده.ولی خب قمار و ازینجور کارا زیاد انجام میده
ل همین کاراس.تازه یه چیز بت بگم خودتو پرت میکنی تو دریا نصف اموالش ما  

 _: چی چی ؟بگو 
_: من و تو که اینجا نشسته بودیم االن میالد ) شوهرش ( اومد پیش من نشست گفت الکس داشته به شوهرت می گفته خانومت و بیار آمریکا 

 ببرمش هالیوود بازیگر مطرح بشه 
یگی ؟هینی کشیدم و گفتم : وای راست م  

 زد زیر خنده و گفت : بابا دلتو الکی صابون نزن محمد ردش کرده گفته زن من نیازی به مطرح شدن نداره 
 پکر شدم و گفتم : ای بابا خب شاید من دلم بخواد برم هالیوود مطرح شم محمدم چه کارایی میکنه ها 

ه قشنگش و نگاه میکردم که اونجوری نشسته بود و داشت با  دوستاش خندید و یه پیک سر کشید.تو دلم میخواستم به محمد فحش بدم ولی قیاف
برنامه میریخت برا شرکت دلم نمیومد.نگاش کن ینی میشه واقعا از صمیم قلبش انقد من و دوست داشته باشه وبه زبون خودش بهم بگه که 

 عاشقمه .
.زدم به الناز و گفتم : عزیزم من میزم همین اطراف یکم راه برم  بعد از شام دیدم دیگه دارم از نگاهاس الکس و چندتای دیگه کالفه میشم  

 گفت : میخوای بات بیام 
 گفتم : نه زودی میام 

که گرم صحبت بود گفتم دوسط باشه ای گفت و من رفتم اونجایی که آدمای کمتری بودن و داشتن منظره آبی رو کاپلی دید میزدن . محمدم 
حرفش نپرم عین این عروسک فنریا . آخیش چقدر قشنگ اینجا.به آدما نگاه کردم همشون همشون داشتن دل و قلوه میدادن .یه آقا کچله ای 

خندم  و  داشت برای زنش بود دوستدخترش بود شعر و سرود از خودش درمیکرد .خندم گرفت زیادی دیگه رفته بود تو حس نگام کرد منم
خوردم و خیلی جدی به سمت دیگه نگاه کردم.بعدش دیدم خنده جفتشون بلندشد رو هوا و داشتن نگام میکردنو خنده نه از روی مسخره کردنا 
فکر کنم آقای کچله به دختره گفته بود من بهشون خندیدم. چشمام و بستم از اون حس و حال لذت ماورایی بردم.عجب شبیه کاش االن محمد 

شم بود. مثل اینکه آرزوم و خدا شنید چون دست مردونه ای کمرم و گرفت و آروم نوازش کرد.خندیدم و برگشتم نگاش کردم که ب الکس پی
چه چشمایی ،زبان از وصف زیبایی تو قاصر چشم تو چشم شدم .یکم اخم کردم که الکس لبخند زد و با همون لحجه ی مسخرش گفت : 

 است 
تو به درد هالیوود میخوری نه ایران اینجا کسی قدر رتش دادم و خیلی جدی شدم .گفت : از اولشم به محمدت گفتم بهش خندم گرفت ولی قو

 تورو نمیدونه تو هالیوود برای خوشگالیی مثل تو سر و دست میشکونن. چشمات از چشمای مونیکا بلوچیم زیباتره 
 خیلی بهم نزدیک بود ازش فاصله گرفتم و با اخم نگاش کردم . با پشت دست میخواست صورتم و نوازش کنه که گفتم : به من دست نزن 

 لبخند پیروزمندانه ای زد و با یه تعظیمی گفت : چشم مادام 
. برگشتم به پشت سرم نگاه کردم و به حالل با نگاه شیطونی از کنارم رد شد و من با تمام وجودم از خدا خواستم محمد االن پیشم باشه

زادگیش لبخند زدم. اخم کرده بود روبروم وایساد .موهام و مرتب کرد و گفت : تو کجایی سه ساعته دارم دنبالت میگردم . اینجا چیکار 
 میکنی. 

 گفتم : داشتی با دوستات حرف میزدی گفتم دیگه مزاحمت نشم 
کن خندید و گفت : مزاحمم بودی صدام   
ی شده ؟ چشمات انار ترسیده خندم گرفت گفت : حالت خوبه ؟چیز  

ک زدم و گفتم : نه نترسیدم مگه چه شکلیه ؟پل  
با خنده شیطونش دقیق شد و گفت : مژه هاش و ببین  رو چشمام  

 لبخند زدم و به زمین نگاه کردم گفت : انصافا تو هیچ عمل زیبایی نداشتی ؟ 
 گفتم : مگه نمیدونی ؟ 

م چشماش و مثل من گرد کرد و گفت : چیو ؟ اون  
 _: اینکه من کال سرتا پا عملیم 

 خندید و گفت : اتفاقا منم رباطم و انسان واقعی نیستم بهتره از همین اول زندگی حقیقت و بدونیم 
 گفتم : بله صد البته 

 به چشمام نگاه کرد و گفت : بعضی وقتا فکر میکنم تو آدم فضایی 
ط چند وقت فرصت داری از حضورم تو زندگیت لذت ببری چون به زودی با سفینه میان دنبالم و میبرنم گفتم : آره فق  

 لبخند زد و گفت : با همشون می جنگم و نمیذارم ببرنت 
 نگاهم و ازش گرفتم و به دریا دوختم .حاال این همه بودن داشتن به ما نگاه میکردن.حتی اون کچله .خخ 

 دستش و مردونش و مثل محافظ روی بازوی راستم گزاشت و برام میمالید که گرم بشم .خخخ میمالید 
 با صدای آروم و قشنگش کنار گوشم پرسید : سردته ؟ 

 تو همون حالت سرم و چرخوندم سمتش و نگاش کردم گفتم : نه خوبم 
م نگاش می کردم .لبش و نزدیک آورد و گونم و آروم بوسید . بعد دوباره کامال تو بغلش بودم و حس میکردم از همه دنیا جدام .همچنان داشت

میکنم تو چشمام دقیق شد و گفت : به خاطر داشتنت روزی خدارو هزاربار شکر   
 مغزم یه لحظه هنگ کرد. برگشتم سمت و گنگ به صورتش نگاه کردم . آروم گفتم : منظورت چیه ؟

شمام نگاه کرد و گفت : اال ،عزیزم من دوست دارم .دستم و گرفت تو دستش و خیلی جدی به چ  
 بیلی آیلیشم از اسپیکر پخش میشد .من یکی که حس کردم واقعا تو فیلم هالییودیم.  I love youیه لحظه حس کردم رو زمین نیستم. اهنگ 

 حس کردم نفسم باال نمیاد واسه اینکه جلوش گریه نکنم گفتم : من میرم دستشویی 



 گفت : بلدی که کجاس ؟  لبخندی زد و
م نمیدونستم ولی الکی گفتم آره .دستم و از تو دستش درآوردم و رفتم توی کشتی.از یه آقایی که اونجا کار میکرد پرسیدم دستشویی کجاس اون

تاقه گفتم شاید تو این یه مسیری رو بهم نشون داد و گفت از اون سمت برم .چند تا در اونجا بود نمیدونستم کدومشه . باز کردم و دیدم یه ا
 اتاقه باشه .در و همونطوری باز گزاشتم و به اطرافم نگاه کردم یکم تاریک بود.اومدم دستم و بگیرم به دستگیره که برگردم که دستم خورد

کی شده.نکنه به کسی .برگشتم نگاش کردم.وای خدا بازم این .عجب سیریشیه .در و بست و گفت : به به خانوم خانوما .چی شده چشمات اش
 محمد ناراحتت کرده ؟

 گفتم : نه اون هیچوقت من وناراحت نمیکنه خیلی جدی 
 گفت : ولی اگه با من باشی نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره 

 اخم کردم و گفتم : آقا برید کنار میخوام برم بیرون .
 نچی کرد و گفت : من تا امشب نخورمت نمیذارم از پیشم بری 

عصبانی شدم و رفتم سمت در و خواستم بازش کنم که با یه حرکت دیدم بغلم کرد پاهام و گزاشت دو طرف بدنش .با دستام به سینش فشار 
 آوردم و گفتم : ولم کن دیوونه به من دست نزن 

با پاشنه ی کفشم هلش دادم عقب  انداختم رو تخت و پاهام و میبوسید.مسته مست بود .دستش و برد زیر لباسم و خواست شورتم و دراره که
یپ که افتاد رو آباژور و خورد زمین.خندش بلند شد رو هوا و پاهام و کشید که منم افتادم همونجا .خیلی ترسیده بودم دستام یخ مرده بود .ز

. دستم و دراز کردم که به پایین و مردونش و آورد بیرون و شورتم و زد کنار که بهم تجاوز کنه. دیگه گریم گرفته بود شلوار شو کشید 
زدم تو سرش رتیکه آشغال و .نالش بلند شد و بعدشم شل افتاد روم و آباژور خورد .قید همه چیز و زدم و با تمام زور و بازویی که داشتم 

گشتم روش نیفته با پتوی منم با تمام نفرت پسش زدم. آشغال الشی . بلند شدم یکم زدم بهش دیدم بدنش شله.نکنه مرده . به خاطر اینکه اثر ان
رو تخت پاهاش و گرفتم و به زوری انداختمش رو تخت که مثال خوابه .پتو روهم تا آخر کشیدم روی سرش.اون قسمت خونی اونطرف 

م کلید و از پشت در رآوردتخت ینی تودید نبود مگه طرف به تخت نزدیک شه .فکری به ذهنم رسیدم با احتیاط وقتی دیدم کسی اونجا نیست 
و ازونطرف قفلش کردم. بالخره دستشویی رو پیدا کردم و سر و وضعم و مرتب کردم . خوبه خدارو شکر هیچ جایمم خونی نبود . سعی 

کردم خونسرد باشم ولی انقد ترسیدم هنوزم دستام داره میلرزه .نفس عمیقی کشیدم و رفتم بیرون. دیدم محمد نشسته کنار دوستاش و تا 
 به کنارش اشلره کرد که برم پیشش بشینم .نگام کرد و گفت : حالت خوبه ؟ چشمش به من افتاد 

 گفتم : آره..آره خوبم چطور مگه ؟
 گفت : یکم رنگت پریده جوجه ی من 
 گفتم : حالم خوبه فقط یکم خوابم میاد 

امشبم گند شدتوش .نمیدونم بخندم بخاطر ابراز عالقه ی محمد به خودم یا گریه کنم بخاطر اتفاقی که اون الکس آشغال باعثش بود.ینی من 
امشب آدم کشتم ؟ خدایا من نمیخوام قاتل شم. همه داشتن میرقصیدن و زن بنده خدای الکس الشیم داشت به مهمونا رسیدگی میکرد.اومد 

 فت : عزیزم مهمونی بهت خوش میگذره .دوست داری همه چیز و ؟ نزدیک ما و گ
 لبخندی زدم و گفت : بله امشب همه چیز عالیه خوتونم مثل ماهین 

 دست نوازش رو سرم کشید و گفت : خوشگلم قربونت برم من 
 حیف تو که شدس زن اون آشغال سگ .محمد داشت با لبخند نگام میکرد گفتم : محمد کی میریم خونه 

 دستم و گرفت تو دستش و با مهربونی پرسید : خسته شدی ؟ 
 چشمام و مظلوم کردم و گفتم آره که فقط بریم 

 خیلی از اسکله دور نشده بودیم محمد به ویکتوریا زن اون الکس آشغال گفت : لطفا کارو برسونید لب اسکله 
 اونم با اینکه دوست داشت بمونیم با لبای همیشه خندون و ضورت مهربونش قبول کرد .واقعا حیف تو 

وونه زدمون سر محمد ، سر عشق تازه جتا رسیدیم به اسکله همش به فکر اتفاق امشب بودم که نکنه الکس مرده باشه و چه بالیی سر من ، 
ش که نگاه کردم گفت : تا میرسیم چشمات و بذارروهم .بعد دستش و دور بدنم حلقه کرد و .خدایا کمکم کن . دستشو برد البه الی موهام به

سرم و گزاشت روی شونش.خدایا من آخر نفهمیدم !امشب کابوسه؟ یا رویاس .ولی اون لحظه حس خیلی خوبی داشتم .پیش اون زمان 
مین .حس کردم کسی بینیم و بوسید. چشمام و باز کردم و با غم و غصه ها آب میشه میره تو زمتوقف میشه همه چیز آروم میشه و همه 

 هاش چشم تو چشم شدم. لبخندی زد و گفت : پاشو دخترم رسیدیم 
 سرم و خاروندم و گفتم : چشم بابایی 

اتاقشم هفت  با همه خداحافظی کردم و با گوشای تیزم شنیدم چند نفر سراغ الکس و از هم میگرفتن که یکیشون گفت : فکر کنم خواب باشه
 قفله کرده معلوم نیست باز با کیه 

 خودم و خونسرد نشون دادم و بعد محمد که رفت رو اونطرف کشتی گفتم : محمدم پاشنه کفشام خیلی بلنده نمیتونم بیام 
 شوهر الناز گفت : نترس حواسم بهت هست 

 وری محمد دستشو سمتم دراز که گفت : ازونطرف چطوری رفتی تو کشتی االنم اونط
 گفتم : خب اونموقع فرق داشت .

 چشمکی بهم زد و گفت : بپر نترس 
یکم رفتم عقب و خودم و پرت کردم که افتادم تو بغل محمد و  الناز از خنده داشت میمرد.مستم کرده بود هی قیافه من و نگاه میکرد میخندید.

 مماخت )دماغت ( عملی نیست دماغم کوبید تو سینش .خندش گرفت گفت : خوبه حداقل اینطوری فهمیدم 
 خانومت هم نچراله هم بیوتیه برا الناز و شوهرش دست تکون دادم و با پشت چشم نازک کردنی به محمد گفت : بله باید خداروشکر کنی 

 متره  3محمد : هم زبونش 
 متر نیست  3_: من هیچم زبونم 



 _: هست 
 _: نیست 

 دستم و محکم فشار داد و گفت : گفتم هست 
 منم لباس و چنگ انداختم و گفتم :نخیرم نیست 

 تو یه آن دیدم من و چرخوند سمت خودش و باهام فیس تو فیس شد.تو چشمام دقیق شد و گفت : فکر نکن از دستم فرار کردی و یادم رفته 
 گفتم: من فرار نکردم که 

 ی چونم و آروم گرفت بین انگشتاش و گفت : هنوز خیلی چیزا هست که باید بدون
 همون لحظه صدای آسمون غلنبه اومد و چند قطر بارون افتاد روی موهای جفتمون . پلک زدم و گفتم: من چیا رو نمیدونم 

 صورتش و بهم نزدیک کرد و گفت : صبر کن ، میفهمی 
یدم سمتش و هلش دادم .با نزدیک لبم یه بوسه کوتاهی نشوند بعد دستم و ول کرد رفت سمت ماشین. بارون یکم شدت گرفته بود.از پشت دوی

 تعجب برگشت نگام کرد و با اخم گفتم : هی آقا تو حق نداری من و ببیوسی 
 اونم اخم کرد و اومد سمتم و گفت : خانوم شما رو به جا نمیارم 

اهاش میکنم به دستم و گرفت و کشیدم سمت خودش منم پسش زدم .مسر تر شد و لباش و نزدیک موهام کرد و گفت : زنمه هرکاری بخوام ب
 شما ربطی داره 

 دستش و برد زیر زانوهام و رو هوا بلندم کرد.جیغم رفت رو هوا و پاهام و عین وحشیا تکون دادم و گفتم : ولم کن دیوونه 
 _: نچ ولت نمیکنم 

 تو دلم بهش گفتم : دوست دارم با اخم به چشماش نگاه کردم که اونم همینکار و کرد. 
فتم دوسش دارم .االنم نه اینکه غرورم نذاره بهش بگم دوسش دارم نه اصال ..فقط االن فقط نیاز داشتم اون بهم بگه درسته که قبال بهش گ

 ..من االن یه دختریم که دلم میخواد مرد رویاهام بهم ابراز عالقه کنه .من چیارو نمیدونم محمد؟ بهم بگو دیگه 
.در باز شد و اونم نشست کنارم پشت رول. داشتم یخ میزدم و میلرزیدم .بهم نگاه کرد و به خودم که اومدم دیدم خیس آبم و نشستم تو ماشین

 گفت : چیه سردته ؟ 
 کتش و درآورد تنم کرد گفتم : خودت چی ؟ 
 گفت :من پوستم کلفته هیچوقت سردم نمیشه 

 گفتم : الکی نگو مثال میخوای بگی خیلی هاتی ؟ 
 شیطون به لبام چشم دوخت و گفت : میخوای تا ثابت کنم بهت که هستم 

لبم و نا خواسته گاز گرفتم و روم و ازش برگردونم .خندم گرفته بود. جون آرومی شنیم و بعد ماشین و روشن کرد.امشب انگار دارن قند 
ین.. لبم و دوباره گاز گرفتم و به فکرای احمقانم اخم کردم. عروسی تو دلم آب می کنن این بچه چرا اینجوری میکنه امشب.نکنه من و با نازن

 به خداروشکر خود درگیریم که داری شنیدم که گفت : خو
 زیر چشمی نگاش کردم گفتم : بله عزیزم تو یه دختر خوددرگیر و به همسری خودت درآوردی 

 خنده کجی زد و گفت : بله و خودمم کمکش میکنم شفا پیدا کنه 
 د ازینکه خدا تو رو خوب کنه _: البته بع

 _: من که خوبم 
 _: من خوبترم 

 نگام کرد و گفت : مردم زن میگیرن من بچه گرفتم بزرگش کنم 
 زبونم وبهش دراز کردم و روم و کردم سمت پنجره 

نمیدم ولی این یکی  به قطره های بارون نگاه کردم .ضبط رو روشن کردم و آهنگ عالیجناب عشق پلی شد. این سبک آهنگارو خیلی گوش
به صفحه ی گوشیش زل زده و کارد بزنی خونش در  خوبه دوسش دارم.داشتم باهاش میخوندم .برگشتم ببینم محمد تو چه حالتیه که دیدم 

 میاد .عصبی گوشی و روی داشبورد پرت کرد و از بین ترافیک چراغ قرمز و رد کرد و با شدت گاز داد .این چش شد یهو؟جن گرفتش؟ 
سرعت زیاد ترسیدم ولی به روی خودم نیاوردم و سریع کمربندم و بستم .به محمد نگاه کردم فقط کمربند شلوارش و بسته بود که با این  از

تا رسیدنمون هیچ حرفی نزدم پون می گفتم با این حالش احتمال اینکه با  قیافش فکر کنم اونم باز کنه. هین آرومی کشیدم و لبم و گازییدم .
 ت بکوبه تو دهنم خیلی زیاده. وقتی رسیدیم خیلی جدی و اخمو گفت : تو برو من جایی کار دارم باید برم اونجا پشت دس

 خواستم به چشماش نگاه کنم ولی سرش پایین بود . ولی وقتی بهش گفتم مواظب باشه نگاهم و دزید و لبخند کمرنگی زد. بعد که پیاده شدم تا
 ر دوپا گاز داد و رفت.مگه خر دو پا گاز میده دختر جون؟ رسیدم دم در نرفت و بعد مثه خ

باز کردم و رفتم تو. چه سکوت مطلقی. کفشام و ازم پاهم درآوردم و آخیش.داشتم چل به نگهبان سالم کردم و از کنارش رد شدم بعد ذر و 
فکر کنم این دوتا دیوونه خواب باشن. رفتم باال و اومدم برم تو اتاقم که یادم افتاد مهسا تو اتاقم خوابیده و بیدارش نکنم میشدم با این پاشنه ها.

دیگه.به در اتاق مشترکمون نگاه کردم. ازینکه امشب انقد رویایی درستش کرده بود دوباره ذوق کردم و خندیدم. رفتم سمت اتاقمون و درش 
ی ببین چقد خوشگله. از پنجره به بیرون نگاه کردم .محمد کجا رفت ؟ دلم یکم شور میزنه . لباسام و عوض کردم و بدون و باز کردم.وووای

اینکا آرایشم و پاک کنم خوابیدم رو تخت و با تمام وجودم نفس کشیدم.بوی عطر اون و میداد. نمیدونم چرا گریم گرفت. نمیدونم به خاطر 
شایدم فقط به خاطر اینه که من خیلی این یایی که امشب محمد باعثش بود و بهم فهموند چقدر میتونه مهربون باشه. اتفاق بد امشب بود ،یا رو

بشر و دوست دارم .حسی که بهش دارم از عشق فراتر میره .یاد خوابایی افتادم که قبل از دیدنش ،همیشه میدیدم. از همون اولی که بدون 
اتفاقایی که برامون افتاد . اونشب که نوشت ما بهم گره خورد و دختر عمو پسر عمو از آب دراومدیم.دیدنش بهش حس داشتم و بعدشم سر

شم و اون لیا و دیدنش توی تاریکی ، شب دزدیده شدن سارینا و رستوران بعدشم که رفتم خونش و ...االنم که زنحالم بعد بود ، شب عروسی 
با همون چشمای خیسم خوابیدم تا خوابم برد. چشمام و که باز کردم نسیم خنکی البالی موهام پیچید و صدای  امشب بهم گفت دوسم داره .



موج دریا به گوشام میخورد . صورتم داشت نوازش میشد .لبخندی زدم و فکر کردم که محمده. چشمام و آروم باز کردم و دیدم ارشیاس. 
 دار شدی لبخندی پهنی زدم و گفتم : وروجک من کی بی
 لپم و کشید و گفت : فسقلی من االن بیدار شدم
 پررو. نشستم رو تخت و گفتم مهسا کجاست؟

 ارشیا : خاله مهسا رفته حموم کلیم بهت حرف زد که چقدر میخوابی 
 گفتم : بذار دراد گوشاش و میکنم ساندویچ 

 گفت : خودم حسابش و رسیدم خاله تو نمیخواد کاری کنی 
 دم که آخش بلند شد بعدشم گفتم : آفرین قهرمان من لپش و محکم کشی

 میرفتیم که صبحونه بخوریم صدای جیغ مهسا از تو اتاق بلند شد رفتم دستشویی کار و بارام و کردم  داشتیم با ارشیا 
 چپ چپ به ارشیا ن نگاه کردم و گفتم : باز چه بالیی سر این دختر بیچاره آوردی ؟ 

 دندونای خرگوشیش افتاد بیرون که فهمیدم کار خودشه. 
 مهسا با موهای خیس درهم ورهم اومد بیرون و گفت : ارشیا میدونم چیکارت کنم 

 گفتم : چته عین جن دیده شدی دویید سمتش که من واسطش شدم و 
 نگام کرد و گفت : جن ندادیم این و دیدم 

ر میکردی سوسک واقعیه و ژله ای بود . از خنده ریسه رفتم و مهسا گفت : .ازونایی بود که فکبه سوسک پالستیکی تو دستش نگاه کردم 
 درد 

 بعد با کلی غر و چشم غره رفت تو اتاق . گفتم : بزن بریم صبحونه مشتیی بزنیم 
 چشمکی زد که گفتم : ارشیا 

 _: جونم خاله 
 _: عموت امروز نیومد خونه 

 نگام کرد و گفت : اومد 
چشمام گرد شد که گفت : من بیدار بودم برامنم یه عالمه خوراکی گرفته بود بعدش سراغ تو رو گرفت گفتم خوابی یواش اومد بهت نگاه کرد 

 و بعدم رفت بیرون و گفت به عنوان مرد و بتمن خونه مراقب شما دوتا باشم تا خودش برگرده
 نشستیم پشت میز و گفتم : نگفت کجا میره ؟ 

  گفت : نه
 باشه ای گفتم و مشغول خوردن شدم.ینی دیشب تا صبح محمد کجا بوده؟

 محمد کجاست ؟  مهسا با اخم و تخم اومد نشست روبه روم و گفت : 
 گفتم : نمیدونم واال دیشب که من و رسوند رفت تا صبح امروز 

 جشماش گرد شد و بعد گفت : خب حاال اون و ول کن دیشب خوش گذشت 
 جای شما خالی گفتم : بله بله 

 پوکر فیس نگام کرد و گفت : با این لپای گل انداخته معلومه چقد جای من خالی بوده 
بسته آوردن .اخمی کردم و گفتم : خندیدم و میخواستم چیزی بگم که صدای سیما اومد به من گفت : خانوم بیرون یه آقایی اومدن میگن که 

 بسته ؟ 
 از جام بلند شدم و رفتم بیرون .یه آقایی بود گفت : خانم آرمان 

 یه لحظه هنگ کردم واسه ی اسمم و بعد آیکیوم افتاد و گفتم آره دیگه حقیقتا منطقیه به هرحال هرچی باشه ما خانوم محمد آرمانیم 
 گفت : این بسته رو برای شما آوردن 

 ه ؟گرفتمش دستم و گفتم : از کجا اومده این بست
 گفت : از تهران 

 گفتم : خب هزینش چقدر میشه چشمام گرد شد و بعد 
 گفت : قبال حساب شده خانم .فقط اینجا رو لطفا امضا کنید .

 امضا کردم و با تشکر ازش رفتم تو خونه . مهسا و ارشیا اومدن پیشم .ارشیا گفت : خاله بازش کن ببینم چیه 
 وندن نامه ی داخلش : دادم ارشیا بازش کنه و خودم مشغول خ

 االی عزیزم 
 دختر قشنگم 

با مادرت که صحبت میکردم می گفت تو از بچگی عاشق عروسک باربی بودی.برای همین واسط یه عروسک خیلی خوشگل مثل خودت 
 خریدم و فرستادم تا همیشه به یادم باشی 

 به امید دیدار دوباره ی روی از ماه قشنگتر تو 
 خاله ستاره 

رو لبم نشست و دیدم برام یه عروسک نی نی باربی که موهاش چنری بود و داخل یه شیشه ی کریستالی خیلی خوشگل بود فرستاده. لبخندی 
قربون مامانم برم که همیشه میدونه من چی دوست دارم .با کلی شوق و ذوق با مهسا گزاشتیمش یه جایی تو اتاق خودم که خیلی به دکور 

 گفت : اال پایه ای یکم بریم بیرون قدم بزنیم ؟  اونجا میومد . مهسا بهم
 گفتم : تو محوطه 

 سرش و تکون داد که گفتم : خودت که میدونی من پایه همه چیز هستم 



 گفت : بله میدونم شما قرتی خانوم خودمی 
 انقدر عجله ای و زود؟ارشیا جلوتر ما میدویید اینطرف اونطرف .من به مهسا گفتم : مهسا واقعا امروز میری ؟ آخه چرا 

گفت : قربونت برم زمان رفتنم برای تاریخ امروز افتاد .منم خیلی دلم میخواست بیشتر پیش تو ومحمد باشم ولی دیدی که انگار قسمته زود 
 شرم خالص شین از 

 گفتم : اینکه یه نفس راحتی از دستت میکشیم شکی توش نیست ولی من دلم برات تنگ میشه 
 برم من که دیوونه ی توام بهت وابسته ام چی باید بگم .گفت : قربونت 

 صداش و یواش کرد و گفت : به کسی نگی ولی از محمد بیشتر دوست دارم 
 زی بازوش و نیشگون گرفتم و گفتم : خبه خبه به من الکی نگو.بعدشم دلت میاد اینطوری پشت سر اون بچه حرف میزنی ؟ 

 اری اون و میکنی ؟ گفت : عه ؟ حاال دیگه واسه من طرفد
 الکی مثال قهر کرد و که گفتم : دیشب محمد بهم گفت دوسم داره 

با تعجب برگشت نگام کرد و لپم و نوازش کرد و گفت : راست میگی جوجه ؟ مگه میشه کسی بهت نگاه کنه و عاشقت نشه.االن هنوزم 
 پکر میشن که نگو  خیلی از دوستای من سراغ تو رو میگیرن.بهشون میگم ازدواج کردی انقد

 خندیدم و با ذوق بچگانه  ای گفتم : جدی میگم بهم گفت دوسم داره .برای اولین بار 
 لبخندی بهم زد و گفت : من میدونستم 

 نگاش کردم و گفت : چی ؟ تو میدونستی و به من نگفتی 
 گفت : اگه بهت میگفتم محمد پوست سرم و میکند و باهاش لباس میدوخت 

 وت بره هاست که با پوستت لباس درست کنه فیلم سکگفتم : مگه 
 خندید و گفت : هنوزم پایه ای 

 گفتم : پایه چی؟ 
 گفت : دنبالم بیا تا بهت بگم 

 دویید سمت در پشتی که هیچ نگهبانی نداره بعد رفت سمت دریا 
 من و ارشیا دنبالش دوییدیم و گفتیم : کجا میری دیوونه .وایسا 

بعد یک ربع دوییدن خودش و پرت کرد تو آب منم همینکار و کردم وچاییدم گفتم : مهسا خدا بگم چکارت نکنه دختر دیوونه .زده به سرت ؟ 
 تازه محمد اجازه نمیده من تنهایی بیرون باشم 

 گفت : ولش کن اونو .بعد محمد جونت که االن خونه نیست 
 وست سرم تیشرت میدوزه گفتم : ولی اگه بفهمه به غول خودت با پ

 خندید و گفت : تیشرت؟ 
اوهومی گفتم و بعد آب ریختم تو صورتش و فرار کردم. یکم چل بازی درآوردیم که آقای گنده ای اومد گفت : اال خانوم شما نباید از خونه 

 بیرون میومدین.اگه آقا بفهمه مارو اخراج میکنه از کارمون برامون خیلی بد میشه 
 مگه چکار کردیم اومدیم یه هوایی بخوریم مهسا گفت : 

 منم ادامه حرفش گفتم : خوبه همین دم دریم و جای دوری نرفتیم 
 مرده به لحنم خندش گرفت و گفت : بفرمایین خانوما باید برید داخل 

ری و میکنه که بهش گفتن ارشیا رفت نزدیکش براش خط ونشون یواشکیی کشید و مرده ریسه رفت از خنده.دیدم اون بنده خدائم داره کا
لباسای آبکشی شدمون و عوض کردیم. بعد از نهار مهسا دیگه .ازش معذرت خواهی کردم و اونم با لبخندی جواب داد .بعدش رفتیم خونه و 

 کم کم شروع کرد یه جمع کردن لباساش .
 گفتم : مهسا هرچی میخوای بگو برات بذارم لباس ، کفش ..

 امین گفت هرچی بخوای اونجا میخریم گفت : نه عشقم مهربونم ر
 گفتم : پس حداقل صبر کن محمد برسونت تا فرودگاه 

 گفت : شازده پسر کار داره ولش کن.هر چند دلم میخواد ببینمش ولی ساعت پروازم هفته نمیدونم محمد تا اونموقه بیا خونه یانه 
 وسایلش و که جمع کردیم گفت : اونا رو ول کن یه دیقه بیا بشین پیشم کارت دارم 

 این و میدونی کی داده ؟رفتم رو تخت نشستم کنارش .بعد جعبه ی سفید و بزرگی دستش بود .گفت : 
یه حدسایی تو دلم زدم که درستم از آب دراومد .گفت : وقتی مامانت از زبون خاله ستاره شنید ازدواج کردی خیلی خوشحال شد .من بهش 

 گفتم دارم میام که به شما سر بزنم گفت این و بدمش بهت .این و دوسه سال پیش دوخته برای وقتی که عروس شدی 
گل بود.ازین همه دوری قلبم به در اومد وبه هق هق افتادم .مهسا بغلم کرد و با حرفاش یکم چشمام پراشک شد و بازش کردم.چقد خوش

آرومم کرد.گفت : آروم باش. چیزی نیست.خیلی زود می بینیشون .محمد با تمام وجودش داره تالش میکنه که تو رو خوشحال ببینه فقط. 
  کلی مدارک از خالفاشون داره فقط باید زمانش برسه .

 م و پاک کردم و گفتم : راست میگی ؟چشم
گفت : آره قربونت برم راست میگم .محمد کار هرروزش شده اینکار .پلیسای باهوشیم دارن بهش کمک می کنن مطمئن باش چشم به هم 

 بزنی پیش مامانتی 
بای من .مواظب داداشیم باشیا اذیتش یکم قلبم آروم گرفت . بعدش بلند شد و گفت : خب عشق من ،دیگه برم خیلی دلم براتون تنگ میشه زی

نکنی اون با یخ اخم کخ میکنی یه هفته میره تو فکر من میشناسمش .لبخندی بهش زدم و گفتم : خیلی مراقب خودت باش رسیدی تو تلگرام یا 
 واتساپ بهم خبر بده 

 مهسا داره میره. چشمی گفت و بعد رفتیم پایین.ارشیا قشنگ معلوم بود داره تو * ونش عروسی میگیره که 



 مهسا بینیشو کشید و گفت : بیا اینجا ببینم وروجک دیووونه 
 ماچ خیسی از لپش کرد و ارشیام چندشش شد و پاکش کرد.تا ماشین بدرقش کردم و بعد بغل و ماچ و بوسه و رفت به سالمت .

م حتما دعواش میکنم که نیومد خواهرش و ببینه .ینی چه حرصی بخوره که مهسارو ندیده و اون رفته .من آخ که دلم براش تنگ میشه .محمد
 االن محمد کجاست؟ دلم براش تنک شده 

نشستیم  پای یه فیلم کمدی بامزه از جیم کری که خیلی دوسش دارم .به ارشیا نگاه کردم.ظرف شاممون و با ارشیا کوچولو خوردیم و بعدشم 
دهنش سرازیر شده بود .بهش لبخندی زدم و بعد از خاموش کردن تی وی بغلش پف فیلش دستش بود و خودش غش کرده بود تو خواب .آب 

کردم.تو این مدت بزنم به تخته پسرم تپل شده ها. خوابوندمش تو تختش.محمد یه اتاق خیلی خوشگل برای ارشیا درست کرده تمشم انیمیشن 
ق خودمون شدم و برای بار صدم ذوق مرگ شدم. نگاهم رفت از اتاقش رفتم بیرون . داخل اتاماشین هاس .من خودم که عاشق مک کویینم.

سمت لباسی که مامان قشنگم دوخته بود .بوش کردم و چشمام خیس شد انقد که دلم برا مامانم و بابام و همه تنگ شده بود.به خونمون فکر 
پارسا ازدواج کرده زرگ شده ؟ من و یادشه ؟ کردم که االن بدون من چطور میگذره.بهشون خوش میگذره؟ یا به منم فکر می کنن. پسر لیا ب

فر یا هنوزم ... من که بعید میدونم دیگه به من فکر کنه.اصال هم برام مهم نیست واقعا دیگه هیچ حسی به هیچکدومشون ندارم. االن فقط یه ن
 برای من مهمه. آره خودتون مبدونید کیو میگم .)او را در رویاهایم دیدم(

رنگش سفید بود و روی دامن  کردم انقدر تمیز و قشنگ دوختع بود که هرکی ندونه فکر میکنه کار ماشینی باشه .به لباس عروسم نگاه 
پفیش انگار اکلیل نقره ای ریخته بودن .آستین توری داشت و از قسمت باالی سینه با تور پوشیده شده بود. خیلی خیلی خوشگل بود این مدل 

 چیک تر بودم از پشت ویترین مغازه دوست مامانم گفتم برام میخریش ؟ و یادم میاد .چندسال پیش وقتی کو
 مامانمم گفت : هر وقت عروس شدی خانوم شدی واسط میخرم 

دوست مامانم عاشق من بود و همیشه آرزو میکرد یه دختر مثل من داشته باشه .ولی بنده خدا بچه دار که نشد هیچ از شوهرشم طالق 
د نه ، زنه از شوهرش خجالت می کشید و مرده ام انگار خیلی از جدا شدن بدش نمیومد.خخخ واقعا ما خانوما فقط گرفت.نه اینکه مرده بخوا

 خودمون میتونیم خودمون و از دست مردای بیشعور نجات بدیم اونم با رفتارمون.
 وم دختر خوشبختی تا ابد کنارش میمونه ؟ همه که مثل محمد من جنتلمن نیستن .البته اون فقط یک سال مال منه بعدش..مال کی میشه؟ کد

موهای موجدارم و ریختم کنارم لباسام و درآوردم و لباس عروسم با ذوق پوشیدم .ووییش خدا تعریف خود نباشه که هست چقد ناناس شدم . 
رژ لبم قرمز مارک اوریفلیم زدم .کشوی لوازم آرایشم و درآوردم و یه آرایش مشتی کردم.الیت بود فقط و هوس کردم یه کوچولو آرایش کنم 

ش چشمم خیلی نبود کم و ساده بود ولی رنگ شکالتی و حالت چشمم خیلی قشنگ مشخص شد.دست مریزاد به این هنرمند جوان و آرای
م و یه ماچ ایرانی . به داخل جعبه نگاهی کردم .یه کاله خیلی بزرگ و قشنگ داخلش بود و یه تورم بود. اول یه کاله و کج روی سرم گزاشت

گزاشتم.تورش خیلی بلند و خوش حالت بود. روی اونم انگار اکلیل نقره ای پاشیده بودن.باید برم مامانم و سر تا پا ماچش کنم و قربونش ک
 برم. تو جعبه رو نگاه کردم .جعبش جادوییه که همه چیز توش پیدا میشه شبیه کیف مری پاپینز.مری پاپینز و دیدین ؟ 

که اونارو پوشیدم . جعبه جواهرات و بازکردم سرویس طال سفید دخترونه خیلی خوشگلی بود که د و تا باال بند میخورد .بعد کفشام صندل بو
گزاشتمشون کنار و متوجه یه پاکت تو جعبه جادویی شدم. درش و باز کردم و یه نامه  لب و لوچم و چشام و گوشام از دیدنش آب افتاد .

 توش نوشته شده بود : 
 سالم به عروسک قشنگم االی مامان 

قند عسل من نمیدونم از کجا شروع منم فقط میدونم که دلم برات تنگ شده و هرجایی که باشی به اونجا پر میکشه .قربونت برم ما اینجا 
ماه تو رو ببینن از عمو هممون وقتی شنیدیم که صحیح و سالمی انگار دنیارو دوباره بهمون دادن . همه اینجا فقط منتظرن که دوباره روی 

 و کل خانواده بگیر تا آقا و خانم کیهان و پسراشون . دختر قشنگم بدون که هرجا باشی همیشه به یادتم . از ستاره جون شنیدم که سوری با
بابات محمد ازدواج کردی.مبارکت باشه عروسک قشنگم دلم میخواست خودم لباس عروسیت و تنت کنم و تو اون شب رویایی که من و 

آرزوش و داشتیم ببینمت ولی قسمت ما اینطوری بود. داستان تو با بقیه دخترا فرق داره واسه همین همیشه من و بابا بزرگت بهت می گفتیم 
من دختر خاص خودمی . میدونم چقدر قوی و با اراده هستی و از پس همه چیز برمیای پس قوی بمون و در کنار محمد به راحت ادامه بده. 

 یک آقای به تمام معنا و مستقل .و از بچگی میشناسم .مطمئنم تنها کسی که لیاقت تورو داره همین محمده نه کس دیگه ایه. محمد
 سر تو درد نمیارم قشنگ مامان آرزو میکنم که زود تر ببینمت و با تمام عشقم بهت صورت لپای خوشگلت و ببوسم 

 به امید دیدار تو مامان 
گریه میکردم و زیر لب با خدا حرف میزدم و خانواده چشمام پراشک بود و هیچ و جارو نمیدیدم . افتاد روی زمین . برگه رو ول کردم که 

و زدندگی قبلیم و به اضافه ی محمد و ازش میخواستم .پس چزا محمد نمیاد دیگه .این بود دوست داشتنش همش من و تو خونه تنها میذاره و 
قیافه ی جدی و پر سوالش روبه رو شدم  وایسادم و رفتم سمتش .چشماش بین چشمام رد و بدل میشد و پر از  میره . در که باز شد و با اون

 سوال بود .نزدیکم شد و فیس تو فیس به چشماش نگاه کردم وبا صدای آرومم بهش گفتم : مهسا رفت 
به لباسم نگاه کرد و من با همون بغض تو صدام  م.ولی اصال انگار نمی شنید چی میگم. بهم نزدیک تر شد و گرمای بدنش و حس میکرد

 گفتم : مامانم برام فرستاده 
 دستام و باز کردم و گفتم : قشنگه ؟

لبخند دل آب کنی زد و دستش و آروم برد البه الی موهام و بعدشم صورتم و نوازش کردم و لبام و با سصتش لمس کرد. من عقب میرفتم و 
اون جلو میومد .دست دیگش و روی پهلوم گزاشت و با مهربونی  بدنم و نوازش میکرد .چشمای مشکی و جذابش و رو چشمام خمار شده 

 برق میزد. با صدای آروم و سکسیش گفت : چرا ازم فرار میکنی  بود و توی اون تاریکی
وایسادم که دستش و گزاشت رو گودی کمرم و صورتش و به صورتم نزدیک کرد. بوسه کوتاهی روی بینیم نشوند و بعد اومد سمت لبام. با 

م دیگه بیهوش میشدم و میرفتم .دستش تو گودی لبای گرم و تب دار و بزرگ و مردونش لبم و آروم بوسید و بعد به چشمام نگاه کرد.داشت
یکم ته سبیل داشت و کمرم نوازش وار میرفت و میومد و بالخره لباش و کامل گزاشت رو لبام و خیلی طوالنی مدت شروعکرد به بوسیدنم .

تم روی سینش که اونم دوال شد کردم خندم میگرفت .حس جذاب و رویایی بود که نمیتونم توصیفش کنم.دستم و گزاشوقتی رو لبام حسشون می



نم هان؟ خودت بگو باهات و من و تو بغلش بلند کرد و پاهام گزاشت دو طرف بدنش .به صورتم خمار نگاه کرد و گفت :من با تو چکارک
 چکار کنم ؟ دوباره چشام خیس شد و گفتم : میخوام برم پیش مامانم 

 لپم و کشید و گفت : میبرمت پیش مامانت 
 گفتم : همین االن 

نفس عمیقی کشید و همونطور که تو بغلش بودم رفتیم تو تخت و پرده هایی که انگار ستاره روشون بود و کشید و افتادن دور تخت بعدش 
.برای اولین بار دارم من و گزاشت روی تخت.پاهام همچنان دو طرف بدنش بود با دستای مردونش لمسشون میکرد و روشون بوسه مینشوند

با مرد رویاهام ،مردی که عاشقشم سکس میکنم.این قشنگ نیست؟ کفشام و از پام درآورد و کف پامو آروم میبوسید.حس عجیبی بهم میداد و 
با عس میشد نفسام عمیق و کوتاه بشه .از نوک پا تا باالی رونمو میبوسید و من انگار رو ابرا بودم. به صورتم نگاه کرد که اخم کردم و 

 خوای باهام چکار کنی ؟ گفتم : می
 چونم و بوس کوتاهی زد و گفت : آخرش میفهمی 

بعد رفت سمت گردنم و بوسای کوتاه و مینشوند و همه جام و بوسه بارون کرد.روی لباسم و ،دستام و گوشام و همه جام .داشتم شک 
.پاپیون پشت کمرم و باز کرد و همزمان با آوردن لباسم بدنم و میبوسید. وقتی کامل لباسم و تو واقعیت میفته  میکردم که این اتفاق برای من

درآورد منم کمکش کردم کت مشکیش و درآورد.و دکمه های پیراهن سفید مردونش و باز کرد و سیکس پکای جذابش و بالخره دیدم.خندیدم 
 و بهش گفتم : تو این سیکس پکارو از کجا آوردی ؟ 

 جوجه اونموقه که تو شیر میخوردی من باشگاه فوتبال میرفتم و همه برا سیکس پکام کف و خون قاطی میکردن. گفت : 
 که واسط کف و خون قاطی می کنن سیکس پکتاتو نشون بده  برا همونایی برو خندیدم و خمار نگاش کردم و گفتم : پس 

 اغم و گفت : قربونت برم ، همه چیز من مال توئه دستم گزاشتم رو سینه ی برجسته و مردونش دماغش و زد به دم
 ...لبخند ناخواسته ای زدم وکه بوس محکمی نشوند رو لبام .بعد بند سوتینم و باز کرد و گفت : بهت گفتم من چه پسر بدیم ؟ 

عمیقی کشیدم.چشمام گرم .از وجودش ، از اتفاق امشب و حس بینمون داشتم دیوونه میشدم انقد که خر ذوق شدم .چشمام و بستم و نفس 
خواب شده بود که حس کردم کسی بغلم کرد. وقتی چشمام . باز کردم دیدم محمد لباساش و عوض کرده و من همچنان لختم. پتوی بزرگ و 

 کشید روم با صدای خواب آلود گفتم : اون مالفه ی خونی کجاست؟
 غیبش کردم. حاال راحت بگیر بخواب .با انگشت زد رو بینیم و گفت : اون مالفه ی خونی پر ماجرا رو 

پرده های تخت و  کنار زده بود و دریا رو می دیدم از روی تخت. بعدش خوش اومد زیر پتو و من و بغل کرد. گفتم : خودت لباس پوشیدی 
 چی پیش خودش فکر میکنه ؟و من و لخت پتی رها کردی؟ فردا ارشیا بیاد من و این شکلی ببینه 

 _: ارشیا غلط کرده بخواد بیاد زن من و این شکلی ببینه بعدشم خودش بزرگ میشه دستش میاد چه خبره 
 سرم و گزاشتم رو بالشتش و تو بغل گرم و نرمش به خواب عمیقی رفتم. 

و صورت قشنگ یه چشمم و باز کردم  موهام و نوازش داد . دستی آروم روی گونم کشیده شد و صورتم و قلقلک داد .نسیم قشنگی 
 مهربونش و دیدم .با صدای ژلفنش گفت : صبحت بخیر قشنگم  

 گفتم : سالم .
 چشمام و فشار دادم و گفتم: چرا بیدارم کردی بذار بخوابم 

 بعد چرخیدم و پشتم و کردم بهش .
 صدای خندش  و شنید دوباره دستش و آورد توی موهام و گفت : هر وقت آقاییت بیدارشد تو باید پاشی بری براش صبحونه حاضر کنی 

 حس کردم دلم درد میکنه و همشم شدید میشد .با اخم برگشتم نگاش کردم و گفتم : دلم درد میکنه 
 وجه با مهربونی به چشمام نگاه کرد و گفت : آی قربونش بشم ج

 گفتم : همش تقصیر توئه 
 سرش و تکون داد و گفت : آره راست میگی االن میرم ازش انتقام میگیرم 

 چشمام گرد شد و گفتم: از کی؟ 
 به *یرش اشاره کرد و گفت : ازونی که با نفسم اینکار و کرد 

 زد زیر خنده .چپ چپ نگاش کردم و گفتم : مسخره 
 من االن میام . از جاش بلند شد و گفت : تو بخواب

 دستم و رو شکمم گزاشتم و با سر گفتم باشه .آخ آخ ما دخترا چه گیری کردیم از دست این مردای وحشی.
 محمد رفت بیرون و صدای ارشیا رو شنیدم که گفت : سالم عمو خالم کجاست؟ 

 محمد گفت: خاله خوابه بریم براش صبحونه آماده کنیم 
 گفت : میخوام برم پیشش 

 چشمام گرد شد گفتم یا خدا االن پسره میاد آبرو برامون نمیذاره 
 محمد جلوش و گرفت و گفت : عشق عمو ، خاله باید استراحت کنه بدو بریم پایین ببینم کی زود تر میرسه 

 ارشیائم خر شد و گفت : خب معلومه من 
 بچه ها استعداد خوبی داره. گرفتنبعد عین موتور گازی در رفت.خوبه محمد تو االغ کردن و به زبون 

ه ی قشنگ به دلپیچه افتاده بودم و به جختی تا محمد نبود بلند شدم لباسام و تنم کردم.یه لباس کاموایی گرمم پوشیدم که بدتر نشم .نگا پسر
دیوانه چه بالیی به سرمون آورده.با فکر کردن به اتفاق دیشب خنده ای رو لبام نشست. صدایی از گوشی محمد که روی میز بود اومد و 

 وشن شد. پیامک اومده بود که باهات کار دارم سرت خلوت شد یه سر بیا پیش من گوشیش ر
 به فرستنده ی پیام نگاه کردم و ناخودآگاه دندونام و روی هم فشار دادم .نازنین. چرا باید این دختر احمق به محمد من پیام بده .



از خوراکی و صبحونه اومد پیشم .میخواستم لبخند به لب بیارم ولی  اخمی کردم و به فکر نازنین افتادم که در باز شد و محمد با سینی پر
 فکر این دختره ی مزاحم که نمیذاره .صداش من و به خودم آورد و گفت : خب خب اینم یه صبحونه ی درجه یک برای خانوم پرنسس 

خری اشکای پرنسس من و درآورده .بگو ، نگاش کردم و چشمام یکم خیس شد .صورتش و بهم نزدیک کرد و چشم تو چشمم شد : کدوم آدم 
 نه خب بگو برم دهنش و سرویس کنم 

 گفتم : نازنین 
 دقیق شد تو چشمام و گفت : نازنین دیگه کیه 

 بیشتر اخم کردم که یکم فکر کرد و گفت : آهان آهان گرفتم کیو میگی 
ده که گوشیش زنگ خورد.سریع به صفحه گوشیش نگاه کردم زد زیر خنده و بعد که ساکت شد تو چشمام نگاه کرد.میخواست برام توضیح ب

 که شماره بدون اسم بود. همونجا تو اتاق جواب داد : بله 
 _: سالم جانم 

 _: درسته ما هم توی مهمونی بودیم 
 بعد به من نگاهی کرد و گفت : من و همسرم باهم اومدیم 

 قنده طبق معمول تو دلم ژله ای آب شد . 
 ور مگه ؟ _: بله حتما .چط

 _: باشه قربان مشکلی نیست .من در خدمتم .خواهش میکنم خدانگهدار 
 چه صدای قشنگی داره.آدم نمیدونه به صداش گوش بده یا خودش و نگاه کنه 

 اومد نشست کنارم .یکم به فکر فرو رفت و گفت : اال تو اونشب تو کشتی چیز مشکوکی از الکس ندیدی ؟ 
 گفتم : نه مثال چی ؟آب دهنم و قورت دادم و 

 ..هیچی اصال ولش کن گفت : نمیدونم .مثال کاری ، حرکتی یا اینکه 
 گفتم : حاال مگه چی شده ؟ 

 فکرش در گیر بود گفت : هان؟ 
 گفتم : مگه چه اتفاقی افتاده ؟ 

 گفت : یه آقایی زنگ زد...گفت الکس تو شب مهمونی سرش شکسته و بهش حمله کردن پلیسام دنبال اون شخصن 
 اومدم خودم  و خونسرد نشون بدم گفتم : آهان 

 لبخندی زد و گفت : خب آ کن 
ه ذوق میکرد. گفت : آهان خب بیا دهنم و باز کردم یه لقمه خامه اصل گذاشت تو دهنم . من همچنان عین برج زهر مار بودم و اون دیوون

 این باس نمیدونم چی چی رو بخور خاله داده بود به من برای اینجور موارد که بهت بدم بخوری خوب میشی ،ناناز بشی 
 اخم کردم و گفتم : نمیخورم 

 اونم اخم کرد و گفت : قربون ناز کردنت بشم من 
 گفتم : اصال میخوام بخوابم نمیتونم بشینم 

 دراز بکشم که تو یه حرکت کشیدم سمت خودش و مثل بچه ها تو بغلش ولو شدم . خواستم
 با انگشت زد رو بینیم و گفت : نه نه نمیشه بخوابی 

 سلق چپوند توی دهنم .اومدم غر بزنم بهش که ساکت شدم و گفتم : چه خوشمزس توام بخور بابعد 
 گفت : اگه با انگشتای تو بخورم خوشکزه ترم میشه  بعد یه دونه گزاشتم تو دهنش که انگشتم و کرد تو دهنش

 دستم و مالیدم به لباسش گفتم : عه این چه کاری بود کردی 
 ابروش و با پررویی داد باال و گفت : همینه که هست .طوری رفتار نکن که دلم بخواد درسته قورتت بدم دختر کوچولو 

 چولو نیستم سرم و انداختم پایین و گفتم : من که دیگه دختر کو
دیدم حرفی نزد .وقتی نگاش کردم با چشمای خندون داشت نگام می کرد. رو بینیم و بوسه ای زد و گفت : تو همیشه یه دختر کوچولوی 

 لوس باقی میمونی 
 دستم و دور گردنش حلقه کردم و گفتم : محمد 

 _: جون دلم 
 _: منم میخوام تو شرکتی که تاسیس کردی کار کنم.خسته شدم از خونه نشینی 

 گفت : واقعا؟
 سرم و تکون دادم و گفتم : اوهوم 

 لپم و کشید و گفت : چشم شما لب تر کن 
 از بغلش اومدم بیرون و موهام و پشتم بستم و گفتم : جدی میگم محمد 

 گفت : منم جدی میگم خانوم میبرمت پیش خودم کار کنی 
 دستام و زدم بهم و گفتم : وای راست میگی ؟ 
 اونم ادام و درآورد و گفت : آره راست میگم 

 پوکر شدم و گفتم : باید از اولش میدونستم تو دروغ میگی 
 گفت : بیا اینجا ببینم من کجا به تو دروغ گفتم 

 ینجا رفتم سمت در و گفتم : ا
 برگشت نگام کرد که پارچ آب تو تنگ روی میز و خالی کردم رو صورتش و با جیغ در رفتم 



 من سریع رفتم تو آشپزخونه . ارشیا اومد جلوی محمد و گفت : به خاله ی من دست زدی نزدی دنبالم میدویید و 
 ی میگی محمد با یه دست بلندش کرد و گزاشتش رو شونش و گفت : تو بیا اینجا ببینم چ

 ارشیائم جیغش بلند شد .سیما گفت : خانوم من میرم میز صبحونه رو بچشنم 
 گفتم : مرسی عزیزم منم االن میام کمکت 

 لبخند مهربونی زد و گفت : شما زحمت نکشین خانوم 
ش و چه چسبونده به بعد از آشپزخونه  رفت بیرون .داشتم پنکیک درست میکردم که حس کردم کسی پشت سرمه.نگا کن پسره پرو خود

من.همونطور که پشتم بهش بود و دستش کنارم لبش و کنار گوشم آورد و گفت : نگاه کن االن از گناهت گزاشتم دفعه ی دیگه بخوای 
 شیطونی کنی یه کاری میکنم با گریه بری بغل مامانت 

: من و تهدید میکنی ؟ وایسا فقط برگشتم نگاش کردم. کت شلوار خیلی شیک و کاری پوشیده بود و از آشپرخونه رفت بیرون.تو دلم گفتم 
 بشین و تماشا کن 

ارشیائم صبحونش و خورد و من رفتم حموم چرکام و بدم دست آب و کلیم تو حموم گریه ی بعد شب دادن کردم و رفتم بیرون خودم و با 
ن این حوله خشک کردم که در اتافم به صدا دراومد . گفتم بله بفرمایین .سیما با جعبه کادویی اومد داخل و گفت : اال خانوم آقای اومدن و گفت

 و برای شما آوردن 
 یه دست گل خیلی بزرگ پر از گالی رز زرشکیم باهاش فرستاده بودن .اخمی کردم و با خنده گفتم : کی اینارو فرستاده 

 گفت : واال خانوم هرچی ازین آقاهه پرسیدم کی اینا رو فرستاده گفت که نباید بگم کی فرستاده 
 و که باز کردم توش یه نوشته بود :سرم و خاروندم و دوتایی باهم خندیدیم .ازش تشکر کردم و رفت بیرون . جعبه ر

 خوشگل بابا 
 ر ماشینی میشی که منتظرته و میای پیش من سوا 7این و میپوشی خوشگل میکنی بعد راس ساعت عشق محمد 

 مراقب خودت باش عروسک من 
 لبخندی زدم و لباس و از تو جعبه درآوردم. زندگی با محمد یه کالم : ینی بهشت 

. ولی زودی رفتم سمت تلفن و دیدم که باز محمد آقا گرفته قطعش کرده.آقا مگه ما در حال ردیابی هستیم که انقدر قضیه رو جنایی میکنه
 میدونم که محمد همه ی کاراش دلیل داره .رفتم سمت سیما و گفتم : سیما جونم میشه گوشیت و بهم بدی ؟

 گفت : واال خانوم وقتی میام اینجا آقا بهم اجازه نمیدن تلفن بزنم به جایی ولی اگه میخواین پیامک بزنید مشکلی نیست 
 گفتم : آره پیامک میزنم عیبی نداره 

 اره این سیما.فکر کنم آخرین مدل آیفون باشه .این که وضعش خوبه پس واسه چی اینجا کار میکنه .چه گوشیی د
 شماره ی محمد و تو ذهنم آوردم و گفتم : من این بچه رو چکارش کنم ؟ 

 یکم روی صندلی تو آشپرخونه نشستم که زودی پیام داد : نگران نباش عشقم ارسال دوستم میاد سراغش و میبرتش پیش خودش 
 گفتم : قابل اعتماده ؟ 

 دوباره جواب داد : تو به شوئرت اعتماد داشته باش.من آدم مطمئن معرفی میکنم 
 تو دلم گفتم جون تو فقط آدم معرفی کن 

گوشی رو داد دست سیما و بعد از خوردن غذا با ارشیا اون رفت سر بازی کامپیوتریش و من رفتم که آماده بشم .یه میکاپ الیت ازینا که 
ا انجام دادم . یه دفعه یه چیزی به ذهنم رسید.من شاید نتونم زنگ بزنم یا پیام بدم ولی توی اینستا که میتونم لیا رو پیدتوی اینستا یاد گرفتم 

کنم . زود با هیجان بلند شدم و رفتم سمت گوشیم .برنامه رو باز کردم و خواستم آیدی لیا رو بزنم که یادم رفت اسمش چی چی بود. خدایا 
لی لی بو  بود نمیدونم لی لی پطروسیان آهان خودشه . وای خدا پیداش کردم .قربونش برم الهی عکس پروفایلش عکس مشترک من و 

 جلو صورتم تکون دادم که گریم نگیره .بعد رفتم تو قسمت مسیج و براش نوشتم : خودشه . دستم و 
سالم خواهر قشنگم من االم . خیلی دلم براتون تنگ شده بدونید که حالم خوبه و به زودی همدیگه رو می بینیم. صورت ماه همه و خودت 

 رو از جای من ببوس و یادت نره چقدر دوست دارم 
کردم رو تخت و رفتم  که موهام و بابلیس بکشم .فکر کنم تا االن فهمیدین من عاشق موهای حالت دارم .زنگ خونه  با ذوق گوشی و پرت

زده شد و من رفتم پایین . همون آقاهه که سنش باالس و تو شب عروسیم پیش محمد بود و االن فهمیدم اسمش ارسالنه دم در بود .با لبخند 
 دین من اومدم ارشیا رو ببرم گفت : سالم خانوم .چقدر زیبا ش

 گفتم : آقا ارسال دیگه به خودتون میسپارمش 
 گفت : خیالت تخت خانوم خانوما میبرمش پیش دوتا پسرام باهم دوستن 

 لبخندی زدم و رفتم تو اتاق ارشیا .اخمی کردم و گفتم : به به شازده پسر هنوز ارسالن نرسیده آماده شدی 
 گفت : خاله جون رسیده که 

 گفتم : به همین زودی من و فروختی آدم فروش 
 لپم و ماچ کرد و گفت : خاله من یه تار موی تو رو با هیچی تو دنیا عبض نمیکنم 

 بعد رفت سمت در.تو دلم گفتم جون خودته تو راست میگی 
ردم و به راننده گفتم : آقا ببخشید من یکم و رفتم سمت ماشینی که منتظرم بود.به ساعتم نگاه کبعد ازینکه رفتن منم مانتو مشکیم و پوشیدم 

 طولش دادم 
 لبخندی تو آینه بهم زد و گفت : اختیار دارین خانوم 

 از پنجره به بیرون نگاه کردم و دل تو دلم نبود تا برسیم 
 به راننده گفتم : آقا شما میدونین ما کجا داریم میریم 

 میبرم ولی آقا گفتن حرفی به شما نزنم  خندید و گفت : من که باید بدونم شما رو دارم کجا



 پسر صورت گرد بامزه ای بود گفتم : باشه صبر میکنم ببینم چه نقشه ای برام کشیدین 
 هردو خندیدیم و من باز عین این بچه بیش فعاال به بیرون زل زدم و پاهام و مثل فرفره تکون میدادم . 

میدونید اینجا کجاست ؟ هتل ترنج من چند ماه پیش قبل ازینکه  محمد یادش مونده باشه . وقتی رسیدیم چشمام چهارتا شد.خدایا فکر نمیکردم
هربونی این اتفاقا بیفته یه بار به مهسا گفته بودم عاشق اینم برم کیش هتل ترنج و محمدم شنیده بود. با خوشحالی از ماشین پیاده شدم و مرد م

 اومد و گفت : خانوم لطفا همراه من بیاین 
 م : سالم من اومدم که محمد ینی شوهرم و ببینم گفت

 لبخندی زد و گفت : بله میدونم دختر خانوم با من بیایین 
 چشمی گفتم و دنبالش رفتم یکی از اتاقا رو که فکر کنم بهترینشون بود و به من نشون داد و گفت : بفرمایین داخل آقا منتظرتون هستم 

 لی مهمون نیشم تا بنا گوش باز شد و گفتم : خی
 بهم نگاه کرد و گفت : پایین مهمونا توی رستوران منتظرتون هستن لطفا سریع تر بیایین 

 گفتم : مهمون 
 _: بله خانوم 

چشمی گفتم و رفتم تو اتاقمون .از ویوی اونجا کف کردم .چقدر این اتاق قشنگ تر بود . روی زمین پر شده بود از برگ گل و مثل خواب 
اش کردم ولی جوابی نشنیدم. دور واطرافم و نگاه کردم رفتم سمت پنجره و خواستم یه بار دیکه صداش بزنم که مثل خر به نظر میومد. صد

پشت سرم داد زد و من عین برق گرفته ها رفتم هوا. از خنده ریسه رفته بود رو زمین.دستام و مشت کردم و گفتم : میمیردی میزاشتی 
 بیشتر سورپرایز میشدم.؟ 

 اومد سمتم و بغلم کرد گفت : پرنسسم چقد خوشگل شده  با خنده
 چشم غره ای بهش رفتم و گفتم : خودم میدونم 

 دستاش و تو جیب شلوارش کرد و با تفکر بهم نگاه کرد . گفتم : چیه ؟
 _هیچی فقط زیادی مبدرخشی میترسم امشب همه رو کور کنی 

 ز ببینم . گفتم : خوبه خوبه مزه نری
درآوردم و موهام و موتب کردم. زیر چشمی به محمد نگاه کردم ببینم در چه حاله داشت نگام میکرد.با شوق و ذوق رفتم سمت بعد مانتوم و 

 تراس و به به. خورشید کم کم داشت غروب میکرد. دستی کمرم و نوازش کرد برگشتم نگاش کردم که گفت : خیلی بهت میاد 
 خوبه  لبخندی زدم و گفتم : از حق نگذریم سلیقت

 ابرویی باال انداخت و گفت : ته بروبابا .تازه فهمیدی من سلیقم شاهکاره خلقته 
 خندم گرفت به قیافش .دستم و گرفت و گفت : بیا اینجا میخوام یه چبزی نشونت بدم 

بازش کردم و با چشمام باهاش رفتم داخل و نشوندم روی صندلی جلوی کنسول الکچریی که اونجا بود و یه جعبه داد دستم . با شوق 
 گفتم : محمد تو دیگه دستی دستی داری من و میکشی الکتریسیته پیدا کرد و برق زد.

 گفت : اتفاقا برعکس این تویی که داری من و می کشی .
 دوباره گردنبند نقره ای براقم و که میدرخشید نگاه کردم و گفتم : خیلی قشنگه 

 بوسه ای پشت گردنم نشوند که قلبم و جر داد ازین همه مهربونیش.گفت : قشنگه ولی نه به قشنگی تو 
 بند و دادم دستش و برام انداختش .بعدش گفتم : مثل اینکه مهمونا پایین منتظرمونن گردن

 دست کرد تو موهام و گفت : میدونم 
 مد بلندشدم و گفتم : راستی چند روز پیش برام یه بسته او

 _: خب ؟ 
 _ یه کادو ی عروسک بود از طرف خاله ستاره 

 اخمی کرد و گفت : جدی ؟ 
 گفتم : آره .

 بعد خندیدم و گفتم : خیلی عروسک خوشگلی بود 
 تو چشماش نگاه کردم .دستش و کرد تو جیب شلوارش و گفت : خودتم دست کمی از عروسک نداری 

 تش و گرفتم و گفتم : خب دیگه بریم مهمونا منتظرن قلبم آب شد که .سرم و انداختم پایین و دس
باهم رفتیم پایین و دیدم که الناز و شوهرش با چند تا از دوستای صمیمی محمد دور بزرگترین میز رستوران هتل نشستن و تا چشمشون به 
من افتاد بلند شدن و ارکستر شروع کرد به زدن آهنگ تولدت مبارک و مهمونا هم باهاش خوندن.یک لحظه هنگ کردم که با منن به پشت 

 رفته امروز تولدته حمد خندید و گفت : خنگ بابا نکنه یادت سرم نگاه کردم. م
همه رستوران به اون بزرگی داشتن مارو نگاه میکردن.انقد خر ذوق شدم که دست انداختم دور گردن محمد و اونم محکم بغلم کرد و قربونم 

 رفت . صدای الناز از پشت سرم اومد و گفت : آقا داماد یکمیشم واسه ما بذار 
 م و اومد نزدیک و گفت : تولدت مبارک خوشگل خانوم ایشاال کنار شوهرت و خانوادت به آرزوهات برسی برگشت

ر کردم .بعدش از همه و نوازنده ها توی رستوران که برام دست زدن تشکر کردم و رفتم سمت میز و همه بهم ماچش کردم و کلی ازش تشک
 م افتاد به اون دختره نازنین.نگاش که کردم بلند شد و گفت : تبریک بهت میگم عزیزم تبریک گفتن.همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه چشم

 خیلی گرم جوابشو ندادم و بعد از یه روبوسی ساده گفتم : ممنون عزیزم 
یاد. الناز انگار فکرم و خوند .نزدیک گوشم آخه این فضول اینجا چی میگه .هرکاری میکنم باهاش ارتباط برقرار کنم ، اصال ازش خوشم نم

 گفت : از وقتی اومدیم اینجا این دختره بغل دستیش انقدر پچ پچ کردن پشت سر شما 
 نگاش کردم و گفتم : ما ؟



 گفت : آره . یه چیز بهت میگم حواست و جمع کن حواست به زندگیت باشه این دخترا همچنان چشمشون دنبال محمده از من گفتن بودها 
به فکر رفتم که متوجه پسر موطالیی و چشم آبی شدم که دوست محمد بود.دوست دخترش داشت باهاش حرف میزد ولی اون پسره مات و 

میکرد.خوشتیپ بود ولی از حق نگذریم محمد بد خوشتیپ شده بود اونشب .همه داشت چشماشون از کاسه در  مبهوت کال داشت کن و نگاه
میومد از سر رستوران تا ته رستوران یه نگاه به من مینداختن یه نگاه به محمد. الناز کنارم نشسته بود و محمدم همین االن اومد پیشم 

خانوما ؟ هیچ سراغی از ما نمیگیری .به الناز اشاره کرد و گفت : این الناز که نمیذاره با زنم نشست.نگام کرد و گفت : خوش میگذره خانوم 
 یه دو دیقه حرف بزنم 

 الناز نگاش کرد و گفت : تا چشت دراد 
 زدم زیر خنده و الناز مشغول صحبت کردن با شوهرش شد.محمد جدی نگام کرد و گفت : تولدت مبارک  

 خیلی خوبه که ازین مردایی نیست که از ابراز عشق به رنش جلوی جمع خجالت بکشه.واقعا بهش افتخار میکنم  وسید.به که خندیدم گونم و ب
 شام و که آوردن و مشغول شدیم نازنین نگام کرد و گفت : چه گردنبند قشنگی 

 لبخند زدم و دستم و گزاشتم تو دست محمد و گفتم : بهترین مرد دنیا برام گرفتش 
همه هو کشیدن و محمد خندید. نازنین  یه دختر پلنگ کنارش بود که داشتن از حسودی میترکیدن .نازنین با حرص به محمد نگاه کرد و گفت 

 : محمد تو خریدی ؟ 
 محمد نگاش کرد و گفت : نه اسمال آقا بقال سر کوچه خرید .خب من خریدم دیگه 

 روهم فشار داد گفتم االن متالشی میشه رو میز.  همه ترکیدیم تو خنده و نازنین چنان دنوناش و
 ابروهاش و باال داد و گفت : خوبه سلیقت همچنان تغییر نکرده 

 محمدم پوکر نگاش کرد و گفت : دیگه همه حضار اینجا من و میشناسن و میدونن من از بدو تولدم سلیقم خوب بوده 
دوست دختر همون پسر بوره که معلوم نبود چشه اینطوری من و نگاه میکنه به من چشمکی زد و گفت : بله اگه سلیقش خوب نبود خانوم به 

 این خوشگلی نداشت که 
پلنگی که پیش نازنین نشسته بود و همش جیک تو جیک هم بودن گفت :مگه همه چیز به قیافس.به عشق و عالقس که امیدوارم واقعا 

 همینطوری باشه که محمد آقا نشون میداده 
 محمد چشمک پر معنی بهش زد و گفت : تازه من خیلی خودم و نگه میدارم همه عالقم و جلوی بعضیا به ملکم نشون ندم 

نه همه دوباره هو کشیدن و اون دوتا داشتن میترکیدن از حرص. بعد از شام یه مدتی که گذشت کیک من و آوردن .بعد همه دونه دو
کادوهاشون و دادن بهم و اون پسر بوره که فکر کنم با محمد خیلی رفیق بود کادوی خیلی خوشگلی رو داد دستم و گفت : زن داداش چیزی 

 که الیق شما باشه رو پیدا نکردم دیگه شرمندتونم 
 گفتم : نه بابا این چه حرفیه همین که اومدین برای من خیلی ارزشمنده 

ه خیره نگام کرد. سعی میکردم بهش توجه نکنم . اون دختر پلنگه که فهمیدم اسمش آمنس خخخ یواشکی به الناز گفت : لبخندی بهم زد و خیر
 خدا شانس بده دختره هنوز از راه نرسیده چه برو بیایی داره 

 دلم کیک خواست کن که الناز گفت : خب دخمل حاال بلند شو شمعارو فوت 
 گفتم : چشم 

 خواستم فوت کنم که پسر بوره که اسمشم انگار بهرامه گفت : یه آرزو کن  از جام بلند شدم و
 سالش بود با شیطونی گفت : بلند آرزو کن  20_ 19همه روم دقیق شدن یکی دوستای کم سن و سال محمد که فکر کنم 

 خندیدم و گفتم : میکرفون بدین که حداقل همه بشنون 
 خندیدن بهم بعد داداش بزرگه ی پسرکه گوشش و گرفت گفت : به توچه که آرزوش چیه 

 بعد روش و کرد سمت من گفت : دخترم تو آرزوت و کن این و ولش کن 
 سالشه .خخخ  60همچین میگه دخترم انگار 

 و دوستام خوشبخت بشم . دستام و به هم فشار دادم .چشمام و بستم و از ته دلم خواستم که در کنار محمد و خانواده
.بهرام همچنان داشت نگاهم میکرد ولی روم و ازش گرفتم به محمد لبخند زدم که داشت با تحسین نگام بعد فوت کردم و همه برام دست زدن 

 دوباره بهم گفت : تولدت مبارک میکرد . ماچی از گونم کرد و 
 وش کنید. و اما کادوی اصل کاری که من باشم رو به جمع دستش و تکون داد و گفت : دوستان دوستان همه گ

بعد جعبه بزرگی رو داد دستم . نمیدونم چرا نیش محمد و یکی از دوستاش که موهای سفید داشت و جذاب بود و با منم خیلی راحت و شوخ 
 بود باز شد .در گوشش گفتم : باز چه نقشه پلیدی داری که اینطوری نیشت باز شده 

 چشمکی زد و گفت : باز کن خودت میفهمی 
بعد بازش کردم و دیدم جعبه ی کوچیک تر داخلشه . اخمی کردم و همه شروع کردن به خندیدن .ینی نزدیک شیش تا جعبه رو من باز کردم 

خودم گفتم یا خدا محمد الکچری  باتا به یه جعبه انداره کف دستم رسیدم. خودمم دیگه خندم گرفته بود.محمد و که دیگه نگم رفته بود تو میز.
من برام ماشین خریده اینم سوییچشه. با خوشحالی درشو باز کردم و با چیزی که دیدم پوکر شدم .فقط من پوکر بودم بقیه داشتن استارت 

 میزدن. آخه من چرا باید کادوی تولدم یه پستونک باشه ؟ جلوی محمد گرفتمش و گفتم : واقعا ؟ 
 جمع شد و گفت : دوستان عزیزان این کادویی که من برای همسرم گرفتم عرض معنوی داره بعد دوباره رو به 

 بهرام گفت : بعد دقیقا میشه بپرسم که عرض معنویش چیه ؟ 
 محمد گفت : اینه که اال همیشه به من میگفت چقدر عالقه داره به پستونک 

 همیشه ام وقتی تنها بودم حتی باوجود لنگای درازم میکردم تو دهنم .با خودم فکرکردم و گفتم آره واقعا یه بار بهش گفته بودم. 
اون امنه و نازنین نیش خندی به من میزدن و مثال داشتن مسخرم میکردن.تو شلوغی آمنه به من گفت : واقعا چه عشقی بینتون موج میزنه 

 بیشتر شبیه مسخره بازیه 



بود و یکم اخم داشت ولی بعد سرش و آورد باال و گفت : خب بچه ها . ایندفعه بیاید دیگه به محمد نگاه کردم ببینم شنیده یا نه سرش پایین 
 جدی باشیم . 

 کادویی رو جلوم گزاشت و گفت : بازش کن میدونم خوشت میاد 
فی کشیدم .همه بعد ارکستر شروع کرد به زدن یکی از آهنگای خیلی قشنگ موتزارت. پاپیون کادو رو باز کردم و بادیدن کادوم جیغ خفی

 خیلی خوشحال شدن و محمد و تحسین کردن. واقعا سوییچ ماشین بود.
 بهرام گفت : نکنه اینم فقط یه سوییچه ماشینش وجود خارجی نداره 

 خندم گرفت از مسخره بازی اینا . محمد بادی تو غپغپ انداخت و گفت : نه داداش این دیگه جزء مسخره بازیام نیست جدیه 
 رف زدن باهم شدن و فیلشون یاد تولدای خودشون کرده بود. دست محمد و گرفتم و گفتم : ماشینم کجا گزاشتی ؟همه مشغول ح

 گفت : رفتیم خونه می بینیش 
 گفتم : ولی محمد 

 _ : جان محمد 
 _: من که بلد نیستم راننندگی کنم 

 تو چشمام نگاه کرد و گفت : مگه من افلیجم .یلدت میدم قربون شکلت برم 
لبخندی زدم و باشه ای گفتم .دوست محمد که کنارش نشسته بود گفت : محمد تو یه هدیه ی دیگه ام داشتی برای خانومت نمیخوای اون و 

 بدی ؟ 
 که تو رو به شرکت بیاریم که کارکنی محمد صداش و صاف کرد و گفت : بله بله حتما. ما تصمیم گرفتیم 

 : چه کاری ؟ منشی ؟نازنین خنده ای از روی حرص زد و گفت 
محمد جدی و خونسرد نگاش کرد و گفت : نه مدیر بخش گرافیک و تبلیغات چون میدونم از پسش بر میاد و عکاسی و کار با نرک افزارشم 

 حرفه ایه 
 تو دلم انقد قربونش رفتم که مردم .دست زدن و بازم محمد و تحسین کردن. ههم

 نازنین یهو از جاش بلند شد و گفت : خیلی عذر میخوام از همه ولی من بهتره دیگه برم خداحافظ همه 
دوستشم پشت سرش رفت.همش محمد و نگاه  می کردم ببینم عکس العملش چیه ولی خیلی نسبت به نازنین بیخیال بود و گاهی هم احساس 

و که نگاهم و ازش گرفتم و مثال حواسم جای دیگه بود . همه گفتن : چش شد این میکردم با یه غم خاصی اول به اون نگاه کرد بعد من 
 دختره انگار بهش بر خورد 

 بهرام گفت : محمد جان اگه اجازه بدی من و عسل هم رفت زحمت کنیم 
 محمد گفت : اختیار داری داداش تئ هرجا خواستی برو فقط نبنمت 

بهرام و دختره عسل که خیلیم با من خوب بود اومدن سمت ما و بغلمون کردن. بهرام دستم و خندم گرفت این محمدم یه حرفایی میزنه . 
 گرفت تو دستش و با نوازش گفت : بازم تولدت مبارک بانو 

ر ی تو محوطه قدم زدیم و هبعد ازینکه همه ی مهمونا رفتن الناز و شوهرشم مثل اینکه یکی از اتاقای هتل و گرفته بودن .یکم چهار نفر
کدوم رفتمی سمت اتاقهامون. کفشام و درآوردم و با همون لباسا ولو شدم رو تخت .محمد یکم حالش گرفته بود .کت مشکیش و انداخت کنار 
من رو تخت و رفت توی تراس وچشمامو بستم و صدای امواج دریا رو به جان و دلم سپردم .و البته آرامشی که داشتم .صدای فندک اومد 

 خط خطیه که داره سیگار میکشه . رفتم سمتش و پرده رو کنار زدم .گفتم : محمد فکر کنم خیلی 
سیگاری دود کرد و نگام کرد.بعدش دوباره نگاهش و به دریا دوخت . کنارش وایسادم و منم مثل خودش به دریا نگاه کردم. دیدم بی هیچ 

 نقد اعصابت و داغون کرده؟ حرفی داره خودخوری میکنه .فکرش کجاها بود و نمیدونم .گفتم : چی ا
 گفت : خیلی چیزا 

 _: مثال ؟
 نگام کرد و گفت : نمیخوام تورو قاطی مسائل خودم کنم 

 گفتم : پس تو چطوری داری به من کمک میکنی تو مشکلم ؟ 
 گفت: من فرق دارم 

 رازاش بدونه  شونه هام وباال انداختم و گفتم : باشه پس منم میرم با مردی ازدواج میکنم که من و همدم
با اخم نگام کرد.باد توی موهای مشکیش میرفت و میومد و به شدت موهای ریخته شده رو پیشونیش جذابش کرده بود .از نگاهش یخ کردم 

 با عصبانیت لباسش و دادولی بازم قیافم پررو بود .سیگارش و انداخت زمین .دکمه های لباسش و باز کرد. یا خدا این میخواد چکار کنه .
ایین تاتوی روی کمرش و بهم نشون داد. چقدر آشنا بود. دست کشیدم روی تاتوش .آره دقیقا شبیه به چشمای خودم بود.گفت : وقتی از 

چیزی دلم میگرفت یا عصبانی میشدم میرفتم تو خلوت خودم برمی گشتم جلوی آینه بهشون نگاه میکردم تا آروم شم و واقعا هم میشدم. بعد 
ال و برگشت سمتم و فیس تو فیسم گفت : ولی االن خیلی دارم سعی میکنم عصبانی نشم چون همین چشمات خشمگینم کرده و لباس و داد با

 خودشم داره آرومم میکنه .
 نردیکم شد و منگرفت تو بغل خودش .دستم و گزاشتم رو سنش که باز با اخم نگام کرد.

 گفتم : منظوری نداشتم فقط نمیخوام غمگین ببینمت 
 با همون حالت گفت : میدونم 

تش و بر زیر مثل یه فرشته ی محافظ بود.دسبعد حمله کرد سمت لبام و با ولع مبوسیدشون .من و بیشتر تو بغلش فشرد و بدنم گرم شد. 
 زانوهام و بلندم کرد و بعدم نگام کرد و گفت : حیف که دلم پیشت گیره وگرنه پرتت میکردم تو همین دریا 

 ت کن اگه راست میگی گفتم : خب پر
 گفت : جدی هستی دیگه ؟ 



 گفتم : کـــــــــــــامال 
 دستشو تکون داد که فکر کردم االن که با کله برم تو آب .جیغ کشیدم بازوش و چنگ انداختم گفتم : محمد خیلی عوضیی دفعه آخرت باشه 

 گفت : خودت گفتی ادای دخترای نترس و درآوردی من چکاره ام آخه 
 : خیلی خوب ببرم داخل تا یه بالیی سرم نیاوردی  گفتم

 بدون اینکه در و ببنده رفتیم تو و گفت : شب که خواب بودی میندازم تا آقای کوسه بخورت از شرت خالص شم 
 همونطور که تو بغلش بودم نشست تو تخت و نگام کرد .گفتم : تو حتی از آقای کوسه ام خطرناک تری 

 ردو گفت : تازه کجاش و دیدی دندوناش و بازو بسته ک
بعد اومد سمپ لپم و گاز نه چندان محکمی از لپم گرفتوجیغ زدم و دستم و گزاشتم رو سینش و هلش دادم عقب .گفتم: محمد خیلی وحشیی 

 این چه کاری بود کردی ؟ 
 نگام کرد و گفت : تا نخورمت آروم نمیشم 

 رت و بذار رو شونم بخواب چشمات خیلی خستس اخموی من اخم کردم بهش که بین ابروهام و بوسید و گفت : س
ر گوشم میبوسید و قربون صدقم میرفت .یه لحظه گفتم منم همینکار و کردم و در کمال آرامش تو بغلش خوابیدم .موهام و نوازش میکرد و د

 نکنه مردم و این حوری بهشتی مردونس .خخخ
 با صدای ساز گیتار یکم چشمام و باز کردم .

تو دل منم هست یحس کن یتو هر چ نستیآ هیعشق   
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یه اعترافه چجوری بگم نیست وقتی میدونم هست
♪ ♥‿♥ ♪ 

 دنیامونو ببر به یه نقطه امن باالتر از خطر
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یادت میده بگذری از خودت برای یک نفر
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

حتی با تبت بمیرمو زنده بشمعشق یعنی   
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی حتی با تبت بمیرمو زنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

 دنیامون امنه وقتی کنارمی مهم نیست کجا
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یه اعترافه که تو از همه مهم تری برام
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی حتی با تبت بمیرمو زنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی حتی با تبت بمیرمو زنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی کنار من بمونی تا برنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

 عشق یعنی حتی با تبت بمیرمو زنده بشم
♪ ♥‿♥ ♪ 

برنده بشمعشق یعنی کنار من بمونی تا   



♪ ♥‿♥ ♪ 
 عشق یعنی حتی با تبت بمیرمو زنده بشم

♪ ♥‿♥ ♪ 
 من مردم واسه صداش واحساسش. با لبخند نگاش کردم و گفتم : خیلی قشنگ خوندی 

 نگاهش و از بیرون گرفت و گفت : بیدار شدی ؟ 
 بعد یکم فکر کرد و گفت : بله دیگه با صدای نکره ی من بایدم بیدار بشی 

 ستم رو تخت .نگام کرد و گفت : عسلم پاشو ،پاشو زنگ بزنم بگم صبحونه مشتی بیارن خندیدم و نش
باشه ای گفتم و رفتم دستشویی ج.گالب به روتو جیشم و کردم و آب زدم به صورتم و بعد رفت جلوی میز آرایشم و براش خوشگل کردم و 

 ن سریع تر بود بعد که از حموم دراومد گفتم : تو حموم رفتنت از دستشویی رفتن م
 دوال شد و گفت : خواهش میکنم خانوم ما کال سریع بودن تو ذاتمونه 

نگاه عال اندرسهفی بهش انداختم که زنگ اتاقمون زده شد و محمد با یه سینی پر خوشمزه اومد تو .گفت : بابایی بدو بیا بشین پیشم بت 
 صبحونه بدم 

 م : تو که انقد خوب صدات و کنترل میکنی و ساز میزنی چرا ادامه نمیدی ؟ رفتم تو تراس پیشش نشستم رو صندلی نشستم .گفت
  من اصال اصال کارم موسیقیه .همه زندگیم موسیقیه یه تیکه پنکیک گذاشت تو دهنم و گفت : واال

 نگام کرد و گفت : البته  غلط اضافی نکرده باشم بعد از شما 
 خندیدم و گفتم : خب 
خانوادم آمریکا زندگی میکردم آکادمی موسیقی رفتم .تو ایرانم رشتم آهنگسازی بود ولی انقدر ذهنم درگیر رستوران و گفت : یه مدت که با 

 کارای دیگه افتاد که فراموش کردم کیم و کارم چیه .
 گفتم : خب مگه  االن دیر شده 

 نگام کرد و گفت : نه قربونت برم دیر نشده .
 ارا که درست بشه میرم سمت و سوش دستم و گرفت تو دستش و گفت : ک

 گفتم : خوب کاری میکنی .
 یکم فکر کردم و گفتم: محمد 

 _: جون دلم 
 _: میشه به منم ساز یاد بدی ؟

 تکیه داد به صندلی و با ذوقی که کنترلش میکرد گفت : شما جون بخوا. چی دوست داری ؟ 
 با ذوق خندیدم و گفتم : پیانو همیشه عاشق پیانو بودم 

 دستم و بوسید و گفت : اتفاقا به انگشتای کشیده و قشنگتم میاد آره یادت میدم چرا که نه ؟
 بعد صداش و خشن کرد و گفت : فقط باید هرچی گفتم گوش کنی شیر فهم شد 

 ازین همه جذبش ضعف رفتم و گفتم : چشم قربان 
. 

 روسریم و سرم کردم و بعد از پله ها رفتم پایین و گفتم : رییس من آماده ام 
 ارشیا و محمد برگشتن نگام کردن.ارشیا گفت : وای خاله چه خوشگل شدی خوشبحال عموم با این کارمندی که داری 

 محمد یکی زد پس کله ارشیا و اومد سمت من گفت : بریم ؟
 _:نه وایسیم 

 ه هه بدو ببینم دختر بد اخمی کرد و گفت : د
 خندیدم و ماچی از دماغ ارشیا کردم .گفتم : سیما رو اذیت نکنیا تا من برگردم پیشت و باهم یه بازی خفن کنیم 

 حواسش به تام و جریش بود و گفت : باشه 
 رفتم نشستم تو ماشین محمد و اونم اومد .گفت : رفتیم اونجا من دیگه تو رو میسپارمت به آقای امینی اون یکی از مسئولین بخش گرافیکه و

 باهاشم بیشتر از همه رفیقم .فقط هرچی گفت خوب گوش کن و انجام بده.باشه بابا قربونش بره؟ 
 انقد ذوق داشتم گفتم : باشه 

. وقتی رسیدیم محمد بهم گفت : تو پیاده شو آقای امینی طبقه محمد و دید میزدم و حض میکردم بس که خوشتیپ شده بود تا رسیدنمون فقط 
 ی چهارم منتظرته من پارک میکنم میرم دفترم . اینجا من کیم ؟

 خندیدم و گفتم : محمد 
 اخم کرد .دستم و رو دهنم گزاشتم و گفتم : آقای آرمان 

 بینم چکار میکنه _: آ قربونش بدو ب
پیاده شدم و وقتی گاز داد براش زبون دراز کردم که برام بوق زد و فهمیدم با اون چشمای عقابیش دیده چه غلطی کردم. عجب ساختمون 

 خفنیه.خیلی بلند و تمام شیشه .مثل شرکتهای آمریکایی جــــــــــــــون .
ضایی دیده باشن نگام میکردن.منم نوک دماغم و باال گرفتم و با آسانسور یک راست وارد ساختمون شدم و همه انگار که یه آدم بیگانه ی ف

 شوت شدم طبقه ی چهارم و از منشی که توی اون طبقه بود پرسیدم : اتاق آقای امینی کدوم طرفه؟ 
 دختر با اون موهای یخیش ناز و عشوه ای اومد و گفت : کارتون چیه ؟ 

 مغرور گفتم : همسر آقای آرمان هستم کارشون دارم  ابروهام و باال انداختم و خیلی
 یه ده ثانیه جا خورده زل زد بهم .بعد تکونی خورد و گفت : آقای پیرهادی لطفا دفتر آقای امینی رو نشونشون بدین 



 مرد مهربونی که فکر کنم آبدارچی اونجا بود گفت : چشم .بفرمایین خانم ازین طرف 
 رش رفتم و بابت راهنمایی تشکر کردم که گفت : خواهش میکنم بابا جان لبخندی به مرده زدم و پشت س

 در زدم و صدای بم مردی رو شنیدم که گفت : بفرمایین 
 رفتم داخل و نمیدونم چطوری از کجا ولی من و شناخت و بهم لبخند زد و گفت : سالم خانوم .بفرمایین خواهش میکنم 

 نشستم روی مبل  کنار میزش و گفت : تعریفتون و خیلی از محمد شنیدم 
 لبخند زدم وگفتم : بله . خب من کارم و از کجا باید شروع کنم 

گفت : شما میشی مدیر یکی از بخشهای گرافیکی وعکاسی .البته محمد گفت چند روز آزمایشی بزارمتون ببینم کارتون در چه سطحه بعد 
 مد تصمیم میگیرین که چه اتفاقی بیفته اونموقع من و مح

رم تو دلم گفتم ای محمد عوضی تو به من گفتی به کارم اعتماد داری حاال دیگه میخواد آزمایشم کنه که ببینم اوکیم یا نه یه بالیی سرت بیا
 فقط وایسا 

 امینی یه ساعت داشت به من متفکر نگاه میکرد.بعد خندید و گفت : چیه قیافت چرا انقد شیطانی شد 
 شونه هام و باا انداختم و گفتم : هیچی داشتم به حرف شما فکر میکردم 

ام بری با تحقیقات و گفت : خوبه . همونطور که میدونی ما شرکت ثبت برند برای شرکت ها مختلف هستیم .حاال میخو سرش و تکون داد و
تمام کارهایی که ممکنه ، به عنوان تست و اتود بری چند تا لوگوی مناسب برای شرکت چاپ و فروش لباس به اسم آریا چرم بزنی و بیاری 

 به من نشون بدی .باشه ؟ 
 گفتم : باشه فقط من کجا کارم وانجام میدم 

 خندید و گفت : االن بهت میگم 
ش رفتم بیرون .وارد اتاقی شد که چهارتا دختر و هفت تا پسر بودن شدم .اتاق خیلی بزرگی بود و کل شرکت پنجره بلند شد و منم پشت سر

های بزرگ و وسیعی داشت با ویویی که آدم و سر حال می آورد. امینی گفت : بچه ها این خانم همسر آقای آرمان هستن همکار جدیدتون . 
برام گزاشته بود. ی بهم خوش آمد گفتن . منم خودم و معرفی کردم و نشستم پشت سیستم بزرگی که همه اسمشون و بهم گفتن و با خوشروی

اول از همه رفتم توی اینترنت و در مورد برند و لوگو های شرکتهای مختلف تحقبق کردم. بعد که یکی از دخترا که پیش من نشسته و بود و 
 گل خانوم بخور اسمشم ملیکا بود بهم پفک تعارف کرد و گفت : خوش

 منم که تعارفی نیستم اصال بهش لبخند زدم و گفتم : مرسی 
 بعد خوردم ازش و گفتم : چیطوزه؟ چه خوشمزس 

 چشمکی زد و گفت : آره جیگر هر چقدر خواستی بردار 
 زدم ریختم تو فلش و رفتم اتاق امینی .در زدم که کسی گفت بفرمایین تو . ازینکه لوگوهام و کاملچند ساعت بعد 

رفتم داخل .با تلفن حرف میزد.ینی با تلفن حرف نمیزد با آدم اونطرف تلفن حرف میزد. به من نگاه کرد و با لبخندی گفت : آره االن پیش 
 منه 

 نوم بفرمایین ببینم چکار کردین ؟اوه اوه ببین کی پشت خطه . بعدش خداحافظی کرد و گفت : خب خا
من اول روش کارم و براش توضیح دادم و فلشم و زدم تو سیستمش .کارام وکه دید چندتاشون و گفت : خب کارت تمیزه ولی یه مشکلی که 

یم که لوگو برای هست یه خورده کارات تم بچگانه داره میدونی ؟ ما االن داریم برای یه شرکت پوشاک چرم خیلی رو به توسعه کار میکن
 پیشرفتش خیلی مهم و تاثیر گذاره 

 آخرین طرحم و که دید گفت : این عالیه .خیلی خالقانه کار شده از جایی ایده گرفتی ؟
 گفتم : نه آقای امینی اول کار بقیه شرکتارو نگاه کردم و یه چیزایی تو ذهنم موند ولی کپی نکردم 

 این کارت و حتما باید نشون محمد بدم لبخند پهنی از روی رضایت زد و گفت : 
 ؟اسمش که اومد قلبم اومد تو دهنم .در واقع افتاد تو شورتم . بهم نگاه کرد و گفت : اصال چرا خودت باهام نمیای 

 گفتم : من ؟ 
 گفت: آره بیا 

 چی میگه دیگه دیوونه ی خل و چل ؟!!باشه ای گفتم.تو مسیر با خودم گفتم : دختر دیوونه مگه تو خونه صد دفه نمی بینیش پس دلشورت 
ن .مال به خودم که اومدم دیدم طبقه ی هفتمم و امینی در و برام باز کرده که برم تو .بهش لبخند تابلویی زدم و رفتم داخل .اوف اتاق این وببی

شیشه ای وایساده بود و با تلفن  بیل گیتس انقدر مجلل نبود که واسه محمد هست.بله دیگه ایشون محمد خان تشریف دارن . رو به پنجره
حرف میزد. برگشت به ما نگاهی انداخت و اشاره کرد که بشینیم .گفتم االغ االن تو باید هر خری که پشت تلفن هست و روش تماس و قطع 

 کنی و در مقابل زنت تعظیم کنی.خندم گرفت به طرز تفکر مسخره خودم. 
 رو به روی ما .خیلی جدی بهم نگاه کرد و گفت : خب کارا چطور پیش میره ؟ تلفن و قطع کرد و اومد پشت میز جلسه نشست 

 به آقای امینی نگاه کردم که به محمد گفت : کارا افتضاح پیش میره 
 چشمام گرد شد که محمد خندید و گفت : خب فلش و بده من ببینم 

و که زد .یه نگاه به من میکرد یه نگاه به لپ تاپ .امینی گفت : فلش دادم دستش وآب دهنم و قورت دادم .این مرتیکه گاو چرا همچین گفت!!
 میبینی روز اولی چه خوب پیش رفته ؟ 

 نه خوشم اومد محمد سرش و تکون داد و گفت : 
 نه تو رو خدا پسره ی پررو خوشتم نیاد . 

در زده شد و یکی از منشی های فبسو که فکر کنم مربوط به اتاق محمد می شد اومد داخل .موهای شرابش و با فیس زد کنار و من و سرتا 
امینی رو به محمد گفت : محمد من میرم  نیاوردم و بهش پشت چشمی نازک کردم که از چشمای دریدش دور نموند.پا برانداز کرد. منم کم 

 .فعال جایی کار دارم 



محمد به برگه هایی که منشیه داد دستش نگاهی انداخت و برای امینیم سری تکون داد. منشی فیسو با ناز و عشوه رفت نزدیکه نزدیک محمد 
 و گفت : آقای آرمان میتونم باهاتون در مورد موضوعی صحبت کنم ؟

 محمد نگاهی به سرتا پاش کرد و گفت : بله بفرمایین 
 دختره نگاهی به من انداخت و گفت : آخه میخواستم تنها باهاتون صحبت کنم 

 محمد بدون اینکه نگاهش و از برگه ها بگیره خیلی جدی گفت : همینطوری بگو کسی اینجا غریبه نیست 
می شنیدم که می گفت دلم ضعف رفت برا این همه جذبش. پوفی کردم و رفتم سمت پنجره ی خیلی بزرگ پشت میز محمد.صدای دختره رو 

 : آقای آرامان میخواستم چندروز اگه اجازه بدین مرخصی بگیرم دارم نامزد میکنم 
ولی انصافا محمد بهترین اتاق و برده واسه خودش.من تو انقد لوس این حرفا رو میزد آدم شک میکرد این واقعا نامزد داره یا داره خط میده .

 یه شرکت هیوال باشه وخودشم انقد همه چی تموم.نکنه االن واقعی نیست و همش یه خواب نیم ساعتس. رویامم نم دیدم انقد همسرآیندم رییس
ه به خودم که اومدم دیدم دختره رفته و محمد بدون اینکه صدام کنه نشسته پشت میزش.به ساعت که نگاه کردم دو رو نشون میداد.یادم افتاد ک

 که باهم بریم نهار بخوریم .از عمد بدون اینکه حرفی بزنم از کنارش رد شدم و دلم میخواست صدام بزنه .بزن دیگه لعنتی ملیکا به من گفته 
 _: کجا ؟

 آخ دیگه داشتم نا امید میشدم ازش . 
 سرش همچنان پایین بود و داشت چیزی مینوشت.من نمیدونم این کاراش تمومی نداره؟

 یرم غذا بخورم وایسادم و گفتم : با ملیکا م
 با اخم نگام کرد و گفت : ولی تو...اجازه نداری 

 چرخیدم سمتش و گفتم : چی؟
 اخم تر کرد و گفت : حق نداری بدون اینکه به من بوس بدی بری بیرون 

باال خودم وبی اهمیت  یه لحظه مغزم تعطیل شد.نمیدونستم خودم و با قیافه جدیش تطابق بدم یا لحن خنده دارش. خندیدم وشونه هام وانداختم
 جلوه دادم بعدشم از کنارش رد شدم.بلند شد و گفت : وایسا ببینم مگه با تو نیستم 

دوییدم سمت در که دستش اومد جلوم و درو قفل کرد.با اخم چرخیدم سمتش و انقدر بهم نزدیک شد که صورتم خورد به سینش .یکم با دستم 
 حولش دادم و گفتم : دیوونه شدی 

 جوابه من و بده مگه با تو حرف نمیزنم .اینجا من فقط ازتو چی میشنوم؟گفت: 
 گفتم: من چی میدونم 

 _:چشم قربان 
 گفتم : بروبابا

 دستم و محکم گرفت تو دستش و نزدیک صورتم شد و گفت : چی ؟
 مظلوم نگاش کردم و گفتم:چشم قربان 

داره بهم میخنده.لباش و گزاشت رو لبام وبوس کوتاهی کرد.گفت: من تنهایی قیافش برزخی بود.ولی میدونستم همش فیلمه و االن تو دلش 
 غذا بخورم که تو به ملیکا جونت غول دادی؟ این ملیکا کیه بزنم اخراجش کنم ؟

 گفتم: بله میخوام برم برم با ملیکای عزیزم غذا نوش جان کنم تو حسودی ؟
 و چشمم نباش دندوناش و روهم فشار داد و گفت : برو بیرون فقط جل

منم وقتی پام و گزاشتم بیرون بهش زبون دراز کردم و تا اومد دوباره بگیرتم اسیر خودش کنه دوییدم بیرون. آخیش پسره ی وحشی از 
 شرش خالص شدم.

راننده ی اون روزو تو شرکت خیلی عاولی و شیک گذروندم و همه از کارم راضی بودن.بعدشم با یکی از راننده ها که محمد کرده بودش 
شخصی من و همونی بود که اونشب بردم هتل ترنج رفتم خونه .محمد کار داشت و نمیتونست من و برسونه .ولی فکر کنم محمد به ماشین 

جی پی اس وصل کرده چون تا رسیدیم زنگ زد به آقای حسام که راننده من بود. خالصه دیگه هرجوری بود و نبود من اومدم خونه یه 
سیما کلی زحمت افتاد و برام خوردنی مردنی آورد که خستگیم در بره.کلیم با ارشیا بازی کردم تا خوابش گرفت و بعد از یه دوشی گرفتم و 

یکم آهنگ گوش کردم و تا ساعت ده بیکارو االف بودم PMCمن یکم نشستم جلوی تی وی زدم شبکه شام مختصر و مفید رفت که بخوابه .
اقمون .یکم دراز کشیدم رو تخت و تا اومدنش به خودش فکر کردم.به عصبانیت و اخمش فکر کردم و مثه چال .پوفی کشیدم ورفتم باال تو ات

تو تنهایی خودم خندیدم .صدای ماشین که اومد مثه خر جفت انداختم و رفتم سمت تراس.خودشه. پله ها رو یکی دوتا کردم و الکی مثال 
ر نکنه منتظرش بودم و پررو بشه. در که باز شد بازم به روی خودم نیاورم. ولی این رفتمم جلوی تی وی نشستم و روشنش کردم که فک

دیوونه رفت باال که .نکنه من و ندید.نه بابا مگه کوره .اخمی کردم و دست به سینه نشستم سرجام. حس کردم بدنم مور مور شد برگشتم 
اول بیای که من نخوره تو ذوقم.اال توام خلی پسره هرکاری میکنه تو یه  نگاش کردم و دیدم بله خودشه کلم و ماچ کرده.خب گاو میمردی از

 غری میزنی 
 گفتم : عه کی اومدی ؟

  خندید و گفت : همون موقه که داشتی برو بر از تو صفح تلویزیون نگام میکردی. شونه هام و باال انداختم و گفتم : من کی تورو نگاه کردم
 چونم و محکم فشار داد و گفت : آره باشه تو راست میگی نگا نکردی 

 گفت : شام خوردی ؟
 _: آره به خاطر عوض کردن بحث خوردم 

 چشم غره ای بهش رفتم که خندش رفت رو هوا. بلند شدم و گفتم : پس من میرم بخوابم چون خیلی خسته ام 
با کامپیوتر کار کردی انگشتای نحبف باربیت درد گرفته ؟بده ماساژش بدم یه موقه پشت سرم اومد و گفت :  آخی جوجه خسته شدی ؟ انقد 

 گریه نکنی 



 پله ها رو رفتم باال و گفتم : خیلی لوس و بی مزه ای 
 _: خودم میدونم 

دامن کوتاه پام بود.رونم و از پشت نیشگون گرفت که جیغم رفت رو هوا و برگشتم سمتش زدم رو دستش .گفت : خب پاهات خوشگله 
 دوست دارم گازشون بگیرم 
 گفتم: شما خیلی بیجا کردی 

 زل زد تو چشمام و گفت : ببینم با کی بودی؟
 با انگشت زدم رو شونش و گفتم : با تو بودم 

 اومد زیر شکمم و من و انداخت رو شونش .جیغ زدم و گفتم : ولم کن وحشی دیوونه  تو یه حرکت
 تو اتاق محکم پرتم کرد رو تخت و با ناخوناش کشید به رونم .گفت : کی دیوونس ؟

 با دست از خودم دورش کردم و گفتم : تو 
 محکم تر کرد چای دستش و گفت : کی ؟
 ن اخم کردم و گفتم : محمد دردم گرفت نک

 گفت : بگو غلط کردم 
 نگفتم .اخم کرد و توچشمام نگاه کرد.رونم اصال درد نگرفته بود ولی با نگاهش وادار شدم بگم غلط کردم.

 لبخندی از سر رضایت زد و گفت: خوبه.من میرم تو دفتر کارم تو بخواب خستگیت در بره .خوب بخوابی فرشته ی من 
برم پیشش . چشمام و که بستم یاد چیزی افتادم .سریع رفتم گوشیم و از کیفم در آوردم و نشستم رو  انقد خوابم میومد که حال نداشتم دیگه

 تخت. موهام و دادم پشت گوشم و رفتم تو اینستا .  یا خدا جواب داده .لیا جوابمو داده .رفتم ببینم چی گفته ؟
کوچولو آخه تو کجا رفتی یهو ما داشتیم دیگه دیوونه میشدیم از بی کرد و می گفت : سالم آجی یه ویس داده که بازش کردم.داشت گریه می 

ا خبری اگه خاله ی مهسا و محمد نمیومد خبر بده معلوم نبود چه بالیی سر مامان و بابا میومد.تو این چندماه یا مامان جاش زیر سرم بود ی
 ام دادی زندگی آجی. ویس بده صداتو بشنوم بابا یا من .اگه بدونی همه چقدر نگرانت بودیم .چقدر خوشحالم که بهم پی

گریم و کنترل کردم و به خاطر اینکه انرژی بدم ویس دادم : سالم قربونت برم اصال نگران من نباشین خیلی زود میام و همه چیز و براتون 
 توضیح میدم .فقط تنها کاری که در حقم بکنید اینه که مواظب خودت و بقیه باش من میخوام وقتی برگشتم خونه همه حالشون خوب باشه 

بعدش بلند شدم و رفتم حموم یه دوریم زیر دوش  سریع ویسم و قطع کردم. خوابیدم تو جام و تا میتونستم بالشتم و خیس کردم . گریم گرفت و
 گریه کردم.
و به پیچ و تاب انداخته بود. به خودم و موقعیتم نگاه کردم .انگار رو یه چیز متحرک بودم .دریا زیر پام بود و من تو کشتی باد موهام 

لبخندی زدم و داشتم  تنها بودم . محمد وصدا کردم . صدای پا از پشت سرم میومد. با ترس برگشتم دیدم آره محمده داره میاد سمتم . بزرگی
 میرفتم پیشش که تو یه آن حس کردم همه چیز زیر پام لرزید و انگار داشتم خفه میشدم. توی دریا داشتم خفه میشدم. با چشمای ترسیده نگاه

بود و من م محمد کجاست؟ محمد ...محمد... نگاش کردم .بی جون توی آب داشت به اعماق میرفت و خون دورشو احاطه کرده کردم ببین
 نمیتونستم داد بزنم : محم...محمــــــــــد

نم نم داشت . از روی تخت بلند شدم و با چشمای تار چشمام و که باز کردم و محمد و کنارم ندیدم . موهای بازم و که هنوز بابت حموم رفت
رفتم سمت دفتر کار محمد . از پشت در شیشه ای نگاش کردم .صورتش سمت پنجره بود .در و باز کردم که برگشت سمتم و نگام کرد. 

 رفتم جلوتر که خندید و گفت : کوچولو اینجا چکار میکنی 
 .لپ تاپشو بست و اومد سمت من .دست کشید تو موهای نم دارم و گفت :االن سرما میخوری قلبم به تپش افتاد وقتی یاد خوابم افتادم 

روتخت و لباسش و با یه تیشرت آستین کوتا جذب که من و کشت عوض کنار کردنم و بوسید و بغلم کرد.بعدشم رفتیم تو اتاق .من و گزاشت 
 کرد. بهم نگاه کرد و گفت : آب میخوری؟ 

 گفتم : آره 
 یه لیوان خنک ریخت و داد دستم .بعد از دستم گرفتش و گزاشت رومیز.نشست کنارم تو تخت گفت : خواب بد دیدی ؟واسم 

 مظلوم نگاش کردم و سرم و تکون دادم .سرم و گزاشت رو سینش و کفت : گفت دیگه نترس من پیشتم  
 گفتم: تو داشتی غرق میشدی 

 شد ؟ مردم ؟ صورتم کرد و گفت : خب حاال آخرش چینگاه به 
 اخمی کرد که خندید و گفت : نترس عزیزم خودتم نخوای من تا ابد تنگ دل خودتم 

 گفتم : ولی ما که قرار نیست تا ابد باهم بمونیم 
منظورم این بود که ما فقط برای چند ماه ازدواج کردیم. نصف عمیقی کشید و چیزی نگفت. ولی صدای ضربان قلبش که کند شد و فهمیدم 

 د دوسم داره و این آرزوی من بود.ولی خیلی سواال ازش دارم .باید همه رو جواب بده ولی به قول خودش به وقتش ..محم
 چشمام و که باز کردم دیدم ساعت هشته و محمد نیستش .بلند شدم و زنگ زدم به محمد تا برداشت گفتم : چرا من و بیدار نکردی باهات بیام 

 وز جمعه نیست ؟گفت که : خانوم دکتر مگه امر
 نیشم باز شد و گفتم : عه؟ راست میگی خب تو ..تو کجا رفتی ؟
 گفت: با اجازتون یه تک پا اومدم پیش بهرام .تو تولدت دیدیش 

 گفتم آره آره میدونم کیو میگی.خب باشه سالم برسون 
 میخواستم قطع کنم که گفت : اال 

 _: بله 
 _: من میخوام یه چیز بگم عصبانی نشی ازم 

 _: قول نمیدم نشم.حاال چیشده بگو 



گفت: امروز من اومدم پیش همکارام قرار شد که یه  آدم خیلی کله گنده ی آمریکایی رو که کمک به شرکتای مختلفی کمک کرده  واونا رو 
 قیه زودتر انجام بده.حاال قضیش مفصله باال برده دعوت کنیم و بهش یه حالی بدیم که کار شرکت ما رو از ب

 گفتم : خب به سالمتی حاال چرا عصبانی بشم 
 گفت : آخه آخه من گفتم همه بیان خونه ما 

 گفتم : عیبی نداره بگو قدم رنجه کنن تو تخم چشم ما 
 خندید و با لحن مسخره ای گفت : آخه امشب میاد 

 چشمام ده تا شد و گفتم: چــــــــــــــی؟
 ت : شده دیگه چکارش کنم.من به سیما گفتم همه کارا رو کنه تو فقط سعی کن خونسرد باشی گف

 نمیدونستم با این کاراش بخندم یا گریه کنم .گفتم : محمد فقط بیا خونه می کشمت 
 ارشیا اومد تو اتاقم گفت : خاله چی شده 

 گفتم : هیچی عزیزم فقط عموت زده به سرش 
 د و محمد و پایینه پله ها دیدم .لبخند زد و گفت : سالم عسلم چند دیقه بعد زنگ خور

 دوییدم سمتش و با مشت کوبیدم به بازوش گفتم : محمد من امشب هیچکسو راه نمیدم تو خونه 
 گفت : نده منم برشکست میشم و مجبوریم بعدش تو لونه موش زندگی کنیم 

 وش بگیرم توام سعی کن تا شب آماده بشی و خوجل موجل وایسی پیش شوئرت لپم و کشید و گفت : بیبی من میرم یه داخمی کردم که 
دستام و مشت کردم و دوییدم سمتش که فرار کرد رفت حموم. وایسا فقط یه بالیی سرت بیارم که با گریه بری بشینی یه گوشه حرفم نزنی. 

به کارام برسم .با گوشی محمد شماره الناز و گرفتم و ازش رفتم به سیما کمک کنم که دیدم کلی آدم اونجا کمکش میکنن و منم رفتم که 
ز پرسیدم که میاد یا نه ؟ که گفت میاد و خبرم داره که نازنینم تشریفش و میاره ای بابا آخه اون چه ربطی به شرکت داره چه گیری کردیم ا

د جونم واسم خریده .از بینشون چشمم خورد به یه لباس که محمدستش.عفریته .رفتم در کمد ببینم چی دارم که بپوشم.جونم به این همه لباس 
پاهام بود سفید که اندازش تا باالی زانوهام بود و آستیناش حالت کیمانو داست . چکمه های بلند و مجلسی مشکیم پیدا کردم تو کمدم که اندازه 

ش واره های گرد و ساده ی مشکیمم کردم تو سوراخ انتخاب کردم که باهاش یه تیپ همه کش بزنم. موهامم طبق معمول بابلیس کشیدم و گو
گوشم و دیگه گردنبند و دستبند و همه رو هم تکمیل کردم که عصر بپوشمشون. میکاپمم همون لحظه انجام میدم.امشب باید بفهمم که نازنین 

محمد که از حموم اومد بیرون . موهاش و جلوی آینه خشک میکرد و هر از چند گاهی من و دید میزد که  چه ارتباطی به محمد من داره.
 داشتم ناخونای پام و الک مشکی میزدم. گفتم : امشب چی میخوای بپوشی؟

 گفت : لباس 
 نگاش کردم و گفتم : عه من فکر کردم لخت مادر زاد میای جلو مهمونات 

 خندید دندونای سفید و مرتب مرواریدیش مشخص شد. گفت : لخت مادر زاد که فقط جلو یه نفر میام 
 پشت چشمی بهش نازک کردم که اومد پشت میز دونفری تو اتاقمون نشست و گفت : من بلدم الک بزنم 

 گفتم: چشمم روشن برا کی الک میزدی که یاد گرفتی 
 وقتی بچه بودم برا مهسا میزدم الک و با اخم از دستم گرفت و گفت :

 نگاش کردم که گفت : منحرف 
 بعد به الک نگاه کرد و گفت : این چیه دیگه 

 گفتم: الک ناخون .دخترا میزنن که ..
 دستش و دراز کرد سمتم و گفت : خودم میدونم چیه بابا ...چرا مشکی ؟خب قرمز بزن 

 واسه لباسم  گفتم: نه نه قرمز به تیپم نمیاد .همین مشکی قشنگه
 _:آره راست میگی 

 بعد دستم و گزاشت رو میزو با دقت برام الک زدم.قیافش خیلی دیدنی بود انگار میخواد آپولو هوا کنه .قربونش برم که 
پیش من باشه به ساعت نگاه کردم نزدیکای هفت بود. ارشیا رو آماده کردم و رفتم که لباسام و بپوشم .الناز قرار شد زود تر از همه پیاد که 

و کمکم کنه چون من هیچوقت به عنوان خانوم خونه مهمونی ندادم اونم انقدر بزرگ و مجلل.خدا خیرش بده که هوام و داره .محمدم گفت 
رودی و خانمش  بیاد همون یاروئه که میخوان مخشو بزنن میاد که گم و گور نشه . لباسام و عوض کردم و میکاپ اسموکیم میره که با 

 دادم و النازم به موقع رسید پیشم. روی مبل نشستیم که بهم گفت : اال من یه چیزایی دستگیرم شده  انجام
 گفتم : راجع به کی ؟ چی ؟

 نوشیدنیش  وگزاشت رو میز و گفت : همین دختره نازنین .
 _: خب 

_: خیلی چشمش دنبال محمده .من حواسم بهش بود همش خودش و به شوهرت نزدیک میکنه ولی محمد ازش دوری میکنه اونم فهمیده این 
 چه مارمولکیه 

 _: آخه من اصال نمیدونم این دختره چه ربطی به شرکت داره که محمد دعوتش کرده 
 منصور امینیه گفت : انیطور که مانی )شوهرش ( میگفت خواهر یکی به اسم 

 چشمام گرد شد و گفتم : امینی ؟
 گفت : آره چطو مگه ؟

 _: امینی همینیه که من تو شرکت زیر نظرشم دوست محمده.رییس بخش گرافیک و تبلیغات 
 نگام کرد و گفت : خب همون که همه جا هستش 



میری از مهمون  دختر آروم باش .خیلی خانوم و خونسرد خندیدم که زنگ خونه به صدا درومد . حول شدم و از جام پریدم .الناز گفت : چته
 استقبال می کنی من و شوهرتم پیشتیم از کی قرارع بترسی 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : آره آره راست میگی 
سارو میگرفتن و م در و هرکسی میومد ازش استقبال میکردم و خدمتکاراییم که محمد برای اون شب استخدام کرده بود لباباهم دیگه رفتیم د

 میبردن باال.انقدرام وحشتناک نبود .میزبان خوب بودن فقط یه روی خوش و زبون چرب و نرمی میخواد که الـله اکبر اون از بدو تولدم دارم
 . محمد و از تو محوطه دیدم آخر همه ی مهمونها با  یه زوج بور سن باال و اون دختره نازنین و آقای امینی اومدن .

پرسید. منم در این حد بلد بودم و مثل  وارد شدن و چی بود اسمش آهان رودی به من نگاهی کرد و به انگلیسی سالم کرد و حالم و اون بورا
 بچه ابتداییا جوابشو دادم امینی بهم لبخندی زد و گفت : خانم کالرک )همسر رودی ( خیلی مشتاق بودن شما رو ببینن 

 بعد همون خانمه که خیلی با مزه و ظریف بود رو به من حرفی زد که امینی گفت : بهت گفت خیلی خوشگلی 
همون لحظه محمد رسید و نگام کرد .کنارش اون دختر پلنگه دوست نازنین بود .رو به خانم کالرک لبخند زدم و گفت : تنکیو.یور سو 

 بیوتیفول تو ) ممنون .شمام خیلی زیبایین.(
عشوه اول به محمد نگاه کرد بعد روبه روی من وایساد و گفت : خب خانوم خانوما اینم کادوی من . که رفتن داخل نازنین با ناز و  بعد

 اونشب محمد خیلی ناگهانی و اونم با اصرار من دعوتم کرد تولدت .من بهت کادو ندادم 
 لبخندی زدم و گفت : ممنون لطف کردی 

 یم آزیتا جون بعد رو به آمنه گفت : بر
 رفتن داخل نشستن .محمد اومد نزدیکم و ازم چشم بر نمیداشت .گفتم: سالم نمیخوای بیای تو ؟

 انگار که به خودش اومده باشه گفت : چرا عزیزم بریم داخل 
گل سرسبد مجلس  سه تایی رفتیم سمت مهمونا.محمد نشست پیش آقای رودی و دوستاش منم رفتم سمت خانوما و بینشون نشستم به هر حال

 بودم خخخخخ
و گفت : خب خانوم تعریف کن ببینم زندگی با محمد خوبه ؟ من همیشه به میثم می گفتم بیچاره مهناز یکی ازون خانوما سمت من شد 

 دختری که بخواد زن محمد شه 
 خندیدم و گفت : آره خوبه قلقش دستم اومده 

 ا رو باید همین کارشون کرد اونم غش کرد تو خنده و گفت : آره آفرین این مرد
اون آمنه هه که انقد فضول بود صدامونو شنیده بود گفت : واال مهناز جون االن این خانوم بابد روزی هزار بار خدا رو شکر کنه همچین 

همه کاری بلدیم یه  مردی گیرش اومده.خدا شانس بده دخترا که االن دست به سیاه و سفیدم نمیزنن زبونشونم سر مرده درازه .اونوقت ما که
 مرد بی خاصیت گیرمون میفته 

شهرزاد یکی دیگه از خانمای تو جمعمون که خیلی لوند و خوش رو بود گفت : وا عزیزم این چه حرفیه ؟ محمد باید خداروشکر کنه به 
تو زندگی ازدواج کردن و پز  خاطر این پرنسس .خیلیم به هم میان واال خدارو شکر نرفت یکی ازین پلنگایی رو بگیره که همه هدفشون

 دادنه 
النازم یه نوشیدنی سر کشید و گفت : اون زمانی که زنا کلفت مردا بودن همه بخاطر بشور بساب پسندشون میکردن تموم شد طرز تفکرت و 

 یکم آپدیت کن آمنه جان 
 خندم گرفته بود االن همه میریزن وسط گیسا همو از ریشه می کنن.

 نش نگاهی انداخت و دیگه حرفی نزدن هیچکدومشون. نازنین به آزیتا جو
ازهمون سمت آقایون خانم کالرک به من نگاهی انداخت و چیزی گفت که من نفهمیدم. محمد بهم لبخندی زد و گفت : میگن چهرت واسشون 

 آشناست انگار قبال تورو دیدن 
 چشمام گرد شد و به محمد گفتم : من و؟

به ساعت نگاه کردم که محمد سمت خانم کالرک شد و عین بلبل به خانم کالرک حرفی زد .اونم لبخند زد شروع کرد با محمد حرف زدن. 
 نه و نیم و نشون میداد .رفتم ببینم که میز چیده شده یا نه .چون قرار شد میز و تو محوطه بچشنیم. میدونید که اواخر شهریور هوا عدد 

 دم که صدای زنگ در به صدا دراومد. به محمد نگاه کردم که گفت : تو بشین من میرم بلندش وصف نشدنیه . 
 خب قربون جذبت برم منم باهات میام که .

مرتیکه احمق ببینم باز چه غلطی  کنارش رفتم دم در .وای خدا چی می بینم . بهرام و دوست دخترش بود و ...الکس.ولی زنش پیشش نبود .
کرده که زنش ولش کرده رفته . هه کنار ابروش چسب زخم زده بود .احتماال بخاطر اونشبه که ادبش کردم .روبه روم وایساده بود و بهم 

 نگاه میکرد. جدی نگاش کردم و گفتم : خیلی خوش اومدین .بفرمایین داخل 
 شتیپ و زیبای ایران بهرام به من و محمد لبخندی زد : زوج خو

 محمدم خندید و گفت : نکن این کار و باما داداش 
بعد از یک ربع الکسم با محمد دست داد و با تعظیم کئتاهی به من از کنارم رد شد. اون نیشخندی که به من زد فکر کنم واسم نقشه ها داره .

وایسادم و گفتم که شام آمادس و همه بیان دور میز بشینن وبه جمع که دیدم میزو کامل چیدن اول از خدمتکارا کلی تشکر کردم وبعد رفت ر
.محمد کنارم از مهمونا پذیرایی کرد و بعدشم اومد کنارم نشست. به کنار محمد که نگاه کردم دیدم نازنین خانوم سریع اومد نشست که جا 

شروع کردم با کسایی که پیشم بودن حرف زدم. من شت چشمی بهش نازک کردم و بی اهمیت 7نمونه بعدشم خنده ضایعی تحویل من داد. 
و اینا بودن . دوسه  27_  26سالم بود و اونا همشون هم سن و سال محمد بودن . 21بین همشون از همه کوچیک تربودم اونم با اختالف و

اشتم به این فکر میکردم بالخره تا پسر هم سن و سال ارشیائم بودن که محمد فرستادشون برن باهم غذا بخورن و بازی کنن . تو ذهنم د
تکلیف این بچه کی روشن میشه . من عاشق ارشیائم و دوست دارم پیشم باشه ولی میترسم بهم وابسته بشه.منم همینطور اونوقت از اتفاقای 

 باباش بیاد و ببرش .مامانش ..ذهنم پاک قروقاطی شده .بعدش میترسم .اینکه 



 محمد دستم و گرفت و گفت : چرا غذاتو نمیخوری قربونت برم 
 به همه نگاه کردم داشتن با هم حرف میزدن.فقط بهرام و الکس نیم نگاهی به من مینداختن.لبخندی زدم و گفتم : میخورم 

ز فردا تو شرکت کار کنم البته که ا نازنین اون وسط به ما زل زده بود که گفت : محمد جان راستش من با برادرم صحبت کردم و میخوام
 اگه شما اجازه بدی 

 امینیم دنباله ی حرفش گفت : نازنین مثل اال جان تو کار با نرم افزار و عکاسی کارش خوبه .گفتم اول از تو بپرسم ببینم جوابت چیه ؟
 صمیم می گیریم .محمد : واال من حرفی ندارم .اول باید ببینیم میتونه از پس اینکار بر بیاد یا نه . بعد ت

 جونم به این همه جذبه . نازنین انگار به خاطر لحن جدی محمد بهش برخورده بود .خخخ حقشه تا بزور خودش و نچسبونه به جنتلمن بنده .
بعد از شام چند نفر تو محوطه شروع کردن به قدم زدن تو محوطه و محمدم سر میز با الکس شرطبندی کردن که شطرنج بازی کنن.محمد 

 بهم گفت : تو بشین من میرم قهوه بیارم 
حس کردم دلم میخواد یکم تنها باشم. خیلی جو شلوغ بود و مغز درد گرفته بودم .واسه همین رفتم نشستم پشت میز چهار نفریی که زیر 

گفت : هــــــــــورررا  درخت بید توی محوطه بود .چشمام و بستم و گزاشتم باد شهریوری موهام و نوازش کنه . صدای سوتی اومد و یکی
 ببین کی اینجا نشسته 

 برگشتم ببینم کیه. بهرام بود .آدم خوشتیپ وخنده داری بود .
 نگام کرد و گفت : شب بخیر 

 منم بهش گفتم : شب بخیر 
 دستم و گرفت و بوسید .ناچارا بهش لبخند زدم .روی صندلی روبه روم نشست و گفت : محمد کجاست ؟

 _: رفته قهوه بیاره 
 _: خوبه 

یکم اطراف و دید زد و گفت : چرا با عسل  ) دوست دخترش ( گرم نمگیری ؟ اون خیلی دلش میخواد باهات درارتباط باشه میدونی ؟ یه 
 جورایی ازت خوشش اومده 

 گفتم: عسل لطف داره ولی ترجیح میدم االن تنها باشم 
 ود سر کشید گفت : چیه بهش حسودیت میشه ؟ چشمکی زد و یه پیک مشروب که رو میز ب

 گفتم : دقیقا برای چی ؟ 
 گفت : چون من وداره 

 چشم تو چشمش شدم و گفتم: فکر نمیکنی زیادی خودتو تحویل میگیری ؟ 
 _: به هرحال منم به خوشتیپی شوهرتم 

 ابروهام باال رفت و گفتم : آخی خیلی دوست داری شبیه محمد باشی 
 صدای محمد از پشت سرم اومد که گفت : بهرام به موقه اومدی االن قراره که به من ببازی خندش رفت هوا.

 بهرام دستش و رو سینش گزاشت و گفت : سلطان ما همینجوریشم به شما باختیم 
تیشرت مشکیش که بعد اخمی کرد و گفت  : شما گرمتون نیست ؟ بعد پیراهنش و در آورد و با اون  اومد نشست کنار من وبهم چشمک زد .

 بازوهای عضالنیش و به رخ بهرام می کشید نشست سرجاش 
 بعدشم الکس اومد نشست .حول کردم و گفتم : من میرم پیش خانوما 

 الکس نگاهم کرد و گفت : بودی حاال خانومی 
 محمد بدون توجه به الکس گفت : برو عشقم لباستم نازکه سرما میخوری 

 بهرام و شنیدم که به محمد حرفی زد .می دونستم درمورد منه ولی ترجیح دادم چشمم به الکس نیافته .لبخند زدم و رفتم .صدای 
 میخواستم برم داخل که دیدم الناز تو محوطه ی جنگلی راه میره و با تلفن حرف میزنه .رفتم پیشش و صداش زدم .

 برگشت نگام کرد. تعجب کردم و گفتم : داری گریه میکنی 
 داد و گفت : مامانم بود . بهم گفت فرید حالش بده . سرش و تکون

انگار سوال تو ذهنم و خوند و گفت : فرید کسی بود که چندسال پیش خیلی دوسش داشتم .میخواستم باهاش ازدواج کنم و همیشه کنارش باشم 
ودم.صد سالم کار میکردم نمیتونستم هزینه .وضع مالی خیلی بدی داشتیم هردومون.بابام مریضی سختی داشت.تو هزینه های درمانش مونده ب

ی درمانش و دربیارم .هرجوری بود میخواستم بابام زنده بمونه واسه همین واقتی مانی اومد به فکرم رسید که عشق و کنار بذارم .عشق 
 کیلو چنده وقتی پول نداری که حتی جهیزیتو بخری.منم بله گفتم و برای همیشه با فرید خداحافظی کردم .

 گاش کردم و گفتم : بابات ...بابات حالش خوب شد ن
سرش و تکون داد و گفت : هنوزم تحت درمانه ..از سال های قبل خیلی بهتره و دکترا می گن که برای اینکه کامال خوب بشه بهتره 

 بفرستیمش اروپا .من و مانیم شاید با بابا برای درمان رفتیم .ولی االن فرید 
 م : خب عزیزم مشکلش چیه ؟اشکش درومد باز که گفت

 _: مامانم میگه تصادف بدی کرده و پاهاش فلج شده 
 دستم و جلوس دهنم گزاشتم و گفتم : وای .

 نگام کرد و گفت : اال من فردا میرم تهران تا ببینمش اینطوری نمیتونم 
 داشته باشه دستش و گرفتم و گفتم : آره اگه دلت میخواد برو ببینش شاید اونم حرفایی واسه گفتن 

 لپم و نوازش کرد و گفت : باشه عزیزم .اگه من تو رو نداشتم چکار میکردم آجی کوچولو 
 بعد گفت : من میرم آماده بشم که برم خونه و وسایلم و بچینم واسه فردا که میرم 

 گفتم : دلم میخواست بمونی ولی باشه برو 



آرزو کردم برا همه و بعد برای خودم و محمد و خانوادم. چشمام و بستم و از نسیمی لبخندی زد و رفت داخل .البالی درختا وایسادم و کلی 
. اخم که صورتم و نوازش میکرد لذت بردم .حس کردم چیزی رونم ونوازش کرد.با تعجب برگشتم سمتش و با الکس چشم تو چشم شدم

ر کردی میذارم از دستم لیز بخوری پری دریایی کوچولوی کردم و خواستم برم عقب که دستش و روم حلقه کرد و گفت : کجا خوشگلم ؟ فک
 من ؟

 روس سینش و گفتم : دست از سرم بردار دستم و گزاشتم 
 گونم و نوازش کرد و گفت : اون شوهر کله سکسیت باید دستاز سرت برداره نه من که لیاقت تورو دارم 

 با چنگ گرفتمش و گفتم : خفه شو .
فکر کنم مست بود. گوشم و نوازش کرد و لباش و نزدیکم آورد که حلش دادم و پرت شد اونطرف. دست زدم به گوشم دیدم یکی از 

 گوشواره هام نیست .با خشم نگاش کردم که با خنده ازم دور شد و گفت : ببین کی اومد خانوم کوچولو 
و با   هی به من کرد که طبیعی جلوه کردمی و الناز خداحافظی میکنن .محمد نگابرگشتم دیدم محمد و بهرام و عسل وایسادن و دارن با مان

و لبخندی که فکر کنم خیلی تابلو بود رفتم کنارش وایسادم . موهام و دادم پشت گوشم به چشمم و رو زمین میچرخوندم ببینم میتونم گوشوارم 
ار گوشم آروم پرسید : محمد کنشه الکس و با دستای خودم ریز ریز میکنم .پیدا کنم ؟ گوشواره هایی بود که مامان برام فرستاد اگه گم ب

 حالت خوبه ؟ همه چیز روبه راهه ؟
 نگاش کردم و گفتم : آره، آره همه چیز عالی تر از عالیه 

ر لبخند جذابی زد .بعد منم با الناز و مانی خداحافظی کردم. بهرام به محمد گفت : داداش من و عسل دیگه میریم فردا تو شرکت می بینمت .د
 ضمن من و عسل خیلی دوست داریم تو این هفته سری بهمون بزنید.شما و اال خانوم 

 خونه  عسل به من نگاهی کرد و گفت : آره عزیزم خوشحال میشم بیاین
 دختر مهربون و ساده ای بود.ولی بهرام به نظر خیلی پسر دو رو و حیله گری میومد. 

من به محمد نگاه کردم که اونم دعوتشون و قبول کرد و رفتن . الکس چند قدم اون طرف تر ما با تلفن حرف میزد. محمدم نلفنش زنگ 
ره چشم چرخوندم رو زمین. جلوتر که رفتم چون سرم پایین بود و ندیدم به خورد و یکم ازم دور شد. منم از فرصت استفاده کردم و دوبا

کسی خوردم. خدا خدا کردم الکس نباشه.بهش نگاه کردم.خدایا شکرت محمد بود .دستاش و پشت سرش داده بود و با اخم قشنگ و البته 
 گفت : دنبال این میگردی ؟  لبخند مصنوعی زدم که یکی از دستاش و آورد جلو وچشمای پر سوالی نگام میکرد. 

 به گوشوارم که کف دست بود نگاه کردم .از خوشحالی میخواستم بپرم تو گردنش ماچش کنم .گفتم : عه پیداش کردی ؟
دستم و بردم که گوشوارم و بردام که دستش و مشت کرد و تو چشماش نگاه کردم. محمد با همون اخمی که داشت برگشت یه نگاه گذرا به 

ازش کرد و تو از روی پله ها دیدمون میزد کرد و دوباره چرخید سمت اومد. نزدیک تر اومد و اولش با انگشتاش یکم گوشمو نو الکس که
گوشواره رو داخل سوراخ گوشم کرد که یکم دردم اومد دستم و گزاشتم رو دستش.تو همون حالت گفت : هرموقع احساس کردی چیزی 

 میخوای بهم بگی من سراپا گوشم 
هش نگاه کردم و منظورش و متوجه شدم .بعد چشمکی بهم زد و رفت داخل .مهمونا که رفتن ارشیا خوابید و محمدم رفت توی اتاق ب

 کارش.منم یه ساعت نشستم جلوی تی وی و باخودم فکر کردم ببینم چه غلطی بکنم .بهش بگم چه اتفاقی افتاده ؟ یا نه بشینم سرجام . منظورم
وفی کردم و دل و زدم به دریا.بلند شدم رفتم آشپزخونه و یه فنجون چای ریختم که بهونه ای باشه برا رفتن پیشش. رفتم پ قضیه الکس بود .

پشت در اتاق کارش که شیشه ای بود ولی چون سرش تو لپ تاپش بود من و نمی دید. یه عینک قاب مشکی ازین باحاالم زده بود به چشمش 
اون بازوهای غلنبش که از آستین لباس زده بود بیرون.عه اال؟ چشمت و درویش کن ببینم اون پسر  گه وحشتناک سکسیش کرده بود با

مردمه .و البته شوهر خودت پس تا دلت میخواد نگاهش کن. در زدم و رفتم تو که نگاهش بهم افتاد . به فنجون تو دستم نگاه کرد و گفت : 
ودیم .رفتم نزدیکش پشت میز و فنجون و گزاشتم روی میز که گفت : قشنگم بیا یه دست شما درد نکنه شازده خانوم راضی به زحمت نب

 نظری بده .
نزدیکش شدم و به صفحه لپ تاپش نگاه کردم .اونم یه سوال ازم پرسید در مورد لوگو و اینا که منم نظرم و بهش گفتم .نگاش که میکردم 

 چشماش بیشتر خمار میشد 
زدم که چالغ بازی درآوردم و زدم با دستم بود دورم نزدیک کرد بعد اومدم با دست به یه چیزی اشاره کنم صورتش و به  موهام که ریخته 

به فجون و چایی ریخت رو شلوار محمد. حول شدم و برگشتم سمتش و نمیدونم عین اسکال دست زدم به خشتکش نگاش کردم گفتم : گفتم 
 سوختی؟ 

چشمام و لبام میرفت و میومد که داشت من و دیوونه میکرد. عینکش و از چشماش درآورد و  از همون فاصله ی مورچه ای نگاهش و بین
و ببوسه که گوشی تلفنش زنگ خورد و بوسیدن منم ناکام لبام و با لباش لمس کرد بعد اومد من پرت کرد رو میز و دقیق تر شد تو چشمام .

رد. آخه به گوشی بیچاره چه بهتره بگی گند بزنن به اون مزاحم پشت خط. صبر موند. ای گند بزنن به این گوشیت که انقد بدموقه زنگ خو
 گوشام و تیز کردم ببینم محمد چی میگه و با کیه ؟ کن ببینم شمارش چقدر عجیب بود .

 محمد : جانم بفرمایین 
 _: چرا حرف نمیزنی یه چیزی بگو 

 اتفاقی افتاده ؟اخمی کرد و با چشمای متعجبش گفت : مهسا عزیزم چی شده ؟ 
 _: گریه نکن بگو ببینم چه اتفاقی افتاده .تو حالت خوبه ؟

 _: چی رامین ؟
 _: هنوز نیومده ؟مگه نباید هفته ی پیش پرواز میکرد؟

 _: خیلی خب آروم باش من همین االن میرم پیش سرهنگ سینا ببینم چکار میتونم بکنم .قربونت برم تو آروم باشه همه چیز و درست میکنم 
 تلفن و قطع کرد و به فکر فرو رفت .دستم و گزاشتم روی شونش که برگشت سمتم .پرسیدم : چیزی شده ؟ مهسا چی میگفت ؟



از تلفنای مهسا رو جواب نداده و فت : رامین سه روز پیش بلیط پرواز داشته به لندن ولی تا االن هیچکدوم فکرش همچنان در گیر بود و گ
 خبری ازش نیست 

 ینی اتفاقی افتاده ؟گفتم : منم نگران شدم 
ن باشه ؟ مواظب یکم فکر کرد و گفت : من میرم پیش همین رفیقم که همیشه سرهنگ خیلی قدریه اون کمکم می کنه .تو پیش ارشیا بمو

 خودت باش 
 گفتم : ینی االن میری ؟ 

اومد نزدیکم و دستاش و گزاشت رو شونه هام و بهم نگاه کرد و گفت : دلم میخواست امشب پیشت باشم قربونت برم ولی قول میدم تا فردا 
 ه برسونتت شرکت همه چیز و درست کنم و شب بیام خونه .تو صبح که بیدار شدی یه زنگ بزن به شهاب )رانندم ( ک

ر باشه ای گفتم که روی بینم و بوسید و رفت آماده شد. بعدشم از من خداحافظی کرد و رفت.منم نگران شده بودم واقعا.مهسا بنده خدا تو کشو
  غریب و تنها چقدر االن حس بدی داره.کاش رامین زودتر پیداش بشه و بره پیشش.

ردم.عین یه گوله برف بود . یکم تکون خورد و چشمش به من افتاد .گفت : خاله اومدی پیش رفتم تو اتاق ارشیا و به صورت ماهش نگاه ک
 من بخوابی ؟ 

 خودم و لوس کردم و گفتم : اوهوم 
 ضه بعد رفتم کنارش توتخت خوابیدم.پتوییم انداخت سرم و موهامم ناز کرد که خوابم ببره. چقد این بچه شیرینه .مامان این بچه واقعا یه مری

 رشیا گفت : خاله هر وقت دیدی عمو نیست پیشش بخوابی برا اینکه نترسی بیا پیش من بخواب از عموئم قوی ترم ا
 خندیدم و گفتم : چشم قهرمان من 

تو این سه روزی که میرم شرکت و میام خونه یه بارم محمد و ندیدم .هرموقه که میومد خونه من خواب بودم و آخر شب بود. نمیدونم قضیه 
  ی رامین تا کجا ها پیش رفته ولی بیشتر ازینکه بخوام محمد پیشم باشه دلم میخواست رامین پیداش بشه تا مهسا تنها نباشه. ینی چی شده ؟

جایی که رانندم همیشه منتظرم وایمیسه که کسی برام بوق زد. ارام خداحافظی کردم و از شرکت خارج شدم . داشتم میرفتم سمت از همک
دونم برگشتم سمت ماشین و شیشه رو داد پایین. تو دلم گفتم همین یکیو تو این موقع کم داشتیم . نازنین انگار ذهنم و خوند.خندید و گفت : می

 ولی من رانندتو فرستادم رفتم . غافلگیرت کردم
 گفتم : ولی محمد به من...

 _: میدونم بهت گفته بود فقط با اون بری و بیای ولی من باهات حرف دارم 
 مغرور نگاش کردم که گفت : خواهش میکنم 

 حاال شد .در ماشین و باز کردم و نشستم . یکم که گزشت گفت : چه عطر خوشبویی میتونم اسمش و بپرسم ؟
 _: ایفوریا 

 _: همین کارا رو کردی دل برا محمد نذاشتی دیگه 
 میخواستم با پشت دست بکوبم تو دهنش که دیگه انقد اسم شوهر من و نیاره ولی خودم و نگه داشتم و لبخند زدم .

 گفتم : نمیخوای بگی چکار داشتی ؟
 _: چرا میگم. عجله داریا 

ستم بگم که اگه می بینی من یه خورده روی محمد گیرم و ..شاید یکم برات باعث نارحتی باشه بعد یکم من و من کرد و گفت : راستش میخوا
ولی من...من و محمد خاطره های زیادی باهم داشتیم .محمد خیلی زود فراموش کرده و دیگه تو رو فقط می بینه ولی منم ،منم یه زمانی 

 سوگلیش  بودم همون جایی بودم که تو االن هستی.
 تو که هیچوقت زنش نبودی پس این چه سوگلی بودنیه  گفتم :

 فکر کنم رفتمرو مخش عصبانی شد ولی کنترل کرد و با لحن آرومی گفت : شاید اگه تو نمیومدی االن من جای تو بودی 
 گفتم : عشقی که خیلی زود با اومدن کس دیگه ای تموم بشه ...اسمش عشق نیست که 

 انقد زخمم و تازه می کنی  خنده عصبی زد و گفت : ممنون که
 شونه هام و باال انداختم و گفتم: عزیزم خودتم میدونی که من دارم حقیقت و بهت میگم .

 نزدیک خونم نگه داشت و گفت : آره راست میگی 
 نفس عمیقی کشیدم و گفتم : فقط یه خواهشی ازت دارم 

 یه سیگار روشن کرد و گفت : آره حتما بگو 
_: دیگه دور و بر محمد نباشی . از خنده عصبی زد که من از ماشین پیاده شدم و داشتم میرفتم سمت در محوطه که ماشینش  و نزدیکم نگه 

انتخاب کرده برای ازدواج بدون که عاشقت نبوده .اون بخاطر شباهتی که به من داشت و گفت : خانوم خوشگله اگه می بینی محمد تو زو 
 فته .به خاطر اینکه عذاب وجدانش کم بشه و من و حرص بده داری تو رو گر

خیلی جا خوردم ولی خم شدم سمتش و گفتم : ولی من هیچ شباهتی نمی بینم شاید خیلی دوست داری که فقط یه ذره شبیه من والبته جای من 
 رده و اومده بامن . باشی. خیلی دلم میخواد بهم ثابت کنی به خاطر این دلیل بچگانه ای که میگی محمد ولت ک

 بازم مثل خال خندید و گفت : بچره تا بچرخیم 
 دستم و دراز کردم و گفتم : به سالمت 

 بعد راهم و کشیدم و رفتم داخل .خیلی خودم ونگه داشتم گریم نگیره .اصال دلم نمیخواد بخاطر حرفای بیپایه و اساس یه دختر دیوونه روزم
 و خراب کنم .

رآوردن لباسام تو دستشویی آبی به سر و صورتم زدم و بعدشم با یه چای دبش حالمو جا آوردم .آخیش بهتره که برم پیش رفتم تو و بعد از د
خودم و سرگرم کنم .نزدیک دوساعت با ارشیا بازی کردم که بعدش ارشیا کوچولو رفت حموم و منم شاممون و گرم  4ارشیا و پی اس 



ه انیمیشن فردیناند تموم شد و خیلیم خوشم ازش اومد نزدیکای ساعت یازده و نیم بود که باهم رفتیم کردم .بعدشم بعد از یک ساعت و نیم ک
 باال که براش یه کتاب بخونم تا خوابش ببره 

 تو تخت دراز کشید و گفت : خاله 
 _: جونم عزیزم 

 _: نمیشه به جای کتاب با تبلتم بازی کنم 
 م _: نچ نچ من دوست دارم برات کتاب بخون

 لبخندی زد و گفت : خب باشه چون دوست داری بخون 
میخواستم بهش بگم منت بر سرم نهادین .وسطای کتاب بودم که دیدم ارشیا خان آب دهنشم ریخته رو بالشت االن خواب هفت پادشاه و داره 

ر باز کودک درونم همچنان فعاله .این انقد کتابش و دوست داشتم که تا آخر نشستم و با کنجکاوی خوندم .هه خوبه خداروشکمی بینه . 
کارارو انجام میدادم که فقط به حرفی این دختره بدجنس فکر نکنم .بعد از کتاب رفتم اتاق خودم و چون گرمم بود یه پیراهن رنگ بژ و 

نشستم و گردنم و یکم ماساژ  که بلندیش یکم پایین تر از رونم بود پوشیدم.آخیش داشتم چل میشدم از گرما .جلوی آینهراحت آستین حلقه ای 
.سرش دادم درد میکرد. صدای در و که شنیدم نا خوداگاه بلند شدم و رفتم سمت در و با دودلی از اتاق خارج شدم .پله هارو آروم رفتم پایین 

ه.نور تلویزیون توی و به پشتی مبل تکیه داده بود و چشماش و بسته بود .تیشرت جذب آستین کوتاه تنش بود فکر کنم اون مثل من گرمش
صورت جذابش میخورد و یکم اخم کرده بود. وایسادم باال سرش و به این همه جذابیتش نگاه کردم. کاش محمد عاشقم باشه و به خاطر لج 

آروم دستم و کشیدم رو پوست صورت صاف و نرمش. چشماش و آروم باز کرد بازی با نازنین من و نکرده باشه بازیچه ی دست خودش. 
 ه من چشم دوخت .سرش و باال آورد و به لباسم یه نگاهی کرد که گفتم : سالم و ب

 _:سالم عزیزم .توهنوز نخوابیدی ؟
 گفت : چقد دلم برات تنگ شده بود  نشستم کنارش و گفتم : ارشیا رو خوابوندم .دقیق شد رو صورتم و

 قضیه ی رامین چی شد ؟ تونستین پیداش کنید ؟ذوق کردم ولی حرفای این دختره مدام تو مغزم رژه میرفت .گفتم : 
آهی کشید و به زمین خیره شد بعد گفت : همه خیلی تالش کردن تو این چند روزه چیزاییم دستگیرمون شده ولی یه چیزایی با عقل جور 

 درنمیاد. 
روی بازوش و گفتم : نگران نباش دستم و نوازش وار گزاشتم  کنجکاو نگاش کردم و بعد گفتم خیلی خستس بهتره سوال پیچش نکنم .
 مطمئنم از پسش بر میای. من تا تهش باهاتم هر کمکی خواستی بگو 

سرش و از رو زمین بلند کرد و نگام کرد بعدشم لبخند محوی زد و دستش و برد توی موهام و باهاشون بازی کرد. صورتم و به صورتش 
میخورد. تو بغلش بودم دستم و گزاشتم رو سینه ی تپندش و گزاشتم هرکاری میخواد با لبام نزدیک کرد و لباش و چسبوند رو لبام و با ولع 

رگ بکنه .اونم باشدت لبام و می مکید و بدنم و نوازش میکرد. با یه حرکت لباسم و برد باال و از بدنم درش آورد. آروم خوابوندم رو مبل بز
 با احساس اینکارا رو میکرد که من داشتم بیهوش میشدم...شروع کرد به نوازش و بوسیدن همه جای بدنم .انقد 

ل پتو رو از روی بدن برهنم کنار زدم و همون لباس دیشبمو تنم کردم .به ساعت نگاه کردم نه و نشونم میداد. من باید االن سرکارم باشم حو
 شدم و رفتم تلفن سیما رو گرفتم و زنگ زدم به محمد .

 _: جانم 
 بیدار نکرد باهات بیام االن من باید سرکار..._: محمد چرا من و 

 _:هیـشـــــــــــ آروم باش عزیزم .من خودم خواستم یکم بخوابی .
 منظور حرفشو فهمیدم که گفت : االنم  بلند میشی لباسات و تنت میکنی منم زنگ میزنم به آقای ماهان میگم تو محوطه منتظرت باشه .

 گفتم : باشه 
 گوشی و قطع کردم و دادم به سیما .گفت :خانوم صبحونه نخوردین اونجا دلت ضعف میکنه 

 موهام و بستم و گفتم : نه اونجا کلی بهمون میرسن با چای و خوراکی 
 گفت : باشه پس من اینا رم برا خاطر جمعی میذارم تو کیفت 

 لبخندی زدم : خیلی ممنون مامان خانوم 
.یهو جلوی آینه چشمم به خودم افتاد .دستم و کشیدم روی لبم .بدجوری کبود شده بود.ای محمد وحشی ببین باهام رفتم باال تو دستشویی 

بعد از همه ام یه ریمل جزئی و رژلب قرمز خیلی جذاب و  رفتم لباسام و پوشیدم و آماده شدم .چکارکرده .زود دست و صورتم و شستم و 
 ه .محمدم حق نداره ایراد بگیره به هر حال غلطیه که خودش کرده . پررنگی زدم که کبودی لبام مشخص نباش

سیما خیلی مهربونه واقعا همیشه بهم دلگرمی میده و با وجود اون اصال احساس تنهایی نکنه سیما کبودی لبام و دیده باشه شرفم رفته باشه .
 نمی کنم .مثل یه خواهر بزرگتر .

 نگاهم کرد و گفت : خانوم چقد خوشگل شدین مواظب باشین راننده ندزدتون . که سیما بدو بدو پله هارو رفتم پایین 
گفتم که ارشیا بیدار شد حواسش باشه از صبحونه خوردن در نره بره بازی کنه هنوز  خندیدم و کلی ازش تشکر و تعریف کدم بعد  بهش

 ز خوشگل خودم رانندگی کنم یادم باشه به محمد بگم بهم یاد بده .بیرون و سوار ماشین شدم . باید دیگه با ماشین قرمبیدار نشده .بعدش رفتم 
فکر کنم سیما راست می گفت ماهان بدجوری با چشمای خمار نگام میکرد منم روم و کردم سمت پنجره که فکر کنم فهمید و دیگه نگام نکرد 

.پیاده شدم و اومدم اول برم سمت طبقه ی چهارم اتاق کار خودم که تصمیمم عوض شد و گفتم نه اول میرم پیش محمد .هر چند مطمئنم به 
و بشم از خجالت آب میشم میرم تو مرکز زمین .خیلی مغرور و از خود راضی رفتم باال سر منشی محمد اش چشم تو چشم محض اینکه باه

 گفتم : آقای آرمان تو جلسه هستن ؟ 
 دختره با اون چشای گرد ریمل مالیدش با تعجب نگام کرد و گفت : بله خانوم کسی توی اتاقشون هستن ؟

 پرسیدم : کی ؟
 _: یه خانومی بودن فکر کنم اسمش نازنین باشه .آقای آرمانم به من گفتن که کسی رو نذارم بیان داخل 



 اخمی کردم و گفتم : حتی من ؟ 
 دوباره با تعجب بهم نگاه کرد و گفت : واال خانوم اسم کس خاصی رو نیاوردن منم مجبورم به حرفشون گوش کنم 

 گفتم : خیلی خوب 
خت انداختم که پراش ریخت و آب دهنش و قورت داد .رفتم طبقه ی خودم و سعی کردم عصبانیتم و نشون ندم .رفتم تو نگاهی به اون بدب

 اتاق و به همه سالم کردن . ملیکا گفت : آفیت خواب تنبل خانوم 
 خندیدم و گفت : ای بابا چه کنیم دیگه 

 نگام کرد و گفت : عوضی چقد خوشگل شدی تو 
 یکا می نشست اومد نزدیک و گفت : همیشه خوشگله سنا که اونطرف مل

 ملیکا ابروهاش و باال انداخت و گفت : بله دیگه همسر رییس شرکت بودنم همین مزیتهارو داره 
 خندیدم و گفت : آفرین همینطوری ازم تعریف کنید منم میگم محمد اخراجتون نکنه 

و من همچنان نازنین رو مخم رژه میرفت.آخه ینی چی که محمد گفته کسی نیاد  سه تایی خندمون گرفت ولی بعد همه مشغول کارامون شدیم 
 داخل مگه....پــــــــــــــــوف استغفرال...

نصف روز پیش رفت و حتی محمد نیومد یه سر به من البد هنوزم نازنین جونش پیششه چرا باید سراغ من و بگیره . انقدر حواسم پرت بود 
 شت سرم وایساده .برگشتم سمتش که خندید و گفت : حول نشو عزیزم .که متوجه نشدم امینی پ

 بعد دوال شد سمت کامپیوترم و گفت ک خیلی خوب پیش رفتی فقط احساس میکنم تمرکز حواس نداری 
 نگاش کردم و تو دلم گفتم بله مگه اون خواهر تحفه نظنز شما میذاره حواسم جمع باشه . 

 یار تو اتاقم بهم نشونش بده گفت : یکم دیگه که پیش رفتی ب
 که تمرکزم و بدم به کارم .نزدیکای نهاری بود که کسی به در زد و توجه همه ی مارو به خودش جلب کرد. باشه ای گفتم و سعی کردم 

و گفت : خانم به جفتشون نگاه کردم .رییس شرکت و نازنینی که با غرور کنارش وایساده بود. محمد خیلی جدی و رسا به هممون نگاه کرد 
چ ها و آقایون این خانوم خواهز آقای امینی نازنین خانم هستن.از االن به بعد پیش شما تو این اتاق کار میکنه . این حرف و زد و بدون هی
کردم  توجهی به من انگار که اونجا وجود خارجی نداشتم رفت .نازنین با فیس و افاده اومد داخل و من و نگاه کرد. پشت چشمی بهش نازک

 رو به ملیکا و سنا گفتم : بریم نهار بخوریم ؟  و حتی بهشم سالم نکردم .
 اونام انگار منتظز بودن گفتن آره بریم 

منم نوک دماغم و دادم باال و با ملیکا و سنا از جلوی نازنین که مثل وزغ داشت نگام میکرد رد شدم. ای دختر به درد نخور بالخره 
 میشونمت سر جات وایسا و تماشا کن .بعد از نهار رفتم دفتر امینی و کارم و بهش نشون دادم. چند تا نکته رو بهم گفت و بعدش نگام کرد و

 : امروز خیلی سر به هوا بودی فردا دلم میخواد با تمرکز بیشتری بشینی سر کارت ادامه داد 
 نگاش کردم و گفتم : اوهوم حتما 

 داشتم میرفتم که گفت : راستی فردا قراره کار جدیدی زو شروع کنی و یه چالشه . 
 _: چالش ؟ با کی ؟ 

 ون بدی باشه ؟_: فردا خودت میفهمی پس تا جایی که میتونی سعی کن خودتو نش
 _: باشه 

لبخندی زد و نگام کرد .باهاش خداحافظی کردم و توی اتاق خدمونم بدون اینکه به نازنین نگاه کنم از همه ی همکارای عزیز دلم خداحافظی 
 داشتیم میرفتیم سمت ماشینا که کسی از پشت صدام کرد : خانم آرمان  کردیم و با ملیکا و سنا رفتیم پایین تو محوطه .

 منشی تو طبقه ی محمد ایناس. گفتم : بله ؟ برگشتم سمتش دیدم 
 گفت : میشه چند لحظه وقتتون و بگیرم ؟ 

 به همکارام نگاه کردم که گفتن : فردا می بینیمت 
 خداحافظی کردم و رفتم سمت دختره گفتم : چی شده خانم افرا ؟  باهاشون

مظلوم نگاهم کرد و گفت : راستش من کاری رو که بهم گفته بودن انجام دادم ولی آقای آرمان خیلی از دستم عصبانی شدن که نزاشتم شما 
 برین پیششون.گفتن فقط شما تو هر شرایطی میتونین برین تو اتاقشون .من واقعا شرمنده ام 

 : اشکالی نداره متفکر و اخمو بهش نگاه کردم ولی بعد لبخند زدم و گفت 
 بعد حول شد و گفت : وای شما چقدر مهربونین 

 بغلم کرد و گفت : خداحافظتون خانم آرمان 
اصا نذاشت حتی باهاش خداحافظی کنم سریع سوار ماشینش شد و رفت  همون لحظه محمد با ماشینش برام از دور چراغ زد و وقتی داشتم 

ی میرفتم سمتش چشمم به نازنین چشم سفید افتاد که از دور و کنجکاو یا بهتره بگم با فضولی داشت ما رو نگاه میکرد.لبخند پیروز مندانه ا
 ز پشت چشمی که نثارش کردم نشستم تو ماشین . محمد نگام کرد و گفت : اووووو کی میره این همه راهو . زدم و بعد ا

 نگاش کردم گفتم : بله اینجوریاس 
 خندید و گفت : مغرور جذاب 

دش و پایین داد حرکت که کرد تو دلم گفتم کی به کی میگه .حاال خوبه خودش تو مغرور بودن دست همه رو از پشت بسته. شیشه سمت خو
 و گفت : به چه مناسبت ؟ 
 گفتم : چی به چه مناسبت 

 _: این رژ لب قرمز و آتیشی شیطانی که زدی 
 خندیدم و گفتم : به مناسبت حال خراب دیشب شما آقای رییس 



چولو بودنت سوخت تازه به جلو خیره شد و گفت : اوه اوه خدا بهت رحم کرد.من خیلی حالم خراب تر ازین حرفا بود دلم برای موش کو
 بهت رحم کردم 

 چشمام گرد شد و گفتم : تازه این رحمت بود خوبه جالبه بدونم رحم نکردنت چه شکلیه 
 و دندونای سفیدش چشمم و زد. خخخ خندید

 دنده رو که عوض کرد دستم و گرفت تو دست مردونش .ذوق کردم و گفتم : محمــــــــــد 
 _: جون دلم 

 _: من میخوام رانندگی یاد بگیرم کی بهم یاد میدی؟ 
 تو چشمام نگاه کرد و گفت : آخه به قدت نمیاد فسقلی 

 برای خانوما بلند محسوب میشه تازه به قول مامانمم من مانکن ایتالیاییم  168زبونم و براش دراز کردم و گفتم : 
 با همیشه بهم میگفت بچه فضایی بلند خندید و گفت : کشتیم که مدل ایتالیایی من .منم با

 خندم گرفت گفتم : حقیقتا این و راست گفته اصال شبیه بچه آدم نیستی 
بادی تو غپغپ انداخت و گفت : بهع همین بچه فضایی که می بینی کلی بروبیا داره میدونی تو از بین چندهزار رقیب به همسری بنده 

 دراومدی ؟ 
 اش کردم . اونم از نگاهم فهمید دلخورم گفت : باز چی شد ؟ یاد نازنین افتادم و با دلخوری نگ

 تم : تو من و دوست داری ؟به جلو نگاه کردم و گف
 برگشت سمتم و گفت : نه کی گفته من تو رو دوست دارم؟ 

 خندیدم و گفتم : محمد جدی باش 
 با چشمای مشکیش نگام کرد و گفت : شک داری توش ؟ 
 منم نگاش کردم که گفت : من دوست ندارم برات میمیرم 

ز خودت هیچ دختر دیگه ای و نه به چشمم اخم کردم که گفت : اال قبال هم گفتم خیلی چیزا هست که تو نمیدونی به وقتش میگم .من به ج
 وده یا مثل خواهرم می دیدمش. اومده   نه دوسش داشتم .هر دختری رو اگه فکر میکنی من بهش محبت میکنم یا از روی دلسوزی ب

 روی دستم با جون و دل بوسید و گفت : قربون اون شکلت برم من چشمام هیچکس و جز تو نمی بینه 
  تا رسیدنمون حرفای محمد تو ذهنم می پیچید و خرذوق میشدم .

نازنین اومد حتی نیم نگاهم بهش نگاه پشت لپ تاپم نشستم و با تمرکز شروع کردم به زدن طرح و لوگوی شرکت پوشاک چرمی . وقتی 
نکردم و با قدرت کارام و انجام میدادم که فکر نکنه خیلی من به اون و حرفاش اهمیت میدم.از وقتیم که اومده بود همش به یکی می گفت 

گه کارما ایرادی داشته فالن کن به اون یکی می گفت بهمان کن .ملیکائم انقدر عصبانی شد بهش گفت : تو خواهشا سرت به کارت باشه ا
 باشه آقای آرمان خودش به ما میگه .

 آقای امینی اومد دم در و گفت : خانم آرمان و خانم امینی  دختره انقدر نچسبه هنوز نیومده همه فهمیدن چه آدمیه . 
 آقای آرمان باهاتون کارداره   برگشتیم سمتش که گفت :

 پرسیدم : االن ؟ 
 _: بله خانوم االن برید پیشش 

دوتایی باهم بلند شدیم .هرچند خوشم نمیومد کنارش وایسم ولی باهم دیگه رفتیم سمت آسانسور. آقای رشید پور از آبدارچی های اون طبقه 
 که  خیلی مرد مهربونی بود و من باهاش خیلی خوب بودم گفت : سالم دخترم .شما خواهر هستین ؟ 

 م نگاه کردیم که من گفتم : نه آقای رشید پور همکارمه من و نازنین به ه
 خندید و با یه زنده باشید از کنارمون رد شد .رسیدیم طبقه ی هفتم و رفتیم سمت اتاق آقای رییس مغروووووووووووووور 

 صدای قشنگش اومد و گفت : بفرمایین 
ی انداخت و گفت : خانم های محترم این آقایون از شرکت چرم نوین رفتیم داخل چند نفری دور میز جلسه نشسته بودن و محمد به ما نگاه

خدمت رسیدن .همونی که هردوتون دارین لوگو و آرم شرکتشون و طراحی می کنید . پبه مرد سن باالیی اشاره کرد و گفت : آقای موسوی 
ن جایزه ای تدارک دیدن برای گکسی که بهترین ازمن خواستن که توی شرکت بین شما و چند نفر دیگه بخوام لوگویی طراحی کنید و ایشو

 لوگو رو طراحی کنه 
 من و نازنین با تعجب به هم نگاه کردیم که محمد دستش و آورد باال و گفت : و.... البته 

 کنه میکنم ریییس طبقه ی گرافیک اوکی؟  طراحیکه بهترین آرم و رو کسی سمت ما : و البته خود من هم  بلند شد و اومد
 ین مثل این خال حول شد و گفت : آم بله آقای آرمان من تمام سعیم و می کنم که براتون بهترین باشم نازن

محمد نگاهش و نازنین گرفت و رو به من گفت : نزدیک بود جلو همه اونا بزنم زیر خنده . چندش خانوم چه لفظ قلم برام حرف میزنه . 
 باشه ؟ 

  شه  حتماهمه نگاهشون متوجه من شد و گفتم : با
 آقای  موسوی گفت : برید به سالمت ببینم چه می کنیدا 

 و نگاه می کرد.چه خر تو خری شد این وسط لبخندی بهشون زدم و به نازنین نگاه کردم عین دیوونه ها زل زده بود به محمدی که داشت من 
 بعد یکی از همکاران آقای موسوی گفت : شما خواهر هستین ؟ 

 من چون ازین سوال متنفرم گفتم: نه خواهر نیستیم 
 محمد خندید و گفت : این خانوم خواهر آقای امینی هستن و ایشونم همسر بنده هستن 

 موسوی به من لبخندی زد و گفت : ماشاله... خانوم زیبایی دارین چه خوب که توی شرکت خودتون کار میکنه 



.مرد قد کوتاه و سن باالییم اونجا بود  و بعد ازینکه فهمید من همسر محمدم پکرشد و معلوم بود نقشه ها نازنین خون خونش و نمیخورد 
 کشیده حال نگاه نازین کرد و گفت : خواهر آقای امینی هم زیبا هستن . زنده باشین هردوتون 

م و بستم و مثل بچه آدم وایسادم سر جام .از اتاق که که بعد نیش نازنین عصبانی تر به نظر اومد و من حتی یه تک خنده غیر ارادی کردم
درومدیم لبخندی به منشی جون زدم که وارفت و اونم بهم لبخند زد.نه به روز اول که انقد ناز و غمزه برام میومد نه به االن که خودشو 

 میکشه وقتی بهش میخندم . 
ن شرکت تحفه کار می کردم . امروزم که جمعه هست و با محمد داریم دو هفته متوالی دزگیر این کار بودم و شب و روز روی لوگوی ای

میریم خونه ی بهرام و عسل .هرچند اصال دوست ندارم و باهاشون ارتباط نمی گیرم ولی خب دیگه دعوت کردن و محمدم قبول کرده 
ت یک ظهر گزاشتیم خونه ی ارسالن و .ارشیائم قرارشد بره پیش همون دوست محمد.چه ذوقیم داره وروجک . ارشیا رو نزدیکای ساع

بعدشم حرکت کردیم سمت خونه ی محمد اینا. محمد معلومه زیاد میومده کیش چون هم خونش اینجاس هم دوست و رفیق زیاد داره .تقریبا 
 نزدیک بودیم که پرسیدم : بهرام و عسل چند وقته باهمن ؟

_: ده سالی میشه .هر دوشون تو یه آکادمی تو انگلیس هم و دیدن .دختره عاشق بهرام میشه ولی بهرام کس دیگه ای رو دوست داشت تا 
اینکه اون بنده خدا سرطان میگیره و میمیره بهرامم بعد از چند سال تارک دنیا بودن و غم و غصه قبول میکنه به اصرار خانوادش با عسل 

 وز ازدواج نکردن ولی عسل سه ماهه ازش حاملس نامزد کنه .هن
 نگاش کردم و گفتم : واقعا ؟ 

 _: اوهوم 
 نگام کرد و صورتم و با دستش چلوند .این کار و مثال وقتی بهم ذوق میکنه انجام میده .ذوق خرکی  خخخخ

دوستای محمد پولدار بودن ولی محمد با  ماشین و پارک کرد تو پارکینگ برج بهرام اینا .یه آسمون خراش خیلی بزرگ و الکچری.همه
اختالف ثرتمند تره وبا اینکه باباش تاجره ولی محمد با وایسادن روی پای خودش و ارادش به این حجم خفن از پولداری رسیده .واقعا بهش 

 افتخار میکنم 
 نفسی کشید و گفت : اگه رصد کردنت تموم شد بریم 

 نگا نکردم  چند بار پلک زدم و گفت : من که تو رو
 خندید و گفت : آره راست میگی 

  از ماشین پیاده شدم و پام پیچید نزدیک بود بیفتم .محمد دستش و گرفت به کمرم و نزاشت بفتم بعد که وایسادم گفت : مطمئنی چیزی نزدی ؟
 گفتم : نه مثال چی؟ 

 _: اومــــــــــ مثال کوکائینی ، ماریجوآنایی ...از صبح عین مستایی 
 خندیدم و گفتم : من همیشه این شکلیم 

 تک خنده ای کرد و باهام سوار آسانسور شیشه ای و خیلی خوشگل اونجا شد .
 به دریا نگاه کردم وگفتم : کاش یه بار با خانوادم بیام اینجا 

 دستم و بوسید و گفت : پرنسس خوشگلم چشم به هم بزنی همه چی درست میشه 
 و پیچیده در این حوالی ()آهنگ حجت اشرف زاده عطر ت

. با لبخند بهمون نگاهی کرد بهش لبخند زدم و بغضم و قورت دادم و به زمین خیره شدم. از آسانسور که پیاده شدیم با بهرام رو در رو شدیم 
 و گفت : به به زوج زیبا خیلی خوش اومدین 

 محمد گفت : قشنگ معلوم بود هالک شدی تا ما برسیما 
 جلو تر ما رفت و گفت : اصا شدیدا دلتنگ شما بودیم 

 بهرام دم در وایساد و به من گفت : بفرمایین تو خانوم خانوما 
لبخندی زدم و رفتم داخل . با عسل سالم علیک کردم و روبوسی و بغل .بعد نشست کنارم و گفت : خیلی خوشحال شدم دعوتم و قبول کردین 

 دوست داشتم بهت سر بزنم عسل جون بهش لبخند زدم و گفتم : منم 
 خواهر کوچیکمی تعارف الکی ها . یکم با دستاش بازی کرد و گفت : تو خیلی شبیه 

 گفتم : جدی ؟
 با دستاش بازی کرد و گفت : پنج سال پیش سر یه قضیه عشق و عاشقی قرص خورد و ...

 سرم و انداختم پایین و گفتم: متاسفم خیلی ناراحت شدم 
 لبخندی زد و گفت : میرم براتون شربت بیارم خستگی از تنتون بره بیرون 

 وقتی رفتم با خودم گفتم ای بابا چرا ما شبیه هرکی هستیم تو قید حیاط نیست. خب اینطوری آدم خوف میکنه 
 محمد که همش بهم میرسید.بعد از یک ربع رفتیم توی تراس بزرگ خونشون نهار بخوریم .خیلی با صفا و دلنشین بود مخصوصا کنار 

 بحث ماشین و رانندگی شد و عسل گفت : من از بچگی بلد بودم رانندگی کنم بابام بهم یاد داد.
 نگاه من کرد و گفت : ببینم تو رانندگی بلدی ؟ 

 یه لیوان آب خوردم و گفتم : نه ولی محمد قراره یادم بده 
 اری من یه روزه یادت میدم اصولشو بقیش و تمرین کنی کامل بلد میشی بهرام نگاهش و از زمین گرفت و گفت : خب این چه ک

 خندیدم و گفتم : مگه یه روزه میشه؟ 
 عسل گفت : آره بابا به داداش خودش یه روزه یاد داده 

 به محمد نگاه کردم که گفت : من حرفی ندارم اگه دوست داری برو باهاش 
 گفتم : توام میای؟

 گفت : نترس بچه میگیم بابا محمدتم بیاد  بهرام تک خنده ای کرد و



 االن باید بخندم؟هاهاها 
 سوار بنز بهرام شدم و محمد صندلی عقب نشست .بهرام بهم گفت: خب حاال سوییچ و بچرخون 

م راه افتاده بود و بعد دونه دونه بهم می گفت چکار کنم .انقد محمد و بهرام دستم انداختن که میخواستم دوتاشون  وبا پشه کش بزنم. دستم یک
چون تو جاده ی خیلی صاف و مستقیمی میروندم جو گیر شدم و سرعتم و باال بردم . همون موقع گوشی محمد زنگ خورد که چند دیقه 

 بعدش قطع کرد و گفت : اال بزن کنار من باید پیاده شم
 ودم.بهرام کمکم کرد و وایسادم .گفتم: چی شده محمد؟تو آینه ماشین نگاش کرد.چه جالب تاحاال ازین زاویه ی جذاب چشماش و ندیده ب

 _:شب که اومدم خونه همه چیز و میگم فقط بهرام
 بهرام : جانم 

 محمد : یه لطفی کن خودت اال رو برسون تا خونه .
 _: رو چشمم قربان 

 نظرم محمد زیادی به بهرام اعتماد داشت.دلم شور افتاده بود. هم از بابت محمد هم از بابت اینکه تو ماشین با بهرام تنها میشدم.به 
 وقتی محمد رفت دیدم بهرام داره نگام میکنه بعدش گفت : برو دیگه 

 _:کجا برم ؟
 _: خونه جدوآباد من 

 پوکر نگاش کردم که گفت : قربون اون چشمای خمارت برم د گاز بده 
 انگار میخوای نقش اول فیلم سریع و خشن باشییکم اخم کردم و و گاز دادم که گفت : اوه اوه یه جوری ژست گرفتی 

 گفتم: چیه؟ بهم نمیاد 
 خندید و گفت: نه تو بهت میخوره یه خرگوش ناز و فسقلی باشی که از سرعت و چیزای خشن میترسه

 حرصی شدم سرعتم و بردم باال گفتم: خوبه پس خرگوش و نشونت میدم 
 گفت : خداروشکر االن عسل باهامون نبود وگرنه بچش میفتاد  سرعتم خیلی رفته بود باال خودشم ترسید .خندید و

 جوابشو ندادم که ادامه داد : تو خودتم بعدا بچه دار بشی با همین سرعت میرونی ؟ نکن اال بچه خودتم میفته 
 بلند تر خندید و گفت : افتاد؟

 و گفت : فکر کنم زیاده روی کردم  دیگه خون خونمو نمیخورد. بد جوری اخمام رفته بود تو هم که خودشم نگام کرد
 ماشین و زدم بغل و گفتم: ماشین خوب و سریعی داری 

در و باز کردم که صدام کرد. بی توجه به حرفش پیاده شدم و برا تاکسی دست تکون دادم و با یه دربستی رفتم خونه .پسره ی احمق به 
 توی حول شده و ازت بچه داره. خودش اجازه همه جور حرفی میده .عسل چه دیوونه ایه که عاشق

تو ماشین بدجوری احساس نفس تنگی داشتم که بعدش جای خودش و داد به یه سرگیجه و حالت تهوع شدید. دلم داشت زیر و رو میشد. به 
 راننده گفتم : آقا بزن بغل 

 راننده که مرد سن باالیی بود پرسید : چی شده خانوم حالتون خوب نیست ؟ 
 چشمام اشکی شد و با سر بهش گفتم آره 

به محض اینکه کنار زد پیچ و تاب خوران پیاده شدم دستم و گرفتم به دیوار و تو جوب باال آوردم. چم شد یهو؟ مرده اومد سمتم یه بطری 
 آب داد دستم و گفت: بیا دخترم صورتتو با آب بشور حالت جا بیاد بابا جان 

و بطری رو از دستش گرفتم .پول آقاهه رو حساب کردم و گفتم : آقای خیلی ممنون من از همینجا خودم به صورت مهربونش لبخند زدم 
 میرم 

 نگران شد و گفت : آخه دخترم شما حالت خوب نیست 
 لبخند گرمی زدم و گفتم : پدرجان یکم مسموم شده بودم االن خوب شدم و سرحالم .خونمون همین نزدیکه 

 د من مسرم گفت : باشه فقط مراقب باش بابا جان دودل بود ولی وقتی دی
باهاش خداحافظی کردم و آروم رفتم حرکت کردم به سمت خونه .همچنان سرگیجه داشتم و ماشینایی که میومدن رد میشدن و بوق میزدن بد 

 مام بسته شد .. حس کردم پاهام شل شده و توان راه رفتن ندارم تا جایی که بی حال افتادم زمین و چشروم مخم بود 
. 

کیفم و گزاشت رو مبل و گفت : دختر خیلی خریت کردی خودت تنها با این حالت پاشدی راست راست تو خیابون راه رفتی .اگه دور از 
 جون یه بالیی سر خودت و این بچه میاوردی ؟

 با اومدن اسم بچه من اخمام رفت تو هم و اون نیشش باز شد. انقدر که الناز خوشحال بود من نبودم .لپم و کشید و گفت : قربونت برم چقدر
 خوشحالم واسط خواهر کوچولوی من 

 بعد دوباره جدی شد و گفت : ولی خدارحم کرد .اگه بهرام اونجا نبود و نمی دیدت االن...
 ا بود چون داشت من ومی پایید اونجگفتم : بهرام 

خندید و گفت : خب درسته اون یکم هوس بازه و چشمش تو رو گرفته که خیلیم غلط اضافی کرده..ولی همین که تو رو تا بیمارستان رسونده 
 و به من زنگ زده باید ازش ممنون باشیم 

 گفتم: خیلی خستم میخوام بخوابم 
 _: پاشو اول لباسات و درار بعد بوی الکل میدی 

 لباسام و که درآوردم کمکم کرد بخوابم رو تخت .گفتم : چسب سرم و بکنم ؟
 گفت : آره بکنش دیگه. 

 _: الناز من خوابیدم حواست به ارشیا باشه از حموم میاد بیرون سرما نخوره 



 ت تو بخواب لبشو گاز گرفت و گفت : چشم خانوم فک طال من حواسم هس
ه از اتاق که رفت بیرون یا حرفای الناز افتادم .نمیدونستم یه پسر هشت ساله داره.ولی چقدر خوشحال بود ازینکه عشق قدیمیش رو به بهبودی

بهم  .یه لحظه ذهنم پرید سمت بچه .وای خدا من یه هفتس باردارم چه غلطی بکنم حاال.من واسه ی مامان شدن آمادگی ندارم. حتی النازم
دستم و گزاشتم رو شکمم و ذوق گفتم : ینی من از گفت خیلی واست زود بود ولی االن به جاش داره بهم دلگرمی میده که نگران نباشم .

 محمد بچه دارم ؟ اون بابای بچمه .اگه بفهمه چکار می کنه ؟ جنتلمن من 
 چشمام و گزاشتم روهم و تا ده شمردم و خوابم برد.

 من: ارشیا عزیزم 
 ارشیا چشمش وتی وی برداشت و نگام کرد گفتم : خاله الناز کجاست ؟

 _: خاله الناز لباسام و تنم کرد غذا برامون درست کرد و رفت گفت مواظب تو باشم.
 اخمی کردم که گفت : آهان به نامه ام برات رو در یخچال گزاشته 

 با کنجکاوی رفتم سمت نامه که روش نوشته بود : 
شب قشنگ یه لباس خوشگل و سکسی میپوشی و به محمد میگی که داره بابا میشه. من فردا میام از سیر تا پیاز ازت آجی کوچولو ام

 میپرسمــــــــــــا 
خندیدم و لبم و به دندون گرفتم . رفتم تو حموم و زیر دوش آب گرم خستگیای تنم و ذهنم و دادم دست آب. بعد حوله سفیدم و دور خودم 

فتم بیرون .تو کمد لباسام و گشتم و همینطوری یه لباس سفید ساتن که بلندیش تا یکم باال تر از رانوهام بود پوشیدم. آستینشم پفی ر پیچوندم و
باشم کوتاه بود که مثل دختر بچه های دوساله نشونم میداد. تو دلم خندیدم و گفتم : زبون بسته بچه ای که مامانش تو باشی عقل کله مامانش.با

 گه نگم چه خل وضعیه که دی
 موهای خیسم و شونه کردم و رفتم پایین و گفتم : ارشیا دیگه بازی و فیلم بسه بیا شام بخوریم 

 بدو بدو اومد سمتم و گفت : خاله چقد خوشگل شدی 
 لبخند زدم که گفت :یه لحظه وایسا 

 رداشت و زد کنار موهام و گفت : حاال تکمیل شد بعد یه گل که خیلی به طبیعی میزد و رنگشم با لباسم ست بود از تو گلدون ب
 چشمکی زدم و گفتم : پرفکت؟

 اونم مثل من کرد و گفت: خب حاال شام چی داریم
 دلش و فشار دادم و گفتم: شکموی من خاله الناز مرغ درست کرده 

هرچند من خیلی وقته اغلب گیاه خواری میکنم و خوردن گوشت حیوونای نازو عزیز و دور از انسانیت میدونم ولی به هرحال امشب شکمم 
 افتاد دلم شور زد.  10بدجوری گشنشه. برای ارشیا که برنج کشیدم به ساعت نگاه کردم و وقتی چشمم به عدد 

نقد دلم شور میزنه .آدم نفوذ بد دادن نیستم ولی خیلی حالم بد شد یهو. ارشیا که غذاش و تموم کرد اشتهام کور شد چون دقیقا نمیدونستم چرا ا
 رفت خوابید. به میزی که برا امشبمون چیده بودم نگاه کردم.بابا آقای آرمان من نهایت سلیقم و به خرج دادم برس خونه دیگه.

خودمم که خوبم همه چیز عالیه .پس چرا حول ه حسابی تاریک و شاعرانه کردم .خداجونم .صدای باز و بسته شدن در اومد. فضا رو هم ک
کردم . وقتی اومد داخل سرش پایین بود و رفت سمت آشپزخونه .یادم رفت بهش امروز چقد خوشتیپ شده بود. یه کت مشکی تنش بود با 

نه نیگا کن . در یخچال و باز کرد و آب بطری و سر امشب با این همه جذبش به هالکت میرسم میگی پیراهن مردونه ی سرمه ای. من 
 کشید . بعدش یه شیشه ودکا از تو بار برداشت و گزاشت روی اوپن.انگار من و ندیده بود. نزدیکتر رفتم و گفتم :شام خوردی ؟

آروم و با حرص گفت : چرا سرش و آورد باال نگام که کرد پشمام ریخت. تو چشماش خون بود و بد به هم ریخته .من اخم ریزی کردم که 
 با من اینکارو کردی ؟

 یکم با خودم فکر کردم بعد پرسیدم: چه کاری؟
با دستش زد به بطری و کل شیشه افتاد روی زمین و با صدای بدی شکست . ارشیا با شنیدن صدا با دو و ترس ولرز اومد روی پله ها 

گفت : ینی میخوای بگی تو نمیدونی ؟ وایسا و مارو نگاه کرد. امحمد ومد سمتم و با صدای بلند  
 چند قدم عقب رفتم و گفتم : نه من چیو باید بدونم 

 قیافش و به هم ریخت و گفت : ببین سر هرکیو شیره بمالی من و نمیتونی 
 با اخم به ارشیا نگاه کرد و گفتم : محمد اصال رفتارت درست نیست 

پشت سرم بود . ارشیا اومد پایین و گفت : عمو... با اخم نگام کرد و با دستش پرتم کرد رو مبلی که  
 محمد مثل شیر غرش کرد و گفت : برو تو اتاقت 

و بعدشم کوبیده شدن در . صدای گریه اومد حق نداشت با ارشیا اینطوری حرف بزنه .  
یکنی ؟اخم کردم قتی داشتم نهایت زورم و میزدم که خونسردیم و حفظ کنم گفتم : چته چرا مثه دیوونه ها م  

 خم شد سمتم و گفت : من مثه دیوونه ها میکنم ؟ 
 بعد صداش و آورد پایین و گفت : دیوونه تویی که با وجود اینکه میدونستی چقدر دوست داشتم بهم خیانت کردی 

 _: من؟
 با همون لحن خودم گفت : نه من . چیه ؟ من و خر فرض کردی ؟ 

 _: ببین محمد مثل آدم میگی چی شده ؟یا نه ؟ 
 ازم دور شد و گفت : آره خانوم میگم چی شده .فقط خیلی دلم میخواد بعدش بدونم چی داری که بگی 

یه قطره از تو جیب کتش فلشی رو پرت کرد زو میز سرش و به حالت تاسف برام تکون داد و رفت .با صدای بسته شدن در چونم لرزید و 
ید رو گونم . خودم و جمع کردم و رفتم باال و سر زدم به ارشیا . با اخم خوابش برده بود . سریع رفتم فلش و زدم تو تی وی و اشک چک

 روشنش کردم .خدایا چی دارم میبینم .لعنت بهت . الکس لعنت به خودتو ...



بهم تجاوز کنه .فقط میدونید فرقش با اون شب چیه ؟ اینه آره منم جای محمد بودم همینقدر وحشی میشدم. فیلم همون شب که الکس میخواست 
 که هرکی این فیلم و ببینه فکر میکنه من با میل خودم رفتم تو بغل این مرتیکه ی هرزه . اون قسمتایی که من دست و پا میزدم و آباژور و

 خرد کردم تو فرق سرش .کثافت کار خودشه .
اونم نصبت به من بدبین بشه .سریع رفتم فلش و درآوردم و پرتش کردم رو میز. خدایا این دیگه چه زود اطرافم و نگاه کردم که ارشیا نبینه 

یه زن خیانتکار که لیاقت عشق و کمکاش و  کوفتی بود . دستام یخ کرده انقد که حرص خوردم. االن محمد چی راجع به من فکر میکنه .
انداختم باال و با چشمای خیس همونجا روی مبل خوابم بود .سردم بود ولی ت سر هم نداشته . رفتم یه شیشه مشروب برداشتم و چند پیک پش

چشمام و که باز کردم محمد باال سرم بود. سرم و چرخوندم ببینم کجام .انگار تو اونموقع به هیچ چیز غیر از محمد فکر نمیکردم. 
.نگاش که کردم یه نوزاد کوچولو با جورابای صورتی بود. به بیمارستانی جای بودم .داشت نگام میکرد. احساس کردم چیزی تو دستمه 

 محمد که نگاه کردم بهم لبخند زد و گفت: خوشگله ؟ این دختر من و مامانشه . 
 بعد بلند گفت : بیا بچمون و ببر تا منم بیام 

بهم نزدیک شد و بچه رو از تو بغلم گرفت  به در که نگاه کردم قلبم شصت تیکه شد. نازنین با لباس سفید تو جهارچوب در ظاهر شد . محمد
 و وقتی میدادش به نازنین بوسیدش و گفت : خانوم خوشگلم بریم .

خواب پریدم و نشستم. دستم و رو قلبم که داشت مثل قلب گنجشکک بعد نازنین به من نگاهی کرد و با محمد ازم دور شدن .با وحشت از 
سمی بود .محمد و نازنین ..نه نه اشی مشی میزد گزاشتم .خدایا این دیگه چه   

امروز وای شنبس.روز ارائه ی کاراس و االن ساعت یک ربع به نهه .با سرعت فرفره رفتم لباسام و پوشیدم و سفارش ارشیا رو به سیما 
فتن : کجا موندی چقدر دیر کردم و بدو بدو رفتم تو محوطه . ماهان منتظرم بود خدایا شکرت . وقتی رسیدم بدو بدو رفتم تو اتاقم و بچه ها گ

کردی؟ نازنین و همه اونایی که طرحاشون و میخوان ارائه کنن وارد سالن نمایش شدن بدو بریم . دست ملیکارو گرفتم و گفتم : استرس 
 دارم

کشیدیم کارسازه ؟ اون نقشه ای که برا نازنین طمئنی گفتم : م  
 لبخند زد و گفت : عشقم معلومه که ککارسازه بعدشم اون نقشه ی ما نبود بالییه که فضولیاش سرش آورده 

وقتی وارد شدیم یه سالن بزرگ بود که همه نشسته بودن روی صندلی و هیئت داوران صندلی اول بودن .چشمم به محمد افتاد که داشت با 
.خوبه خنده هات برا بقیس اخم و وحشی بازیات واسه منه ؟ بهت ثابت میکنم که اونشب امینی در مورد موضوعی حرف میزد و می خندید 

الکس میخواست بهم تجاوز کنه اون وقت نوبت توئه که از من خجالت بکشی . نمیدونم من و دید یا نه ولی به هر حال من با بچه ها رفتین 
اه میکرد و در گوش بغل دستیش حرفایی میزد. وایسا فقط تماشا کن ببین چه نشستیم ردیفای وسط و نازنینم دیدم که داشت با خنده من و نگ

 بالیی به سرت میارم. 
سخنران بعد از سخنرانی اسم همه طراح هارو میاورد و همه یکی یکی میرفتن طرح هاشون و ارائه می دادن و در موردش حرفایی میزدن 

 و بعدم می نشستن .
اشتم روده بر میشدم .دقیقا همون طرحهایی رو داشت ارائه میداد که حدس میزدم اول نوبیت نازنین شد . از خنده د  

 
 پنج روز پیش تو شرکت :

 
 تمرکز کرده بودم روی کارم که ملیکا اومد نشست کنارم و در گوشم گفت : بدو بیا بریم دستشویی خبر دارم واسط در حد اللیگا 

 نگاش کردم و گفتم : خب همینجا بگو 
به نازنین اشاره کرد و گفت : اینجا نمیشه باهوش پوکر شد و   

 . به محض اینکه رفتیم تو گفت : میدونی چی دستگیرم شده ؟wcآهانی گفتم و باهم رفتیم 
 _: چی بگو 

 گفت : االن که داشتم از دفتر آقای آرمان میومدم دیدم صدای پچ پچ نازنین با کسی میاد .
 _: خب خب ؟

هر چی طرح زدی و وقتی همه رفتن میدزدن و نازنین تو روز مسابقه اونا رو ارائه میده تازه کلیم به اینکه اون _: اون دختره می گفت تو 
 روز چه شکلی میشی خندیدن

 حرصم گرفت و گفتم : ای بیچاره همش چشمش دنبال منه 
 گفت : حاال من یه نقشه دار 

 
 گفتم : نه خودم میدونم باهاشون چکار کنم 

 گفت : بگو 
ام و یواش تر کردم و گفتم : من یه چند روز پیش برای اینکه دستم راه بیفته چندتا لوگو از شرکتهایی که قبال برشکست شدم طراحی صد

کردم .وقتی رفتم همه فایال و طراحی های اصلیم و میریزم تو فلش و باخودم می برم .بعدش اون لوگو های کپی رو میذارم توی آرشیوم و 
 یز میذارمشون روی م

 خندید و گفت : ایوال بزن قدش عجب مارملکی هستی تو دست شیطونم از پشت بستی 
 

 زمان حال : 
  

 در گوش ملیکا گفتم : ببین داورای احمق چطوری به طراحهای این دختره ذوق می کنن معلومه که خودشون هیچی بلد نیستن 



 اصی تو چشماشه خندید و گفت : آره ولی به قیافه شوهرت دقت کن یه خر خودتی خ
راست میگفت محمد فکر کنم فهمیده بود. ای کاش باهاش قهر نبودم .کاش الکس آشغال همون شب میمرد این بال رو سر من نمی آورد. بعد 

و از کلی به به چه چه و دست زدن برای نازنین نوبت من شد.اولش قلبم ریخت ولی بعد سعی کردم لبخند بزنم و اعتماد به نفسم و بکوبم ت
دهن نازنین و دار و دستش. به شخصی گفتم : خواهش میکنم اول این ولش رو بزنید به سیستم و اونم با لبخند قبول کرد و کاری که من بهش 

ی امین گفتم و انجام دادم .بدون اینکه به محمد نگاه کنم به تماشاچیا و داورا نگاه کردم و گفتم : همونطور که میدونید این طرح هایی که خانم
و درواقع کپی از لوگوی شرکتهایی هستن که چند سال پیش برشکست شدن و دیگه وجود نشون دادن درواقع طراحی های خودشون نیستن 

 ندارن .ولی به هرحال این یه نوع کالهبرداری هنری محسوب میشه 
پچ پچ حضار بلند شد و داورا تعجب کردن و باهم شروع کردن به حرف زدن .محمد با چشمای خمارش داشت نگاهم میکرد ولی بعد به 

کسی اشاره کرد و یه میکروفون گرفت دستش و گفت : خانم آرمان میتونم بپرسم شما از کجا میدونستین که این خانوم قراره همچین 
 طرحهایی ارائه کنن 

من اولش چند لحظه بهش نگاه کردم و اومدم حرف بزنم که صدای ملیکا از پشت میکروفون اومد و گفت : آقای آرمان اال دلیل داره برای 
 اینکارش 

 محمد برگشت نگاش کرد و گفت : درسته ولی من از ایشون سوال پرسیدم 
خواد من وضایع منه . خودم و جمع و جور کردم و گفتم: بله به خون خون نازنین و نمیخورد.ولی احساس میکردم محمد سمت نازنینه و می

خاطر اینکه من از دوستی شنیدم که این خانم قصد داشتن طرحهای اصلی من و بدزدن و تو این روز ارائه بدن و بعدم به قیافه ی من بخندن 
 منم چاره ای جز کمک کرد بهشون نداشتم 

لش داره تحسینم میکنه .سری به عالمت اینکه قبوله تکون داد و میکروفون و داد به مرد ی که محمد یکم دیگه نگام کرد. حس میکردم تو د
 کنارش وایساده بود. بعد فلش خودم و دادم زدن به سیستم و گفتم : خب حاال طراحهای خودم .

ردنشون .تحسین و تو چشمای داورا می من دوتا از طرحهام که نهایی شده بودن و نشون دادم و بعد شروع کردم به توضیح دادن و تفسیر ک
بعد از ارائه کردن طرحم رفتم سر جام نشستم که  دیدم ولی محمد نگاش پایین بودو حس کردم شاید چشم دیدن زن خیانتکارش و نداشته باشه.

 ملیکا و سنا و بقیه با دستشون الیک نشونم دادن و گفتم : خیلی خفن بود کارت 
 ملیکا گفت : میخواستی قیافه ی دختره رو ببینی چشماش عین وزغ زده بود بیرون  منم بهشون گفتم مخلصیم بهد

 بعد اداش و درآورد و زدیم زیر خنده گفتم : به نطرت حاال چی میشه؟ 
 گفت : هر چی بشه عالیه .حتی اگه طرح توام انتخاب نشه حداقلش نازنین به خواسته ی پلید و کثیفش نرسیده .

 و گفتم : آره راست میگی ده هیچ بردیم لبخند اومد رو لبام 
 چشمکی زد و یهو گفت : هین فکرکنم زمان اعالم نتایجه 

منم هینی کشیدم و تکیه دادم . همون آقای موسوی کنار یکی دیگه که فکر کنم گرافیست کله گنده ای تو تهران بود رفتن باال .آقای سروری 
مارو امروز همراهی کردین صمیمانه سپاسگزاریم. امروز چالش خیلی هیجان انگیزی گفت : خب دوستان و شرکت کنندگان عزیز ازینکه 

از سوی گرافیستای عزیز و با مهارتمون بودیم و با توجه به رای داوران کسی که طرحش از لحاظ تناسبات و خالقیت و کیفیت بهترین بود 
ن . ولی کسی که طرحش انتخاب شد رو اعالم می کنیم و اون رو انتخاب کردیم .هرچند همه طرحهای قوی و درجه یکی رو ارائه کرد

 شخص کسی نیست جز قلبم داشت تو سینم میکوبید . 
 _: کسی نیست جز خانم الهامی 

انم وای خدا.من نبودم .به ملیکا نگاه کردم که اونم با ناراحتی نگام کرد و گفت : عیبی نداره عشقم تو واقعا طرحت از اونا قوی تر بود . خ
لهامی که یه دختر هم سن خودم بود با خوشحالی داشت میرفت باال .محمد با چه لبخندی براش دست میزد .خوبه واال خدا شانس بده. نازنین ا

با نیشخند بهم نگاه کرد و باز در گوش دوستش حرفی زد و دوتایی بهم خندیدن. چقدر دلم میخواست جای الهامی باشم .تندیس و که 
ش یهو کسی از پشت میکروفون اعالم کرد : استادان چند لحظه صبر کنید فامیلی برنده به اشتباه نوشته شده بود و من میخواستن بدن دست

 خیلی عذر میخوام .اون خانمی که طرحشون برنده شد خانم آرمان بودن نه الهامی 
 ملیکا پرید هوا و گفت : جونم میدونستم بالخره خودت میبری 

. رفتم باال و تندیسم و گرفتم و کلیم  وقتی همه برام دست می زدن بلند شدم رفتم باال . قیافم تو اون لحظه دیدنی بود لبخند هیستیریکی زدم و
ازم تشکر کردن بابت طراحی خالقانم . به نازنین که داشت از حسودی میپاشید با لبخند تمسخر آمیزی نگاه کردم و پشت چشمیم بهش نازک 

 گاه کردم که دیدم محمد نیستش. رفته بود .آره حق داره ازم بدش بیاد.حق داره...کردم .بعد به ردیف اول ن
از سالن که رفتیم بیرون همه میومدن و بهم تبریک می گفتن .حتی امینی هم اومد بهم تبریک گفت و بهم گفت که خواهرش باید به خاطر این 

کار تنبیه بشه . چرخیدم برم سر کارم که با محمد سینه به سینه شدم . سرم و بردم باال و به چشماش نگاه کردم .خیلی جدی و خونسرد بهم 
 د و گفت : تبریک میگم. کارت خوب بود نگاه کر

بعد از کنارم رد شد و رفت پیش امینی و عه.بهرام اونجا چکار میکرد. یه نگاهی بهم انداخت و بعد به محمد که پشتش بهم بود چیزی گفت. 
 اخم کردم و رفتم توی آسانسور و تا وقتی در بسته شد با چشمای اشکی به محمد نگاه کردم. 

م روی مبل توی اتاقمون و نشستم رو تخت. سرم و گرفتم بین دستام و موهام و ماساژ دادم .سرم بدجوری درد میکرد. پسره کیفمو پرت کرد
ی احمق .به خاطر لجبازی با من داره اینکارا رو میکنه . با پررویی تمام جلوی من میگه من نازنین و اخراج نمی کنم .این حرفی بود که 

ه اون بل بگیره و ء استفاده گر این حرفارو نزد کن بخش بشم . باز خوبه انقدر شعور داره جلوی اون نازنین سوخودش زد من باید رییس او
 پاشه بیاد بگه دیدی محمد من و میخواد ؟دیدی عاشق منه نه تو ؟  

ارسالن که برن باهم کیف و گوشیم و پرت کردم رو تخت و تو اتاق قدم زدم. جالب اینجاست که محمد امشب ارشیا ی من و فرستاده پیش 
خرن . درسته که االن نزدیکای آبانه ولی ارشیا تازه سبت نام مدرسشو انجام داده و مدیر مدرسه به خاطر ل بکفش مدرسه و جینگیل پینگی

 کارنامه و درسای خوب ارشیا قبول کرده که ارشیا از شنبه هفته آینده بره سر کالس 



. فکری به سرم زد .کیفم و برداشتم و رفتم پیش آقای ماهان و گفتم من و ببره به آدرسی که خونه ی الناز بود .اولین بار بود میرفتم خونش
 محمد و ادبش میکنم 

 دستمال دیگه این برداشتم و چشمم و پاک کردم .الناز نگام کرد و گفت : چرا همون شب به من نگفتی ؟
 سی بگم و اونشب من و دستگیر کنن به جرم قتل ببرن گفتم : ترسیدم به ک

 نفس عمیقی کشید و گفت : ولی اگه همون موقع به محمد میگفتی این سوء تفاهم بینتون پیش نمیومد 
 گریم شدت گرفت و گفتم : االن میگی چکارکنم کاریه که شده محمدم دیگه عاشقم نیست 

 میگم آبغوره میگیری  بغلم کرد و گفت : خیلی خب حاال توام هرچی من
 یکم فکر کرد و گفت : بهترین کار اینه که پاشی بری درست باهاش حرف بزنی بگی جریان چی بوده 

 گفتم : معلوم نیست چی در مورد من بهش گفتن که حتی چشم دیدنمم نداره 
توضیح بده مطمئنم از پسش بر میای اون غرور گفت : عیبی نداره قربونت برم این مشکلیه که پیش اومده.حاال هرچی بوده نبوده برو براش 

 سگیتم بذار کنار .
 برم خونه تیر بارونم میکنه  12به ساعت نگاه کردم و گفتم : ولی االن ساعت 

 گفت : نه تیر بارونت نمیکنه .ببین سیما به من پیام داده که محمد کالفست و اگه اال پیش توئه بگو بیاد خونه وگرنه آقا من و میکشه 
 پیامش نگاه کردم که گفت : یادت نره قضیه بچه رو بهش بگی  به

تو فکر بودنم و بهش گفتم باشه .در و باز کردم و رفتم تو . کف کفشای پاشنه دارم و مالیدم به پادری که زمین وکثیف نکنم .بعدشم رفتم 
لیظی فوتبال نگاه میکرد. با صدای تق تق کفشام برگشت داخل. یه نگاه گذرا بهش انداختم .آستین کوتاه مشکی تنش بود و داشت با یه اخم غ

 سمتم که  رفتم سمت پله ها و صداش اومد : وایسا بینم 
خیلی خط خطی بود پرسید چشمام و به هم فشار دادم و چرخیدم سمتش که حاال پایین پله ها وایساده بود و دستاش و گزاشته بود پشت سرش. 

 : تا این موقع شب کجا بودی ؟ 
 اوه اوه شبیه فیلم سینمایی شد . جوابی بهش ندادم که صداش و یکم باالتر برد و گفت : پرسیدم کدوم گوری بودی ؟ 

 دستم و بردم باال و گفتم : با من دزست صحبت کن 
 _: جوابم و بده تا درست صحبت کنم 

 _: خونه الناز بودم 
 _: آهان که خونه الناز بودی. 

 ین ثانیه به بعد بدون اینکه به من بگی جایی نمیری .نگاش کردم که گفت : از ا
 پشت چشمی بهش نازک کردم که  گفت : اونم تا بوق سگ 

 به سرتا پاش نگاه کردم و گفتم : من هر موقه هرجا بخوام برم میرم به توام ربطی نداره 
 رت دارم خیز برداشت سمتم که من تند تند پله ها رو دوییدم باال که صداش اومد : وایسا کا

 _: من کاری با تو ندارم 
 که زد به در و گفت : اال فقط خدا خدا کن دستم بت نرسه  رفتم تو اتاقمون

 افتادم به جون ناخونام . دیوونس این پسره ام  کیفم و پرت کردم رو تخت و با دندون
پتو داره ؟ نکنه سردش بشه؟ نه بابا اونکه سردش لباسام و درآوردم و سرم بعد از شستن و سر و صورتم رفتم خوابیدم تو تختم . محمد 

نمیشه همیشه گرمایی و درحال پختن .اومدیم سردش شد و تو عنتر خانوم در و بستی روش. در و باز کردم و رفتم بیرون ببینم محمد 
بود. الهی فدات بشم فکر کنم  کجاس.. از پله ها رفتم پایین و دیدم عین این بچه های معصوم رو مبل خوابیده بود و دستاش و بغل مرده

یه پتو برداشتم از تو کمد بعد رفتم پایین و آروم انداختم روش .رفتم تو آشپزخونه یه لیوان آب برا خودم سردشه . بی سر و صدا رفتم باال و 
هارو دوییدم باال . لیوان و گزاشتم  ریختم و وقتی پله هارو میرفتم باال یهو دیدم محمد نشست روی کاناپه و قبل ازینکه برگرده من و ببینه پله

رو پاتختی و نشستم به پاهام لوسیون زدم چون خیلی پوستم خشک شده بود. محمد اومد تو اتاق و یه نگاه به من کرد .بعد گذرا از پنجره 
 نگاهی به بیرون کرد.اومد سمتم و گفت : تو دیروز حالت بد شده تو خیابون ؟ 

 ه دادم .نشست رو صندلی کنار تخت و گفت : چرا بهم نگفتی ؟ نگاش کردم و به کرم زدن ادام
 مثل خودش اخم کردم و گفتم : مثل اینکه یادت رفته دیشب چه خبر بود تو این خونه ؟ 

 _: نخیر خیلی خوب یادمه .ولی به هرحال میتونستی امروز بگی 
 _: خب گفتنش چه فرقی به حال من و تو داره 

 _: فرقش و دیگه نمیدونم ازین به بعد تو این خونه هر اتفاقی افتاد من و در جریان میذاری 
 _: اصال کدوم خری به تو گفته ؟

 _: بهرام 
 _: به اون چه ربطی داشت

 _ : دیده زن دوستش کف خیابون افتاده .بی تفاوت گازش و بده و بره ؟ مگه همه مثل تو بی معرفتن ؟ 
 کردم و نگاش کردم. کالفه از رو صندلی بلند شد و از اتاق رفت بیرون .بی معرفت عمته آقای آرمان.با حرف آخرش اخم 

د یه لباسام و پوشیدم و یه آرایش الیتم انجام دادم به هر حال بد نیست بعضی وقتا به خودم برسم .مانتوم مشکی کیمانو بود که خیلی بهم میوم
تکمیل و پرفکتم کرد. پله هارو رفتم پاییم و گفتم من آمادم. بد جوری تو فکر رفته بود سرش و آورد چکمه مشکی تا باالی زانوم پوشیدم که 

تا رسیدنمون هیچ حرفی رد و بدل باال و نگاهی به سر و شکلم انداخت. بعد کتش و از رو مبل برداشت و باهم از خونه دراومدیم بیرون . 
دم که وقتی به من رسید وایساد و با نیشخندی گفت : به به خانم آبزیرکاه .محمد میدونه چه همسر نشد .تو راهرو که داشتم میرفتم نازنین و دی

 پلیدی داره ؟ 



 خندیدم و گفتم : بله عزیزم محمد اول ذات آدم و می بینه بعد میدونه باهاشون چطور رفتار کنه 
 بد میشه  و گفت : خوبه مواظب باش اون روت و نبینه چون واسط خیلییکم حرص خورد 

آقای امینی داشت از روبه رو میومد از موقعیت استفاده کردم و گفتم : خوبه من مواظبم تو فعال یه فکری به حال خودت بکن با اون گندی 
 که زدی االنم باید برم سر کارم بعد می بینمت 

خخخ قیافش حســـــابی دیدنی بود. وقتی رد میشدم به امینی هم سالمی کردم که خیلی گرم جوابم و داد . امروز من و ملیکا و سنا انقد 
 خوشحال بودیم و جلوی نازنین و دار و دستش پز میدادیم که خودمونم خندمون گرفته بود .یکم بعد منشی محمد به من بعد به نازنین تلفن زد

 بیایین باال آقای آرمان جلسه گزاشتن و میخوان مدیر طبقه رو مشخص کنن .ه و گفت ک
 میدونید که اون طبقه کال به گرافیک و طراحی لوگو و تبلیغات مربوط میشه که کلی اتاقای مختلف تو طبقه قرار داره 

 حاال نمیدونم این محمد چه نقشه ای داره .یر باشم ولی با خودم یکم فکر کردم که اصال نیازی به جلسه نیست چون از اولشم قرار بود من مد
 ملیکا فکرم و خوند و گفت : برو ببینم چه خبره اون باال 

سری تکون دادم و رفتم طبقه ی باال و در زدم . در باز شد و من با چشمای قشنگ محمد چشم تو چشم شدم .سالمی به همه کردم و رفتم 
نسشتم روی صندلی کنار یکی از دخترای گرافیستی که تقریبا باهاش دوست شده بودم و توی آتلیه کار میکرد . دستام یکم یخ کرده بود و 

نفری بودیم به اضافه ی چهارتا مدیری که ممربوط به طبقه ها میشدن و همینطور بهرام که االن  10_ 9میز تقریبا یه  استرسی شدم. دور
اومد داخل و یه نگاهیم به من کرد.بعد از تکمیل افراد محمد نشست باالی میز درست روبه روی امینی .یعنی این چهار تا مدیر عین چی ما 

ین از جاش بلند شد و الکی به پسری که کنار محمد نشسته بود گفت : خیلی عذر میخوام من اونجا سردم شده رو محاصره کرده بودن. نازن
 امکانش هست جاتون و بامن عوض کنید که جلوی حرارت بخاری باشم 

محمد وقتی مطمئن شد همه دیگه اون پسره ام اومد مثال جنتلمنگ بازی دراره با یه ژستی بلند شد که انگار میخواست قله اورست و فتح کنه .
کامال خفه شدن گفت : خب بچه ها ببینید من و آقای امینی تصمیم گرفتیم کسی رو به عنوان مدیر دوم بخش تبلیغات و گرافیک دوم یعنی 

ین موضوع به این کسی که بعد از آقای امینی به عنوان مدیر باید ازش حساب ببرید رو انتخاب کنیم. ما بعد از کلی فکرو بحث در مورد ا
 نتیجه رسیدیم که بهتره خانم نازنین مسئول اینکار بشن .

 بعد نگاهی به نازنین کرد و گفت : چون ایشون از لحاظ سابقه و صالحیت بهترین بودن واسه این کار 
مسابقه برنده می شد به این  خونم به جوش اومد و به زور خونسردیم و حفظ کردم و گفت : خیلی ببخشید ولی ، مگه قرار نبود کسی که توی

 مقام می رسید 
 ی کم سن و سال و بی سابقه هستین محمد نگاهش روی میز بود و اصال به چشمای من نگاه نکرد و گفت : بله ولی شما برای این کاز زیاد

ینی چی که کم سن و سالی محیا که کنارم هی میزد بهم و میگفت عصبانی نشو آروم باش و بی محل کرد و رو به چهارتا مدیر گفتم : 
 اونموقع که این تصمیم و گرفته بودین یادتون نبود ؟ 

 بهرام  گفت : خانوم آرمان لطفا آروم باشین شما..
 گفتم : من آرومم ولی اینکه شما رو حرفتون پاا گزاشتین اون به کنار حداقل یکی ازین بچه هارو انتخاب نکردین که کارش حقه نباشه 

 : اال جان حق با توئه نازنین کار اشتباهی کرد ولی همونطور که گفتیم سابقه ..آقای امینی گفت 
 کپی برداری از کارای این و اون ؟_: سابقه به چه قیمتی ؟ به قیمت 

 نازنین اخمی کرد و اومد حرفی به من بزنه که محمد دستش و آورد باال و گفت : اگه میخوای این جلسه رو به هم بزنی 
 نزاشتم حرفش تموم بشه و گفتم: بله میرم بیرون شما با خیال راحت کسی رو که هیچی از کار سرش نمیشه رو بکشین باال 

 کیفم و برداشتم و از اتاق که میزدم بیرون بهرام صدام کرد و گفت : اال صبر کن 
م رفتم تو دستشویی و کیفم و پرت کردم رو سنگ عصبانی زدم بیرون و حوصله ی لبخند منشی رو هم حتی نداشتم که بخوام جوابشو بد

 کنار رو شویی . راه رفتم و با خودم فکر کردم که یعنی چی نازنین فالن میشه نازنین بهمان میشه .اگه بحث پارتی بازیه که من پارتیم از
خودشه که حرص من و در بیاره . ولی  نازنینم کلفت تره چون شوهرم خیر سرم مدیر اصلی کل این شرکته .من که مطمئنم این نازنینم کار

به چهره ی همه بچه ها نگاه کردم اونام خوشحال شدن از حرفایی که من میزدم و باهام موافق بودن .معلومه که بودن فکر کن یه حقه زن 
د سمتم و گفت : حالت خوبه قراره از امروز هی براشون امر و نهی کنه . صدای پا که اومد برگشتم عقب و دیدم بهرام داره نگام میکنه.اوم

 ؟ تو چرا یهو جوش آوردی ؟
 اخمی کردم و جوابشو ندادم .

 گفت : بعد ازینکه تو رفتی محمدم از جلسه زد بیرون خیلی خط خطی بود .
 گفتم : میخواست اون انتخاب مسخره رو نمیکرد 

 دستاش و آورد باال و گفت : باشه باشه حق با توئه آروم باش . 
 عین وحشیا نگاش کردم و گفت : من آرومم چرا فکر میکنی عصبانیم 

 _: میترسم دوباره حالت بد بشه آخه تو..
 _:من چی ؟ 

 حرفی نزد که دوباره پرسیدم : من چی ؟ 
 _: حامله ای 

 اخمی کردم و گفتم : تو از کجا میدونی ؟ 
بودم بعد میدونستم الناز دوستته شمارشو تو گوشیم داشتم زنگ زدم که _: خب دیوونه من اون شب رسوندمت بیمارستان تا یک ساعتم پیشت 

 بیاد سراغت 
 یکم با خودم فکر کردم و گفتم : تو که چیزی به محمد نگفتی 

 _: نه اصال خیالت راحت 



 _: خوبه 
 

جی پوشیدم و یه تاپ نیم تنه نارنجی دامن کوتاه نارنبعد از یه دوش آب گرم جونز حولم و دورم پیچوندم و بعد از سشوار کشیدن موهام یه 
 که باهاش ست بود. موهای مواجمم فرق وسط کردم و یه گیر نارنجی خوشگلم زدم کنار موهام .امروز محمد باید ارشیارو برگردونه خونه .

به در اتاقی نزدیک شدم که  یه لحظه احساس گردم صدای ساز از تو خونه میاد . از اتاقم رفتم بیرون و به سمتی رفتم که سر و صدا میومد .
 محمد کل ساز اشو از گیتار برقی و نمیدونم همه چیز توش بود . ترسیدم گفتم ببینم که داخل اتاقه .نفس عمیقی کشیدم و در و باز کردم .

 با چیزی که می دیدم چشمام نزدیک بود از کاسه بزنه بیرون . داد زدم و گفت : دیوونه شدی ؟
چند ثل دیوونه ها به درام زدنش ادامه داد. یه بطری ودکائم که کنارش بود تا نصفه ها سر کشیده بود. چرا من تو این نگاهی بهم انداخت و م

 وقته حواسم نبود .موهای مشکیش یکم بلند شده بود و ریشای صاف و مشکیش دراومده بود . عین این اماما شده بود. خخخ امام محمد 
بهم جمع نمیشه یه کوسن از رو کاناپه پرت کردم سمتش .با دستش بکوسن و پس زد و اومد سمتم .تو رفتم جلو تر و وقتی دیدم حواسش 

 چشمام نگاه کرد و گفت : ها باز چی شده ؟ چی از جونم میخوای ؟
 _: سرم و بردی 

 _: منم در و بسته بودم که سر جنابعالی درد نگیره 
 ار خونه دست به سینه شدم و گفتم : امروز برو ارشیا رو بی

 برگشت سمت درام و گفت : نمیشه 
 _: چرا نمیشه ؟

 _: چونکه 
 و گفتم : اگه نری بیاریش خودم میرم مدرسه سراغش بعدشم میارمش خونه اخمی کردم 

_: برو معطل نکن باز شروع کرد به سروصدا کردن که رفتم و در و محکم بستم. احمق دیوونه پاک زده به سرش .اصال هم شبیه امام 
 یست عین شیطان رجیمه ن

چندروزی رییس بازیهای نازنین دیوونه رو تحمل کردیم تا اینکه یه روز برای نشون دادن یکی از کارهای طراحیم رفتم طبقه ی هفتم تا به 
صاحبه ی کاری محمد نشون بدم .چه گیری کردیم سر و کارمون افتاده با این پسره . از کنار میز منشی و جلوی چند نفر که فکر کنم برای م

 اومده بودن رد شدم که منشی صدام کرد و گفت : عه خانم آرمان 
 برگشتم گفتم : بله چی شده ؟
 _: شما نمیتونید برید داخل 

 _: چطور مگه جلسه دارن ؟ 
 گفت : جلسه که دارن ولی ..آقای آرمان تاکید کردن که شما رو نذارم دیگه برین داخل اتاقشون .

 تا شد که ادامه داد : گفتن هر کاری که داشتین به آقای امینی نشون بدین  15چشمام 
خون جلو چشمام و گرفت و رفتم سمت اتاقشو محکم در و باز کردم .بــــــــــــله می بینم که جمعشون جمعه . همه مدیرا ی عوضی به 

من و االنم همشون داشتن نگام میکردن.وزغای بی خاصیت . منشیه اضافه ی نازنین سیریش که به زور خودش و چسبونده بود به محمد 
 پشت سرم دویید و اومد حرفی بزنه که گفتم : بهم گفتی نمیتونم برم داخل ولی خودم اومد باشه عزیزم حاال میتونی بری بیرون 

 محمد از روی صندلی بلند شد و اومد سمتم و گفت : این چه مسخره بازییه راه انداختی ؟
 من راه انداختم ها ؟ یا تو که اومدن من و به این منع کردی _: 

همه به محمد نگاه کردن و محمد سرش و خاروند .از جمع شدن اشک تو چشمام جلوگیری کردم تا من و ضعیف نبینن.بغضم و قورت دادم 
 و گفتم : خیلی پستی به خاطر اذیت کردن من حاضری همه کاری کنی 

 بلند شد و گفت : اال آروم باش رنگت پریده امینی از رو صندلی آقای 
 نیشخندی زدم و به محمد نگاه کردم و گفتم : نه آقای امینی چیزی نیست مشکل منم برم همه چیز عالی میشه 

 بازوم و از تو دست امینی کشیدم بیرون و از اون اتاق کوفتی زدم بیرون . همه چرا عین وغ زده ها نگام میکنن. داشتم با عصبانیت میرفتم
 برگشتم که چشمم افتاد به قیافه ی خوشگل پستش .   WCسمت آسانشور که کسی از پشت دستم و کشید و بردم تو 

 فت : ببینم تو خل شدی ؟آروم با انگشتش زد به پیشونیم و گ
 جوابشو ندادم که گفت : جواب من و بده این چه کاری بود انجام دادی ؟

 _: همینه که هست میخواستی با من در نیوفتی .تو به چه حقی اومدن من و به اتاقت منع کردی ؟
 دستش و پشتش قالب کرد و گفت : برا اینکه هر دفعه که میای اینطوری میکنی 

زدم رو سینش و گفتم : ببین اگه فکر میکنی با انتخاب کردن نازنین میتونی من و به هم بریزی سخت در اشتباهی خودتو بیچازه می کنی 
 چون اون هیچی سرش نمیشه 

 نکردم . پشت سرم صداش میومد که می گفت : اال صبرکن  با دست پسش زدم و وقتی صدام کرد هیچ توجهی بهش
 وایسا _: با توام میگم 

چشمام یکم خیس شده بود. رفتم توی آسانسور و  وقتی درمی بست نگاش کردم . همونجا وایساده بود .دلم واسش سوخت ولی برای خودم 
 بیشتر سوخت که انقدر اذیتم میکنه .تا رسیدم طبقه ی اول تا میتونستم اشک ریختم بعد سریع پاک کردم چشمامو . در که باز شد چشمم افتاد

 ی رشیدپور آبدارچیمون به زور لبخندی بهش زدم که گفت : دخترم میری خونه به آقا
 _: بله 

 _: عه االن که دوساعتی مونده تا آخر ساعت کاری 
 _: میدونم پدرجان یکم بی حوصلم و یه چند تا کارم دارم 



 _: برو بابا جان رنگتم پریده .مواظب خودت باش 
ل تو شعور داشتن آقای رشید پور. برای تاکسی دست تکون دادم و دربستی ز شرکت. کاش همه مثبا هاش خداحافظی کردم و رفتم بیرون ا

گرفتم . یه فکری به ذهنم رسید . به راننده گفتم بره سمت مدرسه ی پسرونه دریای دانش . مسیرش و بلد نبودم ولی همین که اسمش و 
ولی عجب . فکر کنم ساعت درس بود چون هیچ دانش آموزی توی حیاط نبود.  میدونستم باز خدا خیرم بده .پیاده شدم و رفتم داخل مدرسه

ش مدرسه ایه یه لحظه فکر کردم اومدم مدرسه آمریکایی. بلـــــــــــه دیگه وقتی عموت انقدر پولدار باشه همین میشه. کاش به اندازه پول
شنگ و قهرمانانس و هیچی برام کم نمیذاره ولی از وقتی که اون شعور داشت. هر چند هنوزم معتقدم محمد یه جنتلمنه و خیلی رفتاراش ق

اون بازم داره من و قضاوت میکنه  شب دعوامون به بعد خیلی اذیتم میکنه. میدونم مغزش و بر علیه من شستش و دادن و ازم ناراحته ولی
 دلم به زیرو رو کردن افتاد .،بهم میگه خیانتکار . یاد خواهش تو چشماش وقتی در آسانسور بسته می شد افتادم و 

 _: خانمم بفرمایین 
 برگشتم سمت صدا و یه خانم سن باال ی شیک و ترتمیز و دیدم که با لبخندن نگام میکرد. گفتم : میخواستم ارشیا آریایی رو ببینم 

 گفت : بله ارشیا پسر خوب ماس. میتونم بپرسم باهاش چه نسبتی دارین ؟ 
 یکم با دستام ور رفتم و گفتم : من خالش هستم اال آرمان 

 خندید و گفت : شما همسر آقای آرمانید درسته؟ خیلی عذر میخوام که نشناختمتون 
 لبخندی زدم و گفتم : عیبی نداره اختیار دارین 

بغلم . صورتش و با دستام قاب گرفتم و گفتم :  رفت که ارشیا رو صدا کنه .بعد از دو سه دقیقه کوچولوی من بدو بدو اومد سمتم و افتاد تو
 سالم قربونت برم .چطوری عشقم؟ 

 لپمو کشید و گفت : خوبم. خاله دلم برات تنگ شده بود 
 نشستیم رو نیمکت و گفتم : من بیشتر وروجک 

 گفت : خاله عمو رو با خودت آوردی؟ 
 گفتم : نه ولی اومدم تو رو با خودم ببرم خونه 

 ؟ و گفت : راست میگی  نیشش باز شد
 _: اوهوم 

 گفت : خب پس من میرم کیفم و بردارم بریم 
 خندیدم و گفتم : کجا ؟ هنوز کالست تموم نشده که 

 یکم پکر شد و گفت : خب خاله من یکم دلمم درد میکنه کسلم 
باشه تو برو کیفت و بردار منم اجازت و می گیرم  میدونستم داره الکی میگه که از مدرسه فرار کنه ولی دلم نیومد بهش بگم نه بمون .گفتم :

 از معلمت 
ه رفتم اجازه شو گرفتم و باهم سوار تاکسی شدیم .چقد خوشحالم که ارشیا پیشمه .دلم برا لپاش تنگ شده بود . آدرس خونه ی الناز و دادم ب

 راننده و  ارشیا رفتیم پیش الناز . 
ه خاطر ضربه ای که خورده از بابت الکس و تو داره اینطوری رفتار میکنه .دست خودش گفت: ولی من میگم محمد هنوز دوست داره ب

 نیست 
 گفتم : الناز محمد حتی دیگه چشم دیدنمم نداره بعد تو میگی دوسم داره ؟ 

 به ارشیا نگاه کردم که داشت با ماهیای تو آکواریوم حرف میزد . قربونش برم 
وزی صبر کن ببینم چطوری میتونیم فیلم اصلی رو پیدا کنیم که محمد بهش ثابت بشه که داستان چی بوده الناز گفت : چی بگم واال یه چند ر

 .ولی اون محمدی که من دیدم تا آخر عمرش عاشقت میمونه چون خیلی دوست داره . 
 آهی کشیدم که گفت : حاال اون فنجون قهوت و بده من 

 _: میخوای چیکار 
 _: بده تو کاریت نباشه 

 ادم بهش که باهاش یکم ور رفت و گفت : خب ببین من اینجا یه دختر می بینم د
 چشم غره ای رفتم و گفتم : الناز حوصله داریا 

 گفت : هیشـــــــــــ ساکت. حواست باشه خیلی بهت حسودی میکنه مواظب باش خیلی وارد مسائلتون نشه 
 گفتم : البد نازنینه 

 _: نمیدونم این چیزی که من دارم می بینم قدش بلنده 
 _: خب نازنینم قدش بلنده 

 _: خوده خودشه. 
 فنجون و از دستش گرفتم و گفتم النار بده من ببینم توام خرافاتیی ها . گفت : نزاشتی که من یه کشتی دیدم تو فنجونت 

 ش و ببین چشمام گرد شد و یاد خوابم افتادم .گفتم : چی ؟ خب بیا بقی
 گفت : دیگه خرابش کردی. بعدشم تو که خرافاتی نبودی 
دواج کنم فال میگرفتم . قهوه ،تاروت همه چیز. خیلی ازونایی که فالشون و گرفتم نگاش کردم که گفت : من قبال ،ینی قبل ازینکه با مانی از
 زندگیشون واقعا همون چیزی شد که من بهشون میگفتم .

 درت تلقین خیلی تاثیر گذاره .کسی که واقعا باور کنه اتفاقاتیم براش میفته گفتم : خب توی فال ق
 گفت : اوهوم دقیقا همینه 

 چایمو که خوردم الناز نگام کرد و گفت : تو نمیخوای یکم تغییر کنی 



 به خودم نگاه کردم که خندید و گفت : دیوونه منظورم اینه که یه مویی رنگ کنی ،یه ابرویی مرتب کنی 
 فتم: مثال عین همه این تازه عروسا موهام وزرد کنم ؟ بعدم من به نچرال بودن معتقدم گ

 _: گمشو بابا یه تغییری به قیافت بده که دیگه محمد نتونه هیچوقت ازت دل بکنه 
 _: ینی محمد با یه تغییر نکردن انقد راحت ممکنه ازم دل میکنه 

 ولی من میگم اگه یکم متفاوت بری جلوش دیوونه میشه خندید و گفت : نه عشقم خاله بازی نیست که .
 _: مثال چکار کنم ؟ 

گفت : من یه مدل و رنگ موی خیلی خفن سراغ دارم برات .یه مدل تو گوشیم دارم دقیقا قیافس عین خودته .بیبی فیس و مینیاتوری نگاش 
 کن .

یه دختر بود با صورت گرد کوچیک و چشمای کشیده .موهاش کوتاه بود و ازین مدال که یک طرفش یکم ازونطرفش بلند تره همیشه دلم 
میخواست این شکلی بزنم . رنگشم یخی خیلی خوشگل بود. بهشم خیلی میومد .فقط فرقمون باهم این بود که اون چشماش آبی بود واسه من 

 م بهت خیلی میاد قهوه ای. گفت : مطمئن
 گفتم : ینی انقدر کوتاه کنم ؟

 _: آره چرا که نه ؟
. 

نزدیک سه روزه که محمد و ندیدم.نه اومده خونه نه تو شرکت دیدمش .معلوم نیست باز میخواد چه غلطی بکنه. مشغول انجام دادن کارام 
 د که : بیا باال بودم که تلفنم زنگ خورد و بعد که برداشتم صدای بم و جدیش از پشت خط اوم

 بعد قطع کرد. به دلشوره افتاده بودم .ملیکا گفت : کی بود ؟
 _: محمد بهم گفت بیا باال. نمیدونم چرا دلم شور میزنه 

 _: میخوای باهات بیام ؟
 _: آره بیا 

وسط . چشمم به نازنین سیریش افتاد که باهام بلند شد و اومد تا باال. بعدشم که رفتیم تو نگاهی به ملیکا کرد که ینی مثال تو چی میگی این 
 داشت با نیشخند نگاهم میکرد. محمد دستاش و پشتش قالب کرد و رژه زنان تو اتاق گفت : خانم آرمان این چه کاری بود که شما کردین ؟

 سرش و آورد و باهام چشم تو چشم شد بعد گفت : البد میخوای بگی نمیدونی نگاش کردم که 
 باید بدونم ؟گفتم : من چی و 

 دستم و گرفت بردم سمت لپ تاپش . انگار از دوربین مخفی فیلم گرفته شده بود. یه کسی بود که با اون کیفیت دوربین خیلی تیپش و استایلش
 به من میخورد. یه چیزی توی شپزخونه ی شرکت ریخت تو چایی و برد داد دست آبدارچی .

 ز صبح تا حاال دلدرد و تهوع داره آخه این کار درستیه؟به محمد نگاه کردم که گفت : آقای امینی ا
 اخم کردم و گفتم : ببخشید بعد شما از کجا مطمئنی که آدم توی ایم فیلم منم ؟ 

فید با دست به تیپم اشاره کرد. خیلی شبیهم بود .به لباس نازنین نگاه کردم .از لحاظ کفش و شلوار و این جور چیزا شبیهم بود ولی مانتوش س
 خدایا کار کدوم آدم آشغالیه ود. مال من مشکی بود .ب

 نزدیکم شد و آروم گفت : اال دفعه آخرت باشه اینکارا رو میکنی 
 لبخندی زدم و گفتم : چشم قربان 

 با ملیکا از اتاق زدیم بیرون .ملیکا گفت : اال من مطمئنم همه چیز زیر سر این دخترس .گفتم : معلومه که زیر سر خود آشغالشه 
 گفت : باید یه فکری کنیم این دیگه خیلی داره زیاده روی میکنه .این کارارو میکنه که آقای آرمان تو رو اخراج کنه 

 مینه _: میدونم میدونم .دقیقا قصدش ه
یکی از اون دخترایی رو دیدیم که همیشه پیش نازنین وایمیسه . مانتوش طرحش نه ولی دقیقا مدل و رنگش مثل مانتوی من بود. تو راهرو 

من و ملیکا به هم نگاه کردیم و منظور هم و متوجه شدیم .تا رد شد سریع از مانتوش عکس گرفتم که مدرک داشته باشم . وقتی رفتیم تو 
 یه جای خلوت گیر آوردیم .گفتم : این دختره زیادی پاش و از گلیمش دراز تر کرده محوطه 

 _: اال من یه فکری دارم 
. 

با  از خواب که بیدار شدم و رفتم سمت گوشیم و ایمیلم و باز کردم . یه پیام از طرف ملیکا آهان خودشه . خب بذار ببینم اوهوم مانتو دقیقا
همین رنگ و طرح دارم . خب کفشاشم که توی دوربین مدار بسته خیلی مدلش معلوم نیست . لباسایی که باید و پوشیدم شالم هم رنگش 

وهام و باال بستم . قبل ازینکه کسی من و ببینه رفتم طبقه ی هفتم تو دستشویی تا وقتی که ملیکا تو ایمیل پیام بده محمد پایینه . پوشیدم و م
تو راهرو و وقتی منشی حواسش نبود و پشتش به من بود بی سرو صدا رفتم تو اتاق محمد و در و بستم . بعد ازتوی پیام که اومد رفتم 
گه که فکر کنم مدارک مهمی بود و برداشتم و گزاشتم تو کیفم . بعد از توی چشمی در نگاه کردم و وقتی دیدم منشی رفت کشوش چند تا بر

تو یکی از لتلقها منم دروسریع باز کردم و رفتم تو دستشویی و مانتوم و با یه مانتوی صورتی چرک عوض کردم و لباسم و چپوندم تو کیفم 
یختم روی صورتم که خیلیم خوشگل شدم .رژ لب صورتیم و زدم و انگار که عروسی نازنین بود خخخ . البته باز کردم و کج ر. موهامم 

 ز عروسی نداشت . آشی که براش پختم کم ا
ار از دستشویی رفتم بیرون که دیدم محمد از آسانسور داره میاد سمتم .بهم که رسید وایساد نگام کرد و گفت : امیدوارم امروز شیطنتاتو کن

 بذاری و مثل بچه ی آدم به کارت برسی 
 ابروهام و باال انداختم و گفتم : امیدوار باش آقای رییس 



م نیشخندش و میتونستم به راحتی ببینم .رفتم به اتاق خودم و به ملیکا نگاه کردم .چشمکی زد و با اشاره گفت نازنین بیرونه فعال .بعد چش
رفتم نشستم سرجام .خدا رو شکر تو اتاقای ما نداختم تو کشوی نازنین زیر میرای بقیه برگه هاش و وقتی همه پشتشون بهم بود برگه هارو ا

 برا اینکه راحت باشیم دوربین نمیذارن ازین بابت شانس آورده بودم . نشستم پیش ملیکا که بهم لبخند زدو گفت : شیطون چقد خوشگل شدی 
 شد چشمکی زدم و گفتم : عملیات با موفقیت انجام 

 _: شیطونک منی که 
 لبم و به دندون گرفتم و گفتم : نکنه محمد بفهمه من بودم 

 گفت : نه بابا انقدر تمیز انجامش دادی که حاضرم شرط ببندم هیچ کس بو نمیبره .
اومده بیرون و بعدشم لبخندی زدم و نشستم سر کارم.قرار بود که چند ساعت دیگه ملیکا بره به محمد بگه ملیکا با چندتا برگه از اتاقش 

 نازنین از شرکت رتته میشه. چقدر ذوق داشتم .حقشه کسی که برای من پاپوش درست میکنه باید پای لرزشم بشینه.بـلــــــــــــه
 به ساعت نگاه کردم و دیدم نزدیک یازده .زدم به ملیکا و گفتم : فکر کنم وقتشه پاشو برو 

. بعد از چند دقیقه صدای تلفن  من و نازنین بلند شد ن میکنه .لبخند شیطانیی زدم و برگشتم سرکارمبرگشتم دیدم نازنین فضول داره نگاهمو
و آقای آرمان رییس مارو احضار کردن به خدمتشون . نازنین نگاهی به من انداخت که با نیشخند از کنارش رد شدم و رفتم به سمت طبقه 

که تو چشماشون میشه دیرای شرکت گرفته تا چندتا از کارمندا و اون دوست جونیای نازنین هفتم و بعدشم اتاق محمد. همه اونجا بودن از م
تعجب و خوند و البته یکم حرص . محمد رو به من شد و گفت : خانم آرمان ، خانم ملیکا رستا میگن که شماهم این خانم رو موقعی که 

 داشتن برگه های من و از توی کشوی میزم برمیداشتن دیدین 
 تم : بله من تو راهرو بودم و رفتارهای خانم امینی مشکوک به نظر میرسید ولی دیگه نمیدونستم از اتاق شما چیزی کش رفتن گف

 نازنین اخمی کرد و گفت : چرا دروغ میگی دروغگو ؟
 رو به محمد شدم و گفتم : این دوربین مگه اینجا نبوده خب برید فیلم و ببینید که بهترین مدرکه 

 ستاش و پشتش قالب کرد و چند قدم رژه رفت و گفت : بهرام میری فیلم و بیاری ؟محمد د
 بهرام دستش و رو چشمش گزاشت و گفت : چشم قربان 

 د بیرون بعد از چند دقیقه با فلشی اومد و زدش به لپ تاپ محمد. وای عـــــــــــــــالیه چشمای نازنین جــــــــــــــــون داشت دیگه میفتا
 نین به من و ملیکا نگاهی کرد و با مشت اومد سمت من و گفت : ای دختر عوضی میدونم چه بالیی سرت بیارم ناز

 محمد بین من واون واسطه شد و روبه نازنین گفت : لطفا حد خودتو بدون 
دارودسته نازنین و خودش گفت  امینی بیچاره که خیلی اعصابش خراب بود به نازنین چشم غره ای رفت و از اتاق زد بیرون . محمد رو به

 : خانم امینی واقعا از شما انتظار نداشتم اون از کاری که دیروز کردین و باعث شدی من به خانمم و جلوی همه دعوا کنم و باعث ناراحتیش
ازی بچگانه یا بهتر بگم بشم اینم از امروز با این وضعی که به بار آوردین لطفا هرچه سریعتر برگه های من و بیارین که کارم به خاطر ب

 احمقانه شما عقب افتاده .
گفتم : امشب خونه ای تو ماشین محمد با خوشحالی نشستم به خیال اینکه محمد آقا دیگه با من مثل قبله .ولی با یه من عسلم نمیشه خوردش.

 دیگه 
 _: نخیر من امشب نمیام خونه کار دارم 

ره شد و گفت : بعدشم من و خر فرض کردی اال خانوم فکر نکن نمیدونم امروز همش کار نگاش کردم که تو همون حالت به روبه روش خی
 تو بوده .

 با چشمای گرد نگاش کردم و گفتم : متاسفانه یادتون رفت اون دستبندی که من برات خریده بودم و از تو دید قایم کنی 
 اخمی کردم که گازشو دادو گفت : نترس من به کسی نگفتم ولی واقعا از دستت عصبانیم 

 اخمی کردم و با چشمای اشکی گفتم : کار دیروزم کارمن بود ؟ خوت که دیدی ؟
 _: مگه ندیدی باهاش برخورد کردم. ولی برای بردن آبروی اون بدبخت الزم نبود اینکارو کنی میومدی به خودم میگفتی 

 دست به سینه شدم و گفتم : تو که اصال به حرف من گوش نمی کنی 
 کالفه دست کرد تو موهاش و گفت : پیاده شو 

 _: گفتم من و از ماشینت پیاده میکنی؟
 _: آره پیادت میکنم چون رسیدیم 

 به اطرافم نگاه کردم دیدم راست میگه بنده خدا. با اخم و تخم گفتم : کی میای خونه؟
 گرفت و گفت : هر وقت که دلم بخواد ؟ نگاهشو ازم

 _: عه ؟ باشه دارم واسط پس بشین و تماشا کن 
 وایسا فقط دز و محکم بستم و اونم عین وحشیا گازشو داد و رفت.

کرد که حواسم اصال جمع نمیشد وکالفه بودم .تند تند کانال تی وی عوض میکردم بلکه یه چیزی سرگرمم کنه . ارشیائم که انقد امروز بازی 
 بیهوش شد .رفتم سمت گوشیم و تو اینستا پیام دادم به الناز و گفتم : خبری از محمد نداری ؟ پیش مانی نیست ؟ 

چند دقیقه بعد الناز گفت : عه من پیش چون محمد و مانی اینطور که گفته باهم رفیق بودن و االنم مانی طبقه ی اول شرکت کار میکنه .
و خانماشون بودن . اتفاقا سراغتم از محمد گرفتم گفت تو خونه پیش ارشیا موندی  پیش. کل رییس راسای شرکت محمد بودم همین چند دقیقه

 گفتم : نازنینم بود ؟ 
 _: میخواستی فقط ببینی چطوری به شوهرت چسبیده بود داشت خودش و خفه میکرد 

 جوابشو ندادم که دوباره پیام داد : نزدیک بود جلو محمد سوتی بدم 
 من : مگه چی گفتی ؟



_: پرسیدم اال حالش بهتر شده ؟ دیگه تهوع نداره ؟ اونم پرسید مگه اال چش بوده . یکم نگرانت شد ولی بعدش گفتم یه روز از خستگی 
 ضعف کرده بودی خیالش راحت شد 

ردم و همونطوری زل زدم به تی بغضم و قورت دادم و گوشی و پرت کردم رو مبل. صدای چرخیدن کلید تو در که اومد اشکام و پاک ک
 وی . 

 صداش از پشت سرم اومد : تو هنوز نخوابیدی 
 _: نه 

 _: از کی تا حاال فیلم مستند نگاه می کنی ؟
 تلویزیون و خاموش کردم از جام بلند شدم و رفتم سمتش گفتم : از وقتی دور و اطرافم پر گرگ شده 

 از کنارش رد شدم که محکم من و برگردوند سمت خودش که صورتم خورد به سینش و گفت : االن گرگه منم دیگه 
 جوابشو ندادم و گفت : تو مثل اینکه یادت رفته با من چیکار کردی ؟ 

 _: چکار ؟
 _: نمیدونم یکم فکر کن یا شایدم بهتره بریم از الکس بپرسیم 

 ه زودی ازین کارات پشیمون میشی خشمگین نگاش کردم و گفتم : ب
انگشتش و آورد باال و گفت : خوب گوشاتو باز کن اونی که از کارش پشیمون میشه تویی خب ؟ یکم دیگه که بگذره تو رو از دست اونایی 

 که دنبالتن نجات میدم فقط صبر کن بعدشم تورو به خیر و من و به سالمت 
ه سر قلبم میاره .شونه هاش و انداخت باال و گفت : اصال میدونی چیه ؟ من تو این مدت اشتباه کاش میدونست با این کاراش چه بالیی دار

.تو ام نداشتی پس کردم عاشقت نبودم .یکم زرق و برق ازت دیدم و اون همه غرورت چشمم و کور کرده بود.من هیچوقت دوست نداشتم 
 باهم بی حساب می شیم .مگه نه 

 بهم یکم نزدیک تر شد و گفت : شب خوش عزیزم 
به یک ثانیه نکشید که اشکام سرازیر شدن رو گونه هام و بعدشم بی حال رفتم تو اتاق بعد از کنارم رد شد و رفت توی اتاقشو در و بست. 

 خودم و محمد و در و بستم . افتادم رو تخت و تا میتونستم گریه کردم .گریه گریه گریه 
وصله لباسام و تنم کردم و حتی انقدر با سیما بی انرژی خداحافظی کردم که اومد پیشم و گفت : خانوم انقدر بی حال میخوایین خیلی بی ح

 حالتون خوب نیست ؟ میخواید نرید امروز ؟  برید سر کارتون.
مت بنز آقای ماهان و ویراژ داد تا شرکت. الکی گفتم : نه سیما جون پریودم یکم بگذره خوب میشم. دودل باشه ای گفت و رفت. منم رفتم س

نمیخواستم خودم و ضعیف نشون بدم ولی دست خودم نبود واقعا دیشب برام شب سختی بود .قلبم بدجوری شکسته و فقط خودش میتونه 
ر موی تو رو عوض آرومم کنه .بیاد بگه همه حرفایی که زدم الکی بود و من هنوز دوست دارم .ینی همه ی اون دوست دارما ،اون یه تا

 نمیکنم و اینا دروغ بود.پس تکلیف قلب بیچاره ی من چی میشه؟
از ماهان تشکر کردم و رفتم تو شرکت. نازنین جلوم سبز شد و انقد بی محل از کنارش رد شدم که خودشم تعجب کرد. وقتی نشستم ملیکا 

 ازم پرسید : چیزی شده ؟ چرا انقدر بیحالی 
دم که کلی با چایی نبات و اینا بهم رسید. درسته که واقعا پریود نبودم ولی با مهربونیاش و بهم رسیدناش یکم جون به اونم الکی گفتم پریو

طراحیم و که تموم کردم حوصله نداشتم ببرم به محمد نشون بدم. اصال دلم نمیخواست باهاش چشم تو چشم بشم گرفتم و انرژیم بیشتر شد . 
 : اال چرا نمیبری به محمد نشون بدی ؟ .رفتم دفتر امینی که بهم گفت

 که گفتم: نمیدونم همینطوری آوردم که به شما نشون بدم 
 باشه ای گفت بعد پرسید : اال حالت خوبه یکم کسل به نظر میای 

 گفتم: فکر کنم یکم سرما خوردم ست به اون بگم پریودم. دیدم دیگه جایز نی
 گفت : اگه می بینی حالت خوب نیست میتونی بری خونه 

 دیدم تعارف اومد نیومد داره و در خواستش و قبول کردم .وقتی داشتم از اتاق میرفتم محمد اومد تو گفت : رضا ..
 بعد که چشمش به من افتاد ساکت موند .یه سالم آرومی بهش کردم و از کنارش رد شدم . 

ارشیا خان و رفتم نشستم کنارش .گفت : خاله این انیمه خیلی قشنگه اگه ببینیش عاشق ی باب اسفنجی مخصوص  پف فیال رو ریختم تو کاسه
 میشی 

 گفتم : اسمش چیه ؟
 _: قلعه ی متحرک هاول 

 لبخندی زدم و گفت : من این و چند سال پیش با خواهرم دیدم خیلی قشنگه
بازو بسته شدن در اومد. ارشیا برگشت و با خوشحالی دویید تو بغل محمد و  جذب فیلمش شده بودم که نزدیکای ساعت دوی شب صدای

 گفت : سالم عمو 
 _: سالم عزیزم تو مگه فردا نباید بری مدرسه ؟

 به مدیرمون گفت نمیام _:عمو دندونم درد میکرد خاله جونم زنگ زد برای فردا 
 وی زل زده بودم .ارشیا گفت : عمو میای با ما فیلم ببینی ؟ دیدم صدای محمد نیومد .من که اصال نگاش نمیکردم فقط به تی

 _: چرا نیام ؟میام من عاشق برنامه کودکم 
 تو دلم گفتم :جون عمته تو نهایت فیلم اره ای اکشنی چیزی دوست داشته باشی آخه روحیه ی تو به انیمیشن و کارتون میخوره ؟

وی مبل تک نفری کنار ما . من نگاهم به تی وی بود ولی وقتایی که نگاهم میکرد یکم که گزشت صداش اومد و بعدم خودش اومد نشست ر
میفهمیدم . انقدر سروصدا کرد و حرف زد حوصلم و سر برد . البته تو ظاهرم این و نشون میدادم تو باطنم عاشق صداش بودم. احساس 

 دیگه میرم بخوابم شبت بخیر عشق من  کردم خیلی داره نگام میکنه برا همین رو به ارشیا گفتم : خاله جون من



ارشیا بهم شب بخیر گفت و بدون توجه به محمد رفتم باال. میخواستم برم تو اتاق خودمون که نمیدونم چرا نگاهم رفت سمت اتاق محمد 
.همشون تلخ و خنکن. به .درش نیمه باز بود کامل بازش کردم و رفتم داخلش. اتاق همه جاش بوی محمد و میداد. عاشق  عطراییم که میزنه 

قیافه سکسیش واقعا میومد و ذهن آدم و به جاهای باریک می کشوند. نشستم پشت کنسول مشکی طالیی توی اتاقش و در عطرش و باز 
کردم. هی یه پیس میزدم و تا عمق وجودم نفس میکشیدم و بوش و میدادم تو ریه هام . داشتم مست میشدم که حس کردم صداشون داره 

ک میشه. حول شدم شیشه عطر از دستم افتاد رو میز و شکست .اون و بیخیال شدم بعد دوییدم سمت در و رفتم تو اتاق خودم .وای خدا نزدی
 حاال چه غلطی کنم االن میبینه شیشه عطرش و ...

نکرد. میدونی چرا ؟ چون هنوزم با من وارد آنسور شد و گفت : می بینی ؟ با تمام نقشه هایی که می کشی بازم شوهر عزیزت من و اخراج 
 عاشق منه .نمیتونه دل من و بشکونه .

بی توجه به حرفش از آسانسور خارج شدم که چشمم به محمد افتاد. نگاهی به من و به نازنین بعد دوباره به من کرد. نگاهم و ازش گرفتم و 
 دارم؟از پشت سرم شنیدم که گفت : نازنین چند لحظه میای باال اتاق من ؟ کارت 

 نازنینم با اون عشوه خرکیاش گفت : بله که میام 
ین بعد صداشون برید که فکرکنم رفتن تو آسانسور.من باید کال پای این نازنین و از شرکت قطع کنم .به ملیکا گفتم : دیگه دلم نمیخواد نازن

 اینجا کار کنه .
 چند میدونم آقای آرمان به این راحتیا وا نمیده _: آره میدونم. زیادی داره خودشو به آقای آرمان نزدیک میکنه هر

 نیشخندی زدم و تو دلم گفتم: عزیزم کجای کاری آقای آرمان خیلی وقته وا داده 
 ملیکا گفت : میخوای نقشه بکشیم 

 گفتم: آره فقط میخوام دیگه جلو چشمم نباشه 
 گفتم: چشم شما فقط بخواه 

 خندیدم که در گوشم نقشش و گفت .
 و برگه از روی دست خط نازنین کپی برداری کردم و نوشتم : خیلی دوست دارم بیا یه شبم که شده مال هم باشیم یواشکی ت

م بعد دادم دست ملیکا که یواشکی با همون ترفندای همیشگی ببره بذاره رو میز محمد و مدیرهمه ی طبقه ها .البته به جز امینی که طبیعی تر
چند باری همینطور پشت سر هم نامه های عاشقانه نوشتم و یا خودم یواشکی چوقت نمیره به داداشش نخ بده . جلوه کنه .چون یه آدم عاقل هی

 مینداختم تو سر و لباس مدیرا یا ملیکا جونم .آقای امینی اومد تو اتاق و گفت : اال محمد کارت داره برو پیشش 
 نین نازک کردم و رفتم . در زدم که با صدای بمش گفت : بیا تو دلم شور زد ولی بازم با اون حالم پشت چشم پرغروری برا ناز

 رفتم داخل که گفت : در و ببند . 
 اوه اوه این که بازم اخم کرده . نکنه ...هیـــــــــــن

 گفتم : چیزی شده 
نگام کرد و گفت : امشب یه مراسم مهم داریم که کل کارمندای این شرکت شرکت افرا دعوت شدن .صدات زدم که بهت یادآوری کنم مثل 

 بچه ی آدم رفتار میکنی و کارای بچه گانه ازت سر نمیزنه 
 خندیدم و گفتم : اینارو به من نگو به نازنین جونت بگو که از حسادت من داره می میره 

 کرد و گفت : به موقش به اونم میگم تو کاری با اون نداشته باش  نگام
 گفتم : باشه ولی دست از پا خطا کنه من ساکت نمی شینم 

 بهم نزدیک شد و تو چشمام نگاه کرد.همش میخواست حرفی بزنه که پشیمون میشد. منم خسته نباشیدی گفتم و از اتاقش زدم بیرون .
فرق کردم و حالت دار ریخته بود کنار صورتم و خوشگلم کرده بود . رژ لب قرمزیم زدم و چشمام و خط موهام و پونی بستم و جلوشو 

چشم باریک و حالت دار کشیدم با ریمل زیاد خیلی مشکی و یکم سایه دودی. رژ گونه طبیعیم زدم که گونه هام و برجسته تر کرده بود 
کیفم و برداشتم و رفتم پایین . محمد  و مراسم پالتوم و در میارم و با اون می شینم ..لباسمم پیراهن عروسکی مشکی بود که وقتی رفتیم ت

داشت با یکی از نگهبانا حرف میزد که با صدای تق توق کفشام هردوشون برگشتن زل زدن به من. محمد بعد از یکم مات بردگیش گفت : 
 بشین تو ماشین منم االن میام 
ا امروز و با پسرای ارسالن میگذروند. خوبه حداقل من ر مسخره ای پله های محوطه رو رفتم پایین. ارشیابروم و باال دادم و با یه غرو

پیشش نیستم با اون دوتا شیطون مثل خودش سرگرم میشه. پنج دقیقه تو ماشین منتظر موندم که محمد اومد نشست که گفتم : یه ساعت تو 
 ماشین منتظرم نمیتونستی زودتر بیای 

هم کرد که خفه شوی خاصی توش بود. بعد کمربندش و بست و حرکت کرد. صدای جدی و خشنش اومد که گفت : کمربندتو نبستی نگاهی ب
 که 

 گفتم : الزم نکرده نگران من باشی 
 _: خیلیم نگران تو نیستم من و جریمه می کنن 

 گایی که حرف دل من بود.تا رسیدنمون حرفی رد و بدل نشد به جز آهنپسره ی بیشور.فکر ماشین تحفشه .
پیاده که شدم مانی و الناز تو محوطه با لبخند اومدن سمتمون و کلی الناز بهم زوق کرد که خوشگل شدم.النازم همش رو به محمد میگفت : 

  خدارو هزاربار شکرکن ببین چه عروسکی خدا نصیبت کرده
محمدم به زور میخندید . به زوره دیگه دوستم که نداره پس به عمم ذوق می کنه .داخل که رفتیم با همه ی همکارام سالم علیک کردم و 
چشمکیم بابت نقشمون من و ملیکا بهم زدیم .در گوشش گفتم : میرم لباسام و عوض کنم بعد میام پیشت. یه خونخ ی فوق العاده بزرگ و 

با الناز رفتم باال تو یکی از اتاقا در و که بست گفت : دیوونه تو اندازه ی خونه ی من و محمد ولی دقیقا به شیکی خودش .  شیک بود .تقریبا
 هنوز به محمد نگفتی حامله ای ؟ دست بجنبون 

 یکم مکث کردم و گفتم : میخوام بندازمش 



 هفت بار پلک زد و گفت : چی ؟ 
...:_ 

 _:ینی چی که میخوام بندازمش ؟ دیوونه بازی درنیار میخوای محمد و با این کارت عصبانی تر کنی ؟ 
 بغضم و قورت دادم و گفتم : همین االنشم خیلی چیزا خراب شده 

 نشستم کنارم و موهام و ناز کرد و گفت : آجی خوشگلم دیوونه بازی درنیار محمد هنوزم دوست داره 
 _: نه نداره 

 نگام کرد بهش گفتم : خودش گفت گفت هیچوقت من و دوست نداشته و اشتباه فکر می کرده 
 یکم ذهنش درگیر شد و گفت : تو از کجا مطمئنی حرف دلش و زده باشه ؟

 _: چشماش که دروغ نمیگه 
 میشناسم  _: چشماش ؟ عزیزم این مردا انقد طرفندای مختلف بلدن که خودشون وبی تفاوت جلوه بدن من اینا رو

 _: ینی میگی محمد هنوزم دوسم داره؟ با اون گندی که به بار اومد ؟ 
گفت : تو هنوز بچه ای کم سن و سالی اون چیزی که مردا واقعا هستن و خیلی جاها نشون نمیدن .االنم پاش و لباسات و عوض کن بریم 

 پایین تا این دختر خرابا شوهرت و درسته قورت ندادن 
و درآوردم و سرو شکلم و مرتب کردم بعد باهم رفتیم پایین . محمد چشمش که به من افتاد از نازنین و دخترا که دورش و مانتو و شالم 

 احاطه کرده بودن اومد پایین پله ها. نگام کرد و گفت : حالت خوبه 
 موهام و ریختم روی شونه هام و گفتم : آره چطور مگه ؟

 _: چشمات یکم قرمزه 
 یکم احساس خستگی می کنم  گفتم : نه فقط

دستم و گرفت تو دستش بعد باهم رفتیم سمت میز برام خوراکی ریخت تو بشقاب و من عین این همسترا میخوردم. خندش گرفته بود ولی به 
 زور کنترل میکرد. گفت:  میخوای با من بیای پیش مردا ؟

 گفتم : نه میخوام برم پیش دوستام 
 گفت : باشه برو 

م و رفتم پیش ملیکا و سنا .انقد به این و اون خندیدیم دلدرد گرفتم .واقعا فاز این پلنگا که عشوه خرکی میان برا همه رو ازش جدا شد
ولی از دور محمد و می پاییدم مگه این نازنین و دار و دستش ولش می کردن ؟ دیگه وقتی دیدم دستشو انداخت دور میخواستی ببینی . 

 شدم .به ملیکا گفتم : ملیکا برگه ها رو آوردی ؟ بازوی محمد خیلی عصبانی 
 آره عشقم. میتونی خودت بری کار و عملی کنی ؟نگام کرد و گفت : 

 گفتم : آره بابا دست کم گرفتی ما رو ؟ 
 گفت : نــــــــــــــه شما کارت درسته بانو 

بودن نامه های عاشقانه رو که کثال دستخط نازنین بود و انداختم تو کیفم و رفتم طبقه ی باال . تو اتاقی که کیفا و لباسای بعضی از مهمونا 
د عگشتم و چشمم افتاد به کیف نازنین و در وپشت سرم بستم . اول از همه چند تا ازون نامه ها رو تو کیفهای مردونه ای که بود انداختم و ب

رفتم سراغ کیف نازنین . نقشه امشبمون این بود که همه ی مردا از دیدن این نامه ها تعجب می کنن بعد ملیکا تو یه حرکت میزنه به دست 
نازنین که کیف بفته و نامه های عاشقانه بریزن روی زمین جلوی چشم همه  و اونوقت همه می فهمن این نامه ها زیر سر کی بوده .بعد 

و نامه ها رو دونه دونه ی میشه و نازنین و برای همیشه اخراج میکنه .نشستم روی زمین و کیف دستی نازنین و باز کردم . محمد عصبان
میترسیدم یکی درو باز کنه واسه همین بقیشونو عجله ای میکردم تو کیف که یهو جوری که نوشته هاش معلوم باشه چپوندم توش . 

کرد. به باال نگاه کردم یا خدا کسی که نباید. محمد داشت نگام میکرد. در و بست و اومد سمتم .باال سرم  وایــــــــــــی ... یکی دروباز
 وایساد و گفت : کوچولو نمیدونی دست کردن تو کیف بقیه کار بدیه ؟ 

...بدون من یه تار موی تورو با یکم اخم کردم که روی پاهاش شست و چشم تو چشمم گفت : اگه اینکارا رو میکنی که نازنین از چشمم بیفته 
 صدتا نازنین عوض نمی کنم 

حلقه اشک تو چشمام جمع شد که محمد اخم کرد و بلند شد. پشتش و کرد بهم و گفت : ولی فکر اینکه نازنین و از شرکت اخراج کنم بنداز 
 بیرون همچین چیزی اتفاق نمیفته 

یره با اشت. خسته شدم دیگه از یه طرف میاد میگه دوست ندارم ، از یه طرف مبعد رفت و من و با کل سواالی نامجهول ذهنم تنها گذ
 نازنین و دخترای دیگه الس میزنه ، بعد دوباره پامیشه میاد اینطوری میگه . از دستش کجا فرار کنم ؟هان ؟

 از گزاشتن بقیه نامه ها صرف نظر کردم و ریختمشون دور. رفتم پیش ملیکا نشستم و الکی گفتم گزاشتمشون .البته همچینم الکی نگفتم واقعا
نیفته .چون محمد میدونست همه چی زیر سر منه . یه دوسه تایی گزاشتم .ولی برعکس نیم ساعت پیش خدا خدا میکردم که اون اتفاق 

 ته بود و حتی نتونستم مثل بچه آدمیزاد شامم و بخورم. حوصلم به کل رف
. 
نمیتونم ببینمش .روزائم که تو شرکت اصال نمی دیدمش .یه میز خیلی خوشگل بازم دوسه شبی میشه که محمد انقدر دیر وقت میاد خونه که  

ون و تعریف میکرد و من ریسه میرفتم انقد که با کمک ارشیا خان چیدم و نشستیم به خوردن شام و ارشیا برام اتفاقای خنده دار مدرسش
 ارشیا چشماش و مالید و گفت : خاله من خیلی خوابم میاد برم بخوابم باحال تعریف میکرد. 

 گفتم : مسواک یادت نره ها ؟ 
یکی خاموش  باشه ای گفت و رفت باال . نفس عمیقی کشیدم و به ساعت نگاه کردم .یک ربع به دوازده بود. چراغای خونه روی یکی

 میکردم که صدای پا شنیدم ازپشت سرم .برگشتم دیدم محمد کت شلوار پوشیده با موهای به هم ریخته نگام میکنه . اومد سمتم و گفت : به به
 خانوم عاشق پیشه ی من 



ش میکردم حس کردم حالش خرابه و حسابی مست کرده . رفت نشست پشت میز و یه شیشه مشروب برا خودش ریخت . من فقط نگا
 .میترسیدم انقد مسته سنگ کوب کنه بیفته رو دستم . از گرامافونی که روشن کرده بودم صدای موسیقی میومد .)موسیقی تانگو ( 

 د و گفت : به سالمتی االی نامرد نگام کر
 اخمی کردم و گفتم : تا االن کجا بودی ؟ 

 خمار نگاهم کرد و گفت : چه فرقی میکنه کجا بودم ؟ تو کاری با من نداشته باش 
گفتم : ینی چی ؟ ارشیا فعال تو این خونه داره بزرگ میشه نمیخوام تو بشی الگوش مخصوصا اینکه خیلی از کاراش و مثل تو انجام میده و 

 چند باریم گفته میخوام مثل عموم باشم 
روی کمرم و دست دیگمم گرفت تو دستش . یکم با ریتم آهنگ تکون نزدیکم . به لبام نگاه کرد و دستش و گزاشت خندید و بلند شد اومد 

خورد و دستم و گزاشت روشونش. گفت : دیگه ازین به بعد میخوام با کسی باشم که دوسش دارم . کسی که تا ابد باهاش بمونم .میدونم سخته 
م اشتباه میکردم .همیشه نازنین و میخواستم و خودم و گول میزدم . ولی خب به هرحال آدم باید برای از اولشولی ما مال هم نیستیم . من 

 رسیدن به عشقش از آدمای زیادی بگذره .مگه نه ؟
 گفتم : مثل اینکه حرفای دیشبت و یادت رفته !!

 حالم خوب نبود یه چیز پروندم تو خیلی باور نکن یکم اخم کرد و به فکر رفت بعد ابروهاشو انداخت باال و گفت : آهان اون و میگی. 
منم خندیدم و گفتم : جدی ؟ خیلی خوبه که خودتم هنوز نمیدونی تکلیفت چیه . پس بهتره که زود تر از شرهم خالص بشیم چون منم دلم 

 نمیخواد تورو تحمل کنم
ی پیش مامانت من و نازنینم برای همیشه از ایران میریم چیزی خندش رفت هوا و گفت : بله بله .البتـــــه به محض تموم شدن کارا تو میر

 که همیشه دلم میخواست 
دستم و گزاشتم رو سینش و اومدم اون و حول بدم که خودم پرت شدم عقب و دستم خورد به لیوانی که روی میز بود و خرد شد . خندیدم و 

 ی وقته دلم میخواد بالخره به کسی برسم که لیاقتم و داره گفتم : من که از خدامه زودتر این اتفاق بیفته چون خیلی خیل
 چشماش جدی شده بود و به دستم نگاه میکرد. اومد سمتم و گفت : دستت و بده من 

 گفتم : حاضرم بمیرم ولی دستم و به تو ندم 
 گفت : باشه ولی بعد ازینکه خون دستت خشک شد 

 م باال و در اتاق و محکم پشت سرم بستم . میزد به در و میگفت : باتوام میگم درو باز کن اومد دستم و بگیره که پسش زدم و از پله ها رفت
 جوابشو ندادم که دوباره گفت : اگه باز نکنی در اتاق و میشکونم میام تو 

ی بذار راحت بمیرم . خودم و انداختم رو تخت و بالشت و گاز میزدم و گریه میکردم .لعنتی تو که دوستم نداری پس حقم نداری نگرانم بش
 دستم میسوخت ولی میخواستم بیشتر سوزش قلبم بخوابه آروم بگیرم . 

اخمی کردم و گفتم : چشمام و نیمه باز کردم که دیدم دستم و داره باند پیچی میکنه .من کی خوابم برده بود ؟ محمد چطوری اومد داخل ؟ 
 دستم میسوزه 

بدون اینکه نگام کنه گفت : میدونم .دستتو انگشتات و ضدعفونی کردم به خاطر اونه . نشستم تو جام و دیدم لباسام عوض شده .یه لباس 
 ضخیم کاموایی تنم بود . باند دستم و که بست بلند شد و دم در گفت : فردا رو خونه بمون استراحت کن 

بعد از اتاق بیرون رفت. افتادم رو تخت و به سقف خیره شدم .ینی در واقع به محمد فکرکردم . دیگه مست نبود و نمیدونم چرا بهم نگاه 
آهی کشیدم و چشمام و بستم و سعی کردم به روزای خوب فکر کنم . به وقتی اون قاچاقچیایی که دنبالمن شرشون کم میشه و من نمیکرد. 

خانوادم و محمد بهم میگه که همیشه دوسم داشته و داره .حتی وقتایی که از نازنین میگفته من و دوست داشته .خدایا کمکم برمیگردم پیش 
 کن ...

تو دو روزی که نرفتم شرکت محمد و حتی یه بارم ندیدم. دیشبم که وقتی اومد ساعت سه بود و من تو خوابم فهمیدم که محمد اومده . البد 
ش بوده .باشه حاال که انقد راحت حرص من و در میاره منم نشونش میدم . ارشیا از پله ها اومد پایین که لبخند زدم و گفتم : بغل نازنین جون

 حاضر شدی عشق من ؟
 خندید و گفت : اوهوم 

ردم امشب که قراره امروز قرار بود بره پیش عمو ارسالنش و شب و اونجا ببینه .خود ارشیا بهم گفت ببرمش اونجا منم با خودم فکر ک
در بست کرفتم تا خونه ارشیا رو سپردم دست ارسالن و  حساب محمد و برسم پس بهتره که ارشیا نباشه دعوای ما دوتا احمق و تحمل کنه .

 ی الناز . شوهرش شب نمیومد خونه و شیفت شب بود . 
 بهم گفت : من که میگم امشبم نرو خونه بذار یکم نگرانی بکشه قدرتو بیشتر بدونه 

 گفتم : ینی میگی فردا برم ؟ بدون اینکه بهش بگم کجام ؟ 
 اوهوم .

 یکم با خودم فکر کردم و گفتم : دلم نمیاد اینکارو کنم 
 نکه به تو خبر بده نمیاد خونه گفت : دلت نمیاد ؟ پس به این فکر کن که اون هر شبی که نخواد بدون ای

 یکم به حرفش فکر کردم که دیدم واقعا راست میگه و گفتم : بله راست میگی باید ادب شه 
بودن. خیلی بهم خوش گذشت فقط تو فکر محمد بودم که امشب  8الناز زنگ زد به چند تا از دوستاش که اومدن پیشمون و تا شب ساعت 

بود که صدای زنگ خونه بلند شد . الناز رفت از اف اف نگاه کرد ببینه کیه که  12کتم . ساعت نزدیکای چه واکنش نشون میده به این حر
 برگشت گفت : محمده 

 قلبم شروع کرد به تپ تپ کردن . گفت : میرم ببینم چی میگه 
 دستش و گرفتم و گفتم : نه نرو اگه بری می فهمه من اینجام 

 م میگم نمیدونم کجایی _: نترس یه جوری دست به سرش میکن



وقتی رفت از توی اف اف نگاش کردم. چقدر به هم ریخته بود. از کجا معلوم اصال به خاطر من اومده باشه . یهو دیدم اومد داخل خونه .تا 
 نرسیده بود سریع رفتم روی پله ها ی خونه که صداش اومد و صدام زد 

 ها دوییدم و رفتم باال و تو یکی از اتاقا قایم شدم . یکم نگام کرد و بعد اومد سمتم که منم از روی پله
 زد به در وگفت : در و باز کن کارت دارم 

 _: من کاری باتو ندارم 
 _: خیالت راحت باشه دیگه نازنینی تو شرکت نیست که بخواد اذیتت کنه .امینی اخراجش کرد .حاال بیا برگردیم خونه 

 بغضم و قورت دادم و گفتم : دیگه برام فرقی نمی کنه کی باشه کی نباشه .نمیخوام ببینمت .برو با همونایی که باهاشون خوشحالی 
صدای الناز و شنیدم که محمد و از اتاق دور کرد وگفت : محمد جان تو امشب برو اون ازت نارحته بعدا خودم باهاش حرف میزنم شاید 

 دلش یکم نرم شد 
 در باز شد عصبانی گفتم : مگه تو به من نگفتی دست به سرش میکنم و میگم اینجا نیستی تم رو تخت و هیستیریک پاهام و تکون دادم .نشس

 _: گفتم بهش ولی خیلی تیز تر ازین حرفاس .بعدشم خیلی پریشون و بی قرار بود دلم نیومد بی خبر بذارمش 
 مشب وکه دیگه پیش من میمونی فردا برگرد خونه بهش بگو حامله ای وگرنه خودم بهش میگم دیدم حرفش منطقیه گفت : عیب نداره حاال ا

ماچی از لپم کرد  وشب بخیر گفت . تا وقتی که خوابم برد همش استرس داشتم و دستام یخ بود .چشمام و محکم فشار دادم که اشکای گیر 
 کرده بریزن پایین و خالصم کنن 

سالنش . اوف چه سالن بزرگی داشت همه آدم پولدارا میومدن پیشش .از همین بیدار شدیم و با الناز زفتیم سمت نزدیکای ساعت نه از خواب 
بالگر مالگرای خفن .پیج اینستاشم دیدم نزدیک یک میلیون فالوور داره ذلیل نمرده . بهم گفت : میخوام بشی مدل پیجم واال دوست به این 

  خوشگلی دارم چرا نباید مدلم باشه
 خندیدم و گفتم :دیگه همین مدل شدن و کم داشتیم 

 بازوم و نیشگون گرفت و گفت : بشین زیاد حرف میزنی 
 گفتم: مطمئنی دیگه اون مدل مو بهم میاد ؟

 گفت : تو کاریت نباشه من میدونم چی به لپای خوشگلت میاد 
حمد انگشتاش و فرو میکرد تو موهام ونازم میکرد. یادش بخیر اون خندم گرفت وشروع کرد به کوتاه کردن موهام .یاد وقتایی میفتادم که م

زمانایی که فکر میکرد دوسم داره .کاش هیچوقت محمد و نمی دیدم. کاش هیچوقت تو رویاهام نمی دیدمش که اسیرش بشم .بعد از کوتاه 
ابیم ازم کرد که همه اونجا انگشت به دهن وبا کردن موهام شروع کرد به زدن رنگ یخی به موهام. بعد از تموم شدن کارش یه میکاپ حس

 ذوق نگام میکردن. الناز به دوستش گفت : می بینی چه عروسکیه 
 اونم که کارای ناخون انجام میداد خندید و گفت : خیلی نازه ماشالـله 

 یه جوری از آدم تعریف می کنن پیش خودم فکر کردم اسکارلت جوهانسونی ،مونیکا بلوچیی کسیم خخخخ 
 الناز گفت : خب پاشو برو خودتو ببین 

 گفتم : عه ؟تموم ؟
 از رو صندلی پریدم رفتم جلو آینه .چشمام شاید هزار تا شد گفتم : این کیه دیگه 

 خندید و گفت : خودتویی خوشگلم 
خیلی خوشم اومد از تغییری که کردم . اصال هم رنگ موهام عین اکثر این تازه عروسا زرد نبود یخی بود و بهم میومد. رژ لب قرمز و 

سایه ی دودیم خیلی قیافم و شیک و عروسکی کرده بود .الناز بهم یه لباس قرمز داد پوشیدم و به عکاسش گفت چندتا عکس حرفه ای برای 
 پیجش ازم بگیره 

عصره چقدر طول کشید اوفـــــــــــــــ. آخه ناخونامم درست کردن .عاشق الک قرمز  7بعد از تموم شدن کارا به خودم اومدم و دیدم ساعت 
 رو دستم شدم . چه جیگری بودم نمیدونستم .حاال محمد هی بره به نازنین جونش ذوق کنه .ایشـــــــــــ لیاقت نداره که 

سر خرید و کافی شاپ و جاهای دیگه رفتیم و سر ساعت یک شب بود که گفت : میای خونه من یا میری پیش شوهرت  خالصه با نازنین یه
 ؟

 گفتم: نظرتو چیه ؟
 _: من که دوست دارم بیای پیش خودم ولی درست ترین کاری که باید بکنی اینه که برگردی خونه و سنگاتون و باهم وا بکنین .

اومدم برم سمت پله ها که دیدم محمد سرش پایینه و ند تا دم در خونه . در وباز کردم و خریدام و گزاشتم دم در .باشه ای گفتم  و من و رسو
با دستایی که پشتش قالب کرده میاد سمتم . بازم تیشرت جذب مشکی پوشیده بود و دلمو هاپولی کرد نزدیکم که شد داشتم برا عطر تنش 

 ره دارش نگاهم و غافلگیر کرد. خیلی جدی نگاش کردم که گفت : به به ببین کی اینجاست؟ جون میدادم.  با چشمای خمار و ستا
 شونه هام و باال انداختم و گفتم: کی اینجاست؟ منم دیگه 

 تک خنده ای کرد و گفت : منم میدونم تویی عزیزم 
اهی هم روی لبام. دستش و برد تو موهای لختم و ن موهام و چشمام رد و بدل میکرد گبهم نزدیک تر شد و با چشمای خمارش نگاهش و بی

 شالم واز سرم در آورد .بعدشم مانتوی بلند آزادم و از تنم درآورد . دستم و گزاشتم رو سینش و گفتم: لطفا برو عقب 
 دستش و نوازش وار گزاشت رو پهلوم و بعدم روی کمرم و گفت : نمیذاری که .هرشب دیوونم میکنی 

 گفتم : نخیر عزیزم من و با نازنینت اشتباه گرفتیروم وازش گرفتم و 
 لبش و نزدیک گوشم کرد و گفت : من غلط کنم پرنسسم و با اون خل و چل اشتباه بگیرم 

بوی الکل نمیداد ولی رفتاراش عجیب بود .بوسه ای روی گوشم نشوند بعد سرش و کرد تو گودی کردنم و طوالنی مدت بوسید. دستش و 
برد زیر پام و تو یه حرکت بلندم کرد. داشت من و میبرد سمت پله ها که یاد حرفای اون شبش که می گفت همیشه عاشق نازنین بودم افتادم 



واز تو بغلش آوردم پایین و رفتم سمت اتاق پیانو یی که کنارم بود پایین پله ها . تو چهارچوب در وایساد نگام کرد. گفتم  .اخمی کرد و خودم
 : اگه دوروز دیگه میخوای بازی بیای خضعوالت تحویلم بدی برای همیشه ازین خونه میرم 

 برای همیشه میمیرم  نزدیکم شد و با سصتش لبم و نوازش کرد و گفت : اگه این اتفاق بفته
بغضم و قورت دادم ولی با این حال قطر اشکی چکید روی گونم و محمد با پشت دستش پاکش کرد. چون اتاق خیلی تاریک بود فقط برق 
چشماش و می دیدم. دوال شد و دستاش و دور کمرم گزاشت و من واندخت رو شونش. دست بردم توی موهای پرپشتش و نوازشش کردم. 

بوندم روی مبل بزرگی که اونجا بود . صورتش به صورتم نزدیک بود .همونطور که موهام و نوازش میکرد لباش و گزاشت رو آروم خوا
لبام و خیلی رمانتیک میبوسید. بعدش رفت تو گودی گردنم و شروع کرد به مکیدن همه جای بدنم تا وقتی که رسید به سینه هام و پیراهن 

 بدنم و میبوسید. خودش اومد خوابید کنارم و در گوشم میگفت :دوست دارم . اال من دوست دارم قرمزم و از تنم در میاورد و
حتی اگه دروغ بود باور میکردم. احساس تو صداش و باور میکردم. حتی اگه فردا پاشه بیاد بگه الکی گفتم .سینه هام و با دستش نوازش 

روی بهشتم و انگشتش و کرد داخل . کلیتوریسم و با انگشتش نوازش میکرد و ش کرد و بعد دستش و برد ت وشورتم و شروع کرد به نواز
گردنم و با احساس میبوسید و می مکید. بعد یواش یواش رفت پایین و شروع کرد به مکیدن نوک سینه هام و بوسیدم شکمم و من یواش آه 

.خودش رفت پایین مبل و سرش و برد البالی پام و شروع کرد به میگفتم .بهشتم و از روی شورتم بوسید و بعد با دندون از پام درش آورد 
خورن بهشتم .واژنم و که آروم با زبونش خیس کرد انگشتشو فرو کرد تو واژنم که چنگی انداختم تو موهاش و شروع کرد به مکیدن 

وم کرد تو بهشتم و خیلی آروم و رمانتیک کلیتوریسم. بعد از یه مدت که انگشتشو تو واژنم حرکت میداد ارگاسم شدم و بعد مردونش و آر
 جلو عقب میکرد .انقدر حالی به حالی شدم که چشمام و بستم و بعدش دیگه نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. 

صدای حرف زدن آرومشو از تو اتاق میشنیدم. توی راهرو میرفت و میومد و فکر کنم داشت با کسی پشت تلفن حرف میزد. بعد که احساس 
ه صداش نمیاد یکم چشمام و نیمه باز کردم. باال سرم وایساده بود و داشت نگام میکرد. با اینکه تار می دیدم دلم برای اون تیپ و کردم دیگ

استایل مردونش رفت. اومد نزدیکم و پتو رو کامل انداخت سرم و روم مرتبش کرد .بعدشم از اتاق رفت بیرون و در و آروم پشت سرش 
 چشمام گرم شد و دوباره خوابم برد . د.احتمال صبح زوده . با لذت داشتم به دیشب خودم و محمد فکر می کردم کهبست.هوا یکم روشن بو

کاپشنم خز دار قرمزم و تنم کردم و دست ارشیا رو گرفتم و رفتیم تو محوطه .چشم چرخوندم ببینم محمد کجا وایساده که چیزی خورد به کلم 
پرت کرده . خنده شیطانی زدم و دویدم سمتش .یه گلوله برف حسابی پرت کردم که ارشیا جا خالی داد و و برگشتم دیدم ارشیا سمتم برف 

ره خورد به کله محمد که نشسته بود داشت تایر بی ام و عزیز دلش و چک میکرد. بلند شد یه نگا به من کرد و رفت نشست تو ماشین . پس
اهش و ازم قایم میکنه . تو ماشین نشستم عقب پیش ارشیا و کلی باهم مسخره بازی ی مغرور دیوونه .نمیدونم چرا احساس میکردم نگ

وقتی رسیدیم دوییدم بغل الناز و گفت : درآوردیم و خندیدیم .هرچند وقت یه بار به محمد نگاه میکردم ولی اون اصال حواسش به من نبود. 
 چقد دیر کردین 

حموم و آماده شدیم یکم طول کشید. به اطرافم نگاه کردم و همه آشنا بودن . ملیکا و سنا و همه ی شرکت بودن. گفتم : ببخشیدم تا رفتیم 
 همگی قرار گزاشتیم و اومدیم تا رو بلندی کوه اسکی سواری کنیم . آخ جونمی جون 

. ملیکا داداشش و با خودش آورده بود و اون من اسکی هام و که محمد واسم خریده بود پام کردم .جالبه امروز همه چیزم قرمز بود خخخ
داشت به من و ملیکا و سنا اسکی یاد میداد . چندباری خوردم زمین ولی خب یکم یاد گرفتم .بهرام از دور اومد سمتم و گفت : سالم 

 چطوری ؟
 _:سالم خوبم ممنون 

 _: می بینم که این آقا پسر خوب یادت داده 
 زود یاد گرفتم _: آره خیلی خوب بهم یاد داد 

 _: خوبه خوش بگذره 
 داشت میرفت که برگشت گفت : محمد و ندیدی ؟ دنبالش میگردم ولی پیداش نمیکنم 

 شونه هام و باال انداختم و گفتم : نه نمیدونم شاید با آقای امینی باشه 
 مانی از کنارمون رد شد و گفت : من دیدمش با خانم امینی بودن اونجا 

 به سمتی اشاره کرد و بهرام ازش تشکر کرد و رفت. به مانی گفتم : کجا رفتن ؟ 
 _: نمیدونم اال جان. راستی الناز دنبالت می گشت 

 لبخندی زدم و گفتم : االن میرم پیشش 
هم می رفتن برای استراحت .اسکیام درآوردم و رفتم بیرون که دنبال نازنین بگردم ولی با چیزی که  با همون اسکیام رفتم داخل کلبه ای که

 دیدم رفتم پشت دیوار و قایم شدم . محمد پالتوش وانداخته بود روی نازنین و دستشم دور کمرش بود. اخمی کردم و برگشتم عقب .الناز اومد
 بزنیم  سمتم و گفت : کجایی تو دختر بیا بریم قدم

 یکم مکث کردم و گفتم : باشه فقط من برم سوییچ ماشین و بدم محمد وبیام 
منتظرمی گفت و من خیلی خونسرد رفتم سمت محمد و نازنین .داشتن روبه روی هم حرف میزدن که محمد نگاهش به من افتاد . نازنینم 

 برگشت سمتم گفتم : محمد جان بیا کارت دارم 
 د سمتم گفت : بفرما محمد دستپاچه شد و اوم

 تای ابروم و باال انداختم و گفتم : تا وقتی اینجاییم دلم نمیخواد با این دختره ببینمت 
اخمی از روی تعجب کرد و بعد که بهرام صداش کرد رفت پیشش. من میگم این محمد ازم فرار میکنه میگین نه . دوباره رفتم چسبیدم بهش 

 برم اسکی .لباسای مخصوصش و تنش کرد و گفت : کارم داشتی من همین سمتائم خیلی دنبالم نگرد  که گفت : من آماده میشم با بهرام
 دست به سینه شدم و گفتم : امیدوارم 

 خنده ای کرد و گفت : چیه موتور تیکه اندازیت روشن شده 
 شونه هام و باال انداختم و گفتم : همینه که هست 



 تو چشمام نگاه کرد و گفت : حسودیت میشه با نازنین میگردم 
 _: نه چون میدونم همه اینکارا فقط برای اینه که از من فرار کنی 

 _: اوهــــــــــوع .اونوقت دلیل فرار کردنم از تو چی میتونه باشه ؟
 خندیدم و گفتم : اینکه تو هنوزم عاشق منی 

 پوفی کرد و گفت : اگه منظورت اون شبه من واقعا معذرت میخوام . حالم دست خودم نبود 
 خندیدم و گفتم : نکنه مغزت رباطه .امشب یه چیز میگی فردا شب یه چیز دیگه .بفرما دیوونه ای 

 _: دیوونه که هستم .
 ؟ بعد دسته های اسکی رو برداشت و گفت : سر چی شرط می بندی من هنوز عاشقتم

 _: نمیدونم تو بگو 
 _: سر یه شیشه عطر سکرت نایت 

 ای عوضی .منظورش عطری بود که شکوندم رو میزش اونشب . لبخندی زدم و گفتم : قبوله 
 سری تکون داد و گفتم : اگه تو باختی چی به من میدی ؟

 خندید و گفت : یه ماچ آبدار از لپات 
 خنده تمسخر آمیزی زدم و از کنارش رد شدم .
رفتم پیش النلز و یکم با همدیگه پیاده روی کردیم .بعد یواشکی از رو زمین یکم برف برداشتم  حاال به روم نمیاوردی چیزی ازت کم نمیشد .

 رت کردم سمتش  و با جیغ دوییدم که الناز دنبالم اومد و تا خواستم جاخالی بدم خوردم به کسی و چشمام و باز کردم و باو تا الناز برگشت پ
بهرام چشم تو چشم شدم . محمد با نیش باز اومد سمتم و از رو زمین بلندم کرد .بعدش دست بهرام و گرفت و کمکش مرد بلند شه .محمد 

 دوباره اومد سمتم و گفت : چیزیت نشد؟ جاییت درد نمیکنه ؟
 گفتم : نه خوبم 

الناز در گوشم گفت : شانس آوردی االن اگه ه هم که بچه بخواد تلف شه . تا نگاه نگران بهرام و دیدم یاد بچه افتادم .اونقدر محکم نخوردیم ب
 محکم میخورد بهت خودتو اون فسقلی نیست میشدین 

از بازی با دوستاش حرف میزد. تو خونه یه دوش بعد از کلی بازی وتفریح بر گشتیم خونه . ارشیا که انقد هیجان زده شده بود تو کل مسیر 
ه فوری فوتی گرفتم و به ساعت نگاه کردم که دیدم نه شبه . حوله رو پیچوندم دور موهام ورفتم پایین. میز شام و چیدم و گفتم : ارشیا خال

 عموت کجاس ؟ 
 ی نگفت ؟گفت : خاله تلفن عمو زنگ خورد و سریع رفت بیرون . چشمام گرد شد و گفتم : چیز

 گفت : نه فقط گفت اومدم یه عالمه چیزای خوشمزه برات میخرم 
آهانی گفتم و با ارشیا مشغول خوردن شام شدم . ساعت نزدیکای یک بود که محمد برگشت خونه . چشمم بهش افتاد خیلی شلخته و تو فکر 

 بود . گفتم : سالم 
 بهم نگاهی انداخت که پرسیدم : اتفاقی افتاده ؟

 تکون داد و گفت : نه میرم اتاق کارم سرش و 
 _: شام نمیخوری ؟

 کالفه نگام کرد و گفت : نه بیرون خوردم 
 ای کوفت بخوری که من این همه با ذوق میز چیدم .نشستم رو مبل و با خودم فکر کردم شاید من واقعا تو زندگیش نقشی ندارم و سربارشم .

چکارکنم .اونکه بعید میدونم  .داشتم به بچه فکر میکردم که بندازمش یا نه به محمد بگم تا بهم بگهآهی کشیدم و رفتم باال و نشستم رو تختم 
 این بچه رو بخواد . 

 با برگه های تو دستم داشتم میرفتم اتاق محمد که طذاحیام و بهش نشون بدم . سرم راهم با بهرام سینه به سینه شدم . لبخندی زد و گفت :
 نگ شده بود چطوری ؟ دلم برات ت

 لبخندی زدم و گفتم : خوبم خیلی ممنون 
 ؟ نگاهش و تو صورتم چرخوندو گفت : خیلی معذرت میخوام بابت اون روز که زدم بهت .خیلی نگرانت شدم طوری که نشد 

 میدونستم منظورش چیه .گفتم : نه حالم خوبه 
 م صدای بمی از پشت سرم اومد که گفت : خانم آرمان تو اتاقم منتظرت

 رد شد رفت. اوه اوه بازم لحنش جدی شد فکر کنم میخواد پدرم و دراره . از بهرام خداحافظی کردم و رفتم تو اتاق محمد. 
 _: در وببند 

 بستم . سرش پایین بود و دستاش و گزاشته بود رو میز .گفت : بیا نزدیک تر 
 دیگه ای نداری به جز الس زد با این پسره ؟گفت : ببینم تو توشرکت کار رفتم پیش که سرش و باال آورد و 

 اال انداختم و گفتم : کدوم پسره ؟ابرو ب
 _: االن داشتی با کی حرف میزدی ؟

 حرف نمیزنم اونه که سد راه من میشه و همش چرت و پرت به هم میبافه _: بهرام .بعدشم من با اون 
 صاف وایساد و گفت : میدونم اون گیره رو تو ولی تو جوابشون نده دستاش و پشتش قالب کرد و 

 ای بابا این بشر چقد تیزه .گفتم : باشه من جوابش و نمیدم ولی هرچی گفت پای تو 
 چشماش و رو هم فشار داد و گفت : قبول 

ولی اگه میخوای به حرفت گوش کنم توام باید به پشت چشمی بهش نازک کردم و اومدم از اتاق برم بیرون ولی پشیمون شدم. برگشتم گفتم : 
 حرفام گوش کنی 



 پوفی کرد و گفت : سراپا گوشم قربان 
 صدام و صاف کردم و گفت : دیگه حق نداری با نازنین بگردی 

 چشماش گرد شد که گفتم : تا وقتی که من زنتم 
 تو میگی شونه هاش و باال انداخت و گفت : باشه ولی من کی با نازنین گشتم که 

 گفتم : آره اون من بودم دیروز کتم و انداختم رو شونه ی نازنین و بغلش کرده بودم .
 اخم کردم و گفتم : دروغگــــــــــــو 

نزدیکم شد و گفت : اوال که من دروغگو نیستم دوما اون کت داداشش بود که شبیه کت من بود وسوما پاش سر خرد داشت با مغز میفتاد رو 
 سنگ یخ زده تو بودی وایمیسادی نگاه کردی تا مغزش دربیاد 
 دوبار پلک زدم و گفتم : به هرحال دلم نمیخواد دیگه ببینمش 

 رد و گفت : چشـــــــــــــــــــم کالفه دستشو تو موهاش ک
 _: آفرین 

 با دیگه دهنتو ببند خاصی تو چشماش نگاهم کرد ومن نگاهم و ازش گرفتم و رفتم بیرون .چقدر خوشحالم که دیگه نازنین جلو چشمام نیست
. 

موهای خیسم و سشوار گرفتم و یه پیراهن که بلندیش تا زیر زانوم بود و از کمر جمع میشد تنم کردم . کال با این سبک لباسا فقط یه 
رفتم بیرون .چراغ راهرو ها خاموش پستونک کم داشتم که اونم محمد شب تولدم برام خرید. تل صورتیمو زدم به موهای نم دارم و از اتاقم 

در اتاق ارشیا نگاهی بهش انداختم و وقتی دیدم غش کرده کلی قربونش رفتم .درو یواش بستم و رفتم که یه لیوان آب بریزم  بود. از الی
حاال شد . رفتم باال و در اتاقش و بازکردم.از باالی عینکش نگاهی بخورم که دیدم محمد تو دفتر کارشه .یه فنجون چای مشتی ریختم آهان 

 دست شما درد نکنه بهم انداخت و گفت : 
 بعد نگاه برگه هایی کرد که تو دستشه . فنجون و گزاشتم رو میزش و گفتم : چکار داری میکنی ؟

به برگه تو دستش نگاه کردم.عکس سه در چهار سیاه سفید یه مرد روش بود.برگه رو از دیدم پنهان کرد و گفت : هیچی عزیزم کارای 
 م و فضولیم گم کرد و گفتم : منم میخوام ببینم مربوط به شرکته موهام و زدم پشت گوش
 گفت : چیزی نیست که برا تو جالب باشه 

اومدم از دستش بگیرمش که دوباره دست چالغم خورد به فنجون و چای ریخت رو چندتا برگه ی دیگه که رو میز بود .محمد عصبانی بلند 
جام بدم همش میای خرابکاری میکنی. از میخوام ان ز سرم بردار هرکارشد و گفت : عه یوونم کردی چرا نمیذاری کارام و کنم .دست ا

 زندگیم برو بیرون ...
چندبار پلک زدم تا حالم جابیاد و مطمئن بشم که خواب نیستم . فنجون تو دستم و گزاشتم رو میز و با چشمای گرد شدم فقط نگاش میکردم .

 پشتم و کردم به محمد و برگشتم به اتاقم و بدون اینکه دلم بخواد به چیزی فکرکنم ،حتی بدون یه قطره اشک  چشمام و بستم و خوابم برد. 
 _:اال 

 با من بیای شرکت ._: اال عزیزم بلند شو مگه نمیخوای 
....:_ 

 _: دیرمون میشه ها 
 گفتم : نمیام خودت تنها برو 

 _: نمیای شرکت ؟
 _: نه مییخوام بخوابم 

 نفس عمیقی کشید و گفت : باشه بخواب من میرم و شب برمیگردم .مواظب خودت باش .
 ین وقت چی ؟ یکم بعد خودتون میفهمین .امروز وقتشه ...میپرسوقتی مطمئن شدم رفت چشمام وباز کردم و نشستم رو تخت . 

ارشیارو که رسوندم مدرسه رفتم دم در خونه ی ارسالن و ازش خواستم که ارشیارو ببره خونه ی خودش و مواظبش باشه . تنها نگرانیی 
نازم توی اینستا خبر میدم . که داشتم همین ارشیا بود . شماره ی ارسالن و گرفتم که هر چند وقت یه بار حال ارشیا رو ازش بپرسم . به ال

 تن :البته وقتی که رفتم . برگشتم خونه ولباسام و نامرتب انداختم تو چمدون . حاال نوبت نامس. یه کاغذ و قلم برداشتم و شروع کردم به نوش
 محمد 

ن داری بگذرونی .من ازت خیلی متاسفم که این مدت باعث شدم از زندگی عادی و معمولیی که دوست داشتی در کنار کسایی که دوستشو
ر حقم کردی . اصال خودت رو سرزنش نکن تو واقعا راست میگفتی .من یه دختر فضولم که همه ی ممنونم تو لطف خیلی بزرگی د

کارهات و خراب میکردم پس چه بهتر که از شر زبون درازی مثل من خالص شدی .االنم نگران نباش جایی نمیرم که بهم بد بگذره پس 
 هنت و به جای اینکه جلب من کنی ، متمرکز کن رو آینده و زندگی با کسی که دوسش داری فکر و ذ

 مواظب دوستای خوب من ملیکا و سنا و همینطور الناز باش 
 همینطور مثل چشمهات از ارشیا مواظبت کن من خیلی دوسش دارم 

 خداحافظ 
 دوست دارتو اال 

 دریا چشمام و پاک کردم و نامه رو گزاشتم روی پیانوی مشکی قشنگش تا ببینه 
ول بعد چمدونم و برداشتم و رفتم تو محوطه .قبال با آقای ماهان هماهنگ کرده بود و خیلی خوشحالم که تا آخر این سفر مسئولیت اینکاز و قب

عقب نشستم که راحت باشم .کلیم خوراکی و چیز برام گزاشته بود اونجا کرد. چمدون قرمزم و گزاشت تو صندوق و بعد اومد سوار شد. من 
که ضعف نکنم . سرم و زدم به شیشه و به نم نم بارون شهر نگاه کردم. دریا ، پارکا ، خیابونا .حتی از جلوی شرکت رد شدیم و من دل 



تا فرودگاه من و برسونه و بعدم با پرواز ساعت قرار بود که  نداشتم نگاش کنم .تقریبا هوا تاریک شده بود و ما هنوز از کیش خارج نشدیم .
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 دقیقه دیگه میرسیم چون یکم ترافیکه  45_: خانوم 
مسیرا که باز شد سرعت مائم باال رفت. آخیش داشتم خفه میشدم .هم دلم میخواد زودتر برسم و برم که دودل نشم برگردم هم دلم میخواست 

دلش نخواد تو برگردی .دیدی بیاد و نذاره برم. ولی مگه فیلم هندی یا ترکیه؟ چجوری من و پیدا کنه ؟ اصال به فرض توروهم پیدا کرد شاید 
ب چی بهت گفت ؟ گفت از زندگیم برو بیرون. من میرم تا خوشحال باشه. خوشحالی محمد از همه چیز برام مهم تره حتی اگه من تو که دیش

 خوشحالیاش نباشم .
 گوشیم و روشن کردم و رفتم تو اینستا. کلی پیام از طرف لیا داشتم که باز نشده بودن .

زش کردم صداش نگران بود : اال این دیوونه بازیا چیه در میاری. اگه محمد برات مهمه و پیام الناز و باز کردم که دیدم ویس داده .با
میخوای سکته نکنه هرجا هستی برگرد. در به در داره دنبالت میگرده .بعدشم من بهش گفتم حامله ای میخواستی قیافش و ببینی .خدارو 

 خوش نمیاد انقدر این بدبخت عاشق و اذیتش کنی برگرد خونه .
ویس که تموم شد تک خنده ای کردم و با خودم گفتم : هه آره قطعا که عاشقه. مخصوصا با اون همه حرفایی که بهم زد . بی توجه به ویس 

الناز گوشیم و پرت کردم کنارم . بغضم و قورت میدادم و به بارش شدید این بارون غمگین نگاه می کردم .چشمام و بستم و تو رویاهام بهش 
 . همونی که هیچوقت از قلب و ذهن و روحم بیرون نمیره. هنوز نرفته دلم برای ارشیا تنگ شده .لپوی من فکر کردم

چشمام یکم گرم شده بود و داشتم به خواب میرفتم که حس کردم سرعت ماشین کم شد. نفس عمیقی کشیدم و خودم و برای پرواز آماده کردم 
 جاده ایم .اطرافم و نگاه کردم و پرسیدم :چی شده؟.چشمام و که باز کردم دیدم ما که هنوز تو 

 از تو آینه نگام کرد و گفت : خانوم آقای آرمان پیدامون کردن
خودشه. دستشم از پنجره بیرونه واشاره میکنه که ماهان برنه بغل. قلبم   b m wاز پنجره به بیرون نگاه کردم که دیدم ماشین کنارمو 

خدایا شکرت محمد من اومده .نکنه خوابم. رونم و یه نیشگونی گرفتم که دیدم بلـــــــــــــه بیدارم .حتی دلم شروع کرد به طبل و تنبک زدن . 
وقتی وایسادیم محمد پیاده شد و در و برام باز کرد و با دست اشاره کرد که برم بیرون. برای زهرماریا و اخم و تخمای محمد تنگ شده بود .

شدم و یه گوشه وایسادم .محمد سرش و کرد تو ماشین و نمیدونم به ماهان چی چی گفت و بعدشم رفت از تو بدون اینکه نگاش کنم پیاده 
صندوق چمدونم و درآورد و با دست به آقای ماهان اشاره کرد که بره . بارون رو سرو صورتم میریخت و یکم سردم شده بود . چمدون و 

کردم قتا ترسیدم ازش. اومد سمتم که بغض کردم .دستاش و که تکون داد ترسیدم فکر گزاشت تو صندوق ماشین و برگشت نگاهم کرد. حقی
میخواد کتکم بزنه رفتم عقب که دیدم محکم بغلم کرد و سرم و گزاشت رو سینش. بعد از چند ثانیه نگام کرد و دستم و گرفت که دستم و پس 

 کشیدم و با بغض گفتم : ولم کن من باتو نمیام 
 م و انداخت روم گفت : باشه عزیزم فعال بریم خونه بعد حرف میزنیم کتش و در آورد

 _: نمیخوام من حرفی ندارم با تو بزنم 
 دستام که یخ زده بودن و تو دستای گرمش گرفت و گفت : میدونم قربونت برم .االن به حرفم گوش بده بریم تو ماشین 

کرد و کمکم کرد بشینم بعد بخاری ماشین و زیاد کرد داد سمت من. سرش و باال و کشید و باخودش بردم سمت ماشین . در و برام بازدستم 
آورد لبخندی زد و در و بست. خدایا بسته من دیگه دارم خل میشم با اینکاراش ینی چی ؟ آقای قاضی من اعتراض دارم .سوار شد و بعد ازم 

 پرسید :سردت نیست ؟ 
روشن کرد و گازشو داد. هردوتامون عین موش آبکشیده شده بودیم .خودش سردش نیست ؟ سرم و به چپ و راست تکون دادم .ماشین و 

ولی محمد گرماییه هیچوقت ندیدم سردش بشه .  یکم با انگشتاش ریتمیک زد رو فرمون بعد دستش و آوردم نزدیک من و آستین کوتاه تنشه .
 چرا اینکار و کردی ؟ میخواستی من و سکته بدی ؟:  دستم و گرفت و با شصتش نوازش کرد . با جلوش نگاه کرد و پرسید

 _: به همون دلیلی که تو نامه نوشتم 
وروجک ولی...جدی میگم داشتم جون به لب میشدم. اومدم خونه خیلی همه چیز خندش رفت رو هوا و گفت : اون و که شصت دفعه خوندم 

 ترسناک اومد تو نظرم .سرد بود .ارشیا که نبود ،خودتم که ...
 حرفش و قطع کردم و آروم گفتم : مگه دلت نمیخواست از زندگیت برم بیرون؟ خودت گفتی 

 عصبانی شد و گفت : من غلط کردم .تو نباید به حرفم گوش میدادی 
باه اخم کردم که گفت : رفتیم خونه برات همه چیزو توضیح میدم باور کن اونشب اگه عصبانی شدم همش به خاطر خودت بود .من ..من اشت

 کردم ببخشید 
وقتی رسیدم دستم و به لبش نزدیک کرد و بوسش کرد. تا رسیدنمون محمد همش قربون صدقم میرفت و منم یه دور میرفتم و بر میگشتم .

 گفت : تو برو تو الناز منتظرته حســــــــــابیم از دستت شاکی .منم یکم دیگه میام
بدون اینکه تو اون بارون بهش تعارف کنم پالتوش وبگیره رفتم بیرون و پشت در وایسادم و زنگ زدم . سیما درو بازکرد و گفت : عه وا 

 خانوم اومدین؟آخه کجا رفتین شما دلم هزار راه رفت 
 سفید هیچ معلوم هست کدوم گورستونی رفتی ؟با حوصله اومد سمتم وانداختش رو سرم وگفت: بیا تو ببینم دختره چشم الناز عین این مامانا 

 بعد نشوندم پیش شومینه و رفت برام چایی داغ آورد. داشتم از سرما میلرزیدم .زد تو سرم و گفت :واقعا که هنوز مفزت رشد نکرده 
 گفتم: ایـــــــــــی خوبه بابا توام خب من از دست محمد ناراحت بودم 

 ؟ میخواستی رنگ و روی بدبخت و ببینی مثل روح شده بود _: ناراحت بودی باید بذاری بری 
 اخم کردم و تکیه دادم  وگفتم : خب منم همچین لحظات لذت بخشی نداشتم 

 چشم غره ای بهم رفت که چایی و گزاشتم رو میز و ازش تشکر کردم. الناز بلند شد و گفت : خب دیگه من باید برم 
 گفتم : کجا نمیشه وایسی ؟

 _: نه قربونت امروز به اندازه کافی از دستت حرص خوردم .فردا میام بت سر میزنم 



 باهاش خداحافظی کردم و همونجا سرم و تکیه دادم به مبل و چشمام و روهم گزاشتم .
شد خودش و ز کردم بلند حرارت گرم به بدنم میخورد. چشمام و باز کردم که دیدم روبه روم نشسته و داره نگام میکنه .وقتی دید چشمام و با

 با مبل بهم نزدیک کرد. احساس کردم تو چشماش خنده ای رو پنهون میکنه . گفتم : چیه چرا اینجوری نگام می کنی ؟ 
 نگاهشو ازم گرفت و گفت : موجود خنده داری هستی 

 _: من همینم که هستم 
عصبانی شدم به خاطر اینبود که اون برگه ها به تو مربوط می شد گفت : اگه اون شب سرش و چند بار تکون داد بعد از چندثانیه سکوت 

.به اون کسی که دنبالته . من نمیخواستم ببینی چون چیزایی که توی اون مدارک نوشته شده بود نگرانت میکرد. سابقه ی خالفای این آدم  
 واقعا نگرانم کرد من نشونت ندادم که یه موقع نترسی . میفهمی چی میگم ؟

دیکیم انقدر مدارک و شاهد کردم که پایین پام نشست و گفت : اال حرفم و باور کن من دارم همه تالشم و میکنم خیلی بهشون نزنگاش 
 به خاک سیا بشونمش حاال ببین . ازشون دارم که میتونم 

 حتی بیشتر عاشقش شدم. با حرفاش خوشحال شدم. وقتیم دیدم به خاطر سالمت روح روان خودم بوده که اونطوری عصبانی شده ام 
نشست سر جاش و دست کرد تو موهاش. چقد دوسش دارم . گیتار مشکیش و که کنار مبل من بود برداشتم و انگشتام و حرکت دادم روی 

دیدم با لبخند محوی داره نگام میکنه .گیتار خیلی خوشم از صدای گیتار میاد . واسه گیتار محمد خیلی کوک و گوش نواز بود . تارای سیمش.
 و دادم دستش و گفتم : به افتخار امروز پر تالطمت یه آهنگ بزن 

 اخم الکیی کرد و گفت : بدتم نمیاد من و اینشکلی ببینی 
 دت بود میخواستی نارحتم نمیکردی . بعدشم تو که دیگه من و دوست نداری _: تقصیر خو

چشماش و با حرف آخرم تنگ کرد. اومد حرفی بزنه که پشیمون شد و سرش و انداخت پایین. شروع کرد به حرکت دادن انگشتاش روی 
 سیمای گیتار و گفت : وقتی دیدم نیستی 

 خل شدم مثل چی 
 خندم گرفته بود . دوباره با ریتم ادامه داد : دفعه ی آخرت باشه من و دیوونه میکنی 

 ....میزنمت تا کبود بشی وگرنه میام 
 ندید و بعد از چند ثانیه جدی شد و گفت : چرا بهم نگفته بودی ؟خندم رفت رو هوا . اونم خ

 یکم با خودم فکر کردم و فهمیدم بچه تو شکمم و میگه . 
 لپام سرخ شد که نگام کرد و گفت : من باید آخر همه بدونم ؟ آره ؟

 نمیدونم چرا ولی گفتم : پس تو به خاطر بچه اومدی نه من 
اخم کرد و گفت : واقعا پیش خودت چی فکر کردی ؟ فکر کردی انقدر الشیم ؟ نه من به خاطر تو اومدم نه بچه .من نگرانت شدم از الناز 

 جونت بپرس . میدونی وقتی الناز پشت تلفن بهم گفت تو حامله ای چی به روزم اومد؟
خمی که ناخوداگاه کرده بودم نگاهم و ازش گرفتم و به زمین دوختم .نمیدونم چرا این فکر به ذهنم رسید ولی دلم میخواست اذیتش کنم با ا

 ولی بچه ای در کار نیست گفتم : متاسفم که این و میشنوی 
 نگاهم و دزدید و گفت : 

 چی ؟ ولی الناز به من گفت که تو اون روز که حالت بد شد...
 تام و بردم باال و گفتم : میدونم ولی اون نیتش خیر بوده میخواسته من برگزدم خونه دس

 ناراحت شد ولی خیلی متین و آروم سرش و تکون داد و بعد اینکه یکم دستش و رو گیتار حرکت داد با صدای جذابش من و مست کرد :

 
میبش یکینمونده تا با هم  یزینکن چ یوونگید  
میبش ینکن بعد از جدا شدن دلخوش به ک یوونگید  
 
ینکن من عاشقه توام تو عاشقه من یوونگید یزنینم ینکن حرفامو گفتمو حرف یوونگید  
 

تو بهتره یاز ب ریبا تو اگر چه دور با تو اگر چه د گذرهیتو نم یسخت من ب ی  عاشقه توام روزا من  
تو بهتره یتو بهتره , از ب یاز ب ریتو اگر چه دور با تو اگر چه د با  
 

نینکن مع یوونگیآهنگ د تکست  
 
یزندگ رهیمیتو م یمن برا یمن ب یتو برا یب یزندگ رهیبدونه عشق دلگ ینکن وقت یوونگید  

شکنهیمن قلبت رو م ریغ یبا منه هاشا نکن اگه با هر ک ی  خوب تو روزا ی  عاشق توام روزا من  
 
 

تو بهتره یاز ب ریبا تو اگر چه دور با تو اگر چه د گذرهیتو نم یسخت من ب ی  عاشقه توام روزا من  
 تو بهتره یتو بهتره , از ب یاز ب ریتو اگر چه دور با تو اگر چه د با
 



تصمیم گرفتم که فعال یه هفته ای نرم شرکت تا به مغزم استراحت بدم هرچند محمد بهم قول داده که بالخره من و رییس اون 
بخش کنه .من به حقم رسیدم . چیزی که نازنین ازم گرفته بودش. دختره ی بی سواد بی خاصیت . االن مهم ترین چیز اینه 

 شدم  20نشسته .بهش لبخندی زدم که گفت : امروز ریاضیمو که برگشتم خونه و ارشیای من االن پیشم 
 براش دست زدم و گفتم : آفرین قربونت برم پس یه جایزه از طرف من داری 

 یکم رفت تو فکر و گفت : نه 
 _: چرا؟

 صدم گرفتم  75_: چون جغرافیام 
 ین درسارو ببینم کیو باید ببینم خندم گرفته بود که گفت : خب آخه از تاریخ جغرافیا خوشم نمیاد نخوام دبیر ا

 خندیدم و گفتم : من و باید ببینی 
خودشم خندش گرفت. شب که شد میزو چیدم .چه عجب محمد به موقع از راه رسید . قیافش نارحت بود وبا یه نیم نگاهی 

 ارشیا رو بغل کرد و کلی باهاش بازی کرد . گفتم : شام حاضره بهم سالم کرد بعدشم 
ی فیس و افاده نشستم پشت میز و برای ارشیا برنج و ماهی کشیدم .ارشیا با لبخند به من نگاهی کرد که گفتم : خودم با کل

 بفرمایین باز چی شده ؟
 شونه هاش و باال انداخت و گفت : هیچی 

 چشمکی زد و گفتم : ده چرا دیگه تو وقتی یه چیزی زیر سر هست این شکلی میشی 
 نتونست خندش و کنترل کنه دستاش و زد به هم و گفت : آخه خوشحالم که یه نی نی تو راهه 

 محمد که تازه نشسته بود به من نگاهی کرد و رو به ارشیا گفت : عمو کی همچین حرفی زده ؟
 _: خاله الناز بهم گفت 

 ق من نی نی توراه نیست که محمد اخم ریزی کرد و سرش و انداخت پایین . من لبخندی زدم و گفت : نه عش
 پکر شد و شروع کرد به غذا خوردن و گفت : ولی من دوست داشتم باشه 

 غذا های خوشمزه می ریختم تو بشقابش که کم کم اخماش باز شد. دلم به حال لپای خوشگل سفیدش سوخت و براش 
رشیا مسواکشو زد و خوابید. دنبال محمد ولی محمد همچنین و چنان تو خودش بود. بعد از جمع کردن میز شام با محمد ا

تا باهاش صحبت کنم . روی مبل نشسته بود و داشت فوتبال بارسا و رئال نگاه میکرد. رفتم نشستم گشتم که ببنیم کجاست 
 کنارش نگام کرد بعد صدای تی وی رو قطع کردم و گفتم : از من ناراحتی ؟ 

 دلم چرا باید از تو نارحت باشم ؟دستاش رو مبل پشت من گزاشت و گفت : نه عزیز 
 گفتم : پس چرا باهام سردی ؟ 

 خودش و یکم سمتم چرخوند که گفتم : دیدی گفتم تو به خاطر بچه من و میخوای ؟
تک خنده ای کرد و گفت : نه اصال. در واقع ..من از ، از دست دادنت میترسم اال . میترسم بیدارشم ببینم تو بازم رفتی .اگه 

 اقعا وجود داشت تو ام به سرت نمیزد که بری و ترکم کنی. درست میگم ؟ این بچه و
 نگاش کردم که گفت : بهم قول میدی تا وقتی شوهرتم دیگه اینکار و نکنی ؟ 

 سرم و تکون دادم و گفتم : آره قول میدم 
 تو دستش و نوازش کرد .  انگشتم و به انگشتش قالب کردم که لبخند محوی به صورتم زد . بعد با انگشتش دستم و گرفت

 تو چشماش نگاه کردم و گفتم: ینی تو شرط و باختی ؟
 نگاهش مهربونتر شد و ستاره ی تو چشمای مشکیش بیشتر. تا کار به جاهای باریک نکشیده بود بلند شدم و گفتم : شب بخیر 

 منتظر جوابش نموندم و رفتم خوابیدم. 
موهای خوشگل جدیدم و باز گزاشتم و مقنعه ی کراواتیمو سرم کردم .آخ جونمی جون امروز میرم پیش دوستای عزیزم 

 ملیکا و سنا. تو ماشین نشستم و گفتم : خب ده برو که رفتیم 
 پاشو گزاشت رو گاز و گفتم : محمد سه ماهه ماشینم تو پارکینگ پوسید و تو هنوز بهم رانندگی یاد ندادی 

 دستش و گزاشت رو چشمش گفت : دندم نرم خودم یادت میدم 
 _: زود باش دیگه من هیجان زدم 

 لپم و محکم کشید و گفت :قربون هیجانت برم 
برم و  تو مسیر داشتم به این فکر میکردم که محمد هنوز بابت الکس نصبت به من همون فکر و میکنه .باید هرچه سریعتر

م بیرون . پیاده شدم و رفتم نشستم پشت سیستمم و تمام تمرکزم و گزاشتم روی کارم .البته به فیلم اصلی رو از حلقومش بکش
جز اون روی کار بقیه ام نظارت می کردم به هر حال هرچی نباشه من دیگه مدیر این بخشم .هاهاها . وقتی داشتم روی کار 

دستش و کرده تو جیب شلوارشو با خنده توی چشماش یکی از کارکنای طبقه نظارت میکردم سرم و بلند کردم و دیدم محمد 
من و نگا میکنه . پشت چشمی بهش نازک کردم که عین خل و چال خندش رفت هوا  و از جلوی چشمای همه که بر و بر 



برگشتم دیدم وای بازم این پسرس االن محمد نگاش میکردن رد شد . پشت سرش رفتم تو راهرو که کسی از پشت زد بهم . 
عسل برای ارو باهم ببینه سگ می گیرتش. سالم کردم که گفت : سالم چطوری ؟راستی نمیدونم محمد بهت گفته یا نه باز م

 امشب یه مهمونی ترتیب داده مخصوصا شما روهم دعوت کرده خوشحال میشیم قبول کنی
 باشه ای گفتم و رفتم دفتر محمد و گفتم : چه خبرا ؟ 

 ن میذاره میخواستم ببینم که من و در جریا
 گفت : خبری نیست .کارا خوب پیش میره ؟

 _: آره همه چیز خوبه .چت شده بود مثل دیوونه ها تو راهرو می خندیدی ؟ 
 ابروش و باال انداخت و گفت : بماند 

 _: که بماند هان ؟ داشتی به من میخندیدی 
 نزدیک شد نگاه خمارش و تو چشمام انداخت و گفت : زن خودمه دوست دارم بهش زوق کنم .به تو چه ؟ 

 زدم رو سینش و گفتم : به من چه رو نشونت میدم 
 بعد پشتم و کردم بهش و گفتم : من میرم خونه آماده بشم واسه امشب 

 _: امشب ؟چطور مگه ؟
 ر میدونی ابروم و انداختم باال و گفتم : خودت بهت

 اخم کرد و گفت : تو باز با این پسره حرف زدی ؟
 ترسیدم ازش ولی گفتم : بحث و عوض نکن 

 بیشتر اخم کرد و گفت : برو بیرون حوصلتو ندارم 
 بهش چشم غره رفتم و وقتی میخواستم برم بیرون گفت : در ضمن 
 برگشتم سمتش گفت : امشب نمیخوام خیلی خوشگل بشی . اوکی ؟

 تو دلم کلی قربونش رفت و به زبون گفتم : قول نمیدم 
پالتوی سفید خزدارم و مردتب کردم و دست تو دست محمد رفتیم داخل . خونشون و خیلی شیک دیزاین کرده بودن و چقدم 

شم نبود که د جواب سالم این و اون می دادی. متاسفانه امشب النازی پیمهمون دعوت کرده بودن. ینی یه قدم بر میداشتی بای
ه نشستم تنگ دل محمد . محمد کنار امینی داداش نازنین نشسته بود. می بینم که خواهر تحفه نطنزشم نیومده حوصلم سر نر

نگاه های بهرام دیگه کم کم داشت رو مخم رژه میرفت . زدم به محمد و گفتم : من میرم باال یکم دراز  . کاش همیشه نیاد .
 بکشم 

 حالت خوبه ؟  خم شد سمتم و گفت :
 گفتم : آره فقط یکم خستم 

 چشماش و رو هم گزاشت و گفت : برو عروسکم 
یکم رو تخت جلوی آینه نشستم و بعد دراز کشیدم و چشمام و بستم . لبخندی زدم و رفتم باال توی اتاقی که کسی توش نبود. 

ر کردم محمده تا اینکه چشمام و باز کردم. رو یکم پلکام گردم شده بودن که حس کردم دستی داره صورتم و لمس میکنه .فک
 تخت نشستم و گفتم : ببخشید کاری داشتی 

 بهرام لبخندی زد و گفت : نه فقط وقتی میخوابی عین فرشته ها میشی 
 اخمی کردم و گفتم : بهتره برم پایین 

 وایسادم سر پا که روبه روم وایساد و گفت : حاال چرا از من فرار میکنی ؟
 یکم رفتم عقب که اومد نزدیک و با شصتش لبام و لمس کرد و گفت : کاش میدونستی چقد دوست دارم 

خودشم انگار تعجب کرده بود خواستم بهش بعد لباش و چشبوند رو لبام  هلش دادم عقب و زدم محکم زدم تو صورتش . 
نه رفتم تو محوطه و پشت دیوار گریه کردم .خدایا با چشمای گریونم از خوفحش بدم که بیخیال شدم و از اتاق زدم بیرون . 

چرا دست از سرمون بر نمیدارن . من نمیخوام محمد فکر کنه دختر خرابیم. اگه می دید چی . رفتم سمت گلخونه ی بزرگی 
لمس  با دستام یه برگ گل وکه توی حیاط بود که تو دید کسی نباشم. با دیدن گالی رنگاوارنگ یکم حال و هوام عوض شد. 

 کردم که صدایی از پشت سرم گفت : من نمیخواستم اون کارو کنم 
 با اخم برگشتم و گفتم : چیه ؟ چی از جونم میخوای ؟ چرا دست از سرم بر نمیداری 

 قیافش و مظلوم کرد و اومد دستم و پس بگیره که گفت : به من دست نزن آشغال 
 _: چرا با من اینکار و میکنی 

 شت سرم اومد که گفت : االن بهت میگم چرا صدای بم محمد از پ
دیدم با چشمای خونی داره میاد سمتمون. بهرام از ترس ریده بود به خودش. محمد من اومد جلوی من وایساد و یه مشت 
 حواله صورت بهرام کرد . بعد انداختش رو زمین و کتش و محکم گرفت و گفت : تو به چه حقی بهش دست میزنی کثافت 



 ر محکم کوبید تو دماغش بعد با س
همه اونایی که تو محوطه بودن دوییدن سمت ما به زور محمد و بلند کردن از رو بهرام . بهرام با دماغ خونی بلند شد و 

 گفت : چرا نمیخوای قبول کنی اون من و دوست داره نه تو رو محمد خان 
رفتم برگشت نگام کرد و گفت : تو برو تو ماشین منم محمد وحشی تر شد و اومد بهش حمله کنه که با دستای یخم دستشو گ

 االن میام 
 گفتم : محمد ولش کن بیا بریم 

به چشمای پر خواهشم که نگاه کرد دستم و گرفت تو دستش و باهم از اونجا خارح شدیم. موقع رفتن چشمم به عسل بیچاره 
 و شکمش و از حال رفت . گفتم : محمد عسل افتاد که با چشمای پرسوالش به بهرام نگاه میکرد. دستش و گزاشت ر

 برگشت نگاه کرد و گفت : اونا پیشش هستن کمکش میکنم 
 با قیلفه ی درهم رفته پشتش سرش سوار ماشین شدیم و با شدت گاز میداد. گفتم : محمد یواش برو 

د ؟ کارد میزدی خونش در نمیومد. داد زدم گفتم : دیوونه شدی ؟ چرا حرصتو سر ماشین خالی فم گوش میکرولی مگه به حر
 میکنی 

 نگام کرد و گفت : مگه من نگفتم جواب این چیطوز موتوری رو نده ؟ 
 گفتم : اون ...اون همش دنبالم میومد 

 سرش بیارم که از همه سوراخاش گریه کنه محکم زد رو فرمون و گفت : اون غلط کرد فقط وایسه نگاه کنه یه بالیی به 
 نمیدونستم بخندم یا بترسم. ینی چی از همه سوراخاش گریه کنه 

 گفتم : محمد من نگران عسلم حالش بد شد 
 دستش و تکون داد و گفت : ولم کن با عسل 

 اخم کردم و پشتم و کردم بهش گفت : خیلی خب تورو رسوندم زنگ میزنم به امینی ببینم حالش چطوره 
تا رسیدنمون صد بار عزرائیل و دیدم فقط . داخل خونه که شدیم سوییچشو پرت کرد رو میزو رو زمین انقد رژه رفت که 

 گفتم : چل شدم یه دیقه بگیر بشین ردم. مغزم قیلی ویلی رفت. رو مبل نشستم و هی از چپ به راست نگاش میک
 نگام کرد و گفت : دیگه نمیذارم بیای شرکت 

 چشمام گرد شد و گفتم : چی ؟ ینی چی که نمیذاری 
 _: همین که گفتم .

 بلند شدم و تق تق با پاشنه هام رفتم سمتش و گفتم : بله کر نیستم شنیدم. من میام شرکت توام نمیتونی کاری کنی 
با چشمای خمار وحشیش نگام کرد که بغضم گرفت و گفتم : تو خجالت نمیکشی یه مرد هوس باز به من چشم داره بعد تو 
من وکه هیچکاری نکردم و میخوای نذاری بیام ؟ اونم تازه االن که بعد چند وقت نازنین آشغال رفته و تازه به جای که 

 کرد که کوسن مبل و پرت کردم سمتش وگفتم : ولم کن به من دست نزن  میخواستم رسیدم. اومد سمتم و دستش و سمتم دراز
 محکم کشیدم سمت خودش و گفت : خیلی خب آروم باش .باشه من اشتباه کردم 

 سرم و گزاشتم رو سینش و گفتم : ازت بدم میاد 
 نزدیک شه میفهمی ؟موهام و با دستاش نوازش کرد و گفت : من نمیتونم تحمل کنم مرد دیگه ای به جز خودم بهت 

نشستم رو مبل و چشمام و پاک کردم . اونم نشست رو به روم و یه لیوان آب داد دستم . یه غلپ آب خوردم و گفتم : زنگ  
 بزن به آقای امینی .ببین عسل حالش خوبه 

 بلند شه دستم و گزاشتم رو دستش گفتم : محمد سرش و تکون داد و اومد 
 _: جانم 

 لیوان تو دستم و گزاشتم رو میز کنارم که پرسید : چیزی شده ؟ 
 _: من...

 _: تو چی ؟
 آخه اینجوری که تو نگام میکنی زبونم الل شده کل دکو پوزم و جمع کردم آروم گفتم : من حامله ام 

 شورتم با اون چشمای رنگ شبش چند بار پلک زد و چشماش خمار شد .قلبم داشت میفتاد تو 
 لبخند غیرارادیی زد و گفت : را..راست میگی ؟ 

 اومدم جوابش و بدم که تلفنش زنگ خورد و رفت که اون و جواب بده گفت : بله بفرمایین ؟ 
 _: چی چطور مگه ؟ 

 _: خیلی خوب االن میام پیشت سرهنگ 
 _: قربونت برم خدافظ 

 س نزدیکم شد .پیشونیم و بوسید و گفت : من زودی بر میگردم پرنس



 رفت سمت در که گفتم : محمد 
 برگشت و خیلی رمانتیک گفت : جان محمد 

 نفسم و بیرون دادم  گفتم : میشه ارشیارو با خودت بیاری خونه 
 خندید و گفت : شما فقط جون بخوا 

 لبمو به دندون گرفتم و چقدر خوشحالم که بالخره بهش گفتم .بعدش خنده ای کرد و رفت . 
 داشتم میرفتم پیش محمد که منشی گفت : اال خانوم آقای آرمان رفتن رفتمطبقه ی هفتم . کیفم و برداشتم و 

 اخمی کردم و گفتم : جدی ؟ کی رفتن 
 _: یک ساعتی میشه 

باشه ای گفتم و از شرکت اومدم بیرون. دربست گرفتم تا خونه و وقتی با کلید در خونه رو باز کردم احساس کردم که صدای 
من خیلی دوست یه دختر میاد از تو خونه . یکم گوشام و تیز کردم که شنیدم با صدای آرومی میگه : محمد خواهش میکنم 

 ی ؟ چرا حرف دلتو نمیزنی دارم بیا با من باش . تو مگه من و نمیخوا
و رفتم تو . فقط صدای دختره میومد . وقتی فهمیدم این صدای نازنینه دیگه خون جلو چشمام و گرفت .در و محکم بستم 

 قدمام و محکم عصبانی بر میداشتم .هردوتاشون سرشون و برگردوندن سمت من . گفتم : به به دختر فضول و سیریش 
 و بفهم بلند شد و گفت : حرف دهنت

 محمد اومد سمتم و صدام کرد گفتم : محمد تو کاری نداشته باش 
 از رو مبل کیفش نازنین و برداشتم و کوبیدم رو سینش و گفتم : همین االن از خونم گمشو بیرون 

 دندوناش و روهم فشار داد و گفت : تقاص این کارتو پس میدی 
 دختر بیچاره ی دنبال توجه هلش دادم و گفتم : تو به فکر بدبختیای خودت باش 

از خونه رفت بیرون . محمد دوباره صدام کرد که خشمگین چرخیدم سمتش و با ادا مثه خر شروع کرد گریه کردن و 
 آقای آرمان یک ساعته تشریف بردن .نگو آقای آرمان اومده تو خونه تنهایی با نازنین جونش الس بزنه درآوردن گفتم : 

 گفت : صبر کن داری تند میری 
 _: داشت مختو میزد تند میرم ؟ 

باز دهنش و باز کرد که چیزی بگه که انگشتم و فشار دادم رو سینش و گفتم : باشه حاال که تو به حرفای من گوش نمیکنی 
 منم میرم با پسرای دیگه میگردم 

کنترل کرد نکوبه تو دهنم . چند بار اومد یه حرفی  م خیلی خودش وبا چشمای سگی زل زد بهم و فکش منقبض شد. فکر کن
عه خب راست میگم دیگه دختره اومده لم داده جلوش دوست  رو بهم بزنه که پشیمون شد و با عصبانیت از خونه زد بیرون .

آدم برفی حقشه اصال انقد اون بیرون بمونه تا از سرما دارم دوست دارم راه انداخته خودش جای من بود چه فکری میکرد. 
شه. ارشیا خان هم دبروز امر کردن که حاال حاال ها میخوام پیش عمو ارسالنم بمونم . ایش حوصله هیچکدومشون و ندارم 

 اصال .
. 

 اتاقش ملیکا در گوشم گفت : این خانم مو طالییه کی بود با شوهرت رفت تو 
 اخمی کردم و گفت : خانوم موطالیی ؟

 و عشوه راه میرفت که بیا و ببین. شوهرتم به منشیش گوشزد کرد هیچکس و راه نده تو اتاق _: آره همچینم با ناز 
 سنائم گفت : آره چقدم خوشگل بود 

 ملیکا لب و لوچش و به هم ریخت و گفت : بد نبود .بهتره بگی آرایشش درست حسابی بود 
 ه یا مثال من سنا یکم فکر کرد و گفت : آره بابا همین اال خودمون ازون خوشگل تر

 ملیکا خندید و گفت : تو میخوای خوشگلی خودتو به رخ بکشی چرا این بچه رو میندازی وسط 
 خندیدم و گفتم : من میرم دستشویی 

 ولی من که واقعا نمیخواستم برم دستشویی .خودتون بهتر می دونید که کجا میرم. 
 روبه منشی وایسادم و گفت: آقای آرمان جلسه دارن ؟ 

 : خوبه  گفتم
بعد رفتم سمت اتاق و در زدم . قبل ازینکه جوابی بشنوم خودم رفتم داخل . محمد سرش و باال آود و نگاهم کرد. دختره هم 

 یه نگاهی به سرتا پام انداخت که رفتم نزدیک تر و گفتم : آقای آرمان میتونم باهاتون صحبت کنم ؟ 
 دختره ناز و غمزه ای اومد و گفت : ببخشید شما ؟ 

خیلی جدی نگاش کردم و با لبخندی که ینی به تو ربطی نداره گفتم : من خانمشون هستم . ممنون میشم چند لحظه مارو تنها 
 بذارین



 به محمد نگاه کرد و گفت : آقای آرمان ولی من و شما قرارایی داشتیم 
 الفه گفت : خیلی عذر میخوام بیرون منتطر باشین صداتون میکنم محمد سرش و انداخت پایین و ک

دماغ عملی . به هر دومون پشت چشمی نازک کرد و رفت بیرون. نشستم رو صندلی و اداشو درآوردم و گفتم : ببخشید 
 شمــــــــــــا؟ 

 داشت نگام میکرد و به معنای واقعی از دستم کالفه شده بود. گفتم : این کی بود ؟ 
 _: اگه اجازه بدی میگم 

 _: خب بگو 
 بگو چکار داشتی _: اوال که 

 نم این دختره کی بود که امر کردی کسیم مزاحم اوقات خوشتون نشه ؟ _: هیچی فقط میخواستم بدو
 نفسی کشید و گفت : میگم ...ولی االن نه . 

نشون بدم باکی میکنی .باشه پس وایسا تا بهت بلند شدم و گفتم : فکر کردی نمیدونم به خاطر درآوردن لج من اینکارارو 
 طرفی 

 نزاشتم حرفی بزنه و از اتاقش اومدم بیرون . من هی به این میگم بدم میاد دختر دروبر ببینم حالیش نمیشه 
 دست ارشیارو گرفتم و گفتم : برو تو 

خیلی کالفه بودم .محمد بازم مثل قبل رفتار میکرد. هم شبا دیر میومد یا نمیومد هم هر روز با یه دختر میرفت تو جلسه . نه 
که فقط دختر باشن اونایی که باهاشون جلسه میذاره ولی خب من حساس شده بودم دیگه .نمیدونم با این کاراش میخواست 

 چیو ثابت کنه . 
ونه . ببینید ساعت و دوازده و نیـمـــــــ. این دیگه داره شورشو در میاره منم حالیش میکنم . دیگه از امشبم که دیر اومد خ

با پسرا بازی کنه . اون روز کارو عملی میکنم . ل دادم که یه روز تو هفته ببریمش پیش ارسالن که این به بعد به ارشیا قو
 نوز نخوابیدی ؟ تشریفشو آورد . نگاهی به من کرد و گفت : سالم .ه
 خیلی سرد جوابشو دادم و گفتم : سالم . نه نخوابیدم .

بعد از جام بلند شدم و رفتم باال که ینی حوصلت و ندارم .خوبش کردم تا دفعه آخرش باشه انقد خودخواهه و حرف حرف 
 وشش بیاد چه بدش بیاد خودشه . تا به من نگه اون احمقایی که هی میان و میرن کین من رفتارم باهاش همینه . چه خ

موهای لختم و کج ریختم کنار صورتم و مانتوی قرمزم و تنم کردم. از پله ها رفتم پایین و دیدم که الناز تو محوطه منتظرمه 
میرم تهدیدش شب بود. میدونید دارم کجا میرم ؟ سر بخت الکس . میرم تا بزنم از شصت جا متالشیش کنم .  10. ساعتم 

اصلی رو ازش بگیرم اگه نداد ..با یه گلوله خالصش میکنم .البته گلوله ی مشقی . به الناز گفتم : ببینم اصلحه میکنم تا فیلم 
 رو آوردی ؟

 _: ای وای نه یادم رفت 
 _: چی داری میگی ؟

 زد زیر خنده و گفت : چی پیش خودت فکر کردی فکر کردی من خنگولم مثل خودت ؟
 خیالم راحت شد و گفتم : نـــــــــه اختیار داری شما جیمز باند منی 

 گفت : امیدوارم اون شوهر سوپر منت پیدامون نکنه وگرنه کارهردومون تمومه 
 خندیدم و گفتم : نه بابا مگه  اینکه جی پی اسی ، ردیابی چیزی بهم وصل کرده باشه . 

 ـن خودشه کشتی الکسه .مطمئنی اونجاس ؟ به روبه رو نگاه کردم و گفتم : هیــــــــ
 گفت : آره بابا مانی بهم گفت الکس همیشه آخر هفته ها تو کشتی لعنتیشه 

داشتم از ذوق و هیجان پس میفتادم که صدای بوق شدید ماشین از پشت سرمون باعث شد هردو با وحشت برگردیم عقب. 
انقد بوق و چراغ زد گفتم ببینم کیه داره تعقیبمون میکنه . حتی یه بارم از پشت زد بهمون ولی الناز بیشتر گاز میداد تا اینکه 

جلومون جوری که نتونستیم هیچ جوره حرکت کنیم .به ماشین که نگاه کردم میخواستم  ماشینه سرعتش و زیاد کرد و یهو پیچید
 به معنای واقعی پس بیفتم . عصبانی عین گرگ درنده پیاده شد و اومد سمت من . هردو زبونمون الل شده بود . 

یاده شد و اومد حرفی بزنه که نتونست در ماشین و با شدت باز کرد و بدون اینکه حرفی بزنه خودم پیاده شدم . النازم باهام پ
 چیزی بگه . گفتم : محمد...

 داد زد و گفت : حرف نباشه 
 زنگ زدم شوهرت بیاد جمت کنه جلوی الناز انگشت و آورد بااال و گفت : توام همینجا بمون 

عصبانی با پا زد به تایر ماشینش و دستم و عین وحشیا کشید و پرتم کرد تو ماشین . صدای الناز اومد که گفت : کاری باش 
 نداشته باش 



محمد بی توجه به حرفش اومد تو ماشین و در و محکم بست و عین اینایی که سگ پاچشون و گرفته یه جوری گاز داد که 
م به خاطر بارون خیس بود و سرم شده بود. خیلی تند میروند. همش به نیم رخش نگا میکردم. کال از جا کنده شدم . موهام یک

 جه نگاهم شده ولی اهمیتی نمیداد.حس کردم دلم درد گرفته . گفتم : محمد یواش برو میدونستم متو
 ته بره ه بود و گفت : دختره ی احمق . زن من و برداشته معلوم نیست کدوم گوری میخواسانگار کرد شد

 به یه کامیون زیادی داشت نزدیک میشد گفتم : محمد ..بهت میگم یواش برون 
دستم و که گزاشتم رو دستش و صداش زدم انگار متوجه شد و وایساد . دستم و گزاشتم رو شکمم که یکم اخمش باز شد و 

 نگام کرد . گفت : دردت اومد 
با کلی جون کندن رسیدیم خونه که در ماشین  سرعتش و کم کرد . سرم و به چپ و راست تکون دادم که یکم شعورش رسید

 و گفت : پیاده شو و باز کرد وایساد 
بست و باز دستم کشید دنبال خودش. ای بابا این چرا انقد وحشی شد دوباره . پرتم کرد داخل خونه پیاده که شدم درو محکم 

و با چشمای تنگ شده اومد سمتم و گفت : ازین به بعد نگاه کن باز برمیگردیم سر خونه اول نمیذارم حتی پاتو از خونه 
 بیرون بذاری 

 گو اخم کردم و گفت : چی ؟ چه حرفی داری بزنی ؟ خب ب
ازش فاصله گرفتم و رفتم تو اتاقم در و محکم بستم . ای بابا اومدم ثواب کنم کتلت شدم. برا راحتی اعصابم رفتم تو وان آب 

بسته شدن در شنیدم . خداروشکر  داغ و زیر دوشم رفتم و نیم ساعته دراومدم . حوله دوم پیچیدم و حس کردم صدای باز و
 رفت . 

با حمون حوله و موهای خیسم رفتم پایین . کنار شومینه نشستم و رفتم تو گوشی که به الناز دایرکت بدم ولی باز صدای در 
اومد . ای بابا اینکه نرفته . کتش مشکیش و رآورد انداخت رو مبل و آستینای پیراهن مشکیش و زد باال که فوق سکسی شد. 

 یه ساعت زل زد بهم و گفت : برو لباس بپوش سرما میخوری حواسش به من نبود تا چشمم بهم افتاد 
 ناخونام و سوهان کشیدم و گفتم : من سرما میخورم یا تو خودتو نمیتونی کنترل کنی 

 چشمای وحشیش و باز تنگ کرد و اومد باال سرم وایساد و گفت : من اگه همچین آدمی بودم که تا االن صد بار ...
 مسخره گفت : استغفرلـله دستشو کرد تو موهاش و از 
 گفتم : میخوای بری بیرون ؟ 

 _: بله اگه شما اجازه بدی 
 _: به چه دلیل ؟

 ببینی _: به همون دلیلی که شما رفته بودی الکس و 
نگاهم جدی شد و گفتم : آهان پس داری میری دخترای رنگاوارنگ مورد عالقت و ببینی .همونایی که هنوز تاریخ مصرف 

 دارن 
 سمتم و گفت : شما ناراحتی تاریخ مصرفت گزشته ؟ خم شد

 لیوان چاییمو گرفتم دستم تا حرارتش به صورتم بخوره .تو فکر رفتم و گفتم : میدونی چیه ؟
 با همون لحن خودم گفت : چیه ؟ 

 خنده کجی زدم و گفتم: تو هنوزم توی هر زنی داری دنبال من میگردی 
 گفت : جدی ؟ خیلی خووبه که به همچین فرضیه ای رسیدی چشماش مشکیش و زوم کرد رو چشمام و 

بغضم و قورت دادم و بلند شدم .اومد از کنارش رد بشم که بازوم و آروم گرفت و لبشو به گوشم نزدیک کرد و گفت : خیلی 
 از دستت عصبانیم حیف که...

 از همون فاصله ی نزدیک به چشماش نگاه کردم و گفتم : حیف که چی ؟ 
غشو گزاشت رو لبام و با دستش حوله رو بدنم حرکت میداد و آب بدنم و پاک میکرد. خیلی حس خوب و دلچسبی بهم لبای دا

میداد. گودی کمرم و میمالید و من و به خودش فشار میداد. لخته لخت بودم ینی حتی شورتم پام نبود. حوله رو برد پایین تر 
 ...و 
 

پیچیده شده وتوتختمم. ساعت و که نگاه کردم یهو از جام بلند شدم که با دیدن بدن برهنم چشمام و باز کردم و دیدم پتو دورم 
 یاد اتفاق دیشب افتادم و لبم و به دندون گرفتم . لباسام و تنم کردم و رفتم پایین از سیما پرسیدم : سیما محمد کجاست ؟

 شدین براتون صبحانه مفصلی آماده کنم سیما گفت : آقا صبح زود بیدار شدن رفتن سر کار .گفتن شما بیدار 
 گفتم : نه نه ممنون من باید برم سرکار دستت درد نکنه 

 یکم با دستاش ور رفت و گفت : ولی خانوم آقا گفتن که شما اجازه ندارین از خونه برید بیرون 
 رم اخمی کردم و گفتم : ینی چی ؟ االن که حاضر شدم رفتم اونوقت میفهمه اجازه دارم یا ندا



 خندید و بعد با قیافه مظلومی گفت : اال خانوم ، آقا صبح که داشتن میرفتن گفتن که نذارن هیچ جوره شما از خونه برید بیرون 
که با اون کارش عالمت باشه ای گفتم و ال قیافه درهم رفتم تو اتاقم .آخه چرا من نباید برم شرکت. اگه به خاطر کار دیشبمه 

ت دونفرمون که هیچوقت عین و زن و شوهرای آدمیزاد باهم روش نخوابیدیم. ای بابا بذار بیاد صلح داد. نشستم رو تخ
عصر بود که محمد اومد تو . نگاهش به من افتاد و با روی مبارک و خوشحالش گفت :  6نزدیکای ساعت حسابشو میرسم. 

 ای جونم سالم 
ری که انگار داره با بچه حرف میزنه دوال شد و گفت : بهت پاهام و عصبی تکون دادم و نگاش کردم . اومد نزدیکم و طو

 یاد ندادن به بزرگترت همیشه سالم کنی کوچولو 
_: بله یاد دادن ولی نه به کسی که یواشکی از خونه میذاره میره و من و با خودش نمیبره .بعدشم تو به چه حقی من و از 

 بیرون رفتن منع کردی ؟
ت : شما مثل اینکه یادت رفته بار شیشه داری .من هیچوقت اجازه نمیدم تا وقی بچه به دنیا میاد با انگشتش زد رو بینیم و گف

 تو کار کنی خسته بشی 
 _: عـــــــــه ؟ نه بابـــــــــا؟ حاال شرکت و فاکتور بگیریم بیرون چرا نمیذاری برم ؟

 _: بیرون هرجا خواستی برو ...ولی فقط باخودم 
 خیلی بی انصافی  بلند شدم  وگفتم :

 _: آره من بی انصافم باشه. 
 جدی نگاهم کرد و گفت : ولی تو هنوز کار دیشبت و برام توضیح ندادی 

 نشست کنارم و گفت : خب میشنوم 
 موهام و دادم پشت گوشم و گفتم : خب من..من داشتم میرفتم پیش الکس 

 چی میرفتی ؟؟؟_: بـــــــــــــله اون و که خودمم دیدم .بگو که برای 
 _: من..

_: ببینم هنوز شروع نکردی بذار سنگام و باهات وا بکنم .دروغ بگی من می فهمم .پس فکر اینکه سر من و شیره بمالی و 
 از ذهنت بندا بیرون 

 _: حاال الزم نیست واسه من الت بشی خیلی خب میگم 
یلم اصلیی رو که الکس میخواست بهم تجاوز کنه ازش صاف نشست و نگام کرد که گفتم : من میخواستم برم اونجا ..که ف

 بگیرم و بعد بیارم به تو نشون بدم تا فکر نکنی من انقدر پستم که به تو خیانت کردم 
با هر کلمه که میگفتم اخماش بیشتر میرفت تو هم .گفت : خب  واقعا فکر میکنی اگه میرفتی اونجا الکس دو دستی میومد 

 اصال بخوای چیزی رو به من ثابت کنی فیلم و بهت بده که تو 
 چونم لرزید و گفتم : چون من میدونستم تو هنوزم ازون بابت ازمن دلگیری .داشتم اذیت میشدم .

 اشکام و پاک کرد و گفت : نه عزیزم .خودتم میدونی بی تقصیر تر از تو خودت بودی 
 دوباره چونم لرزید و گفتم : پس چرا اون شب ..

زنم .پشت شونم و نوازش کرد و گفت : من اونشب زیاده روی کردم .عمق ناراحتیم وهیچ کس نمیتونست نتونستم حرفی ب
درک کنه .اون خشمم و بذار پای دوست داشتنم .بذار پای قلبم که اونقدر برات بیقرار بود. من مست بودم،الکس بدجوری 

 ازینکه با تو اونکار و کردم چکار کردم ؟ میدونی بعدنفوذ کرد تو ذهنم .با اون فیلم ،با حرفاش. من اونشب 
نگاش کردم که گفت : برگشتم کشتی و انقد زدمش که..که تا االن هنوز جای بخیه هاش معلومن. بعدشم .من فیلم اصلی رو 

و خودم دیدم .آره اون میخواست بهت تجاوز کنه، همون شب مهمونی.من خیلی وقته اون فیلم دیدم اال ولی انقدر...انقد از ت
 اون نگاه معصومت خجالت می کشیدم که هربار میومدم سمتت بهت بگم پا پس می کشیدم. 

 کتاب و باز کردم و یکم به حرفای محمد فکر کردم که صدای ارشیا اومد و گفت : خاله بخون دیگه 
 عصر بود. گفتم : ارشیا خاله االن که آخر شب نیست  7به ساعت نگاه کردم که 

 تابشو دوست دارم .دلمم میخواد تو برام بخونیش گفت : خب خاله من ک
 دلم برا لپاش قنج رفت و گفتم : خب باشه پس سرت و بذار رو پام تا برات بخونم 

وسط کتاب خوندن ازم هی سوال میپرسید و منم با عشق جواب میدادم .تو فکرم گفتم تو این روزا حتما قضیه بچه رو به 
 ارشیا بگم خیلی خوشحال میشه 

 وسطش پرسید : پس عمو کی میاد  یهو
 بشماری میاد  250گفتم : تا 

 با تبلتم بازی کنم بشمارم هم میرم  250گفت : خب باشه هم میرم تا 
 محمد جدیدنا یه تبلت براش خریده مگه دیگه اون تبلت بنده خدا رو ول می کنه .



ارشیا گرگم به هوا بازی کردیم و با بالش زدیم تو سر منم تا اومدن محمد رفتم اتاق و یکم مرتب کنم .چون امروز انقد با 
وکله هم انگار اونجا بمب هیروشیما ترکوندن . جلوی آینه اتاق دستی به موهام کشیدم که با دید کسی تو آینه نزدیک بود بیفتم 

 رو زمین. برگشتم و چندبار پلک زدم و گفتم :بهرام تو اینجا چکار میکنی ؟
 میدونم تو دوسش نداری .میخوام از دستت نجاتش بدم اومد سمتم و گفت : من 

 گفتم : دستم و ول کن تو تو خونه ما چکار میکنی ؟ کی بهت گفت بیای ؟ 
انگار حواسش به حرفای من نبود.رفت سمت کمد لباسا و یه پالتوی قهوه ای بلند تنم کرد و دستم و کشید و با خودش برد. 

 میکنی دیوونه ولم کن  ارشیا داشت نگاه میکرد گفتم : چکار
خودم و به زور ازش جدا کردم که ایندفعه محکمتر گرفت و تا پیش ماشینش حرکت داد . داد زدم گفتم : ارشیا برو خونه و 

 تا عموت نیومد بیرون نیا 
کرد.  از در پشتی رفت که هیچ نگهابانی نبود. من و پرت کرد تو ماشین و تا اومدم پیاده بشم خودش نشست و در و قفل

وم شد .از دستش نجاتت دادم .اون مرتیکه ی دیوونه ماشین و روشن کرد و دستم و بوسید و گفت : چیزی نیست بالخره تم
 لیاقت تو رو نداشت. گفتم : بزن کنار عوضی .ولم کن .

 گفت : اون باید دست از سر ما برداره .اون محمد کثافت 
 داد زدم و گفتم : کثافت تویی میفهمی ؟ تویی 

 انگار عصبانی شد. گفتم : من اون و دوست دارم .عاشقشم خب ؟ من و پیاده کن 
 آروم گفت : خفه شو 
 بلند گفتم : بزن کنار 

 بلند تر گفت : خفه شو 
 _: من مال محمدم نه تو 

داد زد گفت  حس کردم دندونام خرد شد تو دهنم . از لبم خون اومد و با مشت زدم تو سر و کلش و خواستم در و باز کنم که
 : خیلی خب 

سربع زد بغل و من با عصبانیت پیاده شدم .با اون حالم دقیقا مرکز شهر بودیم. تو پیاده رو همه داشتم با تعجب نگام میکردن 
تا این که بهرام اومد دستم و گرفت و برگردوندم سمت خودش. به لبام نگاه کرد و اشک تو چشماش حلقه بست صدای آشنایی 

 ید و بلند گفت : اال تو اینجایی ؟ به گوشم رس
دوستای محمد دارن میان سمتم .حتی الناز و ملیکا و سنا با نگرانی میومدن پشت بهرام و نگاه کردم و دیدم امینی و چندتا از 

محمد با صدای ترمز بدی پارک شد و اومد سمت ما. اوه اوه   BMWامینی گوشی تلفن دستش بود که چند ثانیه بعد  سمتم .
محمد اومد یقه ی بهرام خیلی خراب و دیوونه بود. حتی عسلم بود با اون شکم برآمدش با چشمای اشکی بهرام و نگاه میکرد .

 و گرفت و هولش داد گفت : مرتیکه تو به چه حقی اومدی تو خونه ی من ها ؟ 
بهرام گریه میکرد و پشت سر هم حرفایی میزد. محمد داد زد  : با توام آشغال جواب من و بده  رفتم جلوی محمد و گفتم 

 ولش کن بیا بریم محمد .بریم خونه 
کشید تو بغل خودش .محمد با دستش من و امینی اومد دستم و گرفت که ازون وسط ببرتم کنار که بهرام نزاشت و باز من و 

 زد عقب و افتاد به جون بهرام و به قصد کشت میزدش . الناز جیغ زد و گفت : اال بیا اینجا یکم پس 
اومدم برم پیششون که نفهمیدم چیشد ضربه ای از پشت به کمرم خورد و با شدت افتادم رو زمین. حس میکردم سرم تو چرخ 

محمد در گوشم صدام میکرد: اال عزیزم .اال میشنوی و فلکه و خیلی وحشتناک درد میکرد. صدای جیغ الناز و شنیدم و بعدم 
 صدام و . هوشیار بودم ولی خیلی حالم بد بود. شکمم درد میکرد.نکنه بچم..

کسی از رو زمین بلندم کرد و برم تو ماشین. چشمام تار میدید. انقد شکمم و سرم درد میکرد که نفهمیدم چطوری اومدم زیر 
مد عین مرغ سرکنده میرفت و میومد .الهی بمیرم برات که انقدر اذیتت میکنم .سرمم که سرم .بعدش که سرم تموم شد . مح

 تموم شد دکتر با برگه های تو دستش اومد باال سرم و گفت : دختر خوشگل ما چطوره ؟
 با صدای ضعیفی گفتم : بدنیستم دکتر 

 محمد نگاهی به من کرد و گفت : آقای دکتر سرش ضربه ندیده 
و گفت : حال کوچولوتونم خوبه .شانس آوردی اگه کامال حالش خوبه .دکتر مهربون دستش و گزاشت رو دستم  _: نه پسرم

 ضربه ی محکم تری بهت خورده بود ..
 بعد سرش و به تاسف تکون داد که ینی خیلی بد میشد. صورتم غمگین شد که گفت : میخوای بچه رو ببینی ؟

 ت . من حتی شکمم برجسته نشده گفتم : دکتر االن که هیچی معلوم نیس
 به شکل و قیافم خندید و گفت : عیبی نداره االنم میتونی ببینی 

 گفتم : آره دوست دارم ببینم 



گفت : پس صبر کن تا خانم اصالنی رو صدا کنم ایشون مامای خوب جزیره هستن . برای زایمانم بیایین پیش خودش تا االن 
 ابغه و خوشگل از آب درومده هرچی دختر پیشش زاییده اون بچه ن

 محمد خندید و گفت : پس تو کار بچه خوشگله 
سال میکنه .هرچند دکتر رفته بود  60خندم گرفته بود. مثال دکتز اومد خیر سرش من و بخندونه این محمدم همه چیزو مثبت 

 خواستی بچتو ببینی تو زمین از خنده . یه خانم صدا بم باکالس و خوشرو اومد گفت : خب زیبا شما بودی می
 _: بله خانوم دکتر 

 _: عزیزم 
محمد نشست کنارم رو تخت .خیلی به نظر فکرش درگیر بود و نگاهش و ازم میدزدید. دستش و گرفتم که لبخند جذابی با یه 

 چشمک دختر کش تحویلم داد .
که قلقلکی داشتم میمردم از خنده. محمد و یه چیز ژله ای رو رو شکمم میبرد و میاورد.منم خانوم دکتر لباسم و داد باال و 

خانوم دکترم از خنده های من غش کرده بودن. خانومه گفت : شیطون تو اصال چیزی از شکل و شمایل بچه فهمیدی انقد 
 خندیدی ؟

 چشمام و باز کردم و گفتم : آره خیلی خوشگله 
 چشمکی به محمد زد و گفت : اگه به مامانش بره که قطعا یه جوجه اردک زشت میشه 

 خندیدم و گفتم: اگه به باباش بره زشت تر میشه .
 بعد روم و کردم سمت محمد و گفتم : مگه نه ؟ 

 بشکنی زد و گفت : اومــــــــــ به نکته ظریفی اشاره کردی . 
. محمد کمکم کرد نشستم رو تخت و لباسم و داد پایین و پالتوم و تنم کرد  خانوم اصالنی خندش گرفت و رفت بیرون

.ازونجایی که بهرام دیوونه با کله بودن شال من و دزدید از خونه کاله پالتوم و کردم سرم .شانس آوردم باز اون کاله بود. 
 ایی گرفتم. ینی تیپ و قیافم ستودنی بود. هرچند یکم از پروپاچم معلوم بود. تازه پا برهنه ام بودم که از بیمارستان دمپ

 آقای دکتر اومد داخل و روبه محمد گفت : پسرم باید بری یه چند تا قرص و داروی تقویتی براش بگیری 
 بعد عین این فیلما زد رو شونش و گفت: بدو پسرم 

 ت : چقد دوست داره ؟ محمد و دکتر که رفتن بیرون خانم اصالنی اومد و همونطور که سرش تو برگه ها بود گف
 نگاش کردم ببینم بامنه اصال !! لبخندی زدم و گفتم: بله خیلی دوسم داره 

 خنده ای به این همه پرروییم کرد و گفت : خدا براهم نگهتون داره شیطون خانوم 
 تشکری کردم و بعدش با محمد از اونجا خارج شدیم .هوا روشن شده بود و حرکت کردیم سمت خونه .

یادی بیرون خونه میگذروند. با من سرد نبود ولی یه فکرایی زی محمد نگهبانا رو چند برابر کرده بود و خودش مدت زچندرو
تقویم و گرفتم دستم و نگاه کردم ببینم تولد محمد دقیقا چند شنبه میشه . تو ذهنش رژه میرفتن که میتونستم از چشماش بفهمم. 

اون شبی که بهرام اون بال رو سرم آورد محمد جدا ازینکه خیلی بهم میرسه تا بدنم  بهمن . ینی آخر این هفته میشه. از 17
، ازم فرار میکنه و خیلی باهم حرف نمیزنیم. چون انقدریم خونه نمیمونه که بخوایم باهم باشیم و تنها چیزی که تقویت بشه 

 ز پره بابت همون قضیه. قبول کرده اینه که دوستام بیان بهم سر بزنن .ولی بدجوری توپش از النا
خب فکر کنم همه چیز خوب پیشرفته باشه.پیام دادم به الناز و گفتم از اونجا عکس بفرسته .عکسارو که دیدم گل از گلم 

هزارم برم  21خب برای بار  شکفت .خیــــــــــلی شیک شده بود باید حتما یه روزی از خجالتش خیلی چرب و چیلی دربیام.
لباسم و مرتب کردم و دستی کشیدم رو موهام. یه شومیز قرمز خوشرنگ تنم بود با شلوار پارچه ای ساده  جلوی آینه . یقه

شومیزم ست بود و یکم از مچ پام ازش میزد بیرون.یه کفش پاشنه دار مشکیم پام کردم و رژ لب قرمزم که با مشکی که 
پالتوی مشکی خز دارم و انداختم رو شونم و رفتم بیرون یل شد .کشیدم رو لبای قلوه ایم خطرناکم و آهـــــــــــان حاال تکم

.به آقای ماهان لبخندی زدم و نشستم پشت بنز . تا رسیدنم به کشتی صدبار ذوق مرگ شدم. امشب تولدش بود و دلم میخواست 
از ماشین پیاده شدم و رفتم سمت کشتی و از دور برای الناز براش سنگ تموم بذارم همونطور که اون برای من گزاشت. 

 دست تکون دادم . بعد رفتم داخلش و به همه دوستا سالم کردم و به رو به الناز گفتم : حاال چی گورمون و بکنیم االن میرسه 
 خندید و گفت : الزم نکرده هیچ گوری بکنه همه چیز امن و امانه از چی نگرانی 

 ساله میزد و خیلیم شیطون بود سریع پرید تو کشتی و گفت : یا ابرفرررض اومد  19دوستای محمد که برادر یکی از 
 همه بدو بدو رفتن پشت رفتن یه گوشه وایسادن و چراغا خاموش شد . صدای بمش پیچید تو کشتی و گفت : اال عزیزم کجایی 
من بشکنی زدم و کارکنا فهمیدن که باید چراغای خوشگل داخل کشتی روشن بشه . همراه با موسیقی زنده ای که تو کشتی 
بود همه جا چلچراغون شد و همه ترکیدنیای شادی ترکید و همه جا با گفتن جمله ی تولدت مبارک هیاهویی شد که بیا و ببین 

 م : تولدت مبارک . محمد لبخند محوی زد که نزدیکش شد و گفت



خیلی رمانتیک و دلبرانه بهم نگاه کرد که یکی از دوستای صمیمیش زد پس کلش و کشوندش تو بغل خودش .بعدشم همه 
 ریختن سرش . نیشم عین بچه های دوساله باز شد که الناز زد به پهلوم و گفت : ببند ماهی نره توش 

 زه احساس میکنم محمد بی حوصله و سرده باهام به الناز نگاه کردم و گفتم : نمیدونم چرا چند رو
 گفت : اوهوم دقیقا. منم از حالت چهرش فهمیدم حوصله موصله نداره ولی چرا شو ..شاید تو بدونی 

 _: من ؟ منه اصال نمیدونم .اگه ام چیزی باشه به من نمیگه 
رونی همه از خوشگذش آمد گویی می کردیم. با هم رفتیم به مهمونایی که پشت دور میزاشون نشسته بودن سر میزدیم و خو

پوستاشون برق افتاده بود و میرفتن وسط با حال مست و پتیشون چه قرایی که نمیدادن . دخترا و پسرائم که اون وسط باهم 
 الس میزدن و انگار نه انگار اینجا جمهوری اسالمی ایرانه. خخخ خوبه حاال خودت باعث این مهمونی کثیف بودی .

محمد یکم حال و روزش بهتر بود اونشب .نصبت به شبای قبل منظورمه ولی بازم با من همونطور سرد و بی تفاوت بود 
.پشت یکی از میزای گرد که خالی بود نشستم و تماشاشون گردم. ولی نمیدونم چرا حس میکردم یه جفت دست با ناخونای 

دلدردم شدید تر میشد . یه صدایی اومد که نگاش کردم و متوجه شدم بلند داره تو دلم رخت میشوره . هر چقدر هم میگذشت 
یکی از دوستای صمیمی محمده بهم گفت : اال خانم همه منتظر گل سرسبدن .بیا کنار شوهرت وایسا میخواد شمع فوت کنه 

 . 
 یکی از دوستاش به شوخی گفت : آخه من نمیدونم این خر پیر دیگه تولد میخواست چکار 

رفتن از خنده حتی خود محمد. همون مرد مو سفید باحاله به من اشاره کرد و گفت : خب بابا این بچه دلش خواسته  همه ریسه
 برا شوهرش تولد بگیره به تو چه 

به زور از جام بلند شدم و با چشمایی که تار و تور میدید بهشون نگاه کردم داشتم میرفتم سمتشون که فشارم افتاد و با شدت 
وی یکی از میزا و بعدشم بیحال افتادم رو زمین. صداهای محوی می شنیدم و آدمایی که سمتم میومد و تار میدیدم و افتادم ر

غیر قابل تشخیص بودن به غیر از یه نفرشون. اون و حتی با چشمای تار و تورمم میتونستم تشخیص بدم .همونی که از بین 
از دیدن کلی خون لخته شده روی زمین چشمام کامل بسته شد و دیگه صدایی جمعیت اومد سمتم و از رو زمین بلندم کرد. بعد 

 .نشنیدم 
با تکونایی که میخوردم فکر کردم رو تخت بیمارستانم ولی وقتی دیدم تو ماشینم ناامید شدم چون زیر شکمم وحشتاک درد 

 ت : چی قربونت برم درد داری شتم رو دلم و ناله کردم .صدای آرامبخشش پیچید تو گوشم و گفدستم و گزامیکرد. 
 اخمی کردم و سرم و تکون دادم .دستم که تو دستش بود و بوسید و گفت : االن میرسیم یه کوچولو تحمل کن .

تو حالی بودم که اون دست فرمون فوق العاده محمد تو نظرم خیلی مضخرف میومد و با حر تکونی دلم بیشتر به پیچ و تاب 
 برو  شونه ی محمد و چنگ زدم و گفتم: یواش میفتم . بیقرار شدم و رو
 گفت : االن خوبه ؟ دوباره دستم و گرفت و 

 با سر گفتم آره . چشمام و رو هم گزاشتم که نگام کرد و گفت : االن میرسیم قربونت برم نخواب فعال 
ی کنن و ترس و وحشت تو خیلی ترسیده بود دلم برای معصومیتش یه ج.ری می شد. عین پسربچه هایی که مامانشونو گم م

لم بد بود گریه میکردم ماشین و نگه داشت و پیاده شد و از سمت خودم بغلم کرد. انقد حا چشماشون به راحتی دیده میشه.
ا سریع گزاشتنم رو تخت و میبردنم ناکجا آباد. محمد لباسش خونی بود و دست تو حس میکردم دیگه کارم تمومه . پرستار

پیشم بود .مثل یه خواهر همیشه کنارم بود . چشمام و بستم و نمیدونم بقیش چی شد. مردم یا یا هنوزم زنده  دستم میومد. النازم
 قبل از رفتنم خانوادم و فقط یکبار می دیدم.  ام. کاش

به محض بیدار شدن رو تخت نشستم و اطرافم و نگاه کردم. سردم شد و پرده ی سفید رقصون به سر و صورتم میخورد 
برگشتم ببینم کیه که فقط دنباله ی لباسش و دیدم و بعدم شدم برم پنجره رو ببندم که حس کردم کسی داره نگام میکنه .  .بلند

 ناپدید شد . گفتم : هی خانوم 
رفتم تو راهرو که دیدم کسی تو راهرو نیست. تا انتهای راهروی خلوت رفتم و بعد چشمم به یه در بزرگ طالیی رنگ 

نور شدید چشمم و زد و بعد که برام یکم عادی شد رفتم سمت همون خانومه که پشتش بهم تش بازش کردم. خورد و رفتم سم
بود . بهش که نزدیک شدم حس کردم با یه مردی که روبه روشه حرف میزنه. چهرش مشخص نبود فقط قد بلندی داشت 

لبخند زد .چشمام گرد شد و تعجب کردم چون ن برگشت سمت و بهم . یکم که جلوتر رفتم اون زمثل شاهزاده ها میموند 
خیلی شبیهم بود . نه نه اشتباه نکنید اون..نازنین نبود .دستش و با مهربونی به سمتم دراز کرد که برم پیشش. شبیه فرشته ها 

 ؟ بود. مخصوصا با اون لباس دنباله دار و حریر نقره ای پر تاللوء.دستم و گزاشتم تو دستش و گفتم : مامان بزرگ
یکم با چشمای جذابش نگاهم کرد و بعد لبخندش عمیق تر شد. بردم نزدیک تر و دستم و گزاشت تو دست مردی که اونجا 

نید چقد زیبا شده بود. بهم لبخند میزد که حس کردم دورم پر اکلیل شد و بود. یا بهتر بگم محمد خودمون. نمیتونید تصور ک
لباس من هم مثل مامان بزرگم یه لباس دنبال دار نقره ای شد. بهش ذوق کردم و مامان بزرگم اومد نزدیک و هردومون و 



گرمای گزاشت رو لبام . که خیلی گنگ و محو بود . محمد صورتش و بهم نزدیک کرد و لباش وبغل کرد بعد یه حرفی زد 
 خیلی لذت بخشی تو کل رگ و ریشه ی بدنم جریان پیدا کرد. 

 _:م...محمد 
دستی پیشونیم و نوازش کرد .چشمام و باز کردم و دکتر سن باال و مهربونی رو دیدم که بهم لبخند میزد. بعد رفت بیرون و 

دن از بیدار شدنم . کمکم کردن رو تخت بشینم . گفتم : مگه بعد از چند ثانیه الناز و ملیکا اومدن داخل و کلی خوشحال بو
 عصر  7تا االن که ساعت  10من چه مدت بیهوش بودم .ملیکا روبه روم نشست و گفت : از دیشب ساعت 

 دستم و رو شکمم گزاشتم و پرسیدم : بچم ...
اومد که تو چهارچوب در ایستاده بود و به هم نگاهی انداختن و چهره هاشون غبار غم گرفت. صدای همون دکتر مهربونه 

 گفت : خانومای عزیز امکانش هست من چند دقیقه ای با این دختر قشنگم تنها باشم ؟
الناز و ملیکا به من لبخندی زدن و بیرون رفتن . دکتر روی صندلی روبه روم نشست و گفت : میدونی دخترم بعضی . وقتها 

فکر میکنه که من تاوان کدوم اشتباهم و دارم پس میدم ؟ میدونی ؟ اوایل یک حادثه که یه اتفاقاتی میفته که آدم با خودش 
اتفاق میفته از همه چیز حتی خودت تنفر پیدا میکنی و تا سالهای سال اصال شاید تا آخر عمرت نفهمی که چرا اون اتفاق فقط 

ا می کنن. از بین اون همه آدما تو یه فرد متفاوت میشی یه واسه ی تو افتاده ولی...اینا اتفاقا هستن که تو رو از بقیه آدما جد
آدم قوی که هرروز داره پیراهنای جدیدی پاره میکنه تا به حکمتای بزرگ خدا دست پیدا کنه و در نهایت به یه الماسی تبدیل 

 میشه که هیچ ارزشی در مقابلش قابل مقایشه نیست. میفهمی چی میگم ؟
ا چشمای پر از اشکم به زمین چشم دوختم و با سر حرفشو تایید کردم. بلند شد اومد سمتم و میدونستم منظورش چی بود. ب

دستش و گزاشت رو شونم و گفت : منم چند سال پیش پسر یکی یدونم و از دست دادم. در اثر تصادف .اون بیست و یک 
 سالش بود . میدونی چیش جالبه ؟ 

 ؟ اشکام و از تو صورتم پاک کردم و گفتم : چی
 _: اینکه همسر تو خیلی بهش شبیه .دقیقا همونقدر زیبا و مرد..

 لبخندی زدم و گفتم : بابت پسرتون خیلی متاسفم 
موهام و نوازش کرد و گفت : اون خیلی نگرانت بود. وقتیم فهمید که تو به هوش اومدی با چشمای خیلی غم زده ای ازینجا 

 ،ازت شرم زده بود.  بیرون رفت.چون نمیخواست تو چشمات نگاه کنه
نگاش کردم که گفت : خب دخترم من داروهات و میدم یکی از خواهرات برات بگیرن. االنم میتونی مرخص بشی فقط هفته 

 ای یک بار بیا پیش خودم که معاینت کنم و از حالت باخبر بشم زیبا روی 
ای که بچت و از دست دادی ..میدونید چه  ازش تشکر کردم ولی وقتی تنها شدم خیلی حس عجیبی داشتم. حس غروب جمعه

حسی داره.مثل این میمونه که تو توی دنیای سرتاسر سفید و پوچ گیر افتاده باشی و هرچقدر بیشتر پیش میری بیشترهم به 
 پوچی میرسی .

تا وقتی که محمد  الناز کمکم کرد از ماشینش پیاده شدم بعد با هم رفتیم سمت اتاقم و کمکم کرد روی تخت خوابیدم. گفت: من
 برگرده خونه پیشت میمونم .برای یکی دو ساعت دیگه ام میان برات یه سرم دیگه میزنن که حالت خوب خوب شه

 لبخندی زدم وگفتم : یکم میخوابم خیلی خسته ام
 گفت : باشه منم میرم بیرون که برای لپات سوپ خوشمزه آماده کنم 

همیشگی به چشمام برگشت و چکید پایین.الناز نگاه خواهرنه ای بهم انداخت و همزمان با لبخندم دوباره اون حلقه اشک 
 نشست کنارم و پشت شونم و با دستش نوازش کرد و گفت : قربونت برم میدونم سخته شنیدنش ولی قسمت این بوده 

لی این موقعیت برای هممون اشکام و پاک کردم و با سر حرفشو تایید کردم و دوباره ادامه داد : شاید فکر کنی الکی میگم و
سخته.تو خواهر کوچولوی منی .حتی مانیم هربار که زنگ میزنه حالتو میپرسه.همه نگرانتن مخصوصا...مخصوصا محمد 
که جونش واست در میره. میدونی وقتی تو بهش گفتم تو بهوش اومدی چی بهم گفت ؟ گفت ای کاش من هیچوقت وجود 

 ه.می گفت کاش حداقل خدا بهم لیاقت داشت اال رو بهم میداد.نداشتم که اال این همه سختی بکش
بعدشم که ازونجا زد بیرون و االنم مسلما کلی با خودش داره کلنجار میره سر این قضیه. سعی کن هم به خودت مسلط باشی 

 هم به محمد کمک کنی انقدر از بابت بالهایی که سر تو ،سر جفتتون اومده احساس بدی نداشته باشه. 
اخت روم .چشمام بعد از این همه حرفای قشنگ و تفکر برانگیزش کمکم کرد دوباره بخوابم رو تختم و پتو رو هم اند

میسوخت بخاطر گریه ی زیاد .بستمشون و سعی کردم یکی دوساعت بخوابم که درد شکمم برطرف بشه.چون هنوزم درد 
 میکرد. 

ن میخوره . آره خودشه سرم و باد زدم. حس کردم چیزی داره تو دستم تکوگرمم شده بود . پتو رو زدم کنار و با دستم خودم 
زده بودن واسم . اخمی کردم و نشستم رو تخت. انگار از پایین صدای موسیقی میومد. فکر کنم پیانو باشه. چشمام و بستم و 

باس کاموایی زخیم تنم بود ولی با گوشت و استخونم به آهنگ گوش دادم. چقدر قشنگ میزد .چقدر قشنگ میخوند. با اینکه ل



سرم و از دستم کندم و در و باز کردم .محمد خونه بود. یاد دیشب افتادم و با  نمیدونم چرا پاهام و دستام یخ کرده بودن .
اخمای درهم دستم و گزاشتم رو شکمم. محمد داشت میخوند. آهنگش چقد آشنا بود .ماله...ماله آهان آهنگ واسه ی فرهاد 

 بود.مهرداد 
 این بود متنش :

ست،یکم ن هایرستن  
م،یو تو کم بود من  

میخم بود نیزم یو پژمرده و تا رو خشک ! 
ست،یکم ن هایگفتن  
م،یو تو کم گفت من  
دم مرگ، انیهذ مثل  

میدرهم و برهم گفت نیآغاز چن از . 
ست،یکم ن هایدنید  

م،یدیو تو کم د من  
زییاز پا سببیب  

میدیرا پرس هایاقاق الدیم یجا . 
ست،یکم ن هایدنیچ  

م،یدیو تو کم چ من  
،یدار قال یگل دادن عشق رو وقت  

میدیرا ترس یحتا پرتاب گل سرخ سببیب . 
ست،یکم ن هایخواندن  

م،یو تو کم خواند من  
شکل سرودن را در معبر باد نیترو تو ساده من  

میبسته وا ماند یدهان با  
م،یو تو کم بود من  

هادانیو تو اما در م من  
میخوانیما م یاندازه نکیا ! 

مینیبیما م یبه اندازه ما ! 
مینیچیما م یبه اندازه ما ! 
مییگویما م یبه اندازه ما ! 
مییرویما م یبه اندازه ما ! 

و تو من  
 

به این قسمت آهنگ که رسید متوجه من شد که باالی پله ها وایساده بودم و نگاش میکرد. دستای کشیدش و از روی پیانو 
پایین تر رفتم و یکم بهش نزدیک شد. با دیدن چشمای ستاره دارش برداشت و موهاش و از روی پیشونیش کنار زد. 

احساساتی شدم و یکم چشمام خیس شد. کالفه سرش و پایین انداخت و نفسش و بیرون داد .بعد سرش و آورد باال و یه 
 دستش و برام باز کرد و گفت : بیا اینجا 

رو شونش و به هم دیگه نگاه کردیم. نه اون حرفی میزد نه رو پاش نشستم و جام و تو بغلش محکم کرد. بعد دست انداختم 
سرم و گزاشتم رو سینش و اونم با سرانگشتاش موهام و نوازش میکرد و سرم و آروم میبوسید. گفتم : اگه از من  من .

 بدت بیاد حق داری 
 خندید و گفت : من چرا باید از تو بدم بیاد؟

تو شکم من مردگفتم: چون بچه ای که انتظارشو می کشیدی   
با اون ستاره های تو چشماش نگاهم کرد و گفت : واقعا فکر میکنی این اتفاق تقصیر تو بوده ؟ تویی که این همه اذیت 

من شدی ؟ خودتم میدونی همه اینا تقصیر بی لیاقتی مثل من بوده.منی که حتی انقدری عرضه نداشتم که مواظبت باشم. 
بالیی که سرتو ،سر خودم آوردم بی قراره. اگه اون شب از عصبانیت بهرام و هل  خیلی حس بدی دارم .قلبم به خاطر

 نمیدادم به تو نمیخورد که به خاطر اون ضربه بچمون سقط بشه 



چشماش و بست و سرش انداخت پایین. دست کردم تو موهاش و خواستم تو چشماش نگاه کنم که چشمای خمارش و یکم 
تو عمرم تو چشمای کهکشانیش حلقه ی اشک دیدم. باز کرد و من برای اولین بار   

 سرم و تکون دادم وگفتم: نه نه محمد هیچکدوم ازینا تقصیر تو نبوده .خدا واسمون اینطوری خواسته 
وی شونم و توی موهام نفس می کشید منم موهاش و نوازش مکیردم که همونطوری که رو پاهاش بودم سرش و گزاشت ر

 آروم بگیره .
 روی صندلی جلوی کنسول نشستم و پاکت تو دستم و باز کردم. دوتا بلیط سفر به ایتالیا 

از طرف خاله جون برای کادوی تولد محمد بود که البته بیشتر واسه جفتمون بود. دو تا بلیط سفر به هاوایی برای ماه 
شنیدن صدای بینگ و بنگ فهمیدم این بچه  عسلمون. کاش محمد قبول کنه  که بعید میدونم .رفتم دم در اتاق ارشیا و با

همچنان داره بازی میکنه. اخم الکیی زدم و رفتم تو و مثال عصبانی شدم و گفتم :که مسواکتو زدی و میخوای بخوابی 
 هــــــــــــان. 

 با چشمای خوشگلش نگام کرد و گفت : خاله یکم دیگه میخوابم این و تا آخر برم باشه؟
 ه االن باز دیر میخوابی صبح بیل باید بندازم  زیرت تا بیدار شی گفتم : نه نه نمیش

برگشتم دستگا بازیشو خاموش کردم که پوفی کرد و رفت تو تختش . بوسی از پیشونیش کردم  و رفتم بیرون که بخوابه . 
.یکم ازش رنگ کردم  نشستم رو زمین که بقیه ی تابلوی نقاشیم و که خیلی محشر و هنری شده بود و تموم کنمتو اتاق و 

که حس کردم از بیرون تراس صداهایی میاد. بلند شدم رفتم لب پنجره و از الی پنجره نگاه کردم ببینم کسی بیرونه یا توهم 
زدم.وقتی دیدم که توهم زدم برگشتم سر کارم و دوباره شروع کردم به رنگ کردن. دوباره حس کردم صدای دوییدن پا 

شدت در اتاق باز شد که من بیچاره رو به وحشت انداخت . محمد با چشمایی که انگار ترسیده بود به میاد از بیرون اتاق.با 
 من نگاه کرد و گفت : تو اینجایی عزیزم ؟

حس کردم یه چیزی شبیه اسلحه گزاشت پشت شلوارش و اومد سمتم .از رو زمین بغلمو کرد و نشست روی 
 دم و گفتم : اتفاقی افتاده ؟تخت.همونطور که رو پاش بودم بهش نگاه کر

 سرش و به چپ و راست تکون داد و گفت :نه ،نه عزیزم همه چی رو به راهه .
 یکم سرش و به اطراف چرخوند و گفت: بخوابیم؟

. من و گزاشت را تخت و خودش کتش رو درآورد انداخت رو صندلی و برگشت  چشمام و مالیدم وگفتم: آره من خوابم میاد
 ؟گفتی اون عروسک و خاله واست فرستاده بود درسته گفت : اال تو 

گفتم : آره روی کارت پستالی که باهاش فرستاد نوشته بود از طرف خالس. اخمی کرد و گفت : ولی میدونی چیه ؟ من 
امروز زنگ زدم بهش که بابت کادو تولد تشکرکنم . از بابت فرستادنم تشکرکردم ولی..تعجب کرد و گفت اون هیچ 

 عروسکی نفرستاده 
 کی فرستاده ؟ چشمام گرد شد و گفتم: اگه نفرستاده پس

پشت سرش راه افتادم تو راهرو رفتم تو اتاقی که مال من بود یکم با خودش فکر کرد و بعد از اتاق رفت بیرون .
محمد عروسک و گرفت تو دستش و نگاهی بهش انداخت .بعد شروع کرد به باز کردن وعروسکم و گزاشته بودم داخلش. 

. وای خدا لباس عروسک یه قسمت پارگی داشت. محمد زیپ لباسش  شیشه ی ویترینش و خود عروسک و درآورد بیرون
نشستم کنارش گفتم : این و از پشت باز کرد و یه دوربین کوچولو از داخلش درآورد بیرون .با تعجب به هم نگاه کردیم و 

 و کی فرستاده ؟
 _: احتماال کار خود کثافتشه میخواسته از اتفاقات تو خونه سر دربیاره 

 کیو میگه . اون انقدر به ما نزدیک بوده و ما نمیدونستیم ؟ میدونستم
خیلی ذهنم در گیر شده بود نمیتونستم بخوابم .محمدم مثل من بود دستاش و زیر سرش قالب کرده بود و به سقف نگاه 

 گفتم : به نظرت کی برای همیشه از شر این آدم خالص می شیم ؟ میکرد.
 نگام کرد و چرخید سمتم. بغلم کرد و گفت : خیلی زود فقط کافیه چشمات و به هم بزنی 

به چشماش نگاه کردم و گفتم : من چکاره ام آخه که دست از سرم برنمیداره .سر پیازم یا ته پیاز ؟ چرا دست از سرم 
 برنمیداره ؟ 

این سوال منم هست . ولی تا وقتی من هستم نمیذارم  لبخند مهربونی زد و با پشت دستش صورتم و نوازش کرد بعد گفت :
 نوک دستش بهت بخوره خودم مثل کوه مواظبتم اصال نترس . 

 من لبخند زدم و چشمای خوابالودم و به چشمای کهکشانیش دوختم. با صدای آرومش گفت : شب بخیر نخود فرنگی من 
 گفتم : شب بخیر 

  به خواب گرم و عمیقی رفتم . چشمام و بستم و تو آرامش عجیبی توی بغلش



چشمهام و یکم نیمه باز کردم ببینم  این باد خنک از کجا میاد . چشمام تار میدید و انگار که همچنان هوا تاریک بود.محمد 
و تو چهاچوب در دیدم که داشت نگاهم می کرد. بعد رفت بیرون از اتاق و من آروم صداش کردم ولی نشنید . با همون 

. نزدیکش که شدم بازم رفتم تو راهرو و حرکت کردم به سمت محمد که وایساده بود و داشت نگاهم میکرد چشمای نیمه
حس کردم یه چیزی این وسط درست نیست. قیافش با محمد فرق میکرد نیشخندی زد و دستش و آروم رو کمرم گزاشت 

 بعد ازون چیزی متوجه نشدم .در دهنم که کم کم چشمام رفت و بعد تا اومدم عقبی برم دستمالی گزاشت 
ورد و چون بی جون بودم نمیتونستم تکون بخورم و ببینم کجام .اخمی کردم و با سرگیجه ای که بدنم تکون تکون میخ

داشتن چشمام و باز کردم . رو به روم نشسته بود و وقتی دید بیدار شدم خندید و گفت : به به شاهزاده خانوم .می بینم از 
 ـازتون بلند شدین خواب نــــــــ

 کی هستی .ازم چی میخوای ؟گفتم : تو دیگه 
تک خنده بلندی کرد و گفت : نه بابا ؟ خوب بلدی فیلم سینمایی بازی کنی . وقتی رسیدیم به اونجایی که باید ..میفهمی که با 

 کی طرفی و ما  باهات چکار داریم .
 یکم فکر کردم و گفتم : تو..تو اصال تو خونه ی ما چکار می کردی ؟ زود باش من و برگردون خونه 

 چشم و ابرویی اومد و گفت : حتما برت میگردونم خونه 
خیلی ترسیده بودم ولی نمیخواستم اون عوضی بفهمه. این ..این همونی بود که پارسال اومد تو خونه و من فکر میکردم 

در و روم بست و من اونموقع فکر میکردم محمد بوده. ماشینش خیلی بزرگ ی که من و پرت کرد تو اتاق و محمده .همون
بلند شدم رفتم سمت در ماشین و خواستم بازش کنم ولی قفل بود. گفتم : به رلننده بگو نگه بود و دو تا مبل روی هم داشت. 

 داره میخوام پیاده شم 
 خندید و گفت : چشم حتما 

 لند گفت : آقای راننده بزن بغل این خانوم پیاده میشهبعد ب
 بعد با خنده خیلی رو مخی گفت : می بینی واینمیسه تقصیر من نیست 

 عصبانی رفتم سمتش و گفتم : بگو نگه داره 
 بلند شد و گفت : ببین صداتو واسه من باال نبر 

 به اطرافمون نگاه کردم و گفتم : ما کجاییم 
 گفت : عرضم به خدمتتون که شما االن سه ساعته که تو مسیر هرمزگانی 
 گفتم : چی ؟ از جونم چی میخوای ؟ چرا حداقل نمیگی با من چکار داری 

 گفت : نه اشتباه نکن .من با تو کاری ندارم اونی که باهات کار داره االن داره واسه ی رسیدنت لحظه شماری می کنه 
رو صندلی که اومد نشست کنارم و گفت : فکرشو بکن وقتی از ایران بفرستیمت بری اون م با چشمای پر اشک نشست

 محمد احمق چه حالی بشه . 
 ژست گرفت و گفت : مرد عاشق پیشه هه 

 گفتم : خفه شو اسمش و به دهن کثیف نجست نیار آشغـــــــال
م ساعت که نمیدونستم همچنان چه بالیی داره سرم قدر عصبانی میشدم خوشحال تر میشد. بعد از تقریبا یک ربع نیهر چ 

میاد از ماشین تو جایی مثل اطراف شهر که هیچ خونه ی دیگه ای جز یه ساختمون بزرگ نبود پیادم کردن و بردنم سمت 
همون خونه ای که شبیه عمارت قدیمی بود. خیلی متروکه و ترسناک به نطر میومد. بازوم و ازتو دست بادیگاردی که 

م گرفته بودم به زور بیرون کشیدم . اون مرد نیشخندی بهم زد و رو به خانمی که فکر کنم کلفت بود گفت : این خانوم محک
 و به اتاقی که آقا براش در نظر گرفته هدایت کن 

تو زنه که لپای خیلی بزرگی داشت و چاق بود نگاهی به من کرد و پشت به من رفت به سمت اتاقهایی که کنار هم بودن .
 راهرو فرصت و غنیمت شمردم و گفتم : خانوم شما میتونید به من بگین که من و برای چی آوردن اینجا.

 زنه نگاهی به من کرد و بی تربیت بدون اینکه جوابی به من بده در یکی از اتاقارو باز کرد و گفت : اینجا اتاقته برو تو 
ب و کمد توش بود نگاهی انداختم که گفت : کاریو که میگم زود تر گنگ و نامفهموم به اتاقی که فقط یه تخت و چندتا چو

 انجام بده 
 یه تای ابروم و باال انداختم که خیلی جدی گفت : لطفا 

نشستم رو به ناچار داخل اتاق شدم و در و بست . چند بار دستگیره در و تکون دادم که دیدم لعنتی در و روم قفل کرده .
تخت و سرم و بین دستام ماساژ دادم .خیلی کالفه بودم و دلم میخواست فقط ازین بال تکلیفی مسخره دربیا. پاهام و 

هیستیریک تکون میدادم  وبا دندون به جون لبای بیچارم افتاده بودم . در باز شد و من وایسادم سر پا. یه پسر مشکی با 
توی ماشین بود. یکم که فکر کردم قیافش یه خرده به محمد میزد. ولی نه به جذابیت قیافه ی خشن تقریبا شبیه همون که 

 اون فقط خیـــــــــلی کم. کنجکاو نگاش کردم که خیلی سرد و خشن با سر اشاره کرد و گفت : بامن بیا 



 _: ک..کجا ؟ 
 دوباره سرد نگام کرد و گفت : خودت میفهمی .انقد سوال نپرس 

وا من که فقط یه بار سوال پرسیدم .اینم که اعصلب نداره . پشت سرش رفتم و پشت یه در بزرگ قهوه ای رنگ وایسادیم 
 . در و باز کرد و گفت : برو تو 

نگاش کردم و بازم خواستم یه سوال بپرسم که دیدم عین سگ نازی آباده گفتم بیخیالش .رفتم تو که در پشت سرم بسته شد . 
فتم و به اطرافم نگاه کردم. اتاق بزرگی بود . باز جای شکرش باقیه اگه موهام پیداست و پابرهنه اومدم لباسام دلشوره گر

صدایی تو اتاق پیچید که توجهم و جلب کرد . می گفت : خب خب دختری  لش و کاموایی و گشادن وگرنه شرفم میرفت .
 که دنبالش بودیم . چه عجب چشممون به جمالت روشن شد 

آروم از تو اتاقکی اومد بیرون و چرخید سمت شم میچرخوندم ببینم صدا از کجا میاد. که دیدم یه مرد سن باال و قد بلندی چ
 من . به لیوان چای تو دستش نگاهی کردم و گفت  : تو کی هستی ؟ واسه چی من و از خونم دزدیدی ؟

ز برو خداروشکر کن اون شوهر جنتلمنت مثل شیر خندید و گفت : من و میشناسی. اسمم زیاد به گوشت خورده . با
 مواظبت بوده وگرنه زود تر از اینا تو چنگم افتاده بودی 

 اخم کردم و گفتم : انقدر حرف و نپیچون بگو با من چیکار داری ؟
 گفت : بشین ، میگم بهت 

 نشستم و گفتم : زود تر چون میخوام برگردم خونه 
 گفت : بهت میگم ولی قول نمیدم برگردی خونه 

نشست پشت میزش که انگار پدرخوانده بود گفت : یه پسره ای بود که از فقر و بدبختی و داشتن یه مادر مریض ، به 
بیماری ام اس دچار میشه و با اون حال خرابش مجبوره که بره کارگری کنه تا یه درآمد بخور نمیر دراره .انقدر باید کار 
کنه که خرج درمان مامانش و دراره ولی...بازم نمیتونه . انقدر مادره زجر میکشه از مریضیش که پسره با تموم عالقه و 
وابستگیش به تنها کسی که تو زندگیش داره مجبور میشه با یه بالشت مامانشو خالص کنه و بعد ازون چشمای پسر پر از 

 خون ، کینه و نفرت میشه . 
 ا چه ارتباطی به من داره ؟گفتم : خب ؟ این

_: میگم بهت . اون زن مادر من بود . و اون آدم دختری بود که مادر بزرگ دیوونه ی تو به خاطر فراموشیی که داشته 
مادر من و تو بچگی ، تو کشور غریب وسط خطرناک ترین خیابون ول میکنه و میره . جایی که مادر من و بر میدارن 

ن و اونم بعد ازینکه از دست بچه دزدا فرار میکنه گیر یه مرد آشغال میفته که در ازای بر می برن تا کلیش و بفروش
 طرف کردن نیازای مالی ، نیازای جنسیش و توی اون سن کم برظرف کنه و...

حرفش که قطع شد یکم مکث کرد و ببا عصبانیت لیوان و کوبید روی میز و خرد شد. نفس عمیقی میکشه و با دندونای 
سالش بود. انقدر ضعیف  15ده شده ادامه میده : مامانم ازون مرد نجس باردار میشه و من و به دنیا میاره ، وقتی فقط فشر

 میشه که تا آخر عمر بدنش به مشکل میخورد و هرروز زجر می کشید. 
 به زمین خیره شد و با افسوس گفت : هیچوقت رنگ خوشبختی رو به چشماش ندید 

تو آینده ای نه چندان دور دمار از روزگار اون مرد درآوردم .به خاک سیاه با عصبانیت و اخم بلند شد و گفت : منم 
نشوندمش. اول نامزدش و از ریخت انداختم بعدشم خودش و شکنجه دادم .االنم که هر هفته از دستای خودم شالق میخوره 

 و مثل گاو صدا میده . 
با نفرت به من نگاهی کرد و گفت : آره ..حاال نوبت شماهاس که بیچاره بشین.اگه اون روز اون زن آلزلیمری مریض 

مادر من و ول نمیکرد ماهم مثل شما ها از اول ، پــــــــولدار بودیم ، تنها مشکلمون کالسای تابستونی بود. ولی حاال به 
 همتون نشون میدم. 

و با حرص گفت : میدونم خانوادت چقدر دوست دارن .مخصوصا اون فرهاد الدنگ . منم یه  ابروهاش و باال انداخت
 کاریشون میکنم که تا آخر عمرشون زار بزنن. 

با فریاد گفت : مثل من که کل عمرم زار زدم . بعد از توام میرم سراغ شوهرت اون پسر آشغال که برای خودش بهترین 
 نه .اونم با پولی که حق من و مادرم بود رستوران ایران و رو شصتش میچرخو

مسلما اون رستوران و میدادن اخمی کردم و گفتم : تنــــد نرو اون رستوران مال خودشه ،حقشه ، واسش زحمت کشیده . 
 به توئه بی عرضه نمیتونستی انقدر بزرگش کنی 

یدم .کل خانواده ی پطروسیان و به عزا دندوناش و روی هم فشرد و با خنده هیستیریک گفت : بی عرضه رو بهت نشون م
 ی تو میشونم حاال ببین 
 بعد بلند داد زد : امیر 

  207در باز شد و همون پسره با حالت مستی اومد تو و مرده گفت : این هرزه رو بنداز اتاق 



م اتاق خودش بوده که خیلی شیک بود و فکر کنپسره به زور بازوم و گرفت و کشوندم تو راهرو و پرتم کرد تویه اتاقی 
باشه . عین وحشیا پرتم کرد روی تختش و در گوشم گفت : ازین اتاق رفتی بیرون چیزی به بابام نمیگی وگرنه با دستای 

 خودم خفت می کنم . 
اشت رو لبام و عین وحشیا تقال میکردم از زیر دستاس نجات پیدا کنم ولی من و محکم گرفته بود و یهو لباش و گز

دستم و گزاشتم رو سینش و حولش دادم عقب که وحشی تر شد و انقدر لبام و محکم میخورد که خون افتاد و میخوردشون. 
با گریه ازش خواهش میکردم ولم کنه .خنده های هیستیریک میزد و بعد افتاد به جون گردنم و فکر کنم تا جایی که جا 

با ناخون می کشید روی بهشتم .لباسش و چنگ گرفتم و گفت داشت سیاه و کبودم کرد. بعد شلوارم و به زور کشید پایین و 
 : تو ام مثل بابات یه آشغال به تمام معنایی 

 خندید و نزدیک گوشم گفت : جــــــــــــــــون .میخوای ازین آشغال تر بشم ببینی جوجه خوشگل ؟
مردونش و با یه حرکت کرد توم و فشار میداد. من همچنان جیغ میزدم و تقال میکردم ولی انگار کر بود . گفت : محمد 

 الشی عجب چیزی برا خودش دست و پا کرده . 
همش عقب جلو میکرد و من انقدر گریه کردم و درد کشیدم که از هوش رفتم و بی حال رو تخت افتادم. چشمام نیمه باز 

 بود. با نگران میزد به صورتم و صدام میکرد .ولی انقدر بی حس بودم که چشمام بسته شد و صداشو نشنیدم. 
تو اتاق بودن و داشتن نگام و برم نگاه کردم . یه چند تا دختر  با ترس و لرز پریدم از کابوسی که داشتم می دیدم و به دور

 میکردن . یکیشون که خیلی ابروهای پهن سیاه داشت و قیافش خشن بود از پشت زد رو شونم و گفت : تو سوگلی جدیدی ؟ 
هشون هیچ توجهی بعد با چشم و ابرو به تخت اشاره کرد و گفت : هرکی سوگلی بشه رو تخت میخوابن ما بقی بدبختن و ب

 نمیشه 
به سر تا پاش نگاهی کردم واومدم حرفی بزنم که یه صدایی از پشت سر همین زنه اومد و گفت : سوگلی باشه یا نباشه به 

 تو ربطی نداره پس راتو بکش برو 
رو تخت  اونم یه چشم و ابرویی برا اون یکی دختره که چشماش آبی بود نازک کرد و رفت. همین دختر چشم آبیه اومد

کنارم نشست و گفت : من سورنام .ببین اصال به حرف این احنقا گوش نکن .اگه میان حرفی بهت میزنن از روی حسودیه 
 .مخصوصا این شوکت که از همه خزو خیل تره و هیچکس بهش نگاهم نمیکنه . 

 گفتم : من و برا چی آوردن اینجا ؟
شدیم . خوبا رو با پول  ا دخترایی هستیم که توسط سردار خان دزدیده_: ای بابا توام که هنوز هیجی دستگیرت نشده .م

 .  مابقیم که خوب نیستن و همینجا میذارن که کلفتی کنن براشونخیلی غلنبه ای میفروشن به عربا 
 کلی با این حرفش دلشوره گرفتم و قیافم نگران شدم . 

. منم اویل خیلی امیدوار بودم که نامزدم نجاتم بده ولی هیچ دستش و رو بازوم کشید و گفت : میدونم خیلی برات ترسناکه 
 کس مارو اینجا پیدا نمیکنه 

چشمام پر اشک شد و سرم و رو زانوم گزاشتم . چند تا دختر بهم نزدیک شدن و یکیشون گفت : نگاش کن .دختره 
 چجوری برا مظلوم نمایی گریه میکنه 

 یکی دیگشون گفت : آره هنوز نیومده چقدر خوب باهاش رفتار می کنن ولی مارو چی میزنن سیاه و کبود می کنن 
 سومیه گفت : بله دیگه مگه نمی بینید سوگلی پسر سردار خانه 

 باز اولیه گفت : اصال ببینم مگه این جوجه فکلی مگه چند سالشه که انقد لی لی به الالش میزارن 
 رص و زیر لبی نگام کرد و گفت : هـــــــــرزه وسطیه با ح

 بعد اومد سمتم و یقه لباسم و کشید و گفت : اصال این به سن بلوغ رسیده که میخوان بفروشنش .هیچی ممه نداره 
خودم و از دستش نجات دادم که سورنا گفت : گمشید بابا. کونتون سوخته به این بیچاره چه ربطی داره . شما عرضه 

 ن خفه شین برید به کارتون برسید خودتون میشدین سوگلی اال داشتین
 صورت سورنا رو یکم فشار داد و گفت : واسه توام دارم تخود هر آش 

وقتی رفتن سورنا در گوشم گفت : اون مو خرماییه رو می بینی ؟ اون عاشق سهند پسر کو چیکه ی سردار خانه واسه 
 همینه که انقدر بهت حسودی می کنه 

سری تکون دادم و بی حوصله سرم و گزاشتم رو زانوهام و آروم اشک ریختم . سرم و که بلند کردم سورنای مهربون 
 گفت : بلند شو عزیزم برامون شام آوردن. بیا با من بخور تنها نباشی 

 لبخندی زدم و گفتم : اشتها ندارم تو بخور نوش جونت 
حرفی داد دستم . لبخند بی جونی زدم و لقمه رو از دستش گرفتم . شبم و با اخمی کرد و یه لقمه برام گرفت و بدون هیچ 

بی حوصلگی گذروندم و بعد که چراغا خاموش شد سرم و گزاشتم رو بالشت و بعد از کلی اشکای بی صدا ریختن چشمام 
پا میزدم بیشتر خفه  و روهم گزاشتم . کم کم چشمام داشت گرم میشد که حس کردم نمیتونم نفس بکشم و هر چقدر دست و



چیزی که روی صورتم بود و با تمام زور و بازوم پرت کردم عقب که با سرو صدایی که اومد همه از رو تخت  می شدم .
 بیدار شدن. سورنا با یه لیوان آب اومد سمتم و گفت : چیزی نیست نگران نباش اون دختر احمق داشت خفت میکرد. 

دستم و گزاشتم رو گلوم و سرفه کردم . آب و که خوردم در اتاق باز شد و همون زن پیشخدمته که بار اول دیدمش با 
 اشاره به من گفت : بیا بیرون 

 به سورنا نگاه مظلومی کردم که گفت : چیزی نیست نگران نباش 
 ی بفروشنت دختر موخرماییه خنده ای کرد و گفت : هه بدبخت دارن میبرن به عرب پاپت

دستام یخ کرد و با دلشوره از سورنا خداحافظی کردم و وقتی داشتم میرفتم برگشتم رو به اونا گفتم : مطمئن باشید آرزویی 
 که برای من می کنید چشم به هم نزده مثل برق و باد به خودتون برمیگرده 

ر که میرفت گفت : هرچی بهت می گن بگو چشماشون متعجب شد و بعدشم پشت سر اون خانوم رفتم بیرون . زنه همونطو
 چشم به خاطر خودت میگم میخوام حداقل هرجایی که هستی سالم باشی. امیدوارم که نجات پیدا کنی 
بود با پدرش حرف در اتاق و برام باز کرد که برم تو منم تشکر کردم و رفتم داخل . همون پسره که انگار اسمش سهند 

یرم شد این مرده باید پسر خالم باشه و مادر بزرگم چندین سال پیش به خاطر آلزایمرش خالم میزد.ینی اینطور که من دستگ
و ترک میکنه . نمیدونستم اینا رو . چه همه ی پشت پرده ها تو این یکی دو سال رو شدن. ولی به موقعیتی که داشتم حس 

 به آخر خط رسیدم .خوبی نداشتم . احساس میکنم 
 زدنشو با باباش قطع کرد و بعد گفت : بابا من بهت گفتم از کارت پشیمون میشی پسره با دیدن من حرف 

 ربطی نداره برو بیرون مرده ام عین وحشیا داد زد و گفت : به تو 
 سهند نیم نگاه پر غضبی به من انداخت و از کنارم رد شد و در و کوبید به هم . 

 بالفاصله بعد از رفتنش سردار گفت : همین فردا کاراتو انجام میدم 
 _: که چکار کنم ؟

_: کن دادمت به یه شاهزاده ی عرب .خیلی وقته عکستو دیده و بابت تو پول خیلی خوبی به جیب میزنم . میخوام فردا 
هزادهه دوست داره و باهات خوب سهیال هرکاری بهت گفت انجام بدی وگرنه من میدونم باتو. برو خداروشکر کن شا

 رفتار می کنه وگرنه توام مثل همه عاقبتت مرگ میشه فهمیدی ؟
اخمی کردم و گفتم : ینی میخوای من و بدی به یه عرب ؟ چطور روت میشه تو چشمای ومن نگاه کنی و این حرف و 

 بزنی 
 _: همین که گفتم .االنم برو بخواب که فردا عین مرغ پرکنده نباشی 

 دستم و کوبیدم رو میز و گفتم : تو غلط میکنی ...
نزاشت حرفم تموم شه و محکم کوبید تو صورتم . از درد افتادم روی زمین که بلند داد زد : سهیال بیا این جنازه رو جمش 

 کن 
 بگو چشم ؟ همون خانومه اومد زیر بازوم و گرفت و بلندم کرد. تو راهرو گفت : بهت چی گفتم دختر ! نگفتم هرچی گفت

دست و از دستش کشیدم و افتادم رو تخت و جوری که به زور صدام و خفه میکردم اشک می ریختم . همشون خواب 
 بودن . یکیشون تو خواب گفت : عـــــــــــه خفه خون بگیر هرزه .دهنتو ببند وگرنه میام گل می گیرمش

 دستم و گزاشتم رو دهنم و چشمام و روهم فشار دادم .
 لند شو _: ب

 چشمام و به زور باز کردم که گفت : با توام میگم بلند شو کلی کار داریم 
 بیحال نشستم رو تخت که سهیال گفت : زود باش دنبالم بیا کلی کار داریم 

 اخمی کردم و گفتم : سورنا کجاست ؟
 _: چی سورنا ؟

 ت و رفت دبی یکم فکر کرد و گفت : آهان اون همین امروز صبح دادنش به یه سیاه پوس
خیلی واسش ناراحت شدم . با قلب ناراحتم بلند شدم و دنبال سرش رفتم . گفت : برو تو اینجا آمادت میکنن و بعد از یه 

 که با شوهرت بری مراسم کوچیک با کشتی می فرستنت 
 _: با شوهرم ؟

 _:آره دیگه با همون شاهزاده عرب به اسم جمال 
. سهیال نگاهش از خشم روم آروم شد و اومد حرفی بزنه که لبش و به دندون گرفت و چونم لرزید و چشمام پر اشک شد 

 رفت . داخل اتاق شدم که یه دختر برنزه ای که اهل همونجا بود گفت : ده بشین دیگه میخوام درستت کنم دختر 
اشکام چکید رو گونه هام . نشستم روی صندلی رو به روی آینه و اون شروع کرد به آرایش کردنم . بغض کردم و کم کم 

 دختره گفت : چکار میکنی گریه نکن عزیزم آرایشت خراب میشه .ببین چقد قشنگ شدی ؟



 به زور لب و لوچم و جمع کردم و گفتم : من نمیخوام قشنگ بشم. من محمد و میخوام 
تمال اومد چشمام و پاک کرد که دختره نفس عمیقی کشید و چند باز کمرم و با دستش نوازش کرد. بعد رفت و با چند تا دس

آرایشم نریزه . یاد شب عروسیم با محمد افتادم. شبی که الناز آرایشم کرد. اون موقع غم جداییم از خانوادم و داشتم و 
 االن...

به خودم نگاه کردم .یه لباس عروس پف دار گیپور آستین پفی تنم بود و تور قشنگیم داشت.معلوم بود گرونه و اون عربه 
ظهر بود. یه غذای مختصری برای من و آرایشگرم آوردن و بعد ازون اومدن صدام  2خریدش. به ساعت که نگاه کردم 

ومد که صدام کرد. برگشتم سمتش که با بغضی که کنترلش میکرد زدن که برم . بلند شدم رفتم سمت در. صدای دختره ا
 گفت : خوشبخت بشی زیبا 

 لبخند بی جونی زدم و گفتم : ممنون 
از اتاق خارج شدم و دیدم سهیال بیرون منتظرمه . روی صورتم چشم چرخوند و خیلی جدی گفت : خب دیگه بریم که 

که با سهند سینه به سینه شدم . توی صورتم یکم ماتش برد و سرش جمال بک منتظرمونه .باهاش رفتم سمت در خروجی 
 و انداخت پایین و گفت : مبارکه 

 گفتم : خیلی ممنون 
 گفت : حیف که ...

سرش و کالفه تکون داد و رد شد.من و سهیال به هم نگاهی کردیم و دوباره رفتیم سمت در خروجی. بیرون یه ماشین 
. مردی از ماشین پیاده شد که به سی و خرده ای ساله میزد. قیافش بدک نبود ریا نباشه  لیموزین آخرین مدل منتظرم بود

جذابم بود برعکس تصوراتم از مردای عرب. سردار و اون یکی پسر بزرگشم بودن. به من نگاهی کرد که چند تا زدن 
د و بازوم گرفت. جمال اومد دستشون و جلوی دهنشون گزاشتن و کل زدن . سرم گیج میرفت و انگار سهیال متوجه ش

سمتم به عربی حرفی زد . با تعجب نگاه کردم که اون پسر بزرگه همونی که من واز خونه دزدید گفت : میگه خیلی 
 خوشحاله که دختری به زیبایی تو همسرش میشه 

 به این عرب خر ؟ من حتی یه لبخندم نمیزدم . پسره رو به باباش گفت : دختر بیچاره گناه داره بازم میخوای بدیش
 سردار نیشخندی بهش زد و گفت : تازه احساس خوشحالیم دارم 

پوزخندی زدم و گفتم : اون احساس خوشحالی نیست بچاره تو هرکاری کنی از درون بیشتر میسوزی . مطمئن باش تقاص 
 دونه دونه ی کارات و پس میدی 

 دم کی تقاص پس میده جوجه بلند خندید و صورتم و گرفت تو دستش و گفت : بهت نشون می
به عقب هلم داد که جمال من و گرفت و خیلی جدی رو به سردار حرفی زد که سردار نیشش و بست. بعد من و سوار 

لیموزین کرد و به زور دستم و گزاشت تو دست خودش. تو مسیر حرفایی به من میزد که نمیفهمم .فقط چندتا کلمه فارسی 
ی خارجی و عربی که مامانم نشون کرده بود قشنگ ترین. چشم و ابروت با آدم حرف میزنه گفت مثال : تو از همه دخترا

 و این چرت و پرتا 
تا نزدیکی ساحل که رسیدیم تقریبا هوا تاریک شده بود و من به زور بغضم و قورت میدادم .هر لحظه به عقب نگاه 

و ازش کمک میخواستم . حتی جمال اخمی کرد و با لحجه میکردم که شاید منجی من نجاتم بده . فقط خدا رو صدا میکردم 
 ازم پرسید : مضطربی ؟

که با سر الکی بهش گفتم نه نیستم .از ماشین پیاده شدم و با بی حالی سوار کشتی شدم .بر عکس جمال که داشت بال در 
کل می کشیدن . حتی تا لحظه ی اون دوتا بهم میخندیدن و خانواده ی جمال پشت سرهم میاورد من بالهام داشت میسوخت . 

آخر چشمم به پشت سرم بود ولی کشتی از اسکله جدا شد و من برای همیشه از دیارم ، از خانوادم ، از محمدم دور شدم 
.خداحافظ برای همیشه . مامان ، بابا ، لیا ، محمد دلم براتون تنگ میشه . اشکم رو گونم چکید و سرم گیج میرفت . حس 

ن شدیدی خورد. ولی اون تکون سرگیجه ی خودم بود. به سمت هیاهو برگشتم که با چیزی که دیدم کردم کشتی تکو
چشماس خیسم و با دستام مالیدم . سردار و دارو دستش یه سمت بودن و پلیسا و م..محمد من یه سمت دیگه ی کشتی وبه 

به جمال افتاد. سردار بلند خندید و گفت : نه  سمت ما نشونه گرفته بودن . محمد با غضب به من نگاه میکرد و بعد نگاهش
 خوشم اومد. شاهزاده ی رویاهات خودش و رسوند. 

سردار خودش و از پشت به من نزدیک کرد و محمد با باال آوردن اسلحش گفت : کثافت بهش نزدیک نشو. بهش دست 
 نزن 

 سردار گفت : محمد اشتباه نکن این دخترم یکی میشه مثل همون زن دیوونه ای که زندگی یه دختر و به آتیش کشید 
محمد نزدیک شد و گفت : نه تو اشتباه کردی که با تصورات غلط خودت و مامانت زندگیتون و کردین کینه و نفرت و 

  حرص بی پایه اساسی که فقط خودتون اونا رو باور دارین .
 سردار داد زد : خفه شو 



 محمد به اشاره سر به من گفت : اال رو ولش کن بذار بیاد اینطرف 
سردار کمر من و گرفت و جوری که انگار داشت با من تانگو میرقصید گفت : نه من این عروسک و برای خودم میخوام 

 .میخوام بالیی به سرش بیارم که همتون بیفتین به پام و التماسم کنید 
 محمد با داد گفت : گفتم ولش کن .بهش دست نزن که من گر بگیرم بد می بینی 

 سردار :اوه اوه شاهزاده ی رویاهات وحشی شد 
 پسر سردار گفت: تو که این همه سنگ این دختر و به سینه میزنی میدونی چه هرزه ایه ؟

رکاری کنه تو سگی نیستی که در موردش محمد گفت : خفه بابا دهن نجست و باز و بسته نکن که پر خونش میکنم .ه
 اظهار نظر کنی 

پسره خفه خون گرفت  و من از اون موقعیت که همه حواسشون بود استفاده کردم و بازوم و از تو دست سردار بیرون 
ن کشیدم و دوییدم سمت محمد و محمدم اومد سمت من. صدای شلیک گلوله بلند شد و محمد با سینه ی خونی افتاد روی زمی

 و منم حالم بد شد و با سر گیجه افتادم رو زمین و چشمام خود به خود بسته شد.
. 

چرخوندم . با ترس نشستم رو تخت و گفتم : بابا  چشمام و باز کردم و سرم و به اطرف  
 بابام که صورتش سمت پنجره بود برگشت سمتم و گفت : جان بابا پرنسس من .جان دلم 

کرد .در بازشد و من همه رو دیدم ، دوباره . مامانم ، لیا ، بابا فرهاد ، سارینا ،نیلو، مهسا  سرم و گرفت تو بغلش و نازم
.سینائم بود و همینطور بردیا داداش سارینا ، خانوم و آقای کیهان و همه ی فامیل و دوستام . حتی شاهینم بود و آخر سر 

چقدر دلم برا همه تنگ شده محمد و ببینم ولی پیداش نکردم. پارسا با چشمای نگران اومد تو و من بیشتر چشم چرخوندم تا 
 بود .مامان خوشگلم وای مامان قشنگم .خواهر عزیز تر از جونم و همه و همه .حتی دخترای حسود دانشگامون . 
یلی بهم بچه ی لیارو روی پاهام نشوندم و با جقجقه هاش بازی کردم .اونم میخندید و بهم ذوق میکرد. تو این دوسه روز خ

. من حالم خیلی بهتر شده بود .ینی قشنگ شده بودم االی پر شور و شر و شیطون سابق و حال و هوای عادت کرده بود 
خونه ام مثل قبل شده بود. گرم و پررنگ و صمیمی. ولی من هر چند وقت یه بار میرفتم تو الک خودم .اونقدری که همه 

از مهسا شنیدم که محمد برگشته به چرخوندن رستوران و شرکت رم بشم .نگرانم می شدن و باهام حرف میزدن تا سرگ
توی کیش روهم از راه دور هدایت میکنه و البته االنم مشغول آهنگسازی برای یکی از خواننده های معروف سبک راک 

 اند رول توی ایرانه .به اسم کاوه آفاق .شنیدیدن که آهنگاشو 
 شــــــــــــــال اون شال ســــــــــرخ تو 

 موج موج موی تو 
 تــــــــــــــوی اوج سادگی 

 چه زیبــــــــــاست دور روی تــــــــو
 آفرین به آخرین 

 شـــــــــــــــــاهکار روی تو 
 تـــــــــــــــوی اوج ....اندوه تو 

خت باشه .فقط...تنها چیزی که میخوام بدونم اینه که ،بد از اونشب چه واقعا خوشحالم براش امیدوارم هرجایی هست خوشب
اتفاقی براش افتاد. من آخرین صحنه ای که ازش دیدم این بود که ، خونین و مالین روی زمین افتاده بود. خدایا شکرت که 

ه فکرم باشه هرجا باشه خودش و دوره ...به قول بابام اون اگه واقعا من و بخواد و ب نمحمد زنده و سالمه .حتی اگه ازم
میرسونه و بهم میگه که دوسم داره .اگه ام فقط احساس مسئولیتی چیزی بوده باشه که کارشو خیلی خوب انجام داده و ازین 

 به بعد حسی به جز رابطه ی پسرعمو _دختر عمویی بین ما نیست .
ها پایین رفتم .قرار بود که بابابزرگ من و یه مدت ببره چمدونم و بستم و بعد از کشیدن یه نفس عمیق بلند شدم و از پله 

پیش خودش ،آمریکا که حال و هوام عوض بشه . همه رو بغل کردم و آخر سر که به بابام رسیدم تو بغلش یکم گریه کردم 
 .آروم گفتم : بابا فکر کنم راست می گفتی .یه حس مسئولیت ساده بود نه بیشتر 

فت : میدونم پرنسس بابا. مطمئنم یه مدت بری و سرت گرم بشه توام نظرت عوض بشه و دستش و رو صورتم کشید و گ
 این عشق و فراموش کنی 

 لبخندی زدم و گفتم : امیدوارم همینطوری بشه 
 ولی میدونستم این اتفاق برای قلب اسیر من ، هیچوقت نمیفته. 

 بابا فرهاد در خونه ی کلبه ای خوشگل و بزرگشو باز کرد و گفت : برو تو عزیزم که کلی برنامه داریم 
خدایا شکرت .ای کاش...ولش کن بهش فکر نکن بچه .فقط به االن ، به تو دلم گفتم اگه من تو رو نداشتم چه میکردم هان ؟ 

 اینجا فکر کن. 



لباسام و تو کمدم مرتب کردم و رفتم پایین با بابا فرهاد چای خوردم. البته من چای خوردم فرهاد آقا سیسش باالست قهوه 
شب باهم دیگه یه الزانیای دبش و خفن درست کردیم. الهی قربونش برم با دیدن الزانیای چرب و چیلی میـــــــل کردن . 

سر میز شامم حتی از ارشیا برای بابا ــــه ارشیای قشنگم . چقدر دلم براش تنگ شد آخه .میدونید یاد کی افتادم ؟ بلــــــــــ
بعد از شام یه فیلم خوب دیدیم با بازی رابرت دنیرو که بابا بزرگ هی نطخ  فرهاد گفتم و اونم کلی به حرفام ذوق میکرد.

منم انقد به حرفاش میخندیدم که آخر شبی روده  میکرد معروف شدی با فالن بازیگر بازی کن و با فالن بازیگر فالن کن
بعدشم با یه شب بخیر و ماچ من رفتم که بخوابم اونم نشست پای فوتبال. رو تختم دراز کشیدم به شرشر بارون واسم نموند. 

استم که چشمام و بستم و از خدا خونگاه کردم . ویوی  اتاقم خیلی رویایی بود ، مخصوصا وقتایی که بارون و برف میومد.
برای یه بارم که شده بازم با محمد باشم .برا یه شب پیشش بخوابم و اون موهام و نوازش کنه و با صدای گرمش دلم و 

. ولی نه اون دیگه برای همیشه از پیشم رفته و االن داره برای رسیدن به هدفای زندگیش تالش میکنه .  آروم کنه  
حرفهای مهسا رو تو ذهنم مرور کردم .می گفت محمد وقتی به نزدیک قلبش شلیک میشه همون لحظه یه گلوله خالی می 
کنن تو مغز سردار و من به خاطر محمد سالم موندم .چون سردار میخواست به من شلیک کنه . ای کاش همون لحظه من 

 میمردم که االن دوری از محمد و تحمل نکنم. 
اده شدم و رفتم سمت تاکسی ها و براشون دست تگون دادم. کاله بزرگ صورتیم و روی سرم مرتب کردم و از مترو پی

آسمون ابری بود و نم نم داشت بارون میگرفت. از آکادمی نویسندگی برگشتم .چند تا کتاب خوبم  نشستم توی ماشین .
هایم دیدم .خیلیم ازش تعریف و تمجید شد توسط ونوشتم و یکیشون به لطف استادم در شرف چاپ . کتاب او را در رویا

اساتید اون آکادمی. از ذوق لب پایینم و گاز گرفتم و راننده به انگلیسی ازم پرسید که کجا میرم . منم آدرس خونه ی بابا 
رانی داره فتم و اونم ازم پرسید که کجاییم و بهش گفتم . اونم تعریف میکرد که دوست ایفرهادم و شمرده شمرده بهش می گ

 و ایرانیا زیباترین و اصیل ترین چهره هارو دارن . میخواست حاال با من الس بزنه هــــــــــــا ولی از نوع خارنجکی . 
در اتاقم و باز کردم که چشمم خورد به یه جعبه روی تختم . دستکشام و درآوردم . نشستم رو تخت و جعبه رو باز کردم . 

خیلی زیبا و ظریفی توش بود و با دیدن پستونکم تو جعبه لبخندی زدم و چشمام پر اشک شد و  چند تا برگه ی کاهی با خط
بعد از برگه ی اول شروع کردم به خوندن : برش داشتم گزاشتمش تو دهنم .   
 سالم ماهی قرمز کوچولو ی من 

. شاید با فهمیدن این موضوع  حالت چطوره؟ میدونم انتظارش و نداشتی ولی درسته این نامه از طرف هیوالی زندگیته
حالت تهوع بگیری ولی من این نامه رو باید برات مینوشتم وگرنه قلب بی قرارم همچنان رنج میبرد و بی تابی میکرد. 

حداقل االن با خیال راحت سرم و میذارم روی بالشت و به تو فکر می کنم. ماهی قرمز ، من هیچ درخواستی ازت ندارم 
هستی از تا دور از قلب تپنده ی من خوشحال باشی و لبهای شیطونت همیشه لبخند بزنن. میخوام برات جز اینکه هرجا که 

داستان یه پسر بچه ای رو تعریف کنم که تو بچگی با مادرش یواشکی و دور از چشم پدرها میرفت و به زن عمو و دختر 
مادرش هرچند وقت یک بار این کار و میکردن عموی فندق کوچولوی دوسالش سر میزد و کلی دوسش داشت. پسر بچه با 

سالگی میرسه و در همون حین بابا و عموی پسره که باهم کلی لج بودن  8_  7تا این که فندق کوچولو بزرگ میشه و به 
مد میشن و بابای پسره برای قطع کردن این رابطه خونوادش و برای و باهم از کارد و پنیرم بدتر بودن متوجه این رفت و آ

همیشه می بره آمریکا و تا مدتها اونجا میمونن ولی فکر ماهی قرمز مگه از تو مخ پسر بیچاره بیرون میره .اال من آخرین 
دیده بودمت هشت سالت بود ولی انقدر تو دلم جا باز کرده بودی که با هربار فکرکردن بهت ذوق میکردم و قند  باری که 

تو دلم آب میشد. حتی من دلم برای خواهرت لیا که همبازی بچگیام بود تنگ میشد و لحظه شماری می کردم که برگردم 
وقتی تحصیلم تموم شد و مدرک  اشتم و تو ، تمام زندگیم بودی.ایران و شما رو ببینم . لیارو به اندازه ی مهسا دوست د

من یواشکی میومدم می  وکالتم و گرفتم برگشتم ایران و خودم و نمیشناختم انقدر که بابت نزدیکی بهت خوشحال بودم .
ازونجا رفتم . شبی دیدمت ، مثل اون شبی که تو پارک با دوستم سر تو دعوام شد و تا قبل از اینکه خانوادت من و ببینن  

رو یادته که مریض بودی ؟ یه شماره ای بهم زنگ زد و من صدای مادرتو شناختم . میدونست من یه چیزایی در مورد 
پزشکی میدونم واسه همین تو اون موقع شب به من پناه آورده بود. منم از خدا خواستم قبول کردم. پدرت نمیدونست من 

آخرین بار وقتی دید که نوجوون بودم واسه همین با مامانت هماهنگ کردیم که بگه من  برادر زادشم .به هرحال اون من و
پسر یکی از دوستای نزدیکشم و بابات از روی ناچار به خاطر تو قبول کرد. من قلبم مثل بمب ساعتی تو سینه میکوبید و 

کردم انقدر آروم و ساکت و کوچولو  وقتی اون حال و روزتو دیدم میخواستم سکته ی ناقص بزنم . نزدیک شدم و بغلت
شه . یکم که حالت بهتر شد بعد از پاشویه بودی که بغض گلوم و گرفت و هرکاری میکردم که حالت زودتر خوب 

گزاشتمت رو تخت و گزاشتم تا خوابت ببره بعد رفتم . همیشه توی مهمونیا هواتو داشتم تا شبی که پارسا ازت جلوی همه 
خرد شد و ازونجا داشتم میرفتم که احساست کردم پشت سرم و بهت تبریک گفتم ولی خدا میدونه خاستگاری کرد. قلب 

چقدر اون مدتی که تو مال پارسا بودی حالم بد شد. بعد از همه ی اون اتفاقا وقتی توی رستورانم جلوی روم دیدمت خیلی 
رامون افتاد روز به روز بیشتر شیفته و عاشقت میشد. تعجب کردم و میدونستم قطعا کار سرنوشته . بعد ازون اتفاقاتیم که ب



حتما می پرسی پس نازنین کی و چکاره بوده این وسط .نازنین خواهر دوست خیلی قدیمیم بود . همون آقای امینی که 
میشناسی. اون قبال یه ازدواج نا موفق داشت و شوهرش بعداز طالق مست میکرد و می کشید میومد سراغ این بیچاره و 
حسابی کتکش میزد. اون زمان برادرش خارج از ایران بود و من یه جورایی دلم میسوخت برای این دختر و بهش قول 

داده بودم که کارای شوهر سابقش و یه سره کنم و بفرستمش زندان به خاطر خالفایی که کرده. میدونی نازنین یه جورایی 
شه نه ، من قسم میخورم که یک ثانیه از عمرم به هیچ دختری جز خودتو تو ذهنم شبیه تو میومد .نه اینکه چشمم و گرفته با

دل نبستم حتی نازنین میدونست من عاشق توام و اون شب که دیدی من نازنین و بغل کردم ، اون شب بازم شوهرش 
دلداریش دادم و  ام مثل مهساستهدیدش کرده بود و سریع خودش و انداخت تو بغلم که آروم بشه .منم به دید اینکه اون بر

ولی بعد ازینکه تو با من ازدواج کردی من دیر متوجه شدم ولی کمکش کردم که از حال بدی که داشت نجات پیدا کنه . 
واقعا بهت حسودی میکرد و میخواست ناراحتت کنه .بعد از اونشب که تو از خونه بیرونش کردی رفتم بهش گفتم برای 

ونم دیگه جرات نکرد از راستت رد شه. اال تو هر چند میخوای در مورد من دچار همیشه از زندگیمون گمشه بیرون و ا
م مال تو بوده و هست. ماهی قرمز ، حتی وقتاییم که دعوات سوء تفاهم شو ولی من همیشه قلب و ذهنم ،روحم ، فکر

 میکردم و مثال ازت دلخور و عصبانی بودم دلم پرمی کشید برا نگاهت . 
مواظب خودت باش .من در حال حاضر خیلی دارم بابت اتفاقای اخیر با قلبم کلنجار میرم که بتونم  هی قرمز من خیلیما

اون نگاه های معصومت و که آخرین بار دیدم از ذهنم پاک کنم . بدون حتی اگه هیچوقت شهامت این و پیدا نکردم که بیام 
به فکرتم و برات می میرم . باهات رو در رو بشم و بهت بگم چه جایی تو زندگیم داری همیشه   

پیشرفت کرده و توی مسابقات ساخت رباط رتبه ی اول کشوری رو راستی ارشیا برگشته پیش پدرش و کلیم توی درساش 
 آورده.فقط خیلی خیلی دلتنگ توئه و سراغت و ازم میگیره 

 هیچوقت یادت نره تو زیبا ترین موجودی هستی که تو تمام عمرم دیدم . 
وامیدوارم همیشه چشمای رویاییت بخنده پرنسس من خیلی دیگه حرف زدم ماهی قرمز سرت و درد نمیارم   

چشمام و پشت سرهم میمالیدم که اشکام بند بیاد ولی برگه ها از دستم افتاد روی زمین و کنترل اشکام از دستم خارج شد. 
و بابا بزرگ با نگرانی به من و جلوی پام نگاه کرد . اومد سمتم انقدر شدید شد که افتادم به هق هق کردن. در اتاقم باز شد 

 و سرم و تو بغلش گرفت و کلی دلداریم داد. 
ی پیدا کردم که البته اونام ماهه که اینجام و کلی به همسایه ها و دوستای جدیدم عادت کردم و حتی دوتا دوست ایران 6االن 

فم درآوردم و رفتم تو هفته ها باهم رفت و آمد میکردیم. گوشیم و از تو کی بابا بزرگ فرهادم بودن که آخرنوه های دوست 
گالریم و همه ی عکسای مامانم ، بابام ،لیا و پسر لیا و همه رو نگاه کردم و کلی قربون صدقشون رفتم و بعد از دیدن 

بودم .این عکسا رو مهسا واسم  سلفی های مسخره بازی خودم و بابا فرهادم رفتم تو قسمتی که همه عکسای محمد و ریخته
فرستاده بود. المصب آخه یه آدم چقدر میتونه جذاب و خوش عکس باشه . قربون اون قد و باالت برم من جنتلمن رویاهام . 

نگار چشمام و بستم و با سه تا نفس عمیق گوش و ذهن و قلبم و به صدای بارون سپردم . خدایا شبایی که بارون میباره ا
ستثناء از همیشه ی لحظه هاست. چشمام کم کم داشت گرم میشد و همونطوری که میفتادم تو گودال رنگارنگ حظه ااون ل

خواب صداهای محوی تو گوشم می پیچید .صدا خیلی رویایی و آشنا بود و اسمم و صدا میزد. باد به صورتم میخورد و 
خواب آلود و بی جون کشیدم روی ته ریشاش و  حس کردم چیزی صورت و موهام و لمس میکنه . دستم و با همون حالت

اسمش و صدا زدم . یه دفعه تکونی خوردم و با یه حرکت نشستم رو تخت و نفس نفس به بیرون نگاه کردم. خدایا همش 
خواب بود. ای کاش یه رویا نبود و اون تو واقعیت بیاد پیشم. حس کردمچیزی آروم به شیشه خورد و رفتم لب پنجره ببینم 

نه این صدای قطره های بارونه که چندتاییشون پرت میشن روی پنجره ی اتاقم . برگشتم رو تختم و با فشردن  بود .چی 
و بالخره  چشمام سعی کردم بخوابم ولی نمیتونستم . کلی نفس عمیق کشیدم و گوسفندارو شمردم تا ضربان قلبم آروم بشه

و اتاقم رژه رفتم و لب پنجره به آسمون بارونی نگاه کردم و از صمیم قلبم بلند شدم و بیقرار تخوابم ببره ولی نشد که نشد. 
با قطره قطره اشک که از چشمای پر خواهشم می چکید از خدا خواستم محمد و بهم برگردونه .بازم پنجره ی اتاقم یه 

چیه . از باال تراس به   صدای تق داد .با چشمای متعجب در تراس اتاقم و باز کردم و رفتم روی بالکن تا ببینم صدای
محوطه ی پایین اتاق خوابم نگاه کردم و چیزی دستگیرم نشد. کم کم داشت سردم میشد و اومدم برگردم تو که با دیدن 

مردی که قدم زنا دستش و تو جیب شلوارش کرده بود و از زیر درختا مشخص شد و دیدم . سرش پایین رو زمین بود ولی 
دستم و جلوی دهنم گزاشتم و باورم نمیشد که قهرمان من باشه و که بلند کرد و من و نگاه کرد من کامال شناختمش . سرش 

. خنده ای کرد و از جایی که میتونست روی دیوار پا بذاره کشید اومد باال. می دونید که محمد پارکوریست خیلی حرفه اییه 
راز کردم تا بیاد باال. و تو جوونیاش این حرفه رو تا آخر انجام داده . به بالکن کوچولوی اتاقم که نزدیک شد دستم و د

دستش دستم و لمس کرد و خودشو کشید باال ولی هنوز نیومده بود رو تراس. باد به موهای مشکی پرش میخورد و با 
چشمای کهکشانی و ستاره دارش نگام میکرد و سکوت رویایی و عجیبی بینمون بود. یه چیکه اشک از چشمم پایین اومد و 

 گفتم : سالم 



 اونم آروم پلک زد و گفت : سالم ماهی قرمز من 
اومد تو تراس و بعد ازینکه یه شاخه رز قرمز خیلی خوشگلی رو داد دستم کل سر وصورت جفتمون خیس شده بود .

درست رو در روی هم به چشمای عاشق همدیگه نگاه کردیم. وقتی دید دارم گریه می کنم یکم خم شد و من و انداخت تو 
دستام و دور گردنش حلقه کردم و عین بچه لوسا سرم و گزاشتم رو سینه ی تپندش. رفت تو و در و بست یکم بغل خودش. 

وابم میبرد بدنم گرم شد. نشت رو تختم و بین چشمام و بوسید و در گوشم آروم حرفایی میزد ولی چون داشت تو بغلش خ
صورت یخ و خیسم و بوسه بارون میکرد. خیلی نفهمیدم چی گفت . فقط متوجه میشدم که لباس گرم و داغش  

 با هیجان پریدم سرجام. دستم و تو موهام بردم و گفتم : خدایا باورم نمیشه خوابم چقدر واقعی بود .
دستم و رو قلبم گزاشتم و با همون تاالپ تولوپش بلند شدم و بدو بدو از پله های خونه رفتم پایین . بابا بزرگم یه فنجون 

د و سرش گرم روزنامه بود. به من نگاهی کرد و گفت : صبحت بخیر پرنسس بابا نسکافه دستش بو  
 لبخندی زدم و گفتم : صبح بخیر 

که چشمم خورد ه  WCمیخواستم برگردم که برم فکر نمیکردم یه خواب انقدر تو روحیم تاثیر مثبت و لذت بخش بذاره .
تا چشم زل زدم بهش که بابا بزرگ با نیشخندی نگام کرد و گفت شاخه گل رزی که روی میز کنار بابا بزرگم بود. با چهار

 : چرا ماتت برده وروجک بیا صبحونت و بخور. مگه نمیدونی برمیگردیم ایران ؟ 
 بعد چشمکی بهم زد و گفت : نا سالمتی کلی کار داریم ماهی قرمز کوچولو 

تاالپ تولوپ زدن .خدایا تو مهربون ترینی چطوری بیام  لبای شیطونم ناخواسته به باال کشیده شد و قلبم باز شروع کرد به
 پیشت و بپرم تو بغلت و ازت تشکر کنم ؟
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