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رمان اگه گفتی من کیم

خالصه ی رمان :
بهار راد ۱۲ساله لیسانه معماری بر حسب عمل انجام شده مجبور به
ازدواج زوری(البته زوریه زوری هم نه) با نوه ی دوست پدر بزرگش می شه
اما چون پسره پول داره تصمیم کبری می گیره که اول خوب پسره(پرهام)
بچاپه و بعد…

به قلم  :طباطبایی
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بهار راد ۱۲ساله لیسانس معماری تنها فرزند ارمین راد هستم برعکس کسایی
که می گن تک فرزندا (البته بالنسبتا) لوسن تنها خصوصیتی که ندارم همینه یه
روز جدیم یه روز شوخم یه روز ارومم یه روز سگم،گلم،خانومم خالصه خودمم
نمیدونم واقعا کی هستم تا دلتون بخواد دوست ورفیق دارم ولی با هیچ کس
صمیمی نیستم8 .ساله ورزشکاره رزمیم در حد تیم ملی .کسی جرات نداره نگاه
چپ بهم کنه جالب اینجاست پدرومادرم خبر ندارن رزمی کارمهمیشه به بهونه ی
کالسای شنا یا پام تو کالسای تکوندو،کاراته،کنگفو و...هر چی دلتون بخواد بود
عاشق رقصیدنم همه جورشم بلدم از جوادی بگیر تا هیپ هاپ.صدا اهنگ که
بیاد از خود بی خودم .قیافه ای هم ابروهای هشتی خیلی مشکی،چشمای قهوه
ای روشن که دم به دقیقه رنگش عوض میشه،بینی هم خدادادی عملیه(بچه
راست میگه من دیدم)ولبای متوسط .همه از قیافم تعریؾ می کنن به نظر خودم
که معمولیم (خوب من حرؾ زیاد میزنم ماشاهلل ماشاهلل چه جواهری)از قشر
متوسط رو به باالی جامعه ایم ویه جورایی دستمون به دهنمون میرسه.خونمون
ولنجکه ویه خونه ی دوبلکسه  033متری که به گرد پای عموهاوداییم
نمیرسه۱.تا عموی باحال دارم به اسم فرشادو مهرشاد که ۱قلوان 0۱سالشونه
متعهلن عمو فرشاد یه دختر ۱ساله به اسم پارمیس داره مهرشادم ۲ساله ازدواج
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کرده بچه می خواد چی کار۲.دایی ۱8ساله هم دارم (میثم)بچم تازه داماده 0ماهه
که مزدوج شده.همیشه میگن هر که از هر چیز بدش اید سرش اید نقله
منهدوست ندارم ازدواج کنم نه بخاطر اینکه بگم میخوام مستقل باشم ازدواج
زندگی رو از ادم میگیره یا خیلی دلیالی الکی دیگه دوست ندارم ازدواج کنم
چون۲:به خاطر اشپزی(بلدم ولی اصال عصابشو ندارم)۱کارای خونه(متنفرم
ازش)0نصؾ بیشتر روزم تو باشگاهم(دیگه شوهره منو کی ببینه،کی بریم
بیرون،خرید،سیتی صفا پس ازدواج برام معنی نمی ده کسی هم مؽز خر نخورده
بیاد منو بگیره نمیدونم چرا این بابا بزرگم (پدری)گیر داده ما رو زود شوهر
بدهانگار میخواد تالفی دختره نداشتشو سر من در بیاره ۱روز پیش زنگ زده
واسه خودش سر خود خیلی شیک میگه جمعه جایی قرار نزارین خانواده دوستم
برا نوش میخوان بیان خاستگاری برای بهار این وسط منم که سیرابی ادمم
حساب نکردن فردام قراره تشریؾ بیارن یه بالیی سرش بیارم 8.03....شب
اومدم خونه بابامم هنوز نیومده بودخونه هم ماشاالش باشه از تمیزی برق میزد
بله دیگه ناسالمتی شوورم داره میاد پاتوق اصلی مامانم پای تلفنه از در که وارد
شدم دیدم بلههههه خانوم کجاست؟-سالم عشقم تلفن سوخت یه ذره نفس بکش
هوا کم نیاری؟مامان-عزیزم گوشی دستت دستشو گذاشت دهنه ی گوشی یه نگاه

4

www.ketabbazz.ir
خبیثانه بهم کردو-.....سالمو درد صداتو بیار پایین مهناز(دوسته مامانم)میشنوه
صدا که نیست انگار سیستم ماشین رو حنجرش بستن -خو تن صدام باالس مگه
دسته منه +سریع رفتم تو اتاقم لباسام رو عوض کردم اومدم تو حال رو کاناپه
دراز کشیدم کنترل تی وی رو برداشتم شروع کردم به زیرورو کردن ماهوارهبعد
نیم ساعت مامان رضایت دادو تلفنو قطع کرد -خب چه خبرا مهنازی خوب
بود؟مامان ۲33-دفعه گفتم نگو مهنازی مگه هم سنته این جوری صداش می
کنی؟-اون خودش حرفی نمی زنه شما جاش ناراحت می شی؟حاال مگه چی
گفتم؟مامان-یه خاله مهنازی،مهناز جونی،جهنمو ضرر مهناز خانومی واال
کشمشم دم داره-باشه بابا دیگه نمی گم گاهی یه گیرای بنی اسراییلی میدی که
شک میکنم واقعا فقط ۲1سال ازم بزرگتری این افکاره بزرگونت منو کشته+ما
بین کل کالی ما یک اهنگ شاد قر دار پخش شد منم بی جنبه.....مامان داشت
میرفت wcطبق عادت خودمو از رو کاناپه انداختم زمین یه جیػ زدم -
ماماننننننننن+طفلی چنان از جاش پرید که دلم براش سوختمامان-وای خدا مرگم
ننننده چی شد؟؟؟؟-هاااااان؟؟؟هیچی خواستم بگم تو دست بزن من برقصم(قیافمنو
مظلوم کردمو سرمو انداختم پایین)مامان -ای درد نگیری بچه منو کشتی
تو+سریع اومد سمتم گفتم االنه که بکوبه تو گوشم به فاصله ی  ۲قدمیم وایساد
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شروع کرد به رقصیدن -عاشقه این اهنگم یاال دست بزن برا مادرت دارم
میرقصمخندم گرفته بود منم کم نیاوردمو پابه پاش رقصیدم-هه فکردی وایمیستم
نگات میکم؟؟؟+از شانسه ما 0تا اهنگه شاد پشت سرهم پخش شد اهنگ اخرم
رفتیم تو کاره جوادی مامانم کلیپس موهاشو باز کردو...مامان-به قوله خردادیان
باید از موهات استفاده کنی موهات باید وحشی باشه+هی موهاشو تکون میدادو
جوادی میومد حاال نه من ول کن بودم نه مامان انقدر تو حاله خودمون بودیم که
صدای در اتاقو نشنیدیم ویدفعه صدای شلیکه خنده رفت هوا برگشتیم دیدیم باباو
دایی میثم دارن هر هر به ریش ما میخندن .....
بابا-ماشاال عزیزم رو نمی کردی حاال چرا اینقدر مهوش پریوشی(جوادی
خودمون) می رقصیدی؟مامانِ -ا ِا ِا ِا شما کی اومدین؟ همون بهتر که اومدین این
بهار ذلیل نشده دست منو به زور گرفته میگه باید بیای باهام برقصی خوب
بـــــــــــــــچمه می تونم دلشو بشکنم؟؟؟۲+تای ابرومو دادم باال-آره خوب من
بودم مو باید وحشی باشه واینا؟+آروم جوری که فقط خودم بشنوم...مامان-تو
خفه لطفا(خیر سرمون یکی یک دونه ایم عوضه اینکه قربون صدقم برن اساسی
قهوه ایم می کنن)میثم-بهاری تواستخون تو بدنت نیست؟ چجوری همه جارو
باهم تکون میدی؟ ما تو خانواده رقاص نداشتیمـــــــا-وقتی آدمو جو بگیره دیگه
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گرفته کاریشم نمیشه کردمامان-حاال چرا وایسادین بیاین بشینینمیثم-نه باید برم
اومدم ۲سری مدارک از آرمین بگیرم سیما(خانومش)منتظره(راستی بابامومیثم
باهم شریکن مهندسی هستن واسه خودشون)مامان-خوب برو دنبالش شام بیاین
اینجامیثم-قربونت تعارؾ که نداریم -راست میگه سروته این بچرو بزنی
اینجاستمیثم-من میام که دلت زیاد برام تنگ نشه بــــــــــد میکنم به فکرتم؟-نه
عزیزم قدمت رو چشممیثم-چشـــــت دراد-جــــــــــــــــــــــــ ــــان؟؟؟؟میثم-
هـــــــــــــــــــــان منظورم اینکه خدا چشمتو نگه داره+بعد رفتن داییم تا شامو
زدیمو یکمم من چرتو پرت بلؽور کردم و مامانو بابا کل کل کردن وقتو گذ روندیم
و شب بخیر گفتمو مسواکو الال0صبح با صدای زنگ گوشیم که صدای جیػ زدن
بود از جا پریدم بدون اینکه شماره رو نگاه کنم-....هــــاااااااان؟؟؟میثم-هان چیه
سالم بلد نیستی؟۲+دفعه هول کردمو از تخت پرت شدم پایین-چی شده؟ سالم
سیما طوریش شده؟میثم-نه بابا زنگ زدم حالتو بپرسم.خوب چه خبر چی کارا
می کنی-یعنی خدایی دیگه وقت نبود؟زهرم ریخت پسر،کم مونده بود سکته رو
بزنممیثم-حاال که سالمی خوب تعریؾ کن-از کجا؟میثم-حاال هر جا حرؾ بزن
بیکار نباشی -حوصله داریا منو این موقع بیدار کردی حرؾ بزنیم؟میثمِ -ا ِا ِا ِا خواب
بودی؟یعنی االن خواب از سرت پریده؟-ای بگی نگی حاال چی کار داشتی؟میثم-
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هیچی عزیزم زنگ زدم حالتو بگیرم ِا یعنی حالتو بپرسم که میبینم زنده ای خوب
برو بخواب وقتمو نگیر کاری نداری؟-واقعا دلم به حال اون سیمای بیچاره
میسوزه چجوری تحملت می کنه؟میثم-سیما که مشکلی نداره،بیچاره ااون
شوهرته هر چند میدونم کسی مؽز خر نخورده بیاد تورو بگیرهِ -.ا ِا میثـــــــــــم
(این دخی هم خوله یه روز میگه دایی یه روزم میثم)میثم-میثم و درد مگه دروغ
میگم این خواستگاره رو رد نکنیا طرؾ خرمایس خوراکه خودته -خوب میام
تورو میگیرم چرا برم سمت ؼریبه ؟میثم -چی؟؟؟یعنی من خرم!!!!-
هـــــــــــــاااااااااان ؟!نه دایی جون من کی این حرفو زدم؟میثم-آره دیگه ۱روز
ولت کردم تربیت از یادت رفته-اشتباه نمیکنی؟چند ساعت پیش اینجا بودیا؟توجه
کردی منوتو همه چیمون به هم می خوره اال دایی وخواهرزادهمیثم-خیلی دلتم
بخواد دایی به این جیگری داشته باشی از سرتم زیادم ولی چه می شه کرد-تو که
راست میگی زنگ زدی با من کل کل کنی؟ اصال سیما کجاست؟میثم-رفته خونه
باباشِ -ا چرا؟میثم-داییتو دست کم نگیر یکم ادبش کردم بعد فرستادمش خونه
باباش -حاال مطمعنی؟ میخوای بهش زنگ بزنم؟میثمِ -ا ِا بچه شوخی سرت نمی
شه؟ زنگ نزنیا مادر زنم حالش بد بود امشب واونجا موند -آهان حاال شد میدونم
از این جراتا نداریمیثم -کمتر حرؾ بزن برو بخواب -باشه فعال سحربخیرمیثم-
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زرشک خداحافظ+گوشی رو قطع کردم خیلی تشنم بود پاشدم برم آب بخورم
مابین اتاق مامانمینا بودم که برقا رفت چشمم که نمیدید پایین هم نمیشد برم نا
خداگاه دستمو بردم رو دره اتاق خواب مامانینا،درو که باز کردم جیػ مامانم رفت
هوا-نترس بابا منم مامان-دخترم نیا تو این جا به هم ریختس می خوری زمین(با
ترس)+جـــــــــــــــــــــان دخترم؟؟؟؟؟؟؟معلوم نیست چی کار می کردن که....
داشتم منفجر میشدم از خنده خودمو کنترل کردمو -..منظورت از دخترم همون
دخ خرمه ببخشید بد موقع مزاحم شدم راحت باشین +درو بستمو آروم آروم
اومدم تو اتاقم وخودمو تخلیه کردم از خنده ساعت چنده اینام بیکارنا بیخیال اب
شدمو خوابیدم+درو بستمو آروم آروم اومدم تو اتاقم وخودمو تخلیه کردم از
خنده ساعت چنده اینام بیکارنا بیخیال اب شدمو خوابیدم اما چه خوابیدنی ساعت
 1صبح با زور کتک ولگد پرونی  ۱تا عموهام از خواب بیدار شدم -من واقعا
موندم حیرون بابا عموهای گلم کم تحویل بگیرین همین برخوردای فیزیکی رو
دارین که آدم شوهر گیرش نمیادمهرشاد-عروس خانم پاشو که عین خرس
خوابیدی دیگه بسه-جـــــــــــــــــــااااا ان؟؟؟مهرشاد-پاشو جوجه اگه زیادی
بخوابی صورتت پؾ می کنه طرؾ راه اومده رو برگشته با این قیافت-
بـــــــــــــــــه همگی شاد با فرشاد آرمین نصرتی پروداکشن از کی تا حاال تؽییر
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جنسیت دادین مثل خانوما سراغ پوست ومو ومامانمینا شما همین جوریم
جیگرینفرشاد-آره راست می گی من زود حیؾ شدم حاال اگه تو دوستات چند تا
دافه آس داری معرفی کن تا ببینیم خدا چی می خوادبا هم فکری فریبا(زنش) یه
آســـــــــــــشو می خــــــــــــــــــــــــ ـــــرم برات -Okمهرشاد-نه گلم این هنوز
نزده می رقصه اینو وللش ما رو دریاب-من که دارم شوهر می کنم سرم شلوغ
می شه،آبی هم ازم گرم نمیشه اما ماموریتمو می سپارم به زناتونمهرشاد-نه
دیگه اونا دورا دورم لطفشون شامل حال ما هست بیشتر از این تو زحمتشون
ننداز-آره خوب معلومه،حاال اجازه هست برم یه دوش بگیرم؟شدم عینهو اقدس
ه ََپل فرشاد-اینو که راست گفتی از وجناتت پیداستِ -ا عمو !! اصال شما اینجا چی
کار می کنین؟فرشاد-مامور شدیم نذاریم مثل سری های قبل بپیچونی-
باشه ِِبش(بهش)می گم حاال تا جیؽم در نیومده با زبون خوش برین
بیرون+هیچ راهه فراری نداشتم از طرفی هم این بابا بزرگم  0پیچ شده حاال هر
چی به من میگن بهار(البته گاهی هم سگ،پاچه گیر خیلی هم ارادت داشته باشن
دلقک) ظهر مامان ناهار لوبیا پلو درست کرده بود،دور از چشم بقیه خودمو با
سیر ترشی خفه کردم دورو َب ِر مسواک و آدامسم که عمرا ،سمت هیچ کس هم
آفتابی نشدم تا لحظه ی آخرتو اتاقم بودم جز  0بار که مهرشاد همش در اتاقمو
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زد هی می گفت داری چه ؼلطی می کنی ومنم همش می پیچوندمش-:لباس تنم
نیست-دارم مو اتو می کنمِ -ا ِا ِا دارم آرایش می کنم تیپم خدای خز بازی۲،
سارافون لی که روش ۱تا جیب می خورد البته یه َورش پاره بود زیرشم با بلیز
آستین دارگل گلی مامان دوز وشلوار گشاد سرخابی آبی(خفنا)ویه روسری گل
داره زرد جیػ که بدتراز همه بود انگار 033دفعه شستیش(همون فسیل) آرایشمم
رژ کالباسی لپامم دایره ای قرمز کردم  ۲عینک ته استکانی ذره بینی برا موارد
اضطراری خریده بودم که امشبم به کارم میاد کفش پاشنه  ۲3سانتی مشکی
سرخابی دوستم آرزو که ازش قرض کردمو (منو چه به این ؼلطا با  0سانتم می
لنگم چه برسه)...پوشیدم.تازه یکمم گشاده طرفای  0.03زنگ خونه به صدا در
اومد از پنجره دیدم یه ایل آدم دارن می یان جانه خودم باالی ۲3تا بودن آخه برا
دفعه اول این همه آدم؟باز صدا در اتاقم اومدمامان-بهار چرا دروبستی بیا اومدن
باز کن درو-اومدم مامان فقط موندم کت شلوار قهوه ای رو بپوشم یا کت دامن
سفید مشکیه (آره ارواح عمه ی نداشتم)مامان-کت دامنه رو بپوش اون خیلی
بهت میاد -سگ درصدمامان-چـــــی میگی بلند تر بگو-میگم برو اومدم+مثل بچه
آدم رفتم پایین انگار شاخ شمشاد هنوزتو نیومده بود اوؾ خانواده خودمم که
همه هستن بدون اینکه کسی منو ببینه بی سروصدا رفتم جلو در تا پسره از تیپم
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فیض ببره اما تا درو باز کردم چشمام  6تا شد جفتمون زل زده بودیم به هم حتی
پلک هم نمی زدیم چند دقیقه گذشت که مهرشاد اومد دمه در پشتم بهش بود قیافه
پسره هم تو دید نبود مهرشادِ -ا شما اینجایین چرا نمیاین تو+سریع به خودم
اومدم رفتم کنار تا مهرشاد ما رو دید چشماش داشت از کاسه در میومد خندم
گرفته بود خیلی ریلکس-....بفرمایین داخل خیلی خوش اومدین پسره-سالم حال
شما شرمنده مزاحم شدم -اختیار دارین بفرمایین خواهش می کنم ِا عمو جان برو
کنار ایشون می خوان رد شن+مهرشاد عین آدمای مات زده خودشو کشید
کناروفقط به یه بفرمایید اکتفا کرد آخه قیافه پسره خیلی داؼون بود اونم یه
عینک عین من زده بود دندوناشم سیاه که با لبخندش تو چشم بود جای عطرم بو
حشره کش می داد تا وارد اتاق شد چنان بوی جورابش همه جارو گرفت که
داشتم باال می آوردم برا اینکه از طرؾ مهرشاد مواخذه نشم سریع دنباله پسره
راه افتادم تا وارد شدیم خانواده ها با دیدنمون عین برق از جاشون بلند شدن
حتما با خودشون می گن خدا درو تخته رو خوب با هم جور کرده چی می
خواستیم چی چی شد،صدا از کسی در نمیومد آخر خودم دست به کار شدم -.سالم
خواهش می کنم بفرمایید چرا ایستادین دیگه بیشتر از این شرمندمون نکنین+بعد
سالم و احوال پرسی اگه به همشون کارد می زدی خونشون در نمی اومد حتما
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توقع داشتن دختر شاه پریون عروسشون شه۱،تا پدر بزرگا فقط تو این جمع
عین خیالشون نبود یعنی خدایی من هم سطح اینم؟آقا جون واقعا چه فکری با
خودش کرده کم کم همگی شروع کردن با همدیگه حرؾ زدن بعد کلی بخور
بخور تعارؾ تیکه پاره کردن بحث رسید به ما دوتا علی آقا(پدر بزرگ پسره)-:
اگه اجازه بدین این ۱تا برن با هم اول حرؾ بزنن تا ببینیم خدا چی می خواد
+همه تایید کردن فرشاد-بله بالخره این  ۱می خوان  ۲عمر باهم زیر ۲سقؾ
زندگی کنن پاشو عمو جون پاشو با هم برین ِزراتونو بزنین+...جمع ساکت بود
داشتم منفجر می شدم از خنده اول میثم بعدش مهرشاد شروع کردن قهقه خندیدن
کم کم بقیه ....عجب سوتی باحالی زرزر؟؟بیچاره فرشاد از خجالت سرخ شده بود
بابا-پاشو دخترم(یاد دیشب مامانم افتادم)پرهام جانو راهنمایی کن اتاقتااپس
اسمش پرهامه+از جام بلند شدم پرهام هم اومد دنبالم هنوز  6قدم نرفته بودم که
پام گیر کرد لبه ی فرش و نزدیک بود با مخ بخورم زمین ولی سریع خودمو
کوبیدم تو دیواره نزدیکم و یه لنگه کفشمم پرت شد بؽل فرشاد .یاد یه جکی
افتادم ۲بنده خدایی داشته تو خیابون راه می رفته چند تا دختر می بینه حواسش
پرت می شه پاش گیر می کنه لب جوب می خوره زمین برا اینکه ضایع نشه یه
دست و  ۲پاشو می گیره باال می گه:حــــــــــــــــرکتو داشتین؟منم ناخداگاه رو به
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همه گفتم-:هـــــــــــــــــه حرکتو داشتین؟؟؟+همه لبشونو می جوییدن که نخندن
مامانمم از عصبانیت بنفش شده بود(خوب پام گیر کرد کفشه هم گشاد بود
تقصیره منه؟)این پسره ی ایکبیری هم نیشش تا بنا گوش باز بود سرشو انداخته
بود پایین وبه ریش نداشته ی من میخندید.دارم برات سیرابی کفشمو برداشتم
پوشیدمو با هم رفتیم سمته اتاقم تا درو باز کردم گرخــــــــــــــــــــــ ــــیدم لباس
زیرمو پهن کرده بودم رو شفاژخشک شه ولی یادم رفته بود بردارم بدون اینکه
برگردم به پرهام نگاه کنم سریع رفتم برشون داشتم و پشت دستم قایم
کردمپرهام-چیزی پشت سرتون قایم کردین؟(بازم این نیشش باز بود عوضی حتما
دیده)-نه اصال بشینین دیگهپرهام-چرا قایم کردی دستتو ببینم؟+عجب پررویی
بودا-به شما چه ربطی داره اگه می خواستم نشون می دادم دیگه +داشت میومد
جلو من می رفتم عقبپرهام-حتما باید بزور ببینم چی دستته ؟+رسیده بودم سمته
پنجره اتاقم که خوشبختانه درش نیمه باز بود به سرعت نور چیزای ناموسیمو
پرت کردم بیرونو درم سریع بستم-.اینم دستم چیزی واسه دیدن نیست بهتر
نیست بشینیم صحبت کنیم؟+یه پوزخند مسخره زد که می خواستم چشماشو در
بیارمپرهام-حرؾ؟مگه حرؾ زدنم بلدی کوچولو؟+شیطونه می گه براش سکو
صورت نزارما آخه بدبخت اگه یه فوتت کنم که مردی.داشت میرفت سمته میز لب
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تابم سریع رفتم نشستم روصندلی مجبور شد بره سمته تختم دوال شد بشینه که
در به ضرب باز شد و میثم پرید تو و جفتمون از جا پریدیم میثم-اینجــــــــــــا چه
خبره؟-چی شده دایی چرا اینجوری می کنی؟ +به جفتمون نگاه کرد میثم-پس
اون که از پنجره+....وای نه بدبختی از این بیشتر؟دیگه آبرویی برام نمونده
بود-دایی  ۲دقیقه بیا بیرون+با هم اومدیم بیرون مجبوری توضیح دادم چی شده
فقط نگفتم طرؾ گیر داده چی دستته می خوام ببینم وقتی خیالش راحت شد
گفت-:رفتم حیاط با تل بحرفم دیدم یه چی پرت شد رو کلم(خندید)که دیدم بله
دیگه+...کلی هم مسخرم کرد اومد تو اتاق واز پرهام عذرخواهی کرد که مزاحم
شدهمیثم -پرهام جان بشین راحت باش من رفتم+همین که دایی اومد پاشو از در
بزاره بیرون پرهام نشستو و۲صدای کامال بی تربیتی از فضا خارج شد میثم
برگشت ودهنش باز مونده بود پرهامم رنگ به رو نداشت منم هی می خندیدمو
کلمو با تاسؾ تکون می دادم پرهام هم هول شدو.......پرهام-به جونه خودم من
نبــــــــــودم+میثم فهمید کاره منه اونم دسته کمی از من نداشت خندشو نگه
داشت سریع رفت بیرون که خودشو راحت کنه پرهام پتورو باال زد وفهمید که
چه بالیی سرش آوردم با چند قدم بلند خودشو رسوند به من چنان از جام پریدم
که صندلی پرت شد زمین تا اومدم به خودم بجنبم دستامو گرفت و کوبیدم به
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دیوار(وحشیه دیگه)-هــــــــــــــــــــــــ ـووو چـــــــــــــــــــته؟+صورتشوآورد
نزدیک صورتمو(...با حرص)پرهام-دختره ی زبون نفهم انگار خیلی دوست
داری با اعصاب من بازی کنی؟اما با دم شیر بازی نکن چون برات گرون تموم
میشه+عینکمو از چشمام برداشت و یکم عینکشو کشید پایین زل زده بود تو
چشمام عجب چشمای طوسی جیگری داشتا ایـــــــــول هیکل...تابلو بود
ورزشکاره اما قیافه ای با عینک خیلی ضایس عیب نداره می گم چشمشو عمل
کنه لنز بذاره دندوناشم درست می کنیم اَاَاَه چی دارم می گم اُا ُ اوضاع داره
ناموسی میشه چشاش داره هی میاد پایین دیـــــــــــــــــــــــ ــــــگه چی؟دهنمو باز
کردم و تو صورتش ها کردن-بلـــــــــــــــــــــــ ـــــهههههه ههههههههر چـــــــــی
شماااااااا بگـــــــــــین هاهاهااها(بسشه یعنی خفه شد؟)+سریع ازم فاصله گرفت
با تعجب نگام کرد ویه خنده ی موزماری هم کرد پرهام-انگار نمی خوایم حرؾ
بزنیم پس بهتره بریم پایین وقته دیگرانم نگیریم +زیر لبی گفتم گمشو نکبت
َ
ش ِرت کمپرهام ۲تای ابروشو داد باال و-...چیزی گفتی؟-نه گفتم بریم+بازم یه
پوزخند مسخره زدو-...که این طور+با هم به جمع پیوستیم من بؽل میثم نشستم
پرهامم بؽل باباش پدر بزرگم(احمد)-:خوب پسرم چی شد؟صداشو صاؾ
کردو...پرهام-راستش من باهاشون صحبت کردم گفتم که 0الی 4سال باید خارج
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از کشور زندگی کنیم وبعد میتونیم برگردیم ایران رشتمم که میدونین مهندسی
عمران ومعماریه دلیل این 4،0سال خارج رفتنم هم خوب ۲موقعیت شؽلی عالی
تو الس وگاس بهم پیشنهاد شده اینه که نمی خوام این موقعیت رو از دست بدم
البته چون  0سال اون جا زندگی کردم یه جورایی جا افتادم من شرایتم رو
بهشون گفتم ایشون هم شرایط منو پذیرفتن.سعی کردم همیشه روی پای خودم
بایستم واز پس زندگیمم بر میام با وجود ۱8سال سن خوب تونستم خودمو باال
بکشم وبا قاطعیت می گم که می تونم آینده خوبی برای دخترتون فراهم کنم.دیگه
هرچی شما امر بفرمایین +.دهنم0متر باز مونده بود من کی به این بله دادم؟اصال
کی باهاش حرؾ زدم؟از عصبانیت سرخ شدم چسبیده بودم به مبل سعی کردم
خودمو کنترل کنم اگه بلند می شدم دیگه حالیم نبود تو ذهنم داشتم پرهامو به
قصد کشت می زدم که بابابزرگم پا برهنه پرید تو ذهنم-...خوب دخترم پس توهم
جوابت +؟+فکر کنم از کلم بخار بلند می شد سرمو انداختم پایین یه نفس عمیق
کشیدم اومدم بگم نه که بابابزرگ پرهام(علی):علی آقا:خب این سرخ شدن و
سکوت عالمت رضاست به سالمتی مبارک باشه و شروع کرد به دست زدن
خانواده خودمم با تعجب نگام می کردنو دست می زدن یه نگاه به پرهام کردم
پاشو انداخته بود رواون یکی پاشو ریز ریز می خندید دایی آروم در گوشم
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:میثم-خاک تو سرت آبرومونو بردی آخه این قیافه داره؟می تونی  ۲عمر با این
آدم سر کنی؟نکنه شوخی منو جدی گرفتی؟بگم می خوای فکر کنی؟هنوز نه به
داره نه به بارها+خیلی بی تفاوت زل زدم تو صورتش-...عسل باید به دهنه بزی
شیرین بیاد منم ازش خوشم میاد آره قیافش به دله من میشینه مشکل حل
شد؟+رومو کردم اون ور که قیافه بهت زده میثم رونبینم به چشمای پرهام زل
زدم داشت با خنده نگام می کرد ۲چشمکم برام زد هه فکر کرده ،منم رفتم رو
دنده پررو بازی و۲لبخنده گله گشاد بهش زدم جوابه چشمکشم دادم ویه بوسم
براش فرستادم قیافش واقعا دیدنی بود تو دلم گفتم دارم برات آقا پرهامتا به خودم
بیام همه قولو قرارا گذاشته شد چون آقا باید ماه دیگه می رفتن اون ور آب باید
همه ی برنامه ها تو این  ۲ماه تموم می شد جلوی جمع گفتم تحت هیچ شرایطی
جشن نمی خوام که همم مخالؾ %۲33بودن اما من حرؾ خودمو می زدم و
اینکه آخرم من موفق شدم.بعد از رفتن اونا خانوادم شروع کردن به دعوا کردن
خونه شده بود میدونه جنگ مخه منم رفته بود تو قوطی آخرم بابا احمد به دادم
رسیدبابا احمد-بس کنین بچه ها این تصمیمه که بهارگرفته پس بهش احترام
بزارینبابام-ولی بابا...بابا احمد-تمومش کن آرمین +دیگه صدا از کسی در نیومد
کال انگار همه یه جورایی باهام قهر بودن فرشادومهرشادومیثم خونمون
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نمیومدن یا اگرم میومدن یه ساعتایی که من خونه نبودم.حتی مامانو بابامم باهام
سر سنگین بودن آخه یکی نیست بهشون بگه مگه شماها بچه این که این
کارارو می کنین؟۲هفته به همین روال گذشت طاقت نداشتم باهام این جوری قهر
باشن چون پاسپورتم حاضر بود فقط میموند  ۲اقامت که اونم با پارتی بازی
۱سوته حل بود منم که بیکار یواشکی وسایلم رو جمع کردم وبا 0تا از بچه های
باشگاه تکواندوم قرار گذاشتم یه مدتی بریم شمال اونام از خدا خواسته با کله
قبول کردن کلید ویالمون رو برداشتم ۲نامه ی مختصرم برای مامانو بابام-:طاقت
ندارم باهام سر سنگین باشین یه مدت مدت می رم شمال شاید این طوری برا
هممون بهتر باشه هر جوری هم که باشین خاطرتون همیشه عزیزه خواهشن بهم
زنگ نزنین این جوری بهتره تا بعد...............بهـــــــــــــــار 0.03+صبح بچه
ها اومدن دنبالم ،خیلی خاکین حال می کنی باهاشون جایی بری (مریم ومهسا
خواهرن  ۱0ساله از نوع  ۱قلوش ولی اصال شبیه نیستن.آرزو  ۱0سالشه
فنچشونم که(...چاکریم شرمندم نکنین)) انقدرتو راه گفتیم و خندیدم ورقصیدیم که
نفهمیدیم کی رسیدیم.آرزو-عجب ویالی باحالی دارینا،نزدیکه دریا یعنی برو
حالشو ببر-.قابل نداره بردار ببرتازه پشتشم جنگله آرزو-تعارؾ هاتم خرکیه بچه
بیا بریم تو+.ویالمون دوبلکسه 433،متری می شه طبقه ی اول هالو پذیرایی که
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به وسیله ی  4تا پله از هم جدا میشه آشپزخونه ی اُپن و سرویس بهداشتی و 0
تا اتاق خواب که به نوبه ی خودش یه سوییت به حساب میاد(آخه تجهیزات
کامله) طبقه ی دوم هم  4خواب ۲سرویس بهداشتی مشترک،اتاق منم بزرگترین
اتاق این خونس همه چی هم داره فقط آشپز خونش کمه اونم ما راضییم(رو رو
داری؟)(من اصل کاریو گفتم دیگه حوصله ی تعریؾ مبل داریم ،میز داریم ،این
رنگیه ،این جوریه رو ندارم خودتون تو ذهنتون این خونه رو تزیین و دکور
کنین فقط هنگام جابه جایی مواظب وسیله ها باشین به جایی نخوره ،چینی هاشم
نشکنه جهیزیه ننمه با تشکر)-خوب بچه ها بریم وسایلمون رو بزاریم تو اتاق
خوابا بعد به فکر صبحونه باشیم .مهسا-من حوصله این همه پله رو ندارما یکی
از اتاقای پایین رو برمی دارم مریم-آره راست می گه منم پایین می مونم آرزو-
خوب همه پایین می مونیم ِ -ا لوس نشین دیگه اتاق من باالس تنهایی که حوصلم
سر میره؟خیر سرتون ورزشکارای این مملکتین.مریم-ما همش  0ساله میایم
باشگاه نه مثل تو که چند ساله این باشگاه اون باشگاه ولویی جا این حرفا پایین
بمون یعنی خیلی واضح دارم می گم خفه شو-من که رفتم باال شمام خوددانید
وخدای خود آرزو-نترس یه شبم که باال باشی از ترس سکته رو زدی اون وقته
که مثل بچه آدم می یای ور دله خودمون -گوگولی النگوهات نشکنه ترس از
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چی؟آرزو-حاال هرچی-می خوای شرط بندی کنیم؟آرزو-من مشکلی ندارم-خوب
سر چی؟آرزو-هر چی-سر یه ساعت مارک دارآرزو-گذاشتم برات دیگه چی؟-
دیدی جا زدی؟آرزو-جا نزدم قبول-خوب امروز که خسته ایم فردا شب ساعت۲
هر کدوم باید تنهایی ۲ساعت بریم جنگل بمونیم بعد هر کی تو این تایم دووم
آورد اون برندسآرزو_تو جنگل؟خره گم میشیم-نشونی می زاریم می دونم تو
جیگره این کارو نداری آرزو-قبوله(رو به مریم ومهسا)شمام هستین؟مهسا-
قربونت ما چیزه اضافی خورده باشیم که از این ؼلطا کنیم شمام بیخیال شین بابا
اومدیم چند روز خوش بگذرونیما مریم-ولشون کن جفتشون دارن واسه هم الؾ
میزنن-بشین تماشا کنمهسا-حاال تا اون موقع ،من می گم  ۱ساعت دیگه ناهاره
تا دوش بگیریم ویه استراحت کنیم خوب میریم بیرون ناهار میزنیم +سرمو
خاروندمو-.....بایدم همین کارو کنیم چون هیچی تو خونه نداریم دریػ از ۲تیکه
نون خشکمریم-پس به فکرصبحونه باشیم یعنی نخود سیاه؟-عوضش یه
ناهارتوپ می خوریم+همه رضایت خودشون رو اعالم کردن بچه ها بعد از دوش
گرفتنو کلی سوراخ سنبه ویالرو گشتن آماده شدن رفتیم رستوران واز خجالت
شکمامون در اومدیم وبعدشم رفتیم خرید از شیر مرغ گرفتیم تا جونه
آدمیزاد(خودشون که پول نمی دن بیچاره بابام)عصرم اومدیم خونه وسایلو جابه

21

www.ketabbazz.ir
جا کردیمو از زوره خستگی هر کی یه وری افتاد 8.03بالخره هیکل مبارکو از
جا تکون دادیمو پاشدیم ،مریمم خدا خیرش بده ؼذا درست کرد(البته وظیفشه)
مام زدیم به بدن.از ویالی ما تا دریا پیاده 0مین راه بیشتر نیست۲3هم یه کم
خرتو پرت برداشتیمو رفتیم لب دریا،آتیش روشن کردیمو نشستیم دورش آرزو
گیتارشو برداشت و شروع کرد به زدن.خیلی خلوت بود این آرزوی ورپریدم که
آهنگه آروم میزد آدم خوابش میگرفت -بابا یه آهنگه شاد بزن این چیه؟دستمال
نیاوردم اشکامو پاک کنماآرزو-ناراحتی بیا خودت بزن(می دونست بلد نیستم)-بده
تا نشونت بدم آهنگ یعنی چی،فقط بچه ها همراهی کنین+گیتارو گرفتم برش
گردوندم شروع کردم روش ضرب زدن(حداقل اینو بلدم)-رفتم پشتبوم قالی
بتکو.نم قالی خاک نداشت خودمو تکو.ندم پسره همسایه ابرومو دیده رفته برا
من موچین خریده همه-وای ور پریده وای ورپریدهرفتم پشتبوم قالی بتکو.نمقالی
خاک نداشت خودمو تکو.ندم پسره همسایه مژمو دیدهرفته برا من ریمل
خریدههمه-وای ور پریده وای ورپریده-رفتم پشتبوم قالی بتکو.نم قالی خاک
نداشت خودمو تکو.ندم پسره همسایه لبهامو دیده رفته برا من یه رژخریدههمه-
وای ور پریده وای ورپریده-رفتم پشتبوم قالی بتکو.نم قالی خاک نداشت خودمو
تکو.ندم پسره همسایه موهامو دیده رفته برا من روسری خریده همه-وای ور
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پریده وای ورپریده-رفتم پشتبوم قالی بتکو.نم قالی خاک نداشت خودمو
تکو.ندمپسره همسایه پاهامو دیده رفته برا من دامن خریده همه-ؼلط کرده خریده
ؼلط کرده خریده+...برگشتم دیدم ۲۱،۲3تا زن ومرد حدود  03به باال پشت سره
ما وایسادن دارن دست میزنن(خدایی ملتو با این چرت وپرتام اسگل کردم)خوب
شد به بقیه جاهای ناموسی شعرم نرسید کاناله آهنگمو عوض کردمو...رفتم لبه
دالون تو اون نم نم بارونبرام میزد ویالونآخ برم یه درو ببندم لگد نخوره به دندم
به دندمحاال دست دست شله عمو سبزی فروش+........من میزدمو می خوندم
بقیم دست میزدنو می رقصیدن خالصه واسه خودمون الکی خوشحال بودیم دیگه
بعد کلی هنر نمایی  ۲۱اومدیم خونهمریم-امروز خیلی خوش گذشت مهسا-آره
دیگه منم آمار بازی کنم خوش می گذرهآرزو-داره تفریح می کنه چی کارش
داری؟مریم-راستی شما ۱تا امشب می رین جنگل؟آرزو-بهار میگم امروز خسته
ایم فردا بریم خوبه؟-آره منم خستم باشه فردا +فردا تا بعد از ناهارم بیرون
نرفتیم  4بازم کارامونو کردیمو رفتیم لبه دریا تو این ساعت پرندم پر نمیزد این
سری آرزو ؼافل گیرمون کردو همش با گیتارش آهنگای شاد میزد ما هم زده
بودیم رو دنده ی دلقک بازی(.قر،جوادی وسایر اعضا)تو حال خودمون بودیمو
از دوروبرمون بیخبر.....آرزو-بچه ها اونجارو پسره داره ازمون فیلم می گیره
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پس فردا می شیم سوژه ی ملت مهسا-ؼلط کرده بریم بگیم پاکش کنه 4+تایی
رفتیم سمته پسره مریم -جناب شما از ما فیلم می گرفتی؟پسر-نه من از دریا فیلم
ببینم؟پسر ابرویی باال انداختُ -....نچ
می گرفتمآرزوِ -ا جدا؟میشه گوشیتون رو
ِ
نمی شه آرزو-احیانا نمی خوای که گوشیت خورد شه؟پس بازبون خوش جلو
پسر یه خنده ی خرکی کردو به پشت سرمون نگاه کرد-....
خودمون پاکش کنِ +.
جدی خیلی ترسیدم+برگشتیم پشت سرمون ۱تا نره ؼولودیدیم اووؾ عجب
هیکالییتابلوء از این آمپولیان که هی اینورو اون ورشونو قلمبه می کنن(منظورم
ِ
بازو،سر شونشونه سینه هم می دن جلو...خدا شاهده اگه فکر بد کرده
باشین)...یکی از اون  ۱پسر-:شهاب چیزی شده؟شهاب-نه خانوما اومدن
جوار ننت باش یا
جوار هم باشیممهسا-برو در
پیشنهاد دادن ۲نصؾ روزو در
ِ
ِ
همین االن اون کلیپو پاک می کنی یا اون گوشی رو تو سرت خراب می کنم
شهاب-چـــــــــــــــــــــه ؼلطا.برو رده کارت مهسا-پاک نمی کنی دیگه؟ ok
خوددانی +مهسا یه نگاه به مریم بعد آرزو ودر آخر هر 0به من....سرمو به چپ
و راست تکون دادم شونمو انداختم باال حوصله ی دعوا و نعشه کشی نداشتم
اونام بهم چشم قره رفتنو برگشتن سمته پسره اون ۱تای دیگم نیششون باز بود
انگار دارن فیلم سینمایی می بینن.مریمینا دویدن سمته پسره و شروع کردن به
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زدندوستاشم تا دیدن رفیقشون داره کتک می خوره اومدن کمک دوستشون حاال
بزن کی نزن این 0تا هم که آبروی منو بردن اگه ۱تا میزدن 4تا می خوردن
خوب حق می دم زوره پسرا زیاد بود دیدم اینجوری نمیشه شالمو محکم بستم
پشت سرم،آستینای مانتومو دادم باال0،تا دکمه ی پایینه مانتومو باز کردم که
وسط دعوا جر نخوره و منم بالخره وارد میدون شدم .....خیلی راحت از پس
0تاشون براومدم آرزویینام که عقب گرد کرده بودن تا می خوردن زدمشون
هر0تا پسرا ولو شدن رو زمین رفتم سمته پسره گوشیشو چنان از جیبش کشیدم
بیرون که جیبش جر خورد(فیلم هندی زیاد دیده)گوشیش رمز می خواست داد
زدم-:رمـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــز؟؟؟جواب نداد دوال شدم یقشو گرفتم-...انگار بازم
می خوای کتک بخوری آدم نشدی نه؟ باشه حرفی نیست +دستمو مشت کردم
بردم باال سریع گفت44۲۱-:یقشو ول کردمو رمزو زدم،رفتم تو کلیپ
گوشیش،بـــــــه بــــــــــــه چه فیلم باحالیم ازمون گرفته ،آخر خنده بازار اول
برای خودم Bluetoothکردم بعد پاک کردم پسرا کم کم نیم خیز شدن و داشتن
نگام می کردن بدونه هیچ حرفی رفتم سمته بچه ها ۲3قدم دور نشده بودم که
آرزو با داد-....بهار پشت سرت+تا برگشتم یه سوزش خیلی بدی پایین زانوم
حس کردم چنان دردم گرفت که افتادم زمین سرمو بلند کردم دیدم پسرا دارن فرار
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می کنن نا مردا با سنگ کوبیدن تو ساق پام بچه ها دویدن سمتممهسا-چت
شد،،دیدم عوضی سنگ برداشتا ،شلوارتو بزن باالمریم-چی چی رو بزن باال پاش
خیکه باده ،شلوار باال نمی ره ،مهسا بدو برو ماشینو بیار ببریمش درمانگاه
زور درد
+به قدری حالم خراب بود که اصال حرؾ نمی زدم فقط بی صدا از ِ
اشک می ریختم،سنگه خیلی بزرگ بود،باز جای شکرش باقیه تو کلم نزدن،با
شلوار خوشکلم رو پاره کرد...وای
کمک بچه ها رفتیم درمانگاه تا پامو دید پاچه
ِ
ددم بی خیـــــــــــال پام قد یه طالبی اومده بود باالو سیاهو کبود شده بود دکی
گفت ضرب دیده وخداروشکر نشکسته۲هفته باید بسته باشه و زیاد راه نرم واین
چرت وپرتا عجب خاطرات خفنی این آخر مجردی همیشه از بس کتک خوردمو
خودمو دربوداؼون کردم بدنم فوالد شده هــــــــِ یاد مهرشاد افتادم همیشه بهم می
گفت تو چی کار می کنی که عین خره زخمو می مونی؟بچه ها تا 1شب معطل من
بودن شام هم سر راه گرفتیمو اومدیم خونهمهسا-انگار قسمته تو پایین بخوابی
چالقم شدی نمی تونی باال بری +شامو تو سکوت خوردیم،ؼذام که تموم شد
آروم بلند شدم،داروهامو برداشتم ورفتم سمته پله هاآرزو-کجا کجا؟نکنه با این پا
می خوای بری باال؟-تریلی که از روم رد نشده،تو اتاقه خودم راحت ترممهسا-
بچه انقدر لجبازی نکن همین پایین بکپ دیگه،بزار ما هم آرامش داشته باشیم-.

26

www.ketabbazz.ir
آرامشت تو حلقم گفتم که این جوری راحتترم ،شبه همگیتون زیبا،کابوسای
رنگی ببینین+.ای بابا خوب یه ذره دیگه اصرار می کردین،چه کاریه من با این
پا از این همه پله برم باال؟چه کنم که دیگه راه برگشتی نیست خودم کردم که(دور
از جونم)لعنت بر خودم باد لنگون لنگون از پله ها اومدم باال ،یه لیوان آب
برداشتم که نصؾ شبی خِر کِش کنون نرم دنباله آب،داروهامم خوردم وعین شاخ
شمشاد دراز کشیدمگوشیمو نگاه کردم به به این قدر تحویلم گرفتن ذوق مرگ
شدمحداقل یه زنگی،زونگی،لنگه کفشی چیزی برام حواله می کردین،بفهمیم ما
هم آدمیمبه مامانینا گفتم نزنگن،به میثم واون ۱تا عموهای خجسته هم
گفتم؟؟؟عیبی نداره منم خدایی دارمهممون تا  ۲۲عینهو خرس خوابیدیم این
سری مهسا صبحونه رو آماده کرد(چه کاره سختی)نا سالمتی من میزبانمهر چند
چشمشون کور خودشون از خودشون پذیرایی کننمهسا-امروز کجا بریم؟آرزو-
ناهار درست کنیم بریم جنگل؟-نه بابا خودت تنهایی فکر کردی ،من چه جوری
پاشم بیام؟آرزو-زیاد دور نمیشیم-حداقل بزارین ۱روز بگذره بی انصافا،به خدا
پام خیلی درد می کنه مریم-لوس نشو دیگه،خودمون کمکت می کنیم+بحث کردن
فایده نداشت ساعت  ۲با پای چالق من رفتیم سمته جنگلچون پام درد می کرد
بچه ها هیچ وسیله ای رو نزاشتن بیارم ۲ربع به کوب راه رفتیم درد امونمو
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بریده بود،با داد-....بسه دیگه مردم،فکر برگشتم کنید،دیگه نمی تونم بیاممریم-
ؼر نزن اونجا رو ببین به درخته تاپ وصله،حداقل بریم اون سمت بتمرگیم +بازم
0مین پیاده روی...تا زیر اندازو پهن کردن ،خودمو ولو کردم روش وچشمامو
بستممهسا-آخی نازی از بس وسیله سنگین با خودش آورده طفلی خسته شده-
بزار پام بهتر شه  ۲بالیی سرت بیارم؛روزی ۲333بار به ؼلط کردن بیوفتی
آرزو-جمع کن بابا انجام وظیفه کردی،حاال خوبه تو بیشترکلیپ خودت داشتی
دلقک بازی در می آوردی-من خواستم شما رو شاد کنم،وگرنه مظلوم تر از من
کسی دیدین+جوری چپ چپ نگام کردن کهِ -...ا ِا خوب حتما دیدین دیگه ...مهسا-
عصر بریم لب دریا؟-جاااان؟آرزو-کوفت نکنه می خوای بشینیم گوشه خونه؟-خو
چرا می زنی،شما برین من خونه میمونم.مریم-نه توهم میای می ریم-.من تا قبل
برگشتنم باید بهتر شم نمی خوام کسی چیزی بفهمه آرزو-این کارارو کردی که
شرط بندیو ندی؟-کی من؟ خوبه خودم پیشنهاد دادم آرزو-حاال من جا زدم یا تو؟-
امشب حاضری؟آرزو-مگه پات درد نمی کرد؟-تا شب استراحت می کنم فوقش
مسکن اضافه می خورمآرزو-باشه تا شب-از االن بگم من عصر بیرون
نمیام،توهم نگی خستم امشب نه هااااا هرکی امشب جا بزنه
باخته********************مریم-خوب االن  0مین به۲. ۲میرین جنگل۱،باید
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اینجا باشین،هرکسم نتونست برمی گرده،منو مهسام باید عین اسگال منتظره شما
باشیم،سوالی نیست؟آرزو-نه+مهسا یکی۲چوب وچراغ قوه بهمون داد هرکدوم
رفتیم ۲سمته جنگل،اونم تنها واقعا وجود می خوادنیم ساعت برا خودم چرخیدمو
زهرترک شدمآخرم ۲گوشه نشستم تا نیم ساعت دیگه برگردم خونهگاهی صدای
ِ
زوزه،خش خش برگا،کال جون دادم تا این نیم ساعت تموم شه من جون به
عزراییل نمی دم برم برای آرزو ساعت مارک دار بخرم؟نزدیک خونه
بودم.....حس کردم داره سرو صدا میاد،معموال این موقع سال خیلی خلوتهبی
سرو صدا رفتم پشت  ۲درخت ودیدم واااااای8....تا پسرآرزو،مریم ومهسا رو
دوره کردن،نه گوشی همراهم بود که زنگ بزنم از یه ننه قمری کمک بخوام،نه
عقلم کار می کرددقت کردم دیدم 0تا شون همون پسرای دیروزین،نکنه اومدن
تالفی دیروزو در بیارن؟!خوب مگه نیاوردن؟ای خدا چی کار کنم به خاطر پام
نمی تونم زیاد کاری کنم...هرچه باداباد،بهتر تراز اینه بالیی سر این 0تا بیادتا
اومدم برم سمتشون،یهو یکی جلو دهنمو گرفت،با خودم گفتم دخلت اومده...خیلی
آروم گفت*:جیػ نزن کاریت ندارم،می خوام دستمو بردارم،جیػ نزنیا+.دستشو
برداشت.برگشتم سمتش یه نقاب به چشماش زده بوداون موقع هم دست از
لودگی برنداشتم و-....تو تارزانی؟نه بابا اون که لخته،رابین هودم که بهت
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نمیاد،بزار فکر کنم اووووم ِا ِا ِا ِا زوروتویی چقدر عوض شدی؟عموجون اسبت
کو؟+هم خندش گرفته بود هم عصبی بود با جدیت*....تو میدونی اینا کین؟این
موقع شب اینجا چه ؼلطی می کردین؟-به تو چه ننمی یا بابام؟*نمی فهمی تو چه
وضعیتی هستین؟ما از پس خودمون بر می آیم+میونه کل کالی ما،صدای داد
مهسا بلند شد،برگشتم دیدم یکی از پسرا موهای مهسای بیچاره رو گرفته داره
چک می زنه تو صورتشاین صحنه رو که دیدم قاطی کردمدیگه برام مهم نبود
اگه منم برم کتک می خورمفقط می خواستم تالفی تک تک چکایی که به مهسا
زدن و در بیارمبا تمام توانم دویدم سمتشون،اول سراغ همون پسره که مهسا رو
زد رفتم،با چوب چنان کوبیدم تو کمرش،درجا افتاد زمیناین از اولیش،مریمینام با
دیدن من شیر شدن وشروع کردن به زدنمیون دعوای ماصدای جیػ مهسا-......
بهار پشتت+....تا برگشتم دیدم پسره ۲چوب آورده باال سرش که بکوبه تو فرقه
سرمنه خوشبختتا اومد بزنه،یکی از پشت چوبشو گرفت و نمی دونم کجاش زد
ِ
که طرؾ شوت شد زمیناومدم ناجیمو ببینمِ ....ا این که زوروی خودمونه زورو-
همین االن برین تو خونه-بچه ها برین خونه(االن داریم کتک کاری می
کنیما)آرزو-ما نمی ریم-گفتم برین(خیلی قشنگ اینا رو می زنن می خوان تا
آخرشم وایسن)0تایی از خدا خواسته فرارکردن خونه،حاال ما  ۱تا بودیمو6تا
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پسردیگه باید هنر این  8سال زحمتو نشون می دادم همیشه آرزوم بود یکی رو
به قصد کشت بزنم(مریضم دیگه)االن بهترین موقعیته ....با زورو جون می زدیما
اونم هنرهای رزمیش حرؾ نداشت منم فقط جاهای حساسو نشونه گرفته بودم،تا
می زدم پخش زمین می شدنآخریا دیگه رمقی برام نمونده بود،پاهامم افتضاح
درد می کرداونام خدارو شکر فرار کردن،برگشتم سمته زورو که ؼافلگیرم کردو
دستمو از پشت پیچوندزورو-مگه نگفتم برو خونه،برا چی موندی؟-آی آی دستو
ول کن به تو چه بازم می گم ننمی یا بابام؟زورو-دوست داری دستتو
بشکنم؟عوض تشکرته؟-صبر نداری که خوب این دستو ول کن تا تشکر
کنم+دستمو ول کرد،برگشتم سمتش،قیافمو مظلوم کردمو-....دستمو دردآوردی
اما به خاطر این لطفت می خوام جبران کنم+دستمو به حالت بؽل کردن باز
کردمو ۲قدم رفتم جلو،اونم با تعجب ۲قدم رفت عقب،هی من می رفتم جلوو اون
عقب آخر خورد به ۲دیوار ،دستمو رو دیوار ما بین صورتش گذاشتمو-..این
جوری نگام نکن.فقط یه تشکر سادَس+رو پاشنه پا بلند شدم که قدم باهاش یکی
شه،آروم آروم صورتمو بردم جلو اونم هنوز با تعجب نگام می کرد،فاصله ی
صورتم باهاش خیلی کم شده بود که چشماشو بست،یه نیش خندی زدمو،پریدم
گوششو گاز گرفتم و با زانو کوبیدم زیر شکمش صدای دادش همه جارو گرفته
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بود منم 0سوته جیم زدمتا وارده خونه شدم دیدم آرزویینا هر کدوم ۲لیوان آبه
قند دستشونه و میل می کنن خنده داره واال-بچه ها سریع تمام درو پنجره هارو
قفل کنین،اینجا دیگه امن نیست فردا بر می گردیم+همه جارو بستن-اینا از کجا
پیداشون شدمهسا-عصر لب ساحل دیدیمشون۲،جوری وانمود کردن انگار مارو
تا حاال ندیدن مریم-اما مارو تعقیب کردنآرزو-احمقا رفتن آدم آوردن،راستی اون
یارو نقابیه کیه؟-زورو رو می گی منم نمی دونم از کجا پیداش شدمریم-االن
کجاس؟-هیچی سوت زد اسبش اومد دنبالش،رفت خونشونمهسا-راست می
گی؟؟؟؟!!!!!آرزو-خره اسگلت کرده-پاشین بخوابین فردا صبح باید
برگردیممهسا-این شبه آخری گند زده شد به همه چی +داشتم از پله ها می رفتم
باال که باز برگشتم-راستی آرزو کی اومدی؟مریم-این احمق هنوز 0مین نشده
شور اینا رو میزد،نگران شدم
برگشت -پس ساعت یادت نرهآرزو-نه من دلم
ِ
برگشتم -به من ربطی نداره ساعت و باید بخریآرزو-عمرا-سگ خور می دونم از
تو چیزی در نمیاد +اومدم باال دیدم در تراس بازه،وای یادم نبود عصری
ببندم،رفتم بیرون دیدم خبری نیست درو بستمو ۲مبل گنده هم گذاشتم جلو
درشاتاقای باالرو گشتم و رفتم اتاق خودم لباس عوض کردم ومسکنامم
خوردمنشستم جلو میز آرایشم،آهنگ می خوندمو موشونه می کردم که برس از
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دستم افتاد خم شدم برسو برداشتم تا آینه رو دیدم جیؽم رفت هوا......بازم
دستشو گذاشت رو دهنمزورو-اَه چقدر جیػ می زنی یواش+اما من همچنان سعی
می کردم جیػ بزنم،از جیبش ۲چاقو در آوردو گذاشت رو گردنم*اگه  ۲باردیگه
جیػ بزنی هم دخل خودتو هم اون دوستای عتیقه تر از خودتو در میارم+منم
دیگه الل شدم،بچه ها از جیؽای بنفش من اومدن باالو هی می کوبیدن به
دراتاقم.این کی درو قفل کرد؟*ردشون کن برن+رفتم سمته درو تا اومدم بازش
در بسته-.....چتونه درو شکستینمهسا-
کنم*....ا ُ ا ُ درو باز نمی کنیناچار از پشت ِ
چرا درو باز نمی کنی واسه چی جیػ زدی؟زنده ای؟خوبی؟خوشی؟سالمتی؟خانوا
ده خوبن؟-درد آره خوبم سوسک دیدم ترسیدممریم-خوب درو باز کن+به زورو
نگاه کردم،سرشو به عالمت نه تکون داد-لباس تنم نیست می خوام برم
حمومآرزو-قربونه اون تنه بلوریت منم مثله پرهام جون چه فرقی می کنه۲،نظر
حالله.دروباز کن دورت بگردم+وای حاال کی جلو اینو بگیره االن می خواد هی
چرت وپرت بگهاین یارو هم انگار خوشش اومده،همچین نگاه می کنه
که....نکنه بال مالیی سرم بیاره؟خدایا خودمو سپردم به تو ،من خودمو فدای
دوستام کردم توام از سر تقصیراتم بگذرخدایا تو جهنم نفرستیما حاال جلو در
بهشتم بود من راضیموای اگه بمیرم چی؟چند وقت بود هوس الزانیا کرده
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بودما.ای کاش اول می خوردم بعد می مردمخدایا اون ورم می تونیم ؼذا سفارش
بدیم؟اگر نه بگو وصیت کنم برام خیرات کنن،بلکه بهم برسهای پرهام
شوویه(شوهر)مهربانم برات نقشه ها داشتماچه کنم که این عمر وفا نکرد
عاشقونه صدام نکرد حاال دست دست بگیر منو...چشمامو بسته بودمو تند تند
بافتم،آخرفکرمم شعر می خوندمو می رقصیدم وجود زوروهم
برا خودم خیال می
ِ
از یادم رفته بود،هی چشمو ابرو میومدمو،نیشمم باز بود۲دفعه از زمین کنده
شدم وچسبیدم به دیوار تا چشم باز کردم این زوروی خیر ندیده لبامو بوسید،هی
وول می خوردم از دستش خالص شم،اما فایده نداشتنفسم بریده بود ،این
سواستفاده چی هم ول کن ماجرا نبود بالخره رضایت دادو صورتشو کشید عقب
حال خوبتو،خوبتر کنم،خوشت اومد؟-آره که خوشم اومد عشقم+کلمو به
*خواستم ِ
ضرب کوبیدم تو پیشونیش که مخه خودم سوت کشید،زوروهم ۲ناله ی کوچیک
کرد*....تو واقعا خیلی وحشیی،اونم از نوعه خفنش-ولم کن تا نشونت بدم وحشی
کیه+دیدم هیچ جوری نمی شه به عقب حلش بدم،ناچار دستمو انداختم پشت
کمرش(اونم خر کیؾ)صورتمو بردم جلو،تا اومد بیاد جلو،جوری از بقل پرتش
کردم زمین که افتادم روش همش می خواستم بزنمش که ضربه هامو دفع می
کرد،اما ۲بارم جوابه ضربه هامو ندادکم کم خسته شدم،که با  ۲حرکت جا منو
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خودشو عوض کردمنم دیگه کاریش نداشتم،کله انرژیمو ازم گرفته بود،همدیگرو
همین جور نگاه می کردیمو تند تند نفس می کشیدیم*هنر نماییت تموم شد؟-تو
کی هستی؟*به قوله تو زورو-از من چی می خوای؟*برگرد خونت-نمی گفتی هم
فردا می رفتم،حاال اون هیکلو بکش کنار ِِپرس شدم+یکم خودشو کشید کنار و
بازم بهم نگاه کرد-چیه بازم کتک می خوای؟+خندیدو*...تو واقعا خدای اعتماد
به نفسی-من االن ضرب دیدم،زورم کم شده از من بترس *عزیزمی کوچولوی
من(چی باز این پررو شد)-نمی خوای بری؟+آروم گفتم ای کاش
سیری،پیازی،چیزی خورده بودمااونم سرشو گذاشت رو شونم،دیدم تکون می
خوره،معلوم بود داره می خنده وقتی نفساش به گردنم خورد یه جوری شدم
،سعی کردم ازش فاصله بگیرمکم کم سرشو بلند کردو یه جوری نگام کرد*ازت
خوشم میاد،بانمکی،حوصله آدمو سر نمی بری،فقط مشکلت وحشی بودنته+باز
این به من گفت وحشی؟حالت تدافعی به خودم گرفتم-اگه من وحشیم تو هم
سگی،هاپ هاپ کن،آقا سگه،سگـــــــــــــــــــ ــه،هاپـــــــــو،خرسی،گر
گی+....زده بودم رو مسلسل وهمین جور ترور شخصیتیش می کردم که باز خفم
کرد(...آخه چقدر سواستفاده،حرص آدمو در میاره)هی تقال کردم دیدم نه،فایده
نداره ۲فکری به ذهنم رسید،دست از تقال برداشتمو باهاش همراهی کردماونم
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فکر کرد خرش شدم،کم کم دستامو ول کرد منم دستامو آروم آروم آوردم
باالودستمو داخل موهاش کردم۲دفعه موهاشو کندمو سرشو آوردم باالوبا اون
یکی دستم نقابشو کندمولی اون سریع ازم فاصله گرفتو خودشو از پنجره اتاقم
پرت کرد پایینچون چراغ خاموش بود،نشد ببینمش،پاشدم با دو رفتم سمته
پنجرهبا خودم گفتم این چطور به این فرضی جیم زد؟حاال من موندمو ۲نقاب توی
دستم03/8.....صبح حرکت کردیم سمت تهران.تو راهم مثل اومدنمون،حسابی با
هم گفتیم وخندیدیمورقصیدیم.این سفرم برای خودش خاطره ای شد،بچه ها اول
منو رسوندن-..خیلی خوش گذشت بچه ها،زحمت کشیدین.مهسا-زحمتو که تو
کشیدی،حیؾ که داری میری،وگرنه بازم با هم مسافرت می رفتیمآرزو-آره
بادیگاردی بهتر از تو پیدا نمی کنیممریم-ای خسیس حداقل یه جشنی می گرفتی-
هل هلی شد دیگهمریم-این چند روزو میای باشگاه-تقریبا ۱هفته دیگه رفتنیم،اگر
فرصت شد حتما میام،تو که می دونی من از هر چی بگذرم،از باشگاه نمی
گذرم+از بچه ها خداحافظی کردم،اومدم خونه.کلید که انداختم دیدم بله،مهمون
داریم.
سالم سالم من اومدم....میثم-علیک سالم می زاشتی  ۲ساعت قبل از پروازتمیومدی-نیست شما هم خوش به حالتون نشدمامان-بیا عزیزم بشین خسته
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ای(جــــاااان با منه؟؟؟!!یادم نمیاد تا حاال باهام اینجوری حرؾ بزنه،مگر در
موارد ویژه)بابا-خوب چه خبرا خوش گذشت؟-جا شما خالی،شما چه خبر؟بابا-
سالمتی،می گذره،راستی زنگ بزنم پرهام فردا بیاد با هم برین واسه آزمایشو
این چیزا،قرار محضرم شد ۲هفته دیگه-.افتادین تو زحمت،دستت درد نکنه
بیابون،با
بابا.راستی دایی باز که خودت تنها اومدی پس زنت کو؟میثم-کوه تو
ِ
مثل تو مجردی رفتن سفرِ -.ا به سالمتی حاال کجا رفتن؟میثم-کیش
دوستاش ِ
0روز دیگه میان-داری حسابی حال می کنیا،چشمشو دور دیدی آره و اینا
دیگه؟میثم-نه بابا انقدر کار سرمون ریخته که فرصت هیچ کاریم نداریم-آخی
حاضر +خوشبختانه اخالقه
نازی،تلؾ نشی یه وقتمامان-پاشین بیاین ناهار
ِ
خانوادم به حالت اولش برگشته بود،نه من حرفی از قبل زدم نه اوناعصرهم عمو
های گلم همراه با خانواده تشریؾ آوردن خونمون کال ساختمون رو هوا بود ،هر
کی مارو ببینه فکر می کنه  03ساله هم دیگرو ندیدیماز بس همه با هم حرؾ
میزدیم،کل کل می کردیم،شوخی،تو سرو کله هم زدن،خالصه داستان داشتیم برا
خودمونخانواده به این می گن،بی شیله پیله وخودمونی..ای خدا من این پرهامو
کجای دلم بزارم؟باید سریع تر کاتِش کنم مادر فوالد زره هم از پس این بر
نمیاد،جونه سالم به در ببرم خیلیه 03/8...صبح پرهام اومد دنبالم،من با یه تیپ
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کامال ساده ولی شیک اومدم بیرون(دیگه اینجا نمی شد تیپ گل منگلی بزنم،جلو
مردم آبرو دارما)پرهامم با تعجب فراوان یه تیپ اسپرت دختر کش اومده
بود،خبری هم از عینک ته استکانیش نبود جفتمون عینک آفتابی زده بودیم ق ِد
قابلمه،با خودم گفتم این واقعا چطور جلوشو می بینهبا اون وضع عینکی که این
داشت.....خدا بهم رحم کنهپرهام-سالم خانم ستاره ی سهیل شدین،مسافرت تنها
تنها؟(درد)-سالم نه بابا این چه حرفیه،آخر مجرد بازیه دیگه+...با یه لحنه
خاصی نگام کرد...پرهام-خوب حاال خوش گذشت؟-خیلی عالی بود.همش در حال
گردشو تفریح بودیم،دیگه وقت سر خاروندنم نداشتیم+.یه کم اخماش رفت تو هم
اما سریع لبخند زدوپرهام-خوب به سالمتی ایشاال...همیشه به سفر -سالمت
باشی+دیگه حرؾ خاصی بینمون ردو بدل نشد،رفتیم آزمایشگاه تقریبا شلوغ بود
کالسشو که پیچوندیم،نشسته بودیم تا نوبتمون شهجالب اینجا بود نه من عینکمو
برداشتم نه پرهامیکی از پرسنل های اونجا یه دختر مو بلُند خفن آرایشی که آدم
با دیدنش یاد کیک تولد میوفته(دختررو کیک اسفنجی فرض کنین آرایش
صورتشم خامه ی تولد)خیلی سعی می کرد به پرهام نخ بده اونم جلو من،برا من
که اصال مهم نبود ولی اون دیگه خیلی تابلو شورشو در آورده بود،عینکمو زدم
باالو زل زدم تو صورت دختره-...ازش خوشت میاد،قابل نداره بردار ببر،این
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سریو مهمونه ما باش+چندتایی که نزدیک ما بودن داشتن دختررو نگاه می
کردن دخیه هم به طور کل از اونجا جیم زدو تا رفتن ما پیداش نشد ولی تا اون
رفت این سری یه سیریشه دیگه تو نخ من بود،داشت با چشاش درسته قورتم
می دادبعضیا واقعا خیلی تابلوان،پسره همش با دستش عالمت تل در میاورد و
می گفت تل بدم؟کال رو مخم بود پرهامم که تو باغ نبود(میگم این یوله می گین
نه)خدارو شکر یکی پسررو صدا کرد رفتما هم عین این اسگال نشسته بودیمو
مگس می پروندیم،چند دقیقه ای گذشت خوابم گرفته بود پرهام-من برم بیرون
االن بر می گردم-باشه برو ولی زود بیا االن نوبتمون میشه هاپرهام-زود
اومدم0+مین بعدم پرهام اومدو نوبتمون شدو....وقتی که داشتیم می رفتیم بیرون
همون پسررو دیدم که هی چراغ می داد یه یخ گذاشته بود رو گونش تابلو بود
کتک خورده کبودیه زیر چشمش داد می زد حقشه البود باز هیز بازی در آورده
حالشو گرفتنبا پرهام رفتیم یه صبحونه ی تپل زدیمو،منو رسوند خونه،لباسامو
عوض کردمو بازم آماده شدم برم بیرون-مامان دارم میرم از دوستام خداحافظی
کنم،دیگه که فرصت نمیشهمامان-پس ناهار زود بیا -نه ناهار نمیام 8خونم
بعدشم دیگه در خدمت شماممامان-حاال این چند روزم که پیش مایی می خوای
بری وردله دوستات؟-عزیزمی،سعی می کنم زودتر بیام باشه؟مامان-برو گمشو
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خوبی بهت نیومدهِ -ا باز کاناله اخالقتو عوض کردی؟+دمپاییشو درآوردو پرت
کرد سمتم،منم اصال حواسم نبود با یک حرکت برگشتم و با پشت پا ضربه زدم به
دمپایی که رو هوا بوداز شانسه من دمپایی محکم خورد به یکی از گلدونایی که
مامانم خیلی دوستش داشتمامانم با تعجب نگام می کرد،دیدم اوضاع خیلی خیته
سرمو خاروندموِ -....ااِهی می گم نشینم این فیلمای اکشنو ببینما نگا...مامانم با
جیػ:فقط برو بیرون ۱+پا داشتم 4تا دیگم قرض کردمرفتم تک تک باشگاهایی
که توش کار می کردم با همه ی مربیامو دوستام خداحافظی کردم ودر آخر رفتم
خونه ی یکی از مربیام که اصل کاری بود.....خانوم ساجدی مربی کنگ
فوهمیشه می گفت بهترین شاگردش در طول مربیگریش من بودم،به خاطر همین
پیشنهاد داد اگر عالقه دارم داداشش بهم هنر های رزمی مویتا رو آموزش بده
منم از خدا خواسته ...اما چون داداشش به هر کسی آموزش نمی داد بعد از کلی
اسرارو خواهش منو خواهرش قبول کرد بشه مربی خصوصیمروزایی که من با
آقای ساجدی کالس داشتم دسته کمی از جنازه نداشتم....چون خانم ساجدی
میدونست برای خداحافظی دارم میام به داداششم گفته بودو اونم اونجا بود-دیگه
دارم میرم شما هم از دستم راحت میشینزیبا(ساجدی)_نه عزیزم این چه
حرفیه،اتفاقا دلمونم برات تنگ میشه-شما لطؾ دارین دل به دل راه دارهنکته

41

www.ketabbazz.ir
(من به آقای ساجدی می گم عمو)عمو-حاال کجا می خوای بری؟-الس و گاسعمو-
اِشهر پول دارا؟معلومه شوهرت مایهداره-می گن خر پوله(سریع خودمو جمع
کردم)یعنی وضعشون خوبهعمو-یه خبر خوب دارم برات،استاد من  0سالی میشه
که اونجا زندگی می کنه،اگه دوست داری این ورزشو به صورت فوق حرفه ای
کار کنی می تونم بهش معرفیت کنم-جدی می گی عمو اگه این کارو کنی که عالی
میشه عمو-البته اون مثل من بهت راحت نمی گیره ها تو هنوزم باید قدرت بدنیتو
ببری باال-من هر موقع از پیشه شما می رفتم خونه بیهوش میشدم تازه می گین
سخت نمی گرفتین؟عمو-من به آدمای مبتدی آموزش نمی دم چون دیدم استعداد
داری باهات کار کردم ولی هنوزم کار داری-هنوز پام نرسیده الس وگاس میرم
پیشش نمی خوام عقب بیوفتمزیبا-تو اگر تو مسابقات شرکت می
کردی%۲33اول می شدی نمی دونم چرا تو هیچ مسابقه ای شرکت نکردی(تو
دلم گفتم همینم مونده بابامینا بفهمن دخترشون دور از چشمشون یه پا فاطی
کماندو شده)-قسمت نبود دیگه،خدارو چه دیدین شاید یه روزی شرکت کردمزیبا-
در هر صورت امیدوارم موفق باشیعمو ۲کاؼذ داد دستم عمو-این آدرسو شماره
جم،خودمم بهش زنگ می زنم سفارش می کنم -لطؾ می کنین،من االن
ِ
تل استاد ِ
هرچی که هستم مدیونه زحمتای شمام زیبا-تالش خودتم بوده۲+ساعتم اونجا
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بودم6،از ترسه مامانم رفتم خونه کسی نبود،مامان  ۲برگه به در اتاقم زده
بودمامان-هو بهار اربابت صحبت می کنه،مهناز حالش بد شده،کسی هم خونشون
نیست،ؼذاتو گرم کن بخور،باباتم دیر میاد،ورپریده خونه رو بهم نریزیا تازه تمیز
کردم،فردا برمی گردم مواظب خودت باش.قربونم بری.جیگرت مریم+.مارو باش
به خاطر کی زود اومدیم خونهلباسام رو عوض کردم و یه دوش نیم ساعتم
گرفتم،چون کسی خونه نبود یه تاپ نیم تنه ی قرمز جذب با ۲دامن لی کوتاه که
کال ۲وجبو نیم قدش بود پوشیدمیکمم آرایش کردم،موهامم همین طور خیس
دورم ریختم(عجب جیگری شدم)برای خودم چیپسو ماست آوردم ونشستم پای تی
وی نیم ساعت بعد صدای اؾ اؾ بلند شد،پاشدم ببینم کیه که دستم خورد به
ظرؾ ماست و ریخت زمین یعنی اگه مامانم اینجا بود باید اشهدمو می گفتمنمی
دربدونه اینکه نگاه کنم ببینم
دوستم اول خراب کاریمو جمع کنم یا ببینم کی پشت ِ
کیه درو زدم و سریع رفتم تو آشپزخونه،دستمال برداشتم واومدم خراب کاریمو
جمع کنم.حسابی فرشو میزو برق انداختم،بلند شدم برم ببینم کیه در اتاقو باز
کردمو سرمو بردم بیرون،خبری نبود در حیاط عین گاراژ باز بود،البد این بچه
های کوچه باز کرم ریختن،زنگ زدن در رفتن،آخه دفعه ی اولشون نیستدیدم
لباسم ضایس اینجوری نمیشه برم تو حیاط،ولی حال از پله باال اومدن هم
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ندارمولِلِش می دوئم درو می بندم میام دیگهدورو برمو نگاه کردم،از همسایه ها
خبری نبود،با دو خودمو رسوندم به در حیاطودرو بستمعجب بادی میومدبیخود
باز،برگشتم برم خونه که....دیدم در ورودی به خاطر باد داره
نیست در تا ته ِ
بسته میشه،یه جیػ بنفش کشیدم-.....نــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــهدویدم تا نزارم بسته شه(آخه دسته درمون از اونایی که از داخل باز
میشه،سمت بیرونم با کلید،منم که کلید نداشتم)به فاصله ی ۲قدمیم در محکم
بسته شد،ای داد حاال چه ؼلطی کنماونم تو این باد،با این موهای خیسو لباس
لختییکی کوبیدم به درو یکی کوبیدم پیشونیم.با صدای بلند عین این دیوونه ها،با
خودم دعوا می کردم-...آخه دختر تو عقل نداری؟این چه وضعیه؟ببین تو چه
دردسری افتادی،دلت خنک شد؟؟راحت شدی؟حاال بتمرگ از سرما یخ بزن که
بمیری،من نمیدونم چرا این مامان رفته بیرونمگه ما پرستار مردمیم؟به ما چه
کی حالش بده؟+رومو برگردوندم سمته حیاط که پرهامو تو  ۲قدمیم دیدم۲،جیػ
خفن کشیدم(فکر کن تنهایی یهو یکی جلوت سبز شه)دستشو گذاشت رو
دهنم....پرهام-هیس آروم منم،ببخشید داشتم اون ور حیاط باتلفن صحبت می
کردم،جیػ زدی گفتی نه برگشتم دیدمت+.دستشو از رو دهنم برداشت-
زهــــــر...اِخوب چرا خبر ندادی میای؟منو که سکته دادیپرهام-آخه درو زدی
ِ
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گفتم شاید منو دیدی-کجا دیدمت فکر کردم مامانه+وای این جیگر شوهر منه
نازها،نه به هم می خوریمتیپشم دوست دارم،عطرشم
ِ
بدون عینک خیلی ِ
خوبه،تیپ منم خوبه،بچمون چه شوداون خوش تیپ منم که خوش تیپ،یهو
سرمو انداختم پایین ونگاه به لباسام کردم،پرهامم متوجه لباسام شدجوری نگام
می کرد انگار لخت مادر زاد جلوش وایسادمدستمو گرفتم جلوم نمی دونستم
پایینو بپوشونم یا باالرو-...روتو کن اون ور+اما حواسش نبود،چند بار صداش
کردم جواب نداد،آخر دستمو جلو صورتش تکون دادم تا به خودش اومد-..هوی
عمو کجایی؟بپا ؼرق نشی،خوردیم،می گم روتو کن اون ور+روشو کرد اون
ور..پرهام-ما که چند روز دیگه رسما عقد می کنیم دیگه چه فرقی می کنه؟-شاید
برای تو فرقی داشته باشه اما برای من دارهپرهام-خوب چرا بیرون وایسادی؟-
یعنی من این همه جیػ زدم نفهمیدی در بستس؟پرهام-حواسم نبود،حاال چی کار
می کنی نمیشه که بیرون بمونی-چی کار کنم؟میشینم عزای خودمو می گیرم،باید
صبر کنم بابام بیاد،اصال تو اینجا چی کار می کنی؟پرهام-اومدم دنبالت شام بریم
بیرون،به باباتم زنگ زدم-حاال که نمی تونم جایی بیام،بهتر تو بری خونه باشه
یه وقت دیگهپرهام-نکنه می خوای همین جوری ولت کنم؟-ای بابا مگه تو
خیابونم؟برو منم زنگ می زنم بابا،می گم زود بیاد خونه فقط گوشیتو
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بده+گوشیو داد زنگ زدم بابا -الو بابابابا-سالم بهاری،می دونم با پرهامی سرم
شلوؼه بعدا بهت زنگ می زنم-...الو قطع نکن الـــــــــــــــــــــــ ـــــــو+دوباره
در
شماره رو گرفتم،خاموش کرده بود،کفری شدم حسابی-بیا جواب نمیدهپرهامِ -
پنجره ای جایی باز نیست از اون جا بری؟+دویدم سمته پنجره ها همش بسته
بود فقط طبقه دوم اتاقه خودم باز بود..دیگه مهم نبود جلو پرهام چی تنمه،راست
میگه ما که چند روز دیگه به هم محرمیمننه بابام ولم کردن به امونه خدا اون
وقت این هنوز هیچی نشده مواظبمه می گه این جوری ولت نمی کنماگه یکی
قالب می گرفت میشد یه جوری خودمو بکشم باال-پرهام بیا قالب بگیر کی خوام
برم باال+چشماشو گرد کردو...پرهام-مطمئنی؟-نکنه می خوای من برا تو قالب
بگیرم؟یاال...بجنب بیا دیگه_اومد پایین پنجره اتاقم وقالب برام گرفت،دستمو
گذاشتم رو شونشو پامو بردم باال،دیدم باز زوم کرده رو یقم دستمو برداشتمو
صاؾ ایستادم-..اگه  ۲بار،فقط ۲بار دیگه هیز بازی در بیاری خودت می
دونیپرهام-تقصیره خودته،برا چی اینجوری لباس پوشیدی؟-کؾ دستمو بو نکرده
بودم شما می خوای تشریؾ بیاریپرهام-می خوای من برم باال+یه نیشخند زدم-
اگه می تونی برو+دیوار جای پا داشت میشد یه جوری(البته به سختی)ازش رفت
باال،چون لباسه من ضایع بود نمیشد برموگرنه خوراک من از دیوار باال
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رفتن،پرهام رفت عقب و بادو پرید رو دیواراما همین که پاشو بلند کرد یه
ِ
صدای(خـــــــــــــــــــ� �ــــــش)وشلوارش جر خورد.......تا این صحنه رو
دیدم،زدم زیر خنده،اون بیچارم اومد پایینحاال هی اون بیچاره حرص می خورد
ومن می خندیدمپرهام-بسه دیگه بهار،ببین به خاطر تو چه بالیی سرم اومد-به
من چه خودت خواستی بری باالپرهام-باز خوبه من خواستم برم،تو که عرضه
همونم نداری-.یه نگاه به لباس من بنداز؟با این وضع می تونم مثل تو هنر نمایی
کنم؟جا این حرفا بیا قالب بگیر اون چشماتم ببند+باز برام قالب گرفت و رفتم
باال،پاهام رو شونش بود ،دستمو گذاشتم لبه ی دیوار که سریع خودمو بکشم
باالاومدم به پرهام بگم یه کم برو سمته راست ،سرمو آوردم پایین ودیدم
بــــــــــــــله...آقای هیز چشمش داره زیادی فعالیت می کنه،یکم پاموبردم باالواز
قصد...شست پامو زدم توچشمش،اونم یهو چشمشو گرفت و خم شد ....پرهام-آی
چشــــــمم دختر مگه کوری،نمی بینی پاتو کجا میزاری؟+حاال من آویزون دیوار
بودمو اونم چرت وپرت می گفت-پرهام بلند شو منو بگیر االن میوفتم داؼون
میشما،پرهام با توام+بچه پرو جوابمو نمی داد،اگه دامن پام نبود قشنگ پامو
بلند می کردمو خودمو می کشیدم باال ولی این جوری نمیشد،همینم مونده درو
همسایه اون جوری منو ببینن-ای بابا دارم میوفتم،بیا منو بگیر+.....فایده ای
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نداشت رومو برگردوندم آقا یکم اونورتر نشسته و چشمشو گرفته،دارم برات یک
دستمو ول کردم وحاال نیمرخی آویزون دیوار بودم،ارتفاع یکم زیاد بودتو دلم
گفتم:حاال که منو ول کردی به امون خدا هر بالیی سرت بیاد حقته،دستمو ول
کردمو پریدم رو کمر پرهام...پرهام-آیییییی کــــــــمرم،ننــــــــــ ـــــــــه کجایی که
پرهامتو کشتن+منم خودمو زدم به اون راه-...آخ آخ پاهام،وای
دســـــــــــتم....همش تقصیره تواِ،اگه اومده بودی منو بگیری،االن این بال
سرمون نیومده بود.آی پامپرهام-خودتو یه جا دیگه پرت می کردی حتما باید می
من بدبخت؟-من چه می دونستم تو کجا نشستی؟مگه من
افتادی رو کمر ِ
مخصوصا این کارو کردم؟+جفتمون نشسته بودیم کنار دیواروبه جونه هم ؼر می
زدیم+زیر ساختمونمون استخرو سونا جکوزی بود که یه در از بیرون حیاط
داشت و یه در از تو خونهبلند شدم رفتم سمته دری که از بیرون باز میشه درشو
باز کردمو رفتم توهمش دعا می کردم دری که از خونه باز میشه قفل نباشهاما
امان از اون روزی که بدشانسی بیاری،همین جوری از درو دیوار برات
میادپرهام اومد تو و درو دید-تو ماشینت چیزی نداری بشه این درو باز
کردپرهام-نه ندارمسرش داد زدم-پس تو چی داری؟اونم داد زدپرهام-به من چه
سر من
ربطی داره؟لبه استخر وایساده بود،رفتم سمتش،دستمو زدم به کمرمِ -....
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داد میزنی؟پرهام-نه پس بزارم تو سر من داد بزنی؟-نزار حالتو بگیرما پرهام-بپا
حالت گرفته نشه۱+تا دستمو فشار دادم به قفسه ی سینش که پرتش کنم تو
آب،اونم سریع مچ دستمو گرفت و ۱تایی افتادیم تو استخر...تو آبم ول کمه
ماجرا نبودیم،اون می خواست سر منو زیر آب کنه یا من می خواستم خفش کنم
اینقدر کارمون ادامه داشت تا جفتمون خسته شدیم،از آب اومدیم بیرونولو
شدیم،رو زمین.هیچ کدوم چیزی نگفتیم،بعد چند دقیقه بلند شدمخیلی سردم
بود،شانس آوردم جکوزی روشن بود ،رفتم جکوزی نشستم...پرهامم اومدپرهام-
سردم اجازه دارم بیام تو -بیا بابا دل رحمم دیگه(بابا کجایی که ببینی با داماد
منم
ِ
آیندت چی کارا نکردم)0+مین گذشت،اگه یه کفش درست حسابی پام بود با لگد
درو میشکستم،اما جاش دمپایی پامهیاد کفشای پرهام افتادم-...کفشت
کجاست؟پرهام-لب استخر چطور؟-بلند شو بیاپرهام-کجا تازه دارم گرم میشم-عجبا
بلند شو دیگه۱+تایی رفتیم لب استخر-کفشاتو پات کنپرهام-برای چی؟-پات کن
بهت میگم+کفششو پاش کردو بردمش سمت در-دیدی عین فیلما درو با لگد باز
می کنن؟تو هم همون کارو کن+با پاش چندتا لگد زد به در(انگار داره توپ شوت
می کنه)-نه اینجوری بدتر پات درد می گیره،هر کاری می گم بکن من تو فیلم
دیدم چی کار می کنن..نیم رخت به در باشه،پاهاتو تو شکم جمع کن بعد با کؾ
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پات ضربه بزن به در+هر کاری گفتمو کرد چند بار زد اما نتونستپرهام-نمیشه
چی کار کنم+آروم لبه دیوار سر خوردم،دستامو گذاشتم رو سرمو چشمامو بستم
...ای خدا این دیگه کیه؟عرضه ی ۲در باز کردنم نداره،اگه من بودم که با یه
ضربه بازش کرده بودمخدا جون بیاو خوبی کن این در باز
بازوپرهامم وایساده(دمت
شه.....تـــــــــــــــــــ� �ـــقسرمو بلند کردمودیدم در ِ
گرم خدا)سریع بلند شدم -درو باز کردی؟پرهام-پس چی منو دس ِ
ت کم
گرفتی؟+انقدر خوشحال شدم که حالیم نبود،دویدم تو بؽل پرهامجوری پریدم که
طفلی تعادلشو از دست دادو افتاد زمین،برا اینمه سرش زمین نخوره دستمو
سر اون چیزی نشد ولی دست من داؼون شد)پرهام-دختر تو
گذاشتم پشت سرش( ِ
قصد جونه منو داری؟-عوض تشکرته نذاشتم کلت بخوره زمین؟+اومدم از روش
بلند شم دیدم دستشو انداخته پشت کمرم و نمی تونستم جم بخورم-دستتو بردار
می خوام بلند شمپرهام-تو که داشتی میومدی تو بؽلم؟-اون موقع حالیم نبود
دستتو بردارپرهام-مگه جات بده؟-آره خیلیپرهام-همه دخترا آرزوشونه جا تو
باشن،پس از موقعیتت استفاده کن-.همه ی پسرا آرزوشونه جای تو باشن ولی
من گردن اون سو استفاده چی رو می شکنمپرهام-مال این حرفا نیستی-به ما
نمی خوری(یعنی آدم حسابت نمی کنم)+با پام به جایی که نباید....زدم،پرهامم
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دستاش شل شد منم از موقعیت استفاده کردمو بلند شدمپرهامم داشت ناله می
کردپرهام-دعا کن دستم بهت نرسه،روزگارتو سیاه می کنم-واییی ترسیدم،جنبه
داشته باش عزیزم بیا بریم باال بهت لباس بدم،لباساتم خشک کنم تا کسی نیومده
کور-حاال که زنده
پرهام-بدبخت اگه من بچه دار نشم همه فکر می کنن اجاق تو ِ
ای و سالم بدو  8/03شد بابا میادا.......وشلوارش جر خورد.......تا این صحنه
رو دیدم،زدم زیر خنده،اون بیچارم اومد پایینحاال هی اون بیچاره حرص می
خورد ومن می خندیدمپرهام-بسه دیگه بهار،ببین به خاطر تو چه بالیی سرم
اومد-به من چه خودت خواستی بری باالپرهام-باز خوبه من خواستم برم،تو که
عرضه همونم نداری-.یه نگاه به لباس من بنداز؟با این وضع می تونم مثل تو
هنر نمایی کنم؟جا این حرفا بیا قالب بگیر اون چشماتم ببند+باز برام قالب گرفت
و رفتم باال،پاهام رو شونش بود ،دستمو گذاشتم لبه ی دیوار که سریع خودمو
بکشم باالاومدم به پرهام بگم یه کم برو سمته راست ،سرمو آوردم پایین ودیدم
بــــــــــــــله...آقای هیز چشمش داره زیادی فعالیت می کنه،یکم پاموبردم باالواز
قصد...شست پامو زدم توچشمش،اونم یهو چشمشو گرفت و خم شد ....پرهام-آی
چشــــــمم دختر مگه کوری،نمی بینی پاتو کجا میزاری؟+حاال من آویزون دیوار
بودمو اونم چرت وپرت می گفت-پرهام بلند شو منو بگیر االن میوفتم داؼون
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میشما،پرهام با توام+بچه پرو جوابمو نمی داد،اگه دامن پام نبود قشنگ پامو
بلند می کردمو خودمو می کشیدم باال ولی این جوری نمیشد،همینم مونده درو
همسایه اون جوری منو ببینن-ای بابا دارم میوفتم،بیا منو بگیر+.....فایده ای
نداشت رومو برگردوندم آقا یکم اونورتر نشسته و چشمشو گرفته،دارم برات یک
دستمو ول کردم وحاال نیمرخی آویزون دیوار بودم،ارتفاع یکم زیاد بودتو دلم
گفتم:حاال که منو ول کردی به امون خدا هر بالیی سرت بیاد حقته،دستمو ول
کردمو پریدم رو کمر پرهام...پرهام-آیییییی کــــــــمرم،ننــــــــــ ـــــــــه کجایی که
پرهامتو کشتن+منم خودمو زدم به اون راه-....آخ آخ پاهام،وای
دســـــــــــتم....همش تقصیره تواِ،اگه اومده بودی منو بگیری،االن این بال
سرمون نیومده بود.آی پامپرهام-خودتو یه جا دیگه پرت می کردی حتما باید می
من بدبخت؟-من چه می دونستم تو کجا نشستی؟مگه من
افتادی رو کمر ِ
مخصوصا این کارو کردم؟+جفتمون نشسته بودیم کنار دیواروبه جونه هم ؼر می
زدیم+زیر ساختمونمون استخرو سونا جکوزی بود که یه در از بیرون حیاط
داشت و یه در از تو خونهبلند شدم رفتم سمته دری که از بیرون باز میشه درشو
باز کردمو رفتم توهمش دعا می کردم دری که از خونه باز میشه قفل نباشهاما
امان از اون روزی که بدشانسی بیاری،همین جوری از درو دیوار برات

51

www.ketabbazz.ir
میادپرهام اومد تو و درو دید-تو ماشینت چیزی نداری بشه این درو باز
کردپرهام-نه ندارمسرش داد زدم-پس تو چی داری؟اونم داد زدپرهام-به من چه
سر من
ربطی داره؟لبه استخر وایساده بود،رفتم سمتش،دستمو زدم به کمرمِ -....
داد میزنی؟پرهام-نه پس بزارم تو سر من داد بزنی؟-نزار حالتو بگیرما پرهام-بپا
حالت گرفته نشه۱+تا دستمو فشار دادم به قفسه ی سینش که پرتش کنم تو
آب،اونم سریع مچ دستمو گرفت و ۱تایی افتادیم تو استخر...تو آبم ول کمه
ماجرا نبودیم،اون می خواست سر منو زیر آب کنه یا من می خواستم خفش کنم
اینقدر کارمون ادامه داشت تا جفتمون خسته شدیم،از آب اومدیم بیرونولو
شدیم،رو زمین.هیچ کدوم چیزی نگفتیم،بعد چند دقیقه بلند شدمخیلی سردم
بود،شانس آوردم جکوزی روشن بود ،رفتم جکوزی نشستم...پرهامم اومدپرهام-
سردم اجازه دارم بیام تو -بیا بابا دل رحمم دیگه(بابا کجایی که ببینی با داماد
منم
ِ
آیندت چی کارا نکردم)0+مین گذشت،اگه یه کفش درست حسابی پام بود با لگد
درو میشکستم،اما جاش دمپایی پامهیاد کفشای پرهام افتادم-...کفشت
کجاست؟پرهام-لب استخر چطور؟-بلند شو بیاپرهام-کجا تازه دارم گرم میشم-عجبا
بلند شو دیگه۱+تایی رفتیم لب استخر-کفشاتو پات کنپرهام-برای چی؟-پات کن
بهت میگم+کفششو پاش کردو بردمش سمت در-دیدی عین فیلما درو با لگد باز
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می کنن؟تو هم همون کارو کن+با پاش چندتا لگد زد به در(انگار داره توپ شوت
می کنه)-نه اینجوری بدتر پات درد می گیره،هر کاری می گم بکن من تو فیلم
دیدم چی کار می کنن..نیم رخت به در باشه،پاهاتو تو شکم جمع کن بعد با کؾ
پات ضربه بزن به در+هر کاری گفتمو کرد چند بار زد اما نتونستپرهام-نمیشه
چی کار کنم+آروم لبه دیوار سر خوردم،دستامو گذاشتم رو سرمو چشمامو بستم
...ای خدا این دیگه کیه؟عرضه ی ۲در باز کردنم نداره،اگه من بودم که با یه
ضربه بازش کرده بودمخدا جون بیاو خوبی کن این در باز شه.....تــــــقسرمو
بازوپرهامم وایساده(دمت گرم خدا)سریع بلند شدم -درو باز
بلند کردمودیدم در ِ
کردی؟پرهام-پس چی منو دس ِ
ت کم گرفتی؟+انقدر خوشحال شدم که حالیم
نبود،دویدم تو بؽل پرهامجوری پریدم که طفلی تعادلشو از دست دادو افتاد
سر اون چیزی
زمین،برا اینکه سرش زمین نخوره دستمو گذاشتم پشت سرش( ِ
نشد ولی دست من داؼون شد)پرهام-دختر تو قصد جونه منو داری؟-عوض
تشکرته نذاشتم کلت بخوره زمین؟+اومدم از روش بلند شم دیدم دستشو انداخته
پشت کمرم و نمی تونستم جم بخورم-دستتو بردار می خوام بلند شمپرهام-تو که
داشتی میومدی تو بؽلم؟-اون موقع حالیم نبود دستتو بردارپرهام-مگه جات بده؟-
آره خیلیپرهام-همه دخترا آرزوشونه جا تو باشن،پس از موقعیتت استفاده کن-.
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همه ی پسرا آرزوشونه جای تو باشن ولی من گردن اون سو استفاده چی رو می
شکنمپرهام-مال این حرفا نیستی-به ما نمی خوری(یعنی آدم حسابت نمی کنم)+با
پام به جایی که نباید....زدم،پرهامم دستاش شل شد منم از موقعیت استفاده
کردمو بلند شدمپرهامم داشت ناله می کردپرهام-دعا کن دستم بهت
نرسه،روزگارتو سیاه می کنم-واییی ترسیدم،جنبه داشته باش عزیزم بیا بریم باال
بهت لباس بدم،لباساتم خشک کنم تا کسی نیومده پرهام-بدبخت اگه من بچه دار
کور-حاال که زنده ای و سالم بدو  8/03شد بابا
نشم همه فکر می کنن اجاق تو ِ
میادا.......بلند شد با هم رفتیم تو خونه،رفتم سراغ لباسای بابا،هیچ کدوم اندازه
الؼر ،پرهامم هیکلی،بابا هم که ماشاالش باشه،همه ی
ی پرهام نمیشدبابام خیلی
ِ
تیشرتاش جذبِ،برگشتم پیشش-لباس نداریم قدت،چی بدم بهتپرهام-یه حوله بدی
کافیه+حوله آوردم براش رفت تو اتاقم عوض کنه،منتظر شدم بیاد بیرون تا منم
برم لباسمو عوض کنم.وقتی اومد بیرون،فقط همون حوله ای که بهش دادمو
دورکمرش بسته بود-راحت باش خجالتم نکشیاپرهام-من مشکلی ندارم-تو برو
تی وی ببین منم برم لباستو خشک کنم+لباسمو عوض کردم،اتو هم بردم پذیرایی
زدم به برق تا داغ شهؽذایی که مامان درست کرده بودو گذاشتم گرم شه،یه
شربتم درست کردم بردم برای پرهامداشت کاناالی ماهواره رو زیرو رو می کرد-
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دارم لباستو اتو می کنم اگه چیزی خواستی برو از آشپزخونه بردارپرهام-مثال من
مهمونما باید ازم پذیرایی کنی-شرمنده من از این کارا نمی کنم+رفتم سراغ
پیرهنشپرهام-اول شلوارمو بدوزبعد خشکش کن+نگاهش کردمو یه تای ابرومو
دادم باال-...نوکرت نیستما،داری دستور می دیپرهام-همه ی این چیزا مقصرش
تویی،پس خودتم باید جورشو بکشیِ -ا ِا حاال که اینجوره منم دست به هیچی نمی
زنمپرهام-پس منم لخت لخت جلوت میشینم،ببینم کی کم میاره+رو صندلی دست
به سینه نشستم وپامو انداختم رو پامپرهام-درست نمی کنی دیگه؟+ابرومو
انداختم باال-....نچپرهام-باشه خودت خواستی+بلند شد اومد روبه رومپرهام-در
میارما+شونه هامو انداختم باال،یکم نگام کرد،دستشو برد سمته حولش..دل تو
دلم نبود نکنه یه وقت خر شه باز کنه؟عجب ؼلطی کردما۲دفعه دستشو حرکت
داد،سریع چشمامو بستمودستمو گذاشتم رو چشمامصدای خندش بلند شد،دستشو
گذاشت رو دستمو می خواست دستامو بردارهولی من محکم دستمو گرفته بودم
رو چشمام،به زور دستمو برداشت،اما چشمامو باز نکردم...پرهام-چرا چشماتو
بستی؟-خیلی بی حیایی حولتو تنت کن.پرهام-خوب تنم می کنم حاال چشماتو باز
کن-تا حولتو نپوشی باز نمی کنمپرهام-بالخره خسته میشی خودت باز می کنی-
فکر کن یه درصد،دستموول کن حاالپرهام-که باز بگیری جلو چشمات؟-فضولو
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بردن جهنم،گفت وایسا پرهام جونمم بیاد+دیگه جوابمو نداد ۱،دقیقه به سکوت
گذشت.....ببینم مردی؟الــــــــــــــــــ ـو.....چرا حرؾ نمی زنی؟باشه بابا
حولتو+...یهو کشیده شدم تو بؽل پرهام،از ترسم سریع چشماموباز کردم،هر هر
بهم خندید،آروم سرمو بردم پایین دیدم حوله تنشه-..ای درد این کارا چیه؟پرهام-
چیه ذوق مرگ شدی؟فکر کردی می پرم بوست می کنم؟+خیلی بهم بر خورد،از
بؽلش اومدم بیرون-فعال تویی که داری واسم بال بال می زنیپرهام-اینا همش
توهمات ذهنیه که واسه خودت ساختی،می خوای کل کل کنی مشکلی نیست ولی
اول برو ؼذای سوختتو جمع کن+دویدم تو آشپزخونه،ؼذا یه کم ته گرفته بود
ولی نسوخت..زیرشو خاموش کردم،می خواستم براش ؼذا بکشم اما چون این
حرفو بهم زد حناقم نمیدم بخوره،اومدم بیرون-اگه گشنته برو برای خودت ؼذا
بکش بخور+نخ سوزن آوردم اول شلوارو دوختم بعد اتوش کردم ،پرهامم پرو،
پرو،برای خودش رفته بود آشپزخونه ؼذا می خوردپیرهنشو برداشتم اتو کنم که
،زنگ درو زدن،ساعتو نگاه کردم 1/03بود،اؾ اؾ رو برداشتم-....بله؟مامان-
منم باز کن ۲3+متر از جا پریدم،بدون اینکه درو بزنم دویدم دنبال پرهام-...
بدبخت شدیم مامانم اومد،بجنب لباساتو بردار برو تو اتاقم قایم شوپرهام-اونکه
نمیومد-....نمی دونم فقط برو+لباسشو برداشت اتو هم دادم دستش-برو تو حموم
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اتاقم درم ببند تا من بیام،بیرون نیایی+رفت باال،منم همه جارو دید زدم،درو زدم
ورفتم تو آشپزخونه ظرؾ ؼذارو برداشتمو خودمو مشؽول ظرؾ شستن
کردممامان اومد تو-سالم چطوری؟مگه قرار نبود بمونی؟مامان-
بهتره؟؟مامان-آره
سالم،چرا...داداششو زن داداشش اومدن گفتن می مونن-حاال
ِ
یه کم بهتره-ؼذا خوردی؟مامان-آره خوردم،چه عجب داری ناپرهیزی می
کنی؟قبال ظرؾ نمی شستی!!!-خودت سفارش کردی خونه رو به هم نریزممامان-
چقدرم تو حرؾ گوش کنی!!-من خستم می خوام بخوابم،کاری نداری؟مامان-نه
برو+داشتم می رفتم باال که گوشی پرهامو رو میز دیدم،مامان هنوز آشپزخونه
بود،گوشی رو برداشتمو تا برگشتم مامان اومد جلوم...مامان-تو که هنوز نرفتی-
داشتم می رفتممامان-چرا دستتو پشتت قایم کردی؟موندم چی بگم،گوشیو گذاشتم
پشت کش شلوارمو دستمو آوردم بیرون-...همین جوری...مامان-آهان+از بؽلش
آروم رد شدم سریع گوشی رو برداشتم که پشتم نبینه،همین که خواستم از پله
برم باال....مامان-بهــــــــــار+بدونه اینکه برگردم-بله؟مامان-کنترل کجاست؟+ای
تو روحت پرهام کنترلو کجا گذاشتی؟؟؟-نمیدونم،خوب سرجاشه دیگهمامان-نه
اونجا نیست،برا چی پشتتو کردی به من،برگرد ببینم-...حالم خوب نیست فردا
صحبت می کنیممامان-واااا مثال چته؟؟داشت میومد نزدیکم،اگه گوشیو می دید
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فاتحمو باید می خوندم،الکی دستمو گرفتم جلو دهنمو شروع کردم به اُق
زدندویدم سمته باال،از شانسه گلم مامانم دنبالم اومد،یه راست رفتم تو حموم
اتاقمو درو از داخل قفل کردم،برگشتم پرهامم بود...پرهام-برا چی اومدی اینجا؟!-
گوشیتو چرا برنداشتی؟از دسته مامان فرار کردم،این تا مارو گیر نندازه ول کنه
ماجرا نیستمامان-بهار چت شد نکنه ؼش کردی؟زنده ای؟؟؟ -باز الکی شروع
کردم به اوق زدن -..خوبم مامان تو برو االن بهتر میشممامان-بهت می گم این
در بی صاحابو باز کن-..وا صاحبش منما او-.....به پرهام گفتم پشت در قایم شه
ِ
تا من برم بیرون،موبایلشم دادمو درو باز کردمو پریدم بیرون درم بستمخودمو
انداختم رو تخت...مامان-ببینم چی خوردی؟-هیچی نمی دونم یهو چم شدمامان-
هی از این چرتو پرتای بیرون بخور که حاالو روزت بشه این-بی خیال شو دیگه
ساعت چنده؟ساعتشو نگاه کرد..مامان-واااای  ۲3شد،خاک تو اون سرت
کنن،باز این سریالرو ندیدم،هی وقتمو گرفتی،پاشو یه آب قندی چیزی بخور
نمیری،من کار دارم،حداقل برم بقیه فیلمو ببینم(با این طرز حرؾ زدنش جلو
پرهام آبرومو برد(-باشه عزیزم برو به فیلمت برسمامان-اینم افتخاری به افتخار
دختر گلم(ویک کار صدا دار بی تربیتی کرد)-چشمام داشت از تعجب گرد
میشدمامان-چیه نگاه می کنی؟با ِد میادو میره،دسته آدمم که نیست،خواستم یه
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خاطره ی خفن از مادرت داشته باشی-.مامان فقط برو،حاال امشبو بیخیال خاطره
شو جونه هر کی دوست داریمامان-نه تازه می خوام از این حالو هوا درت
بیارمالتماس گونه نگاهش کردم-....برو به خدا خوبم،مگه نمی خواستی فیلم
ببینی؟مامان-عیبی نداره تکرارشو می بینمنشست رو صندلی اتاقم..مامان-می
دونی این مهناز چرا مریض بود؟باز اسهال گرفته،بترکه از بس تو هم خوری می
کنهحقشه ترتر بگیره،من که اونجا بودم ۲33دفعه رفت خالء فکر کنم یه
 ۱3،۲3کیلویی وزن کم کرده-میگما حرؾ قشنگ تری نیست راجع بهش صحبت
کنیم،این جوری می خوای حالمو خوب کنی؟مامان-خوب تو یه زری
بزن،خداحافظیهات تموم شد؟-آره خیالت راحت ...خوشبختانه بابا اومدو مامان
رفت پایین,یه نفس راحت کشیدم،گرچه دیگه آبرویی برام نمونده بوددر اتاقو
بستمو در حموم رو باز کردم پرهام یه گوشه نشسته بود وتا منو دید زد زیر
خنده...پرهام-یعنی عاشق این مامانت شدم،خدایی یه دونه ستِ -...ا خوب بیا
مامانمو جا من بگیرپرهام-نه عزیزم اون صاحب داره فعال که تو بی
صاحابیاومدم جوابشو بدم که صدای در اتاقم اومد،در حمومو بستمو در اتاقمو
باز کردم،مامانو بابا هم زمان اومدن تو...بابا-سالم بهاری مگه با پرهام نرفته
بودی بیرون؟-سالم بابا،چرا رفتم اما یه کار فوری براش پیش اومد زود
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برگشتیمبابا-چی خوردی؟می خوای بریم دکتر-هیچی نخوردم،یه کم بخوابم خوب
میشممامان-اینا همش فیلمه عزیزم،عشق چشماشو کور کرده،داره خودشو لوس
می کنه-من اگه لوس بودم مامانم جا عزیزم بهم نمی گفت درد....مرض....خاک
تو اون سرت...این همه آدم بهم تیکه میندازن ککم هم نمی گزه وبا یه باال
ابرو قهر نمی کنمبابا-داره باهات شوخی می کنه-می دونم به قول یه بنده
چشمت
ِ
خدایی،مامانم یه دونه ست،بابامم که رو تخم چشمام جا دارهمامان-پاچه خواری
نکن جا این که از من تعریؾ کنه داره از باباش تعریؾ می کنه-من ؼلط
کردممامان-اونو که می دونم الزم نبود بگیبابا-برو بخواب،منم برم بخوابم خیلی
خستم۱تاییشونو بوسیدمو شب بخیر گفتم،درو قفل کردمو پرهامو آروم صدا زدم-
بیا بیرون رفتنپرهام از حموم اومد بیرون،فقط شلوارش پاش بود و پیرهنشم
دستش بودپرهام-من باید چجوری برم بیرون؟-صبر کن اینا بخوابن،بعد
بروپرهام-ساعتو نگاه کردی؟همین جوری هم دیر می رسم خونه،چه برسه به
اینکه بخوام یکی،دو ساعت دیگم بمونم-می گی چی کار کنم؟ ۲33دفعه گفتم برو
خودت لج کردی،االنم مجبوری بمونیپرهام-پس امشب اینجا می مونم،صبح
میرمیکم صدام رفت باال-...چـــــــی؟؟؟؟!!!پرهام-نشنیدی؟؟گفتم می مونم،اگرم
ناراحتی،عیبی نداره همین االن میرمرفت سمته در اتاق،قفلشم باز کرد،اومد درو
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باز کنه که رفتم جلوش....درو قفل کردم،کلیدم گذاشتم تو جیبم-...چقدر ناز می
کنی....بمون فردا برو،فقط باید رو زمین بخوابیا،من نمی تونم رو زمین
بخوابم،کمر درد می گیرمپرهام-منم اصال نمی تونم رو زمین بخوابم-به من ربطی
ندارهپرهام-نه پس به من ربط داره؟یه نگاه به تخت ویه نگاه به هم کردیم،هم
زمان با هم دویدیم سمته تخت،این جور که ما پریدیم روش...تخت نشکست خیلی
بود....تختم تقریبا بزرگ بود...جفتمون خوابیده بودیمو سعی داشتیم بیشترین جا
رو بگیریم...همش به هم لگد می پروندیم.....بالشتو از زیر سر هم دیگه می
کشیدیم....سر پتو هم دیگه بدتر....شده بودیم عین این بچه های تخس که می
خوان حرؾ خودشونو به کرسی بشونن...میون درگیری ما صدای تق تق دمپایی
مامانم از پله اومد،رو تخت نشستمو با دقت به صدا گوش دادم...وای مامانم باز
داشت میومد اینجا،برگشتم پرهامو صدا کنم که انگشتم رفت تو چشمش...پرهام-
آآآ....سریع ۱تا دستمو گذاشتم رو دهنشو فشار دادم،همش می خواست دستمو
بردارم..زور میزد که دستمو کنار بکشه ولی من همه ی حواسم به صدا بود...
صدای در اتاقم اومد....مامان-بهـار....خوابی؟؟؟؟.......کپیدی....خانم
کوچولو.....گامبال.....اسب آبیه من.....رومو کردم سمته پرهام بیچاره قرمز شده
بود،دستمو برداشتم آروم و با التماس-....جونه مادرت چیزی نگوبدبخت فقط تند
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شیرین دیگه صدام کرد وقتی دید
تند نفس می کشید،مامانمم  0،۱بار با الفاظ
ِ
جواب نمی دم رفت...منم یه نفس راحت کشیدم....
آخیش به خیر گذشت

پرهام-واقعا من می خوام با تو زندگی کنم؟
چیه خیلی خوشحالی؟پرهام-نه دلم به حال خودم میسوزه
آروم گفتم:دلت به حال عمت بسوزه
پرهام-نشنیدم معذرت خواهیتو؟؟؟
۲33ساله سیاه،واسه چی باید معذرت بخوام؟؟پرهام-چشممو نا کار کردی،لباسام داؼون شده،خونه هم نرفتم،جامم که تنگ
کردی،اینا عذر خواهی نمی خواد؟؟
ما که باهم این حرفارو نداریم،فکر کن %۲بخوام عذر خواهی کنم(استؽفرهللا)حاالم بکش کنار می خوام بخوابم،حد فاصله خودتم رعایت کن
پرهام-هه اینو باید به تو گفت،حواستو جمع کن به من نزدیک نشی...
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 ِا پس پاشو رو زمین بخواب،یه وقت حامله نشیپرهام-خیلی بی حیایی ها
همینه که هست،با چیش مشکل داری؟پرهام-من مشکلی ندارم،اگه تو دلت بچه می خواد من آمادگیشو دارما...
گمشو نکبت..+با پام یکی کوبیدم بهش که پرت شد زمین
پرهام-تو چرا اینقدر بی جنبه ای؟
بهت رو دادم پرو شدی؟پرهام-بزار بیام بخوابم دیگه هیچی نمی گم...
+هر کدوم یه گوشه ی تخت خوابیدیم،انقدر خسته بودم زود خوابم برد
 03/۲3صبح کم کم چشمامو باز کردم...چشم ننم روشن....تو چه وضعیتی
خوابیده بودم
سرم رو سینه ی پرهام بود،اونم که بؽلم کرده بود،پاهامون قفل هم شده
بود...بلیزم هم ماشاال...رفته بود باال...
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خودمو جابه جا کردم حداقل پرهام این وضعیتو نبینه....آروم صداش زدم
 پرهام.....پاشو.....صبحه....
هــــــــو.....
هــــــــوششش...
هــــــی.....
هــــــی عمو....
+با مشت کوبیدم تو دلش6،متر از جا پرید
پرهام-چته....این چه طرز بیدار کردنه؟
وای یادم رفته بود بپرم ماچت کنم...پاشو باید بری..پرهام-باباتینا نیستن؟
بابا سر کاره،مامانم هم معموال این موقع میره پیاده رویپرهام-چه خانواده فعالی تو چی کار می کنی؟
زندگی...64
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پرهام-خسته نباشی منظورم به جز زندگی...
کار خاصی ندارم،بی کار،بی عار،برای خودم می چرخمپرهام-نمیری از فعالیت زیاد....
ؼمت نباشه..+بالخره راضی شد،تشریؾ ببره......عجب روزی بود دیروز.....
روزها پس از دیگری می گذشت،تا چشم رو هم گذاشتم عقدم تموم شدو
شوهرمون دادن رفت....
به خواسته ی من قرار شد این مدت رو منو پرهام هر کدوم در کنار خانواده
خودمون باشیم
پرهام خوشبختانه مخالفتی نکرد،تو این چند روز باقیمونده،تا تونستم تو این
پاساژا واسه خودم چرخیدمو خرید کردم
داریم،قرار از خانوادم جدا شم،خیلی سخته از عزیزانت دور
فردا  ۲۱ظهر پرواز
ِ
باشی
گاهی با خودم فکر می کنم واقعا هدفت چی بود؟به کجا می خوای برسی؟
به قیمت دور شدن از خانوادت؟ارزششو داشت؟
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اما امان از روزی که آدم طمع داشته باشه،منم که از بچگی همیشه بلند
پرواز....بیشتر از حدم می خواستم...
0نصؾ شب بود،خوابم نمی برد،به معنای واقعی عین سگ پشیمون بودم که چرا
این کارو کردم
از جام بلند شدم،بدون اینکه چراؼو روشن کنم تو اتاق رژه می رفتم...ؼرق فکر
بودم...یه صدایی اومد...
فکر کردم توهمه ولی دیدم باز صدا میاد،رفتم دم پنجره داشتم حیاطو نگاه می
کردم،دیدم بلــــه....
از دیوار خونمون 0تا دزد خوشکلو مکشل جیگر داره میاد پایین
نکنه مصلح باشن؟/؟جلو مامانینا که نمی تونم کاری کنم.......باباهم تنهایی از
پس اینا بر نمیاد....
باز نگاه کردم،داخل حیاط بودنو می خواستن بیان تو....اولین کاری که کردم
زنگ زدم پلیسو گزارش دادم
اونام گفتن سریع خودشونو میرسونن....حاال نوبتی هم باشه نوبته منه....
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برای آخرین بار می خوام از خانوادم حمایت کنم.....از تو کشوم لنز مشکی که
خریده بودمو در آوردم
گذاشتم تو چشمام،پایین لبمو با مداد یه خال گذاشتم،یه تیپ سر تا پا مشکی زدم
کتونی مشکی هم پوشیدمونقاب زورو هم زدم به چشمم،موهامم داخل یه کاله
کردم
از پنجره رفتم پایین،برادران دزدم رفته بودن تو خونه،بی سرو صدا وارد خونه
شدم
برا خودشون داشتن کیؾ می کردن،دیدم یکی داره از پله ها میره باال....
هوی عمو کجا؟؟0+تایی برگشتن سمتم یه نگاه به هم دیگه کردن...یکی از اونا:
*سیسسسس یواش،بیدار میشن،هر چی برداشتیم نصؾ نصؾ
+هـــــــِ ِِِ ،د بیا اینا فکر کردن من دزدم؟چه بهتر سرشونو گرم می کنم تا پلیس
بیاد
از االن بگم 03،03*زرشـــــــک،،همه چی تقسیم بر  4میشه
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نیستم 03،03*چرت نگو همینه که هست
خبر؟؟؟!!
بابا-اینجا چه ِ
+وای تو از کجا پیدات شد؟؟بابا،با یه میله ی بارفیکس از پله ها دویید پایین..
آخه یکی نیست بگه چجوری می خوای حریؾ 4نفر بشی؟؟؟اومد یکی از اونا رو
بزنه از دستش فرار کرد
دیدم 0تایی دارن میرن سمته بابا،بیچاره گرخیده بود،میله رو ازش گرفتنو یه
مشت خوابوندن تو صورتش...
چـــی بابای منو میزنین؟؟رفتم سمت اونی که میله ی بارفیکس دستش
بود،گردنشو گرفتمو بایه حرکت تـــق تموم شد...
اون ۱تا با تعجب نگام می کردن،به خودشون اومدنو حمله کردن سمته من با
میله کوبیدم توشکم یکیشون
اون یکی هم یه چرخش پرشیو پام کجاست؟؟تو صورت یارو...
رفته بودم تو حسه جکی جانی وحسابی از خجالت همشون در اومدم،هر 0تا
پخش زمین بودن
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برگشتم سمته بابا...همین جور دهنش باز بودو به من نگاه می کرد،رفتم سمتش
۲قدم رفت عقب وخورد به دیوار(هه بابای مارو)تو،یه دستم میله بود،اون یکی
دستمو گذاشتم رو دیوار کنار صورت بابام...
داشتم نگاهش می کردم....یعنی از فردا نمی بینمت؟؟چطور طاقت میارم؟
صورتمو نزدیکه صورتش آوردم،چشماش 4تا شد...لپشو بوسیدم،هنوز ازش
فاصله نگرفته بودم که...
کمرم حس کردم خورد شد،برگشتم دیدم مامان دم پله ها وایساده..از اون جایه
گلدون پرت کرده تو کمر منه بدبخت....
صورتش خیلی عصبی بود
مامان-کثاف ِ
ت آشؽال شوهر منو بوس می کنی؟؟!!
+انقدر درد داشتم که هنگ مونده بودم،سریع از بابا فاصله گرفتم،صدای آژیر
پلیس اومد
میله رو پاک کردم اثر انگشت نمونه و با تمام سرعتم فرار کردم،رفتم تو حیاطو
از دیوار رفتم باال
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دویدم تو اتاقو باهمون لباس رفتم زیر پتو۲مین بعد در اتاقم باز شدو چراغ
روشن
صدایی نیومد،باز چراغ خاموش شدو در بسته،نفسمو با صدا دادم بیرون....
لباسامو عوض کردم یه مسکنم خوردمو باز خوابیدم...کمرم داشت منفجر میشد
از درد
کال تا صبح جون دادم...
 1از جام بلند شدم یه دوش گرفتم،وسایلم آماده بود،اومدم پایین مامانو بابا تو
آشپزخونه بودن....
سالم صبح بخیرمامان-سالم عزیزم بشین صبحونه بخور
بابا-بیا بابا بشین پیش خودم
+نگاهش کردم رو گونش یه کم کبود بود،خودمو زدم به کوچه علی چپ..
بابا صورتت چرا کبودِ؟؟؟!!!بابا-چیزی نیست
یعنی چی خوب چه بالیی سرت اومده؟؟!!71
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مامان-دیشب دزد اومده بود
+یه کم به ُت ِن صدام جو دادم...
چــــــــــی؟؟؟!!!مامان-میگم دزد اومده
شوخی می کنی؟پس چرا من نفهمیدم؟مامان-چون تو خواب ناز بودی
تعریؾ کن ببینم چی شده؟مامان-نمی دونم 0،0/03بود،از خواب پاشدم آب بخورم،دیدم صدا میاد،آرمینو
صدا زدم رفت دم پله ها دید دزد اومده
میله بارفیکسو برداشت رفت پایین...منم از باال نگاش می کردم...المصبا 4تا
بودن
0تاشون افتادن به جونه بابات،اون یکی نمیدونم چرا شروع کرد به زدن هم
دستاش...آخر سرم رفت سراغ بابات...
پرید ماچش کرد...منــــــــو میگی...اومدم پایین...یه گلدونه گنده ی سنگین
برداشتم کوبیدم تو کمر طرؾ..
71

www.ketabbazz.ir
خیر ندیده خجالتم نمی کشید....رفتم سمتش ۱تا چک زدم تو صورتش...یه
0،4باریم کلشو کوبیدم تو دیوار...
خالصه اینقدر التماس کرد تا ولش کردم....یکی از همسایه ها انگاری به پلیس
خبر داده..اونام اومدن بردنشون..
+خندم گرفته بود،جز پرتا ِ
ب گلدون هنر نمایی دیگه ای از مامان ندیدم!!!
لبمو از داخل گاز گرفتم تا نخندم،بابارو نگاه کردم،اونم یه لبخند گله گشاد زده
بودوداشت مامانو می دید
مامانم براش چشمک زد تا دید دارم نگاش می کنم...
مامانِ -ا زود بخور دیگه...وسایلتو آماده کردی؟
بـــــلهبابا-باید سریع بریم فرودگاه
+بعد صبحونه کارامو کردم بابا هم وسایلمو گذاشت تو ماشین وپیش به سوی
فرودگاه......
تقریبا همه اومده بودن،ایول عجب استقبال گرمی....با همه دست دادمو روبوسی
کردم..
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به پرهام فقط دست دادم....موقع خداحافظی منو مامانو بابا چه فیلم هندی راه
انداخته بودیم...
مامان که حسابی گریه کرد(میخواستم بگم نمی خواد گریه کنی،دیشب به خاطر
شاهکارت من به اندازه کافی گریه کردم)...
 ِا گریه نکن قربونت برم،این کارارو کنی نمیرما...مامان-خیلی مراقب خودت باش  ،پرهام جان دختر منو تنها نزاری ها...
پرهام-این چه حرفیه مامان مگه میشه تنهاش بزارم،خیالتون راحت
بابا-دخترمو می سپارم به تو امیدوارم امانت دار خوبی باشی...
پرهام-تمام سعیمو می کنم...
*****
پرهام-بهار بلند شو رسیدیم
بزار یکم دیگه بخوابم بعدا میریمپرهام-چی چیو بخوابم پاشو همه رفتن
+یهو از جام پریدم،هیچ کس تو هواپیما نبود...رفتیم بیرون...وسایالمون رو
تحویل گرفتیم...
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پرهام-قرار بیان دنبالمون
کی؟پرهام-یکی از دوستام
آهان باشه+داشتیم راه میرفتیم که یه دختر مو بلُند قد کوتاه الؼر،داشت میدویید سمته ما،با
خودم گفتم طرؾ دیوونس..
یه نیشخند زدم...اما درجا نیشخندم تبدیل به تعجب شد،جوری که چشمام داشت از
کاسه در میومد
دختر پرید بؽل پرهامو،دستشو انداخت دور گردنشو لباشو بوسید..دهنم چسبیده
ِ
بود کؾ زمین
دختررو از خودش جدا کردوبا ترس به من نگاه کرد
زل زده بودم بهشون،پرهام
ِ
دخترم منو نگاه کردواومد جلوم دستشو دراز کرد
*سالم من ویکتوریا نامزد پرهام هستم،میتونی ویکی صدام کنی،تو باید دختر
عموی پرهام باشی؟
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باز چشمام زد بیرون....چـــــــی؟؟؟!!!!نامز د!!!!به پرهام نگاه کردم؛سرشو
انداخته بود پایین..
دختر دست دادم،فارسی انگلیسی جوابشو دادم..
به
ِ
هـــــِلو نکبت خانوم،هاو.آر.یو.یک دهنی از تو واین پرهام سرویس کنم...ویکی-چـــی؟
+ای داد،این فارسی میفهمه؟!!
 ِا تو فارسی بلدی؟ویکی-یک کم،نه خیلی(بهتر به نفع من بیشتر میتونم فوشت بدم)
زرشــــــــــک+دیدم یه پسری داره میاد سمته ما،البد اینم می خواد بپره منو ماچ کنه!!
پرهام با عصبانیت نگاهش می کرد،پسره هم سعی می کرد نگاهش
نکنه...دستشو آورد جلو...
*سالم خانوم،خیلی خوش اومدین،امیر هستم دوس ِ
ت پرهام جان
+مجبوری باهاش دست دادم
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سالم ممنون+آروم جوری که خودم بشنوم
امیر-در ضمن تبریک میگم
+چپ چپ نگاهش کردم حساب کار دستش اومد،پرهام اومد سمتمو نزدیک
گوشم..
پرهام-بعدا بهت توضیح میدم
+زل زدم تو چشماش ...
خفه شو حالم ازت بهم می خوره+و جلوتر از اون راه افتادم...این هم از زندگی جدیدم...در کنار یک هوو...چه
شود...
انقدر اعصابم داؼون بود که توجهی به زیبایی بیرون نکردم...هـــِـــ چه کالسی
هم گذاشتن با لیموزین اومدن دنبالمون..
تو راه هیچ کس حرفی نمیزد...ویکی که آویزون پرهام بود...امیرم سرش تو
گوشیش..
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منم مثال داشتم بیرونو نگاه می کردم...اصال متوجه گذر زمان نشدم...ماشین
توقؾ کردو ما باید پیاده میشدیم...
امروز قیافم واقعا دیدنی بود...خونه که چه عرض کنم قصر جلوم بود...
پرهام اومد کنارم...
پرهام-به خونه ی خودت خوش اومدی
این جا مال تواِ؟؟!!پرهام-آره
+حاال یکی بیاد منوجمع کنه،بابا این که میلیاردره.....آخه من چجوری اینو
بتیؽم؟؟
هر چی ازش بزنم،بازم داره....ای خـــــدا چه گلی به سرم بگیرم...اونم با یه
هوو...
+بدون اینکه اون 0نفرو آدم حساب کنم،رفتم دور تا دور این نمای ویالیی رو
دید زدم....
عجب چیزی بود(عکساشو گذاشتم شمام حال کنین)فضای دوروبرم انقدر
جورواجور بود که حسابی محوش شدم...
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یه قسمتی پر بود از درختای نخل...ما بینش یه دیوارسنگی حالت صخره مانند
بود،اونو دور زدم....
ای جـــــــــــان این دیگه چیه....نشستم رو زانو....دستمو گذاشتم رو سرم...
ای خـــــــــــدا چی کار کنم....با چه رویی برگردم پیش خانوادم....از یه طرؾزرقو برق اینجا منو گرفته....
از یه طرفم ؼیرتم قبول نمی کنه خودمو خارو ذلیل نشون بدم...می گی چی کار
کنم؟؟
دست رو دست بزارم هر ؼلطی دلش خواست بکنه؟....پس تکلیؾ من چی
میشه؟؟...
من با این بچه ی تو شکمم چه کنم....اوم من که بچه ندارم....خدا جون این یه
تیکه اشتباه شد...
اصال میدونی چیه....
+سرمو بلند کردم....جا شما خالی نباشه یه سکته ی خفیؾ زدم....
یه سگ بزرگ مشکی از نژاد گرگی،جلوم سبز شد....داشت نگاهم می کرد...
وایسادم....جیػ بنفش که چه عرض کنم،فراتر کشیدمو...الفـــــــــــرار.... .
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جیػ میزدمو می دوییدم....سگم پارس می کردو دنبالم میومد....از نفس افتاده
بودم...
از دور پرهامو دیدم،جیػ زدم.....
 پرهــــــــــــام کمــــــک.....رسیدم بهش...رفتم پشت لباسشو گرفتمو پرهامو سپر خودم کردم...
سگم ول کن نبود...آخر پرهام یه داد خفن سرش زد...
پرهام-رکس بشــــــــــــین...
خـــــــــــر حرؾ گوش کن(تا حاال دیده بودین؟)نشست،رنگم حسابی پریده
+سگم
ِ
بودو نفس نفس میزدم....
پرهام-چته؟؟؟!!بابا این که کاریت نداره،فکر کرده می خوای باهاش بازی
کنی...قیافشو نگاه...
به قبر ننش می خنده،می خواد بازی کنه؟؟!!اگه وایساده بودم که تیکه پارمکرده بود...
پرهام-نباید ازش بترسی،بیا جلو ببین کاریت نداره..
نه من جام راحته....برش دار ببر...من از سگا متنفرم...79
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پرهام-خوب بیا بریم تو
من هیچ جا نمیامپرهام-االن وقت لج بازی نیست بهار...
هــــِـــ لجبازی؟انتظار داری دور سرم حلوا،حلوات کنم؟پرهام-گفتم بعدا توضیح می دم بیا بریم...
+حرکت کرد بره،منم همین جور سر جام وایسادم.....باز سگه بلند شد....یه قدم
رفتم عقب...
انگشت اشارمو گرفتم طرفش.....جلو نیا.....
خدا شاهدِمیزنم دکو دهنتو سرویس می کنم......
ِچخه....
هـِـــری(...یکم اومد جلو)
پیشته....
هــــــو...
میگم جلو نیا....
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چخه چخه.....
زبون آدمیزاد حالیت نمیشه؟؟....
ِد نیا المصب.....
جونه ننت....داییت...زن داییت...
بیخیال من شو....
اصال بزار چاق بشم چله بشم بعد بیا هر ؼلطی دلت خواست بکن....
ای بابا،خرم که نمیشی...
دورو برمو نگاه کردم...یه توپ تنیس دیدم....آروم آروم رفتم توپو برداشتم.....
سگه تا توپو دید،دوید سمتم،رو پاش بلند شد...یه داد زدم..
یا جــــــــ ِد سادات
دنبال توپ..
+توپو با تمام قدرتم پرت کردم...سگم دویید
ِ
از موقعیت استفاده کردم...رفتم پیش پرهام...داشت بهم میخندید(رو آب
بخندی)وارد ویال شدیم....
خیلی بزرگ بود...دکو دهنمو جمع کردم که ۲3متر باز نشه...
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طبقه ی اول با 0دست مبل راحتی۱،دست سلطنتی تزیین شده بود....بعضی از
قسمتای سالن فرش کرم پهن شده بود...
هر جایی که میدیدی  ۲در داشت(عیب نداره بعدا فضولی می کنم)یه قسمت سالن
از ۱طرؾ پله می خورد،سمت باال...
(بدجوری چشمک میزد میگفت بیا باال منو ببین)ویکی و امیر گوشه ای از سالن
نشسته بودن...
پرهام دستمو گرفت و۱تایی رفتیم پیششون...مجبوری از باال دل کندمو نشستم
ور دله اینا...
امیر-خوب خوش می گذره؟چی کارا می کنین؟
پرهام-به لطؾ شاهکارای تو مگه بدم می گذره؟
امیر خودشو جمعو جور کرد...
امیر-می گی چی کار کنم؟...از صبح عین کنه چسبیده به من...منم میام
فرودگاه...به اصطالح خودم،خواستم بپیچونمش...
اومدم میبینم جلوتر از من تو فرودگاهه...
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ویکی-چرا فارسی صحبت می کنین؟من متوجه نمیشم...لطفا انگلیسی صحبت
کنید
آروم.....:
االغ خر این وسط عرعر کردنت واسه چیه؟
خفه توی ِویکی-چی به من گفتی خر؟(ماشاال به این گوشای تیز)
نه عزیزم...ما،یک اصطالحی داریم...هر کس که چشمای خیلی گیراوزیباییداشته باشه....میگیم چشماش َخــرداره..
وتوهم چشمای خیلی زیبایی داری...
+نیشش تا بناگوش باز شد...
ویکی-اما من شنیده بودم میگن چشماش سگ داره...
تو داهاته ما که میگن خر داره(آره جونه عمم)ویکی-ممنون عزیزم،توهم خیلی زیبایی
مرسی،خوب عزیزم چند وقته با پرهام آشنا شدی؟ویکی-حدودا 8ماهی میشه،ما تو یک مهمونی همدیگرو دیدیم وهمون جا بود که
به قوله شما ۲دل نه۲33دل عاشق هم شدیم.
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وخیلی هم دیگه رو دوست داریم...
لحن کش داری...
+به پرهام نگاه کردم و با یه ِ
آررررره؟؟؟اتفاقا پرهام تو ایران همه فکرو ذکرش پیشه تو بود،مارو اونجاکچل کرد از بس گفت....
ویکی....ویکی...کیویِ ..ا ببخشید ویکی....
ویکی-یعنی چی کچل کرد؟
به فارسی...
اَه حاال دونه دونه،باید به این زبون نفهم چیز حالی کنم...+امیر سرشو انداخته بود پایینو ریز ریز می خندید ....پرهام هی لبشو گاز می
گرفت...ویکی هم زل زده بود به من...
_یعنی همش از تو تعریؾ می کرد
امیر-ویکی بهتر ما بریم اینا خستن تازه از راه اومدن...
(+یاد شعر اگه اشتباه نکنم،معین افتادم)بلند شدم شروع کردم به بشکن زدنو
خوندن ...پرهام با تعجب نگام می کرد...
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من از راه اومدم..........من از راه اومدم......با یک گاو اومدم(دستمو یواشکیسمته پرهام آوردم)....
با یک گاو اومدم......آخه،تو باز کجا رفتی......با این االغ کجا رفتی....خوب
دستتو خوندم...من باهات نمونـــدم ...
+ویکی فکر می کرد دارم یه چیز درستو حسابی می خونم...تشویق می کردو
دست میزد....
گاهی یه گردنی هم قِر می داد...امیر قاه قاه می خندید ...پرهامم حسابی از دستم
شکار بود....
ویکی-واو ....بهار تو خیلی هنرمندی
داری پاچه خواری می کنی؟...به من ربطی نداره عزیز....تو خرت از پلگذشته...نمی خواد هوای فامیل شوهرو داشته باشی....
ویکی-بهار خواهش می کنم انگلیسی صحبت کن من فارسی سختمه...
عزیزم گفتم دفعه ی بعد سفارشی فقط برای تو میخونمویکی-واو ...مرسی تو خیلی مهربونی...
کیه که قدر بدونه85
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امیر-ویکی بریم؟
ویکی-تو به من چی کار داری؟اگه عجله داری میتونی بری...من خودم بعدا
میام...
امیرِ -ا مالحظه ی بهارم کن،اون به خاطر تو نشسته...خستس می خواد استراحت
کنه...
ویکی-بهار برو استراحت کن من راحتم(بچه پررو،شیطونه میگه جفت پا بیام تو
صورتشا)
نه این جوری خوب من ناراحتم...ویکی-باشه پس فردا همو میبینیم...
+بلند شدن،با پرهام تا در ورودی راهنماییشون کردیم،ویکی باز اومد پرهامو
ببوسه که...
پرهام -نه ویکی...من یه کم سرما خورم میترسم مریض شی عشقم(...زیر لب
گفتم:تعارؾ نکن،جلو من خجالت می کشی؟)
+ویکی با لبو لوچه آویزون ازش فاصله گرفت.....خداحافظی کردنو رفتن....
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روبه روی ویکی نشستم-...بهتر شدی؟ویکی-بله بهترم-میگم پرهام،به دوستت
امیرهم می گفتی بیاد+یه تای ابروشو داد باال:پرهام-که چی بشه؟-هیچی دور هم
باشیم...ویکی -پرهام بیا درباره ی تاریخ ازدواجمون صحبت کنیم...نظرت راجع
به آخر همین ماه چیه؟پرهام-عزیزم،گفتم تا این پروژه تموم نشه،من نمی تونم
فکری واسه ازدواج کنم+...ویکی لب ورچید....ویکی-آخه چرا؟مگه دوست
نداری کنار هم باشیم؟تشکیل خانواده بدیم؟پرهام-مگه میشه نخوام...اما االن ذهنم
کار...تحمل کن عزیزم...ویکی-به خاطر تو بازم صبر می
حسابی
درگیر ِ
ِ
کنم(دستشو گرفت)دوستت دارم...سرشو آورد جلو+...اَ...اوق....دستمو بردم
جلو دهنم چند تا اوق زدم...از جام بلند شدم-...مرسی شام خوشمزه ای
حال شما ۱تارو
بود...ولی انگار به من نمی سازه+اومدم بیرون...بهار نیستم اگه ِ
نگیرم...رفتم اتاقم...درو قفل کردم...یه شلوارک برمودای جذ ِ
ب مشکی...تاپ
مشکی...کتونی....نقا ِ
ب زورو...کاله مشکی....تیپم واسه کرم ریختن آماده
شد.....دوش حموم اتاقمو تا آخر باز کردم،اومدم بیروندر پنجره اتاقمو باز
کردم....و از دیوار رفتم پایین...یه راست رفتم سراغ ماشین ویکی......دورو
برمو دید زدم...خبری نبود....با کلید،رو کاپو ِ
ت ماشین یه آرم لبخنده گنده کشیدم
وبؽلش نوشتم...اگــــــه گفتی من کیم؟؟؟باز از دیوار باال رفتم...نشستم رو
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صندلی...داشتم فکر می کردم چه بالیی سر پرهام در بیارم..یک ربع
گذشت....صدای جیػ ویکی بلند شد...آخی،نازی...شاهکارمو دیدی؟؟نیم ساعت
در اتاق...وای
بعد پرهام با صدای بلند اسممو صدا میزد...با مشت میکوبید به ِ
اگه منو با این لباسا ببینه چی؟...همه ی لباسامو در آوردمو انداختم تو
کمد...خودمم پریدم زیر دوش،موهام خیس شه...حسابی که خیس شدم...یه حوله
گرفتم دورمو...اومدم بیرون...هنوز در میزد...درو باز کردم...اومد تو،درو
بست-....چی شده چرا همچین می کنی؟؟؟!!!+سرتا پامو نگاه کرد...داشت هیز
بازی در میاورد-...اومدی اینجا واسه چی؟؟صداتم انداختی رو سرت....پرهام-کی
رفتی حموم؟؟؟-همون موقع که از پیش شما رفتم...خدمتکارام منو دیدن...که
سر ماشین ویکی در نیاوردی؟؟؟-چه
چی؟؟پرهام-یعنی تو اون بال رو ِ
بالیی؟؟!!!از چی حرؾ میزنی؟؟پرهام-ولش کن مهم نیست-...یعنی چی؟؟پس
سرمن داد زدی؟پرهام-یکی کاپو ِ
ت ماشین ویکی رو خط خطی کرده...از
بیخودی ِ
دوربین نگاه کردیم یه زن بوده-...از کجا فهمیدی زنه؟؟؟(وای حواسم به دوربین
نبود)پرهام-از هیکلش دیگه...صورتشو با نقاب پوشیده بود...نتونستیم تشخیص
کار
بدیم کیه،زودم ؼیب شده-...حاال چرا اومدی سراغ من؟؟پرهام-فکر کردم ِ
تو ِا-...خوبه واال آش نخورده و دهن سوخته..پرهام-من معذرت می خوام-...

88

www.ketabbazz.ir
همین؟فقط معذرت می خوای؟همین جوری خشکو خالی؟پرهام-خوب چی کار کنم
برات؟-اول بگو ۱تا شربت بیارن با هم بخوریم+...ابروهاشو داد باال....پرهام-
واقعا؟؟-آره خیلی تشنمه+زنگ زد پایین....پرهام-برام نوشیدنی
بیارین۱..نفریم...از اون سفارشیا+...یه لبخند بهم زد...ای ذا ِ
ت خراب...معلوم
نیست چه نقشه ای کشیده...خبر نداری می خوام چه بالیی سرت بیارم...سفارش
پر یخ،که یه بطری داخلش بود...در بطریو
پرهامو آوردن۱...تا گیالس یه ظرؾِ ِ
باز کرد...گیالسارو پر کرد -...پرهام از بیرون صدا میاد...پرهام-صدا کجا بود
اشتباه می کنی-...بابا صدا میاد نکنه دزد باشه؟+بلند شد رفت سمته پنجره،منم
سریع از زیر میز قرص های خواب آورو که پودر کردمو برداشتم...ریختم تو
گیالس پرهام....با انگشت تند تند هم زدم...برگشت...پرهام-من میگم صدا نمیاد
گوش نمی کنی+بلند شدم-...خوب صدا میومد+..رفت در اتاقو قفل
کرد...گیالسارو برداشت..اومد سمتم-..چرا درو قفل کردی؟پرهام-مگه نمی گی
صدا میاد؟درو بستم خیالت راحت باشه...نترس من اینجام+....تو دلم گفتم خر
خودتی...گیالسمو ازش گرفتم-..این چی هست؟پرهام-چیز بدی نیست...بخور
خوشت میاد-الکل داره؟؟اگه داره من نمی خورما...پرهام-خیلی کمه اصال متوجه
نمیشی...فقط باید یه جا سر بکشی،مثل من ببین+...گیالسو تا ته سر کشید...منو

89

www.ketabbazz.ir
نگاه کرد...پرهام-حاال نوبته تو ِا+خدایا خودمو سپردم به تو...گیالسو یه ضرب
رفتم باال...ای پرهام دهنتو سرویس،گلوم آتیش گرفت-...اه اه زهر مار بهتر از
اینه....این چی بود دادی خوردم+..خندید...پرهام-پیک اول اینجوریه..پیکای
بعدی واست عادی میشه-نه قربونت همین یکی کافی بود +...پرهام پشت به تی
وی ایستاده بودومن روبه روش...یهو چشمم افتاد به نقابم رو کشوی پایین تی
وی....رنگم پرید...نگاهم رو نقاب ثابت موند ...پرهام اومد رد نگاهمو
بگیره...برا اینکه چشمش به نقاب نیوفته....سریع دستامو گذاشتم ما بین
صورتش...زل زدم تو چشماش...با تعجب نگام می کرد...حاال چه خاکی تو سرم
کنم...خدایا خودت کمک کن-....اوم...میگما چه چشمای خوشکلی
داری؟+چشماش رفت پایین سمته لبم...پرهام-جدا؟توهم لبای وسوسه کننده ای
داری(برو بابا سیرابی)+سرشو آورد جلو...ای ننه...یکی بیاد اینو بگیره...بازم
اومد نزدیک....نفساش به صورتم می خورد...دستشو انداخت دور کمرم،اومد که
فاصله ی بینمونو از بین ببره...ولی من زرنگتر از این حرفام...زود بؽلش
کردم،دستمو چند بار کوبیدم تو کمرش+...ماشاال...ماشاال...چه پسر
آقایی....ماشاال عمو جون...ناز بشی پسر+....می خواست از بؽلم بیاد
بیرون...حلقه ی دستمو تنگ تر کردم....عمرا بزارم به هدفت برسی....در حال
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کلنجار رفتن با دستای من بود...یه تکون خورد پرت شدیم رو تخت...هنوز
دستمو سفت چسبیده بودم...با تمام قدرتش زور زد...دستامو از دورش
برداشت،گذاشت باالی سرم-..بابا اون هیکلو بنداز اونور کمپوت شدم...پرهام-
صبرکن من اول یه کار ناتموم دارم+...سرشو آورد نزدیک صورتم-...راستی این
شعرو شنیدی؟...یک خر خوبی داشتم....ینجه پیشش نزاشتم...دز ِد اومدو
بردش...اوم بقیش چی بود؟؟آهان دز ِد اومدو بردش یهو گذاشت تو
شورتش...اا ِِِ ِا اشتباه شد(هر هر بهم می خندید)آهان...ای دزدک ناقال ....خرم
خر حیوون صبحا میرم به میدون...اگه دستم
رو بردی کجا؟....من با این ِ
بیوفتی...می فرستمت تو زندون+....همین جور که می خندید...پرهام-خوب تموم
شد؟-نه آهنگش مونده الالی...الالی..الالی الالی بگو ایشاال...ماشاال...چشم
نخوری ایشاال...پرهام-این چه ربطی به اون داشت؟-ربطش به بی
ربطیشه...پرهام-حاال نوبته منه...منم بلدم هنر نمایی کنم+...باز صورتشو آورد
نزدیکه صورتم....ای خدا همه چرتو پرتام ته کشید...سرم یه کم گیج میرفت...به
فاصله ی ۲سانت از صورتم گوشیش زنگ خورد...کال ازم فاصله گرفت....بلند
شد رفت سمت در...قفلو باز کرد...پرهام-سالم عزیزم خوبی...نه منتظر تماست
بودم...آره راحت رسیدی....حتما پیگیری می کنم+...درو باز کرد سرشو برد
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بیرون....تنش تو اتاق بود کلش بیرون...سریع از تخت بلند شدم رفتم پشت
سرش...پرهام-آره عشقم...منم همین طور...مراقب خودت باش...بوس
بوس+...یهو درو باز کردم...یه لگد به پشت پرهام زدم...پرت شد بیرون....درو
قفل کردم...پرهام-عزیزم شب بخیر+...صداش یکم رفت باال...پرهام-بهار این چه
کاری بود؟؟درو باز کن+...جواب ندادم..پرهام-اون روی سگِ منو باال
بهتر بری بخوابی،فردا
نیارا....میگم درو باز کن-....زرشک گذاشتم براتِ ...
ویکی جون کله سحر اینجاست...پرهام-درو باز نمی کنی نه؟؟-آره
عشقم....مراقب خودت باش...بوس بوس...پرهام-تو از این در میای
بیرون...میدونم باهات چی کار کنم-...آره..البته اگه دستت بهم برسه....پرهام-
میرسه عزیزم...میرسه+....صدای دور شدن قدم های پاشو شنیدم...آخیش به
خیر گذشت...ایول..خوب شد با یه پیک مست نشدم...ساعتو نگاه کردم
۲۲بود...یعنی ۱ساعت دیگه بیهوش میشه؟؟آره بابا یه تن قرصه....حولمو
درآوردم...لباس خوابمو پوشیدم...رو تخت دراز کشیدم تا  ۱ساعت
دیگه************** ۲از جام بلند شدم....تو وسایلم،یه رژ جیگری ۱4
ساعته....رژگونه...ریمل ضد آب،برداشتم...در اتاقمو باز کردم....آروم آروم رفتم
سمته اتاق خواب پرهام...در اتاقو باز کردم.....عین خرس قطبی خوابیده
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بود....رفتم نزدیکتر...حاال رو تختشم...چند بار دستمو جلو صورتش تکون
دادم....دیدم نه...قرصه کار خودشو انجام داده...نوبتی هم که باشه نوبت
منه....رژو کشیدم رو لباش...حسابی قرمز شد...بعد ریمل،به به مژه های
خودشم بلند با ریمل چه شود....رژگونم براش زدم۱...تا سنجاق از سرم
برداشتمو زدم به بؽالی موهاش...گوشیو برداشتم ...پرهام جون بگو
سیب....آفرین تموم شد...بی سروصدا از اتاقش اومدم بیرون....ای کاش سایه
هم براش میزدما..ایشاال دفعه ی بعد...آخیش دلم خنک شد...رفتم تو اتاقم و
راحت خوابیدم*****************...صبح با صدای کوبیده شدن در اتاقم به
دیوار  ۲3متر از جا پریدم ...پرهام عصبانی وارد اتاق شد(وای یادم رفت درو
قفل کنم)از دیدن قیافش خندم گرفت...ولی خندمو خوردم ...پرهام با صدای
بلند:پرهام-میکشمت بهار...میکشمت+...خیز برداشت سمته تخت،جا خالی دادم
دویدم پشت صندلی...خیلی عصبانی بود...ازش ترسیدم...دنبالم دوید ومنم فرار
کردم..اومدم از در برم بیرون...گردنمو از پشت گرفت....یا خدا االن پا چشمم یه
بادجون سبز میشه..برم گردوند...دستشو برد باال بزنه تو صورتم...چشمامو
محکم رو هم فشار دادم...دستمو گرفتم جلو صورتم...خبری نشد...یه چشممو باز
کردم،دستش رو هوا مشت شده بود...پرهام-یا خودت با زبون خوش برام پاک
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می کنی...یا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی-...باشه...جنبه نداریا...خواستم
دور هم باشیم...نگا چقدر خوشکل شدی؟تازه ۱زار رفته روت..ارزش پیدا
کردی...پرهام-صداتو نشنوم،فقط پاکش کن+...به زبون اللی علمو اشاره
کردم..پرهام-چی میگی!؟+باز ادا در آوردم...پرهام-درست حرؾ بزن ببینم چی
میگی-....خوب خودت گفتی حرؾ نزن..میگم بیا صبحونه بخوریم...کارت طول
میکشه...پاک شه....من باید انرژی داشته باشم...پرهام-الزم نکرده اول صورت
من+...لبمو ؼنچه کردم...صورتمو مظلوم-...آخه من هیچی نخوردم...سرم گیج
میره(سرمو کج کردم)یه چیزی بخوریم بعد باشه؟؟؟+کالفه دستشو تو موهاش
کشید...دستش رو سرش ثابت موند،اون یکی دستشم گذاشت رو
سرش...سنجاقارو از موهاش کشید بیرون...رومو بردم سمته دیگه و شروع
کردم به سوت زدن...پرهام-دیگه چه بالیی سرم آوردی راستشو بگو؟-هیچی به
خدا فقط همین بود..پرهام-ساعت دهه به خاطر تو از کارو زندگی افتادم...دوست
داری چه بالیی سرت بیارم؟؟؟-....بیخیال...شوخی سرت نمیشه؟؟؟بگو صبحونه
رو بیارن باال میخوریم..خودم درستت می کنم+..زنگ زد صبحونه رو
آوردن...خودش یه ذره خورد..ولی من حسابی از خجالت شکمم در اومدم...حاال
چجوری بگم رژت  ۱4ساعتس؟؟درجا خونمو ریخته...پرهام-خوردی؟؟...بدو من

94

www.ketabbazz.ir
باید برم+...گارد گرفتم-...باشه االن درست می کنم+..از صندلی بلند شدم...دویدم
سمته در...انگار دستمو خونده بود،چون سریع از پشت گرفتم...درو قفل کرد منو
انداخت رو دوششو برد سمته حموم...در حمومم قفل کرد...بلیزشو در
آورد...فقط با یه شلوارک...پرهام-خوب شروع کن+...ناچار رفتم جلو....وانو پر
آب کردم..زیر چشمی دیدمش...دست به سینه وایساده بود-....بشین تو
وان..پرهام-الزمه؟؟-اصال به من چه خودت میدونی+...رفتم سمته در بازومو
گرفتپرهام-من اعصاب ندارما...بیا کارو تموم کن+...تو وان نشست منم لبه ی
وان...لیؾ برداشتم...صابونو شامپو زدم-...چشماتو ببند...بازم نکن+....با لیؾ
افتادم به جونه صورتش...با ۲333بدبختی ریملو پاک کردم...لباشم از بس
محکم کشیدم روش...دندوناش خورد نشه خیلیه....صورتشو شستم،قرمز شده
بود...رنگ لبش یه ذره کمرنگ تر شد..ولی همچنان قرمز بود-...خوب دیگه
خوشکل شدی..پاک شد...توهم خودتو بشور بیا بیرون+...اومدم برم دستمو
گرفت....پرهام-کجا اول باید ببینم پاک شده یا نه-...معلومه که پاک شده ۲3
ساعت سابیدما...پرهام-االن معلوم میشه+دستمو سفت گرفت...رفت سمته
آینه...سرمو انداخته بودم پایین...پرهام-چرا لبم پاک نشده؟-
چو....چون...چو....پرهام-انقدر چین...چون...چان،نکن...چون چی؟ِ -ا...خوب
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میدونی(سرموبردم باال)رژت  ۱4ساعتس...پاک نمیشه+...فرار کردم سمته
در...تو یک قدی در به ضرب با در یکی شدم  ...پرهام از پشت بهم نزدیک
شد...دم گوشم گفت:پرهام-باید باهات چی کار کنم؟ِ -ا...خوب حاال یه روز نرو سر
کار...خودم سرتو گرم می کنم+...داد زد:پرهام-سرمو گرم می کنی؟چجوری؟-
اینی که داری توش اروده می زنی گوشه....کر شدم+برم گردوند...پرهام-میدونی
چجوری آروم میشم؟؟...اینجوری+..لب هاشو گذاشت رو لب هامو بشدت بوسید
...بعد چند لحظه ازم فاصله گرفت...اومدم بزنم تو گوشش دستامو گرفتو دوباره
این کارو تکرار کرد...ولی این بار نه با خشونت+....بعد از چند دقیقه ازم فاصله
گرفت....جفتمون تند تند نفس می کشیدیم-....دستمو ول کن...زیادی آروم
شدی....ولی بد کسیو انتخاب کردی ...گزینه ی تو...یکی مثل
خودته...همون،ویکی....پرهام-بهار من....من-....منو درد....منو مرض...منو یه
چی از من گنده تر....می گم دستو ول کن+....دستمو ول کرد....درو باز کردم
استخر،تقریبا سرپوشیدس ومبل چیده
رفتم بیرون....همون قسمتی که
ِ
شده....نشستم رو مبل به استخر خیره شدم...چرا جلوشو نگرفتم؟؟؟من که از
پسش بر میومدم...پس چرا هیچ کاری نکردم...نکنه...خدایی نکرده ازش خوشم
میاد؟؟؟!!!خودمونیم عجب حالی داد....نکبت چقدرم حرفه ایه....زورو هم دسته
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کمی از پرهام نداشت....با چه آدمای حرفه ای برخورد دارم....باز خوبه با اون
قیافه نمی تونه بیاد پایین...باید سریع تر از دست این زندگی خالص شم...نمی
خوام سر بار پرهام شم....دارم بهش وابسطه می شم...گرچه ازش خیری
ندیدم....اما االن تنها حامیه من تو این ؼرب ِ
ت....رفتم باال تو اتاقم نبود...از
وسایلم آدرسو شماره جمو برداشتم،با آژانس رفتم خونش....خدایی الس وگاس
جای قشنگیه....شباهم دیگه حسابی خوشکل میشه....نیم ساعت بعد جلوی خونه
جم بودم...زنگ زدم....یه دختر جوون هم سنو سال خودم درو باز
کرد....دختر:می تونم کمکتون کنم؟-سالم من با آقای جم کار
داشتم...دختر:بفرمایین تو-...ممنوندختر-شما بشینین من پدرمو صدا می کنم-...
شما دخترشونین؟دختر-بله..با اجازه+..خونشون به بزرگیه خونه ما نبود....به
اندازه ی خودش قشنگو شیکه ....در حال بررسی مبلمان خونه بودم...یه آقای
پنجاهو خرده ای سال همراه همون دختر وارد سالن شدن...از جام بلند شدم-....
سالم آقای جم...جم-سالم بفرمایید+باهم دست دادیمو 0تایی نشستیم-من بهار راد
هستم....جم-اوه بله...ساجدی باهام تماس گرفت...خوبی دخترم؟-خیلی
ممنون...ببخشید دیگه من آتیشم زیادی تنده...اینه که زود اومدم مزاحمتون
شدم...جم-نه دخترم این چه حرفیه،اتفاقا ساجدی خیلی ازت تعریؾ می کرد....اما
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شنیدن کی بود مانند دیدن...سارا،سامان کجاست؟سارا(دخترش)-تو سالن پایین
داره تمرین می کنه...جم-باشه...خیلی خوب شد+...خانمی اومد،شربت
آورد...منم که تشنه حال...تا ته شربتو در آوردم...جیگرم خنک شد...لیوانو
گذاشتم رو میز....سرمو بلند کردم...جم و دخترش بالبخند نگام می کردن...یعنی
انقدر ضایع بودم؟؟!!بهشون لبخند زدم....جم-بهار جان بیا بریم پایین ازت تست
بگیرم،ببینم در چه حدی هستی-...بله من آمادم+باهم رفتیم پایین یه سالن
بزرگ...دور تا دورش انواع وسایل ورزشی و وسط سالن خالی بود۲...پسر قد
بلند پشتش به ما،رو تردمیل داشت میدویید...جم-سامان پسرم+...تردیلو خاموش
کردو برگشت....عــــزیزمی...اگه شوهر نداشتم می رفتم تو خطِ تو بیای منو
بگیری...به چشم برادری قیافه ی با مزه ای داشت...موهای قهوه ای لخت و
چشم های قهوه ای روشن....قیافه ی عادی و بی تفاوتی به خودم گرفتم...که
فکر نکنه خبریه...اومد جلو:جم:پسرم ایشون همون دختریه که قرار بهش
آموزش بدم...بهار راد+...دستشو آورد جلو و شیطون نگام کرد...سامان-سالم
خوشبختم از آشناییتون(..تو دلم گفتم بایدم باشی وظیفته)-سالم..منم از آشنایی با
شما خوشبختم...جم-می خوام از بهار تست بگیرم(می گن چایی نخورده پسر
نقل اینه البد  ۱دقیقه دیگه می گه ضعیفه...زنیکه)تو باید حریفش
خاله میشهِ ..
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باشی+..سامان ابروشو داد باال..سامان-واقعا؟؟!!فکر می کنی بتونه مبارزه
کنه؟؟+مرده شورتو ببرن...پسره ی زش ِ
ت ایکبیری...وقتی به پام افتادی بهت
می گم یه من ماست چقدر کره داره....جم-من رو حرؾ ساجدی،حساب
کردم...بهتره شروع کنید+...کمی بدنمو گرم کردم،سارا و جم گوشه ای از سالن
ایستادن...منو سامان هم روبه روی هم قرار گرفتیم...یه نیشخند بهم زد...ادای
احترام کردم...جوری که خودش بشنوه...خم شدمو-..اسگــــــــل...سامان-عمته-
جم ...و هم اکنون مسابقه
شوهر ننته+...اُه عجب گافی دادما...شوهر ننش که ِ
آؼاز میشود....تند تند بهش ضربه میزدم..همه رو دفع می کرد...گاهی هم ضربه
می زد،جا خالی می دادم...شر شر عرق می ریختم...انرژیم کم شده بود...یکم
وایسادم خستگیم در بره...بی هوا با پاش محکم کوبید تو بازوم...منو می گی؟تا
به خودم بیام یکی کوبید پشت پام...پخش زمین شدم...نمی دونستم پامو بگیرم یا
دستمو....این ۱تا هم عین ماست یه گوشه وایساده بودن...بابا بیا پسرتو جمع
کن...داره منو به کشتن میده...رو زمین ولو شدم...ای ننم بیخیال...اومد
سمتم،فکر کردم می خواد کمکم کنه...ولی جاش پاشو بلند کرد بکوبه تو
شکمم...این روانیه هاااا...سریع جا خالی دادم...بازم اومد بزنه...از جام بلند
شدم...االن نباید فکر درد باشم...فوقه فوقش یه جام می شکنه دیگه...بیخیال

99

www.ketabbazz.ir
مویتا شدم(همینی که قرار فوق حرفه ای کار کنم)...همه ی ورزشارو با هم قاطی
کردم واز خجالت سامان در اومدم...وحــشی..خدا شاه ِد اگه دستو بالم کبود شه
...یه کار می کنم...تا عمر داری بچه دار نشی...سامان-قرار نیست ...هر چی
بلدیو انجام بدی-..دارم از جونم دفاع می کنم+....به ؼلط کردن افتادم...یه ضربه
ی محکم زد به شکمم...پرت شدم رو زمین...آخ...ننت براد بگر َید...باز یه
نیشخند زد...برگشت سمته فکوفامیالش...بلند شدم داد زدم-...منـــــــو
میزنی؟؟؟+دوییدم سمتش...هنوز برنگشته بود...پریدم رو شونشو گوششو گاز
گرفتم...دادش رفت هوا...از کولش پایین اومدم...و فرار کردم...داشت دنبالم
میدویید...منم همچنان از دستش فرار کردم..داد میزدم-:آقای جم کمک....بابا بیا
جلو این پسرتو بگیر....سارا...سارا عزیزم+....اون ۱تا هر هر بهم می
خندیدن...دیدم از اینا آبی گرم نمیشه داد زدم_...استاد فردا باهاتون تماس می
گیرم....سارا جان با اجازه....از خونشون فرار کردم..سامان تا یه قسمتی دنبالم
دویید...ولی بعد بیخیال شد...گوشیم تو جیبم بود یکمم پول داشتم...کیفمم که جا
گذاشتم+....مجبوری با تاکسی تا یه جایی رفتم...بقیه راهم پیاده...رسیدم خونه
بدنم درد می کرد...یه دوش آب گرم گرفتم که حسابی حالم جا
بیاد********************+االن 6ماهی میشه،اینجا زندگی می کنم....با پرهام
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بعد اون جریان برخورد آنچنانی ندارم...زیاد همو نمی بینیم...برخوردمون در ح ِد
سالم،خداحافظ....با تعجب فراوان با رکس خیلی خوب شدم....شده رفیق
فابم...هر کاری بگم می کنه....بعضی وقتا که حوصلم سر میره وقتمو با اون پر
می کنم...واما خانواده ی جم....با سارا خیلی صمیمی شدم...هم سن
خودمه....گریم خونده...سامان هم خیلی باحاله...بعد اون جریان...هیچی به روم
نیاورد...گاهی با سامان و سارا بیرون می رم ...پرهامم که آدم نیست...تمرینا
خیلی سخته...یعنی هیکل ساجدیو باید طال گرفت...جم اساسی دهنمو سرویس
کرده 0،۱ماه اول همش بدنم در حال کبود شدن بود...اما کم کم عادت کردم...در
هفته  0بار کالس دارم...امروز عین شاخ شمشاد تو خونه موندمو دارم این ورو
اون ور ول می چرخم...پرهامم خونس...نمی دونم داره چه ؼلطی می
کنه...اومدم برم تو باغ که چشمم به جمال ویکی جون روشن شد...این اوشگولم
روی خوش خودشو نشون داد...یه جوری نگام می کنه انگار ارث ننشو ازم
طلب داره...اومد جلوم بدون اینکه سالم کنه...ویکی :پرهام کجاست؟-نوکر بابات
سیاه بود ....من چه می دونم....بگرد پیداش کن+....ایییش....خیلی خوشکله
قیافم برا من می گیره....صبر کن دارم برات...چند وقت پیش با سامان از یه
فروشگاه  ۲استخون ...جنس سرامیک خریدم که باهاش رکسو بزارم سر
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کار...اونو از اتاقم برداشتم و اومدم بیرون...استخونو تو جیبم قایم کردم ورفتم
تو حیاط پیش رکس..یک ساعتی سرم باهاش گرم بود ...پرهامو ویکی اومدن
بیرون..آروم رفتم نزدیکشون....ویکی-پس عزیزم 8...میام دنبالت با هم
بریم....پرهام-باشه عشقم+...خودمو مثل نخود هر آش انداختم وسطِ -....ا جایی
می خواین برین؟؟ویکی-منو پرهام می خوایم امشب بریم دیسکو یه کم خوش
بگذرونیم...پرهام-اگه دوست داری ....تو هم می تونی بیای...ویکی-ولی قرار
بود منو تو فقط بریم....پرهام-خوب چه اشکالی داره بهارم بیاد...ویکی-
ی الش خور برم بیرون؟؟-...
پرهام+....خیلی حرصم گرفت آخه من میام با تو ِ
نگران نباش من نمیام...جوش الکی نزن+...ویکی با این حرؾ انگار
تو()....عروسی بود...ویکی-عزیزم پس من برم(بریو بر نگردی...به خاک
سپردمت)+یقه پرهامو کشید جلو رو پاشنه پا بلند شدو پرهامو بوسید....حرصم
در اومد...می خواستم کلشو بکنم...بؽل ویکی بودم...رکسم پشت سرم...اونا
استخون رو در آوردم...گرفتم پشت
همچنان در حال بوسیدن هم بودن...ار جیبم
ِ
ویکیو هی تکون دادم....رکسو دیدم...با کلم اشاره کردم بیا...اونم دویید سمته
استخونه...تا اومد بپره بگیره سریع دستمو پس کشیدم و رکس پشت ویکیو گاز
گرفت(جای ناموسیو..هـــه)ویکی چنان جیؽی زد که برق از سرم پرید...استخونو
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سریع گذاشتم تو جیبم...ویکی،انگار زیرش سوزن گذاشتن...همش باالوپایین می
پرید...رکسم از همه جا بی خبر ...پرهام یه چوب برداشت...دستشو بلند کرد
رکسو بزنه،جلوش وایسادم-...دست روش بلند کردی...نکردی+...عصبی جواب
داد...پرهام-برو کنار-...نمی رم..پرهام-میگم برو کنار-...اگه بخوای بزنیش باید
از رو نعش من رد بشی+...منو پرت کرد کنار...رفت پیش رکس...خودمو
رسوندم بهش...تا خواست بزنش...خودمو انداختم جلورکس...چوب خورد تو
کمرم....خیلی بد زد،یعنی اگه به این حیوون خرده بود...داؼون می شد(نیست من
داؼون نشدم)از بس تو این مدت بد کتک خوردم دیگه درد برا عادی شده...این
رکس بد بختم محکم گاز نگرفتا...فقط پرید بهش...این عوضی داره ادا
میاد...الکی دستمو گرفتم به کمرمو خم شدم...خودمو انداختم زمین...پرهام هول
شد...چوبو انداخت رو زمین اومد سمته من....بؽلم کرد....پرهام-این چه کاری
بود تو کردی دختر+...ویکی تا اون موقع الکی اینورو اون ور می پرید...تا دید
پرهام منو بؽل کرده اومد باال سرمو منو خشمگین نگاه کرد...برا اینکه حسابی
حرصشو در بیارم...هی خودمو این ورو اون ور می کردم ..پرهامم کمرمو
ماساژ میداد....پرهام-بهار....خانومی...چت شد....ببخشید...اشتباه کردم...ویکی-
حاال مگه چی شده +...پرهام یه نگاه بهش کردو برگشت سمت من...سرمو
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بوسید...پرهام-دورت بگردم بهتری؟؟+بسه دیگه حرصش در اومد ...پرهامم
داره سو استفاده می کنه...همین االن جلو من جیک تو جیک بودنا...سعی کردم
ازش فاصله بگیرم-....ولم کن خوبم...پاشو،زنت داره سکته می کنه+...اهمیتی
نداد...پرهام-خوبی؟؟؟-نه پس تو خوبی+....از بؽلش اومدم بیرون...بلند شدم
کمرمو گرفتم...دوال دوال رفتم تو خونه(ای دستت بشکنه)..در اتاقمو
بستم...گوشیمو برداشتم...شماره سارا رو گرفتم..بعد از چند بوق جواب
کار فوری دارم خونه
داد...سارا-باز پیدات شد؟چی از جونه ما می خوای؟ِ -
ای؟؟سارا-چی شده؟-خونه ای؟سارا-آره-تا ۲ساعت دیگه اونجام...سارا-باشه
منتظرم+...گوشیو قطع کردم..تو حیاطو سرک کشیدم...نبودن...یه سری وسیله
جمع کردم..در اتاقو زدن-...بله؟پرهام-بهار درو باز کن منم-...می خوام بخوابم
برو....پرهام-من نمی خواستم این اتفاق بیوفته-...که چی؟پرهام-درو باز کن می
خوام ببینم خوبی-...آره خوبم بهتر بری کاراتو کنی واسه شب...پرهام-تو هم
کاراتو کن باهم بریم-...من حالم خوب نیست تو برو خوش بگذره...پرهام-
مطمعنی؟-آرهپرهام-باشه مراقب خودت باش+...رفت...منم کولمو برداشتمو از
پنجره رفتم بیرون...حواسمم به دوربینا بود...وقتی رسیدم خونه ی جم تا در
زدم...ساراوسامان همزمان اومدن بیرون...سامان-چی شده؟!-به کمکتون احتیاج
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دارم۱+...تایی بهم نگاه کردن....سامان-بریم تو+...تو سالن نشستیم...سارا-
خوب بگو-...اول یه شربت خنک بگین بیارن...حالم بهتر شه+....سامان گفت
شربت آوردن...تا شربتو آورد یکی برداشتم..اومد بره نگهش داشتم-...صبر
کن+...شربتو تا ته سر کشیدم...لیوان خالیو گذاشتم سر جاش...یکی دیگه
برداشتم-..حاال می تونی بری+...خدمه به سارا تعارؾ کرد بر نداشت...بعد به
سامان...اون یکی شربتم خوردم...هنوز تشنم بود...شربت سامان بد جوری
چشمک میزد...با حسرت بهش نگاه کردم....سامان رد نگاهمو دید...سامان-من
تشنه نیستم...اینم می خوای؟؟+از جام بلند شدم،رفتم سمتش ....شربتو از
دستش گرفتم-....وا چرا تعارؾ می کنی،خوب می خوردی دیگه+...شربتو همون
جا خوردم...لیوان خالیو گذاشتم جلوش وباز نشستم سرجام۱...تایی با تعجب
نگام می کردن...سامان-نمی خوای تعریؾ کنی؟+چونمو خاروندم-....میگم تو
خونتون میوه ای ....شیرینی....چیزی...پیدا نمیشه...؟+تعجبشون بیشتر
شد....باز سامان گفت میوه بیارن.......حسابی میوه خوردم...انگار از قحطی
برگشتم..زل زدن بهم-...چیه؟شما میوه نمی خورین؟سارا-نه تو
بخور!!!+دستمال برداشتم دستامو پاک کردم.....تکیه دادم به مبل...یه جورایی
ولو شدم-...آخیش خیلی حال دادا...سامان-چیز دیگه ای نمی خوای؟؟؟-نه
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تکمیلم...دستت درست...سامان-حاال تعریؾ کن ببینم چی شده+....همه چیزو از
اول تا به امروز...با سانسور تعریؾ کردم-...می خوام حال ویکیو پرهامو
بگیرم...باید بفهمم پرهام اینجا چه ؼلطی می کنه با کی میره...با کی میاد...این
حرفا هم باید بین خودمون0تا بمونه....کمکم می کنین؟سارا-من اگه کاری از
دستم بر بیاد،انجام میدم....سامان-من چه کمکی از بر میاد؟؟؟-سارا باید قیافه ی
منو عوض کنه...سامان توهم باید به عنوان دوست پسرم همراهم
باشی...سامان-بعدش چی؟-همه چیزو بسپار به زمان...ه ِه قرار امروز برن قر
بدن...ما هم میریم همون جا..سامان-کجا هست؟....-بلدی؟سامان-چه خوش
اشتها-...ساعت  8میرن...سارا میتونی منو تا اون موقع آماده کنی؟سارا-آره بیا
بریم اتاق کارم-....سامان،برات مشکلی نداره همراه من بیای؟سامان-نه...من
پای ثابت هر چی هستم-...پس تو هم برو آماده شو+....با سارا رفتم تو اتاق
کارش....چه جای شلوؼو عجیب ؼریبی0...ساعت رو صورتم بود...بعد 0ساعت
کشید کنار...موهای بلندم...زیر یه کاله گیس کوتاه مشکی و های الیت قهوه ای
مخفی شده...موهای لخت لخت...یه وری ریخته رو صورتم....رنگ چشمام لنز
لبم،نگین....رنگ ابروهام قهوه ای و پوست برنز...زمین تا
مشکی...پایین گوشه
ِ
آسمون عوض شدم...نیست خیلی مظلومم...قیافم شیطون تر شده...شلوار چرم
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نافم...رو نافم،یه نگین کار گذاشت...کفشای
فاق کوتاه با تاپ چرم کوتاه که تا رو ِ
پاشنه 0سانتی ورنی...رو بازومم خالکوبی پیک حکم...باهم رفتیم
بیرون...سامان پشتش به ما بود....تیپ سفید مشکی زده-...سارا این آقا خوش
تیپه کیه؟+سامان با لبخند برگشت...سامان-سالم خانوم...سارا،بهارو صدا کن
دیگه دیر میشه....سارا-بهار...سامان میگه دیر میشه+...رفتم جلو-...سالم
عشقم...بریم؟؟سامان-بهار تویی؟-نه پس...عمته..سامان-عجب دافی شده
دلبر...خواهری ترشی نخوری یه چی میشی ها-...مگه قیافه خودم چشه؟سامان-
تر..اما االن قیافه
قیافه خودت چش نیست گوشه....درسته قیافه خودت خوشکل ِ
ی شیطونی پیدا کردی-...سارا بی زحمت بیا این هندونه ها رو از زیر بؽل من
بگیر...کار داریم می خوایم بریم...سامان-جنبه نداریا...بدو دیر شد+...از سارا
تشکر و خداحافظی کردم*******************+تو ماشین قبل از اینکه پیاده
شیم-...بیا شرط بندی کنیم...سامان-چه شرطی؟-هر کی امشب بیشتر مخ زد...از
بازنده یه چیزی می خواد....سامان-قبول-...بزن َقدِش+..وقتی وارد شدیم همه تو
هم می لولیدن...صدای آهنگ گوشارو کر می کرد...هی چشم انداختم پرهامو
ببینم...اما قسمت نشد...همه ی نگاها سمته ما بود...هنوز هیچی نشده دارن می
خورنمون-....سامی رقص که بلدی؟سامان-آره-....بیا بریم وسط...منم یه کم
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جوادی برقصم دلم باز شه...تا این ویکی گور به گور شده...پیداش شه+...اومدم
برم دستمو کشید...سامان-چی چیو جوادی برقصم؟؟!!!می خوای آبرو جفتمون
بره؟؟-نترس نمی ره تو جبران می کنی+...دستشو کشیدم ۱تایی رفتیم
وسط....وایساده بودو با ترس نگام می کرد-....نمی رقصی؟سامان-بهار اگه بلد
نیستی...بی خیالش شو-....جهنم نرقص+...خودم شروع کردم به رقصیدن...
سامان با دهن باز نگام کرد....ازش فاصله گرفتموبرا خودم می رقصیدم...کم کم
پسرا اومدن جلو..با اونا هم یه قر کوچیک دادم...همه نگاها سمته من بود....منم
هی دلبری می کردم...دورم شلوغ شد ...سامان اومد دستمو گرفت....سامان-الزم
نکرده با کسی برقصی،بیا با خودم برقص۱...تایی با هم می رقصیدیم..الحق
حرکاتش حرؾ نداشت...خودمم ترکوندم...دورمون جمع شدن...یه چرخ
زدم..پرهامو ویکیو....دیدم...اونا هم داشتن نگاهمون می کردن...پرهام داشت
منو قورت می داد...ویکی ،سامانو...بعد چند دقیقه خسته شدیمو یه گوشه
نشستیم...سامان -انگار توهم ترشی نخوری یه چی میشی...ماشاال...هنرمندی
واسه خودت-...چه میشه کرد(خندیدم)همینه که هست...تو هم بد نیستی+...یه
تای ابروشو داد باال...سامان-فقط بد نیستم؟+لپشو کشیدم-...نه بابا تو عشق
منی...سامان-میدونم....میدونم....از چشات معلومه...ولی هیچ موقع،اینجوری با
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دلبری...برای هیچ مردی نرقص-...باشه فقط واسه تو میرقصم...سامان-اون
وقت درسته قورتت می دم کهِ -...ا هِــــــــم پرو نشو+...چند تایی اومدن هم به
من هم به سامان درخواست رقص دادن...هیچ کدومو قبول نکردیم...داشتیم تعداد
متقاضیامونو واسه شرط بندی میشمردیم...پرهامو ویکیم مسخره می کردیم و
می خندیدیم...تو جو خنده بودیم...ویکی اومد...ویکی-می تونم دوست پسرتو
چند دقیقه قرض بگیرم؟؟+به سامان نگاه کردم...یه چشمک بهش زدم...رو به
ویکی-...البته...چرا که نه+...با سامان رفت...خیلی دلم می خواست
بدونم...پرهام داره چی کار می کنه۱...مین بعد،یکی جلوم سبز شد...سرمو بلند
کردم...پرهام بود...پرهام-تقاضای رقص منو قبول می کنید؟+دستشو گرفتم-...
البته+...با هم رفتیم وسط...پرهام به  Djاشاره کرد..اونم آهنگِAkon-right :
)now(na na naگذاشت...حرکاتمون یکی و هما همنگ بود...نه بابا،پرهامم تو
خیلی چیزا تخصص داره...البته همش از صدقه سد دوست دخترای رنگو
وارنگشه....از دور سامانو دیدم...برام چشمک زد...جوابشو دادم....پرهام زل زد
هیز....فکر کردم فقط منو اینجوری نگاه می کنه...نگو کال
تو صورتم...انگار کال ِ
اینجوریه...تا آهنگ تموم شد...پرهام-ممنون که همراهیم کردین-....خواهش می
کنم +..سامان و ویکی اومدن نزدیکمون...ویکی-من ویکتوریام...این هم همسرم
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پرهام+...سامان نگاهم کرد....چهره ی بی تفاوتی به خودم گرفتم-...آنا
هستم،نامزدم سامان...پرهام-شما ایرانی هستین؟سامان-من بله+...پرهام به
فارسی گفت تبریک میگم نامزد زیبایی دارین...سامان-ممنون..ویکی-عزیزم بیا
برقصیم(...دست پرهامو گرفت،اومدن ازمون فاصله بگیرن...نگاهم رو یه مرد
ثابت موند)+اسلحه داشت...پرهامو نشونه گرفته بود ...سامانو نگاه کردم اون
داشت یکی دیگه رو نگاه می کرد...یکی هم ویکیو نشونه گرفته بود...همزمان
همو نگاه کردیم ...سامان ویکیو کشید تو بؽلش من پرهامو...صدای شلیک بلند
شد4...تایی خوابیدیم رو زمین...صدای جیؽو داد همه جارو گرفته بود...آروم
بلند شدیم..سامان-از این طرؾ دنبالم بیاین+...از  ۲در دیگه رفتیم بیرون...تا
بهتر
پامونو گذاشتیم بیرون4..تا ؼول بیابونی جلومون سبز شدن...یکی از اوناِ *:
از جاتون تکون نخورین+...ویکی چپیده بود تو بؽل پرهام،بیرون بیا هم
نبود....منو سامان همو نگاه کردیم....پاشنه کفشمو محکم کوبیدم رو
میدون جنگ شدیم....اون ۱تا هم خوشو خورم
زمین...کنده شد۱...تایی..وارد
ِ
گوشه دیوار وایساده بودن ۱...نفرشون ناکار شدن...یکی دیگه رو زمین دوال
شد....داد زدم -...سامان ماشینو بیار...سامان-تو برو بیار-...من نمی تونم
برو+...دوید رفت...نفر آخر خیلی خر زور بود...هی میزدمش از رو نمی
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رفت...رفتم رو کمر همونی که رو زمین دوال شده بودرو هوا یه چرخش زدمو با
پام محکم کوبیدم تو کله یارو...بالخره رضایت دادو افتاد رو زمین...یکیشون از
رو زمین بلند شدرفتم سمتش...دستشو به حالت تسلیم داد باال..مرد-
نه.....نه...خواهش می کنم با من کاری نداشته باشین +....سامان اومد 0تایی
سوار شدیم...سامان-از کدوم طرؾ برم؟پرهام-برو به این آدرس ...
+ویکی تو بؽل پرهام گریه می کرد....صداش رو نِروم بود...رسیدیم به همون
آدرس که پرهام گفت ....دهنم چسبید به داشبورد...اینجا چیزی کمتر از قصر
نداشت....جلو در آهنی بزرگی ایستاد....چند تا مرد شبیه بادیگاردا جلو در
ایستاده بودن.....یکیشون اومد جلو...داخل ماشینو نگاه کرد..با گوشی گفت درو
باز کنن...رفتیم داخل ...پرهامو ویکی پیاده شدن ....سامان یه نیشگون از پام
گرفت- ...چته؟؟!!کبود شدم ....سامان-انقدر ندید بدید بازی در نیار...پیاده شو
منتظرن+ ...با هم رفتیم داخل....وقتی وارد شدیم...عظمت خونه منو گرفت...یه
چرخ زدم- ....ناکس چی ساخته!!!! +سامان بازومو فشار داد :سامان-برا چی
فارسی صحبت می کنی؟؟می خوای دخلمونو بیارن؟؟؟ -حواسم نبود ....ببخشید
+با سامان رو یه مبل نشستیم- ...اینا چقدر بی فرهنگن...بلد نیستن پذیرایی
کنن؟؟؟یه چایی...شربتی..کوفتی...مرضی..با با گلوم خشک شد ..سامان-یه دقیقه
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جلو این شکمتو بگیر ۲3- ..ساعت به خاطر اینا دعوا کردیم....انرژیم حروم
شده..یعنی توقع یه رسیدگی خشک وخالی هم نداشته باشم؟ سامان-بس می کنی
یا نه؟ +دیگه هیچی نگفتم...این  ۱تا بیشعورم معلوم نیست کدوم گوری رفتن0..
مین گذشت ...پرهامو ویکی،همراه ۲مرد مو بلند سفید...زلفاشم از پشت
بسته..از پله ها اومدن پایین...مرده قد متوسطی داشت ...هیکلشم معمولی بود...
یه پیپم دستش...بلند شدیم...رسیدن به ما ...ویکی-ددی،اینا همونان که جون ما
رو نجات دادن+ ...مر ِد انقدر قشنگ تحویلمون گرفت که گرخیدم...بدون اینکه
توجهی به ما کنه...رفت نشست رو یه مبل تکی..پاشو انداخت رو پاش وپیپشو
فندک زد...مام عین االغ بالتکلیؾ وایساده بودیم...خیلی بهم برخورد..یه
ماچی...بوسی...دس ِ
خاطردخترت
ت نوازشی...عجب احمقیه...نا سالمتی به
ِ
خودمونو جر دادیما(..البته به خاطر پرهام نه این ببو گالبی)اخمامو تو هم
کردم- ...می تونیم بریم؟؟ +مر ِد بعد قرنی افتخار دادونگاهمون کرد ...مرد-
بشینین+ ..نشستیم....سرتا پامونو بر انداز کرد ...مرد-انگار باید به خاطر اینکه
جونه دختر و دامادمو نجات دادین ازتون تشکر کنم(...انجام وظیفه می کنی)
سامان-احتیاجی نیست...شاید اگه اونام جای ما بودن همین کارو می کردن...
مرد-هیچ کس جونه خودشو به خاطر کسی به خطر نمیندازه- ...آقا ما ؼلط
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کردیم،دفعه ی دیگه اگه خواستن تیر بارونشونم کنن،یه تخمه می گیریم دستمون
میشینیم نگاه می کنیم،خوبه؟ اجازه هست بریم؟ +مرد یه لبخند زد ....سامانو
پرهامو ویکی با وحشت نگام می کردن...وا مگه چی گفتم؟؟ مرد-خوشم میاد آدم
زبون
ترسویی نیستی...میدونی من کیم؟ -نه جناب ..مرد-پس واسه همینه..
ِ
بهتر دهنتو ببندی..این یه اشاره
درازی داری+ ..سامان دم گوشم گفت :سامانِ -
نسل کل خاندانمون از زمین منقرض میشه+ ...چشمام گرد شد...برگشتم
کنهِ ..
سمته مر ِد- ...چطوری عمو جون...من جسارت نکردم...دیدم جو خشکه..گفتم از
این خشکی درش بیارم+ ...مرد خنده ای کرد ....مرد-چقدر پاداش می خواین؟ -
ما سگه کی باشیم......پاداش چیه؟؟کاری داشتی به خودم بگو در خدمتم ...مرد-
براتون  ۲پیشنهاد دارم- ...چه پیشنهادی؟ مرد-شما می تونین به عنوان بادیگارد
دخترودامادم استخدام شین ...سامان-ما باید فکر کنیم ...مرد-شما فقط همین االن
می تونین جواب بدین- ...اجازه بدین مشورت کنیم +در گوش سامان:قبول
نکنیا...فکر منم بکن...تازه مگه خودت کارو زندگی نداری؟ سامان-پس بگیم نه؟
ویلیام منتظر مارو نگاه کرد...
آره سامان-باشه+ ...مر ِد که بعد فهمیدیم اسمشِ
سامان گلوشو صاؾ کرد ...سامان-ما فکرامونو کردیم ...ویلی-خوب؟ سامان-
قبول می کنیم +چشمام 4تا شد...این چه حرفی زد؟؟!!! ویلی-خوبه پس می
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تونین فردا کارتون رو شروع کنید...فقط مدارکتونم بیارین+ ..اسمامون رو
پرسید ...ویلی-سامان تو محافظ ویکی و آنا محافظ پرهام...هر جا خواستن برن
همراهشون می رین ..پرهام-اما من احتیاجی به بادیگارد ندارم ....ویلی-همین که
گفتم+ .....پرهام خفه شد...عصبی سامانو نگاه کردم ...ویلی-در ضمن لباس
فرمتون باید رسمی باشه- ...یعنی من باید کت شلوار بپوشم؟؟؟!!!!!! +یه تای
ابروشو داد باال ..ویلی-مشکلی داری؟ -می دونین...کت شلوار،اصال به من
نمیاد...قبال تو  ۲هتل کار می کردم..با این تیپ...نمی تونم تکون بخورم..میشه
منو معاؾ کنین؟؟ ویلی-فردا،با تیپ خودت بیا...تا ببینم چی میشه+ ...ویکیو
پرهام با تعجب ولو نگاه می کردن...منم فقط منتظر بودم برم بیرون تا دهن
سامانو سرویس کنم ...بی شخصیتا دریػ از یه چیکه آب....خیلی محترمانه
بیرونمون کردن...سامان گوشه ای ماشینو نگه داشت ...از صندوق کولمو
برداشتم و دوباره راه افتاد- ....چرا این کارو کردی؟؟مگه نمی دونی من نمی
تونم بیام؟آخه یکی نیست بگه..ننت بادیگار ِد..بابات بادیگار ِد که تو می خوای این
کاره شی ....سامان-مگه نمی خواستی بفهمی پرهام چی کار می کنه؟؟خوب این
بهترین فرصتهِ - ...ا آره بهترین فرصته...اما فکری به حال بهار کردی؟من
مدارک تقلبی از کجا بیارم؟؟؟ سامان-مدارکت با من..بهارم چطوره یه مدت
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بفرستیم مسافرت؟ -چرت میگی؟کال  6ماهه اومدم اینجا،بنظرت پرهام می زاره
تنها جایی برم؟نمی گه هنوز نیومده کجا می خوای تشریؾ ببری؟ یا اگه گفت منم
میام چی...بر فرض قبول کنه...تا آخر عمرم که نمی تونم قایم شم...اینا خطر
ناکن نمی بینی با اسلحه تهدیدشون کردن؟ اگه تو یه درگیری اتفاقی بیفته چی؟
سامان-بهار هیچی نمی شه ...فقط یه مدته...تحمل کن،به خاطر زندگیت...به قول
خودت همه چیو بسپار به زمان+ ...نیشخند زدم- ...هــــــه بسپارم به
زمان؟؟؟چاییدی ...سامان-خیلی الت شدیا....حواست باشه- ...مدیونی؟؟؟در
عجبم...این یارو با این همه دب دبه و کب کبه،می خواد ما باریگار ِد دخترش
شیم ...همه بادیگارداش 4تای ما هیکل دارن ....سامان-راست میگیا...یه جای
کار می لنگه- ...اون زمانی که گفتم بگو نه...بخاطر همین چیزاس ..سامان-ای
بابا چه می دونستم شم پلیسی تو دیر کار می کنه....گفتم میریم یه مدت
قاطیشون...چون پولدارن جاهای باکالسی میرن...ما هم به هوا اونا...خوش می
گذرونیم- ...خاک بر اون سرت کنن ...سامان-می خوای فردا نریم؟ -زرشک.....
به همین خیال باش ...از کجا می دونی شاید دارن تعقیبمون می کنن؟؟ +از آینه
ماشین نگاه کرد...بلـــــــه بالخره....عاقبت این فیلم پلیسیا به درد خورد...
سامان-آره دارن تعقیبمون می کنن- ..سرعتتو زیاد کن،منو بنداز یه جا...اگه
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پرهام بفهمه...من کیم،روزگارمو سیاه می کنه+ ....سرعتشو زیاد کرد...تو
دم ۲پارک نگه داشت...سریع پیاده شدم- ...بهت زنگ می زنم...
فرعی پیچیدِ ...
+گاز دادو رفت+.....داخل پارک شدم...رفتم تو دستشویی..تند تند لباسامو
عوض کردم....سر راه برای فردا لباس خریدم و اومدم خونه ....شدم عین این
دزدا...یواشکی میرم...یواشکی میام...وسایلمو تو کمد گذاشتم...دلم می خواست
یکم شنا کنم ....ولش کن کی حوصله شنا داره.....تو وان حموم دراز کشیدم..کم
یخ یخ بود...نمیرم
کم چشمام سنگین شد...صبح از زور گردن درد پاشدم ...آب ِ
خیلیه...عضالتم حسابی گرفته...بزور از جام بلند شدم و رفتم زیر دوش آب
گرم....لباس پوشیدمو رو تخت افتادم...گوشیم  60تا میس کال از سامان
بود...زنگ زدم بهش(...خواب آلود) سامان-هووم- ....هومو درد...زنگ زدی
چی کار داشتی؟ +صداش جدی شد ....سامان-کدوم گوری رفتی؟چرا جواب نمی
وان حموم خوابم برد...االنم همه جام
دادی؟؟؟؟گفتم مردی- ...حاال که زدم...تو ِ
درد می کنه ...سامان-دسته کمی از خرس نداریا....سرو ت ِه تو بزنن خوابی- ...
همینه که هست ...چی کارم داشتی؟ سامان۲3/03-با این یارو قرار داریما1...
اینجا باش- ...دیروز چه جوری پیچوندیشون..؟؟؟ سامان-به سختی..خیلی
سیریش بودن- ...عیب نداره بزرگ میشی یادت میره....برو..منم بچپم زیر پتو
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بلکه آروم شم ...سامان-باز نخوابی خواب بمونیا- .....مگه من خوا ِ
ب درست و
حسابی دارم؟؟حرفا میزنیا ....سامان-دماؼت دراز نشه 1....منتظرم- ...باش تا
اموراتت بگذره...تا بعد+ ...یک ساعتی این ورو اون ور شدم....مگه این درد
می زاشت بکپم....بلند شدم رفتم پایین....به  ۲مستخدم گفتم- ...یکیو بفرست
بیاد تو اتاقم...منو ماساژ بده...عضالتم درد می کنه+ ...برگشتم برم باال..
پرهامو تو راه پله دیدم ...اهمیتی ندادم...به راه خودم ادامه دادم ...پرهام-علیک
سالم- ..بر فرض علیک...توقع داری من اول سالم کنم؟؟؟ ....پرهام-از کی تا
حاال بزرگتر به کوچیک تر سالم می کنه؟ -از هر وقتی دلش بخواد ...پرهام-
بهتری؟درد نداری؟ +براش یه بازو گرفتم- ...عین شاخ شمشاد جلوت
وایسادم...مگه زاییدم؟؟؟ پرهام-مگه نمی خوای صبحونه بخوری؟؟؟ -نه می
خوام بخوا...اووم ...می خوام برم حموم ...پرهام-خوب بعدا برو- ...نمیشه...
+بدون هیچ حرفی رفتم باال...بلوزمو در آوردمو شیرجه رفتم تو تخت...به پشت
خوابیدم۱..مین بعد صدای در اومد- ...بیا تو درم ببند...بدو که دارم از درد می
میرم...بیشتر سر شونه ها و کمرمو ماساژ بده+ ...خدمه شروع به ماساژ دادن
کرد...منم زمزمه وار...نصؾ فارسی..نصؾ انگلیسی،شرو ور بلؽور می کردم...
-آخیش...آروم تر....آهان همین جا خوبه...ای درد بگیری پرهام......بیچارم
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کردی...نه...نه..اینجا نه....برو باالتر ...چه دستای نرمی داری....یادم باشه
تورو کلفت شخصی خودم کنم...ایول چه حالی میده...ای بابا..ببین کار ما به کجا
رسی ِد ..می دونی چیه؟؟هر چند تو که نفهمی...از کجا
بدونی...آورین...آورین...بز کوهیه من ...خاک تو هِدت کنن،چرا زودتر پیدات
نکردم....دستات معجزه می کنه...بهتر شدم...دیگه احتیاج ...نه ولش کن این که
کار نداره...نه نه عزیزم ادامه بده...چشمام داشت گرم میشد...بسه دیگه گم شو
برو بیرون می خوام بخوابم..درم پشت سرت ببند...هِری ...خاک بر سر .....با
این ماساژت....حالم بهم خورد...عرضه یه کار هم نداره...حیؾ نون...پس به چه
دردی می خوری ...گو..گو بابا...شرت کم+ ....داشتم بیهوش میشدم...دیدم
هنوز داره به کارش ادامه میده- ..حالیت نیست ....میگم بسه....حتما باید یه چپ
و راست بهت بزنم؟؟؟!! +همچنان ادامه میداد...ای داد...سرشونمو بوسید...یا
خدا،هم جنس باز نباشه...خاک تو گورت...االن حالیت می کنم ...یهو برگشتمو یه
چک خوابوندم تو صورتش،ولی اون کسی نبود جز پرهام شک زده دستشو
گذاشت رو صورتشو منو نگاه کرد...منم با بهت نگاش کردم- ...تو...ت...تو
اینجا چی کار می کنی؟! پرهام-تو واقعا دختری؟! -حرؾ دهنتو بفهم یعنی
چی؟؟؟؟ پرهام-منظورم اینه...تو جای دختر...باید پسر میشدی...هیچیت به دخترا
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نمی خوره- ...آهان از اون لحاظ....اینجا چه ؼلطی می کنی؟؟ پرهام-خواستم به
جبران دیروز....یه کاری برات کرده باشم(....شیطون نگام کرد)می بینم که دستم
معجزه می کنه- ...چی؟!به چه حقی به من دست زدی؟؟؟!! پرهام-چه بخوای چه
نخوای من شوهرتم(....تو شلنگم نیستی چه برسه به شوهر) +از موقعیت
استفاده کردم- ....شوهرم؟تو اگه شوهرم بودی،میزاشتی برم مسافرت6....ماهه
این جا فسیل شدم ....پرهام-بزار یکم سرم خلوت شه باهم میریم- ...ویکی جون
اجـــــازه میدن؟؟!!بزار تنها برم...باشه؟؟؟ پرهام-مگه تو جایی رو بلدی؟گفتم
صبر کن تا  0،۱ماه دیگه باهم میریم+ ...لج بازی کردم- ...اما من حوصلم سر
رفته می خوام برم....پری...برم؟؟؟؟ پرهام-اگه ۲بار دیگه بگی پری من میدونم
وتو+ ....خوبه ازش یه آتویی گرفتم...بعدا ازش استفاده می کنم....حیؾ که االن
موقعیتش نیست- ...باشه نمی گم...حاال می زاری برم؟؟؟تنها نیستم با ۱تا از
دوستامم ...پرهام-گفتی گفتم نه+ ....اتاقم به سمت راه پله یکم دید داشت...رو
دیوار سایه ی کسی افتاد داشت میومد باال......بــــــه..این که ویکیه ...به معنای
پرهام....حتما االن میاد این
واقعی سیریشه...رفت اون قسمت راهرو که اتاق
ِ
فکر شیطانی چه ها که
ور...ای جان موقعیت منم عالی ...لباس تنم نیست....این ِ
نمی کنه....دستمو انداختم دور گردن پرهام...متعجب نگام کرد- ...عزیزم بزار
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برم .....پرهام-بهار دستتو بردار- ...آخه چرا؟بحثو عوض نکن برم؟ پرهام-به
نفعته دستتو برداری..وگرنه بعدشو تضمین نمی کنم+ ...صورتمو بردم جلو- ...
یک بارم به حرفم گوش بده(...سرمو کج کردم)هوووم؟؟؟؟ پرهام-مثله اینکه تنت
می خاره؟! +یک دستشو گذاشتم رو شونمو دست دیگشو پشت کمرم- ...آره این
۱جا این جوریه+ ...زل زد تو صورتم...سایه ی ویکیو حس کردم...سریع
خوابیدم رو تخت و پرهامو انداختم رو خودم ....سرشو آورد نزدیک
صورتم....خدایا این دخترو زود برسون...ویکی اومد جلو در...جیػ زدم- ...ولم
کن عوضی+ ...سرشو بلند کرد ...پرهام-چته؟روانی؟ +صدای جیػ جیؽو بلند
شد ....ویکی-پـــــــــــــرهام!!!!!!!!!!!! +پرهام  ۲3متر از جا پرید...از روم
بلند شدو ایستاد...خودمو زدم به گریه...نشستم رو تختو لباسو گرفتم جلوم..
صدای هق هق در می آوردم ...پرهام شوکه وایساده بود...لباسمو پوشیدمو
دوییدم تو بؽل ویکی ....متعجب بدون هیچ عکس العملی وایساده بود...الکی
صدای گریه در می آوردم..از رو شونه ویکی ...برا پرهام یه لبخند گنده
زدمو...ابروهامو باالو پایین می بردم...کم کم دست ویکی دور کمرم حلقه شدوبا
خشم رو به پرهام :ویکی-برو بیرون...بعدا راجع به این موضوع صحبت می
کنیم+ ...پرهام یه نگاه بهم انداخت که از ترسم شجره نامه ی میرزا کوچک خان
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جنگلیو یادم رفت..رفت بیرون درم کوبید ...از بؽلش اومدم بیرون..از رو میز
دستمال برداشتم تا اشکای نریختمو پاک کنم...نشستیم رو مبل ....ویکی-آروم
باش چیزی نیست...تعریؾ کن ببینم چی شده - ......پرهام در اتاقمو زدو گفت
کارم داره..منم درو باز کردم ...پرهام-بیا صبحوبه بخور- ...نمی خورم میل
ندارم ...پرهام-آره منم میل ندارم..همین جا میشینم- ...می تونم ازت یه خواهشی
کنم؟ پرهام-بگو؟ میشه با دوستام یه مدتی برم مسافرت؟حوصلم حسابی سر
رفته ...پرهام-نه نمیشه- ...آخه چرا؟ پرهام-نظرت راجع به یه مسافرت ۱نفره
چیه؟فقط منو تو؟ تعجب کردم...آخه پرهام با تو ِا ِا ِا -نه حرفشم نزن...اصال بی
خیال شو .....پرهام-باشه می تونی بری ولی خرج داره- ....باشه خودم هزینشو
میدم ...پرهام-نه هزینش اینجوریه ...حمله کرد بهم....خیلی شانس آوردم....خدا
تورو رسوند برام ....ویکی-اصال ازش توقع نداشتم...خیالت راحت
باشه..وسایلت رو جمع کن..همین امروز می فرستمت بری...یه مدتی اینجا
بهتر...خودم برات بلیط می گیرم...نگران خرج سفر نباش...فقط برو
نباشی
ِ
خوش بگذرون...می تونی رو کمکم حساب کنی- ...وای ویکی تو خیلی
خوبی....مثل فرشته می مونی ...ویکی-میدونی؟؟فکر می کردم تو دنباله
پرهامی...ولی اشتباه کردم....از االن مثل ۱تا دوستیم..باشه؟؟؟ -آش با جاشه..
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ویکی-چی؟ -هیچی باشه ..ویکی-می رم با پرهام صحبت کنم...وسایلتو جمع
کن....چند تا بلیط بگیرم؟ ۱-تا..ممنون+ ..وقتی رفت...می پریدم رو هواو بشکن
میزدم...قِر هم چاشنیش بود ....پرهام جون بچرخ تا بچرخیم+...تند تند،وسایلمو
جمع کردم...صدای دادو بیدادشون به خوبی شنیده میشد...دلم خنک شد،به جونه
هم انداختمشون ...خیلی ریلکس کارمو کردمو رفتم پایین...خیلی مظلومانه
نشستم کنار ویکی ....ویکی-عزیزم وسایلتو جمع کردی؟ -آره ویکی جون....
ویکی-با پدرم تماس گرفتم قرار شد کارارو اوکی کنه....زنگ میزنه خبر می
ده...پاشو برو صبحانه بخور+ ....از خدا خواسته بلند شدم....خیلی گشنم
بود...رفتم سالن ؼذاخوری...به به همه چی هم که آمادس...حمله به سوی
میز ...هر چی دم دستم اومد،خوردم....هنوز دهنم پر بود....لقمه ی بعدی رو می
خوردم...لپام باد کرده...به قولی دولوپی می خوردم...متوجه صدای در نشدم...
پرهام-خفه نشی...یکم نفس بکش+ ...زهرمارم شد....لقمه پرید تو گلوم...مگه
فوش،نون وآبدار نثارش کردم...روبه روم
سلفم بند میومد....تو دلم 4،0تا
ِ
نشست...زل زد تو چشمام....مشخص نبود چه فکری تو سرشه ....پرهام-بالخره
کار خودتو کردی؟ +چیزی نگفتم..االن موقع کل کل نیست ...پرهام-انگار اللم
شدی...این مسخره بازیا چیه راه انداختی؟ -مگه چی کار کردم؟! پرهام-نمی
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دونی؟!خوشم نمیاد تنهایی جایی بری...فکر کردم فهمیدی...نفهمیدی؟؟؟ -اونی
که فهمیده...حسین فهمیدس...چطور تو بری پی خوش گذرونی...به ما
رسید..خوشم میاد..خوشم نمیاد..راه انداختی؟؟ پرهام-در هر صورت...االن به
ویکی میگی منصرؾ شدم...فهمیدی+ ...دستمو گذاشتم رو سرم- ....اَه چقدر ؼر
میزنی....به درک نمی رم گور بابای همه چیز+ ....ویکی با سرعت اومد داخل...
ویکی-بهار بدو  ۲/03ساعت دیگه پرواز داری،باید سریع بری فرودگاه...
+بدون اینکه پرهامو نگاه کنم از جام پریدم- ...ما رفتیم....خداحافظ همگی...
ویکی-صبر کن...یکی به اسم آقای هاردی منتظرته...کاراتو برات ردیؾ می
کنه- ....مرسی عزیزم(....و الفرار + )...پرهام اسممو با داد صدا میزد ۱...پا
داشتم 03،43...تا دیگم قرض کردم...دربستی گرفتمو رفتم سمته فرودگاه...
حاال این هاردیو از کجا گیر بیارم...یکی صدا کرد...برگشتم...یک مرد حدودا 43
ساله- ...بله؟؟ مرد-وقتتون بخیر...شما بهار راد هستین؟ -بله خودم هستم...
مرد-هاردی هستم(- ...به فارسی) ِا پس هارم هستی؟گاز نگیری یه وقت....
هاردی-بله؟؟!! -میگم خوبین آقای هاردی؟ هاردی-ممنون...به موقع
رسیدین...بفرمایین این هم بلیطا- ...زحمت کشیدین ...هاردی-خواهش
میکنم...سفر خوشی داشته باشین...با اجازه +حسابی که دور شد،از فرودگاه
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اومدم بیرونو رفتم خونه ی جم ...سامان-چرا انقدر دیر کردی+ ....جریانو براش
تعریؾ کردم....خندید ...سامان-پس االن پرهام،حسابی به خونِت تشنس - ...هر
بالیی سرش بیاد حقشه ....سارا-بدو بریم آمادت کنم+ ....باز قیافمو تؽییر
داد...شلوار جین مشکی...کتونی هم رنگش...پیراهن سرمه
ای...کروات،زرشکی،سرمه ای...بهم میومد راضی بودم ..سامان اومد تو...
سامان-بهار آماده ای؟ +اوه اوه...تیپو برم...شده عین بادیگاردا...کت شلوارشو
نگا...اون هم در حال برانداز کردنم بود- ....قربونم بری...بسه تموم شدم...تیپم
خوبه؟ سامان-عالی...البته اگر قبول کنه اینجوری باشی- ...قبول میکنه...خیالت
راحت ...سامان-همیشه میگن اعتماد به نفس چیز گران بهاییه..قدرشو بدون- ...
حاال میبینیم...راستی مدارکم چی؟ +از تو جیبش در آورد....بهم نشون داد...دهنم
باز موند...با قیافه االنم مو نمیزد- ...تو چجوری اینو درست کردی؟؟!! سامان-
من نه...دوستم...خوراکش این جور کاراس...خوب شده؟؟ -خوب؟؟!!پسر
بهتربریم...دیر میشه+ ...باز رفتیم به اون قصر
محشره ....سامانِ -
خوجگلو..مجگل..ویلیام مارو تو اتاق کارش خواست..بعد از چک کردن
مدارک..و بررسی تیپم ...ویلی-بهتر قرار دادو بخونینو امضا کنین....بعد می
تونین کارتونو شروع کنین+...همین جور که قرار دادو می خوندم- ...حقوقمون
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چقدر هست؟ ویلی...-هزار دالر+ ...باز این دهن ۲3متر باز شد- ...یه جا
پرداخت می کنین؟؟!!!  +سامان از زیر میز کوبید به پام..ویلی لبخند زد ...ویلی-
نه این حقوق هر ماه شماست+ ...آب دهنمو قورت دادم- ...برای شروع خوبه...
+بدون اینکه بقیه قرار دادو بخونم امضا کردم...ولی سامان قرار دادو
خوند...ویلی قرار دادو گذاشت تو کشوشو درو بست ...ویلی-همون طور که گفتم
مشخص شد باید از کی محافظت کنین..اگر بالیی سر دخترمو دامادم بیاد..انتظار
بخشش از جانب منو نداشته باشین..عواقبشم خودتون قبول کردین+ ...قرار دادو
که نخوندم...فوقش می خواد ۱تا چک بزنه دیگه ...سامان-ساعت کاریمون
چجوریه؟ ویلی-از 8صبح تا۲۱شب...ممکنه گاهی زودتر یا دیرتر برین...سوالی
نیست؟ سامان-خیر...آقا+ ...ویلی از زیر میزش ۱تا جعبه در آورد و گذاشت
هتر وسایلتونو،بردارین وبرین+ ..جعبه هارو برداشتیمو
جلوی ما ...ویلی-ب ِ
اومدیم بیرون- ...کادو داده؟؟!!دستش درد نکنه،راضی به زحمت نبودم+ ...در
جعبه رو باز کردم...ناخداگاه جعبه از دستم افتاد زمین...اسلحه؟؟!!شاید اسباب
بازیه..مگه مرتیکه ی خرس گنده با ما شوخی داره؟؟!!نگاهم به سامان افتاد...
بهتر برش داری...داره با
اسباب بازیه نه؟؟!! +اومد نزدیکم وآروم :سامانِ -دوربین نگاهمون می کنه...نباید از خودت ضعؾ نشون بدی+ ...سرجام خشکم
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زد ...سامان تکونم داد...به خودم اومدم...جعبه رو برداشتمو رفتیم پایین...
سامان-عقب مونده بازی در نیار...رفتیم خونه توضیح میدم،بهتر حواست به
کارت باشه...فعال نمی خواد اسلحه دستت باشه+ .پرهامو..ویکی...از در وارد
شدن...بهتر دیدم...فعال چیزی به روی خودم نیارم..به هردوشون سالم
کردیم..پرهام روبه ویکی :پرهام-عزیزم من میرم...عصر میام دنبالت ..ویکی-
باشه عشقم زود بیا(این بشر آدم بشو نیست) +سامان پیش ویکی موند..منم
همراه پرهام رفتم...سوار ماشین شدیم...وقتی از خونه دور شدیم..گوشه ای نگه
داشت و برگشت سمته من ...پرهام-پیاده شو- ....چرا؟! پرهام-احتیاجی به
بادیگارد ندارم...برو بیرون- ...من از شما دستور نمی گیرم ...پرهام-خوشم
نمیاد یکی همیشه آویزونم باشه..توهم االن فرقی با اون آدم آویزون نداری- ...
آقا...گفتم من از شما دستور نمی گیرم،من فقط به عنوان محافظ شمام نه
مزاحم ...پرهام-هر کسی که می خوای باشی باش...به من ربطی نداره...خوشم
نمیاد کسی برام بپا بزاره- ...اگر تا صبحم بخواین به این بحث ادامه بدین..فایده
نداره...چون من هرگز شمارو ترک نمی کنم ...پرهام-نمی کنی؟ -نـــــــه...
پرهام-باشه خودت خواستی+ ....بدون هیچ حرفی رسیدیم به محل کار
پرهام۲...برج خیلی خفن و شیک...ماشینو داخل پارکینگ گذاشت...سوار
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آسانسور شدیم..طبقه ی ...۱3آسانسور شیشه ای بود...سعی کردم پشت سرمو
نگاه نکنم...چون وحشتناک از ارتفاع می ترسم...پاهام انگار سست شده...
پرهام نگام کرد ....پرهام-چیه از ارتفاع میترسی- ...کی من؟؟!!من عاشق
ارتفاعم ...پرهام-پس چرا پشت سرتو نگاه نمی کنی؟ -چو...چون..باید حواسم به
شما باشه ...پرهام-جدا؟ -البته ...پرهام-خواهیم دید+ ...خدارو شکر
رسیدیم...وارد شرکت شدیم...ماشاال چه دمو دستگاهی راه انداخته...شوهر
پولدار به این میگن...من که قانعم...فضای سالن به وسیله ی دیوار شیشه ای
پوشیده شده...و راحت میشه همه ی کارکنا رو دید...اتاق پرهام جداست ودید
نداره...کارکنا بهش سالم کردن...جوابشونو داد...وارد اتاقش شدیم...خیلی
بزرگ بود...میز کار...کتابخونه...یک دست مبل راحتی..و یه در دیگه که بعدا
فهمیدم اتاق کنفرانسه...نشست پشت میزش..منم رو مبل ...پرهام-نکنه می
خوای تو اتاق بمونی؟؟ -هر جا شما باشین منم همون جا می مونم+ ....به
فارسی گفت :پرهام-کی میشه این پروژه تموم شه از دست هموشون خالص
شم+ ...مشؽوله کارش شد..منم از بی کاری مگس می پروندم 6،0...باری تا
موقع ناهار قهوه خوردم...ناهارمون رو آوردن ...به به قیافش که عالیه....مزش
بهتر اول برم تخلیه
هم باید خوب باشه...از بس قهوه خوردم دلم درد می کرد...
ِ
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شم،تا با خیال راحت بشینم...ضایع بود بگم می خوام برم خال بنابراین- ...کجا
می تونم دستمو بشورم؟؟ پرهام-از اتاق من بری بیرون...سم ِ
ت چپت ۱3قدم
برو...میرسی به مقصد- ...ممنونِ + ..د المصب دستشوییشم با کالسه...در یکی
از دستشویی ها رو باز کردمو نشستم رو توالت فرنگی گوشیمم در آوردمو
انگیری برد...بازی کردم...حاال مگه کارم تموم میشه....انگار  ۲3پارچ آب
خوردم...ؼذامو بگو سرد شد...دستمو شستمو اومدم بیرون ...پرهام-وسواس
داری؟ -نخیر ...پرهام-آخه وقتتو زیادی واسه دست شستن هدر میدی+ ....با
خودم گفتم بزار تنه بزنه...نوبت منم میشه...جوابشو ندادمو نشستم سر
ؼذام...دهنم آب افتاد...اسمش چیه؟ دستامو به هم مالیدمو بسم هللا گویان شروع
کردم4...تا قاشق پشت سر هم خوردم..پنجمی رو که آماده کردم...سرخ شدم..
صورتم مثل لبو...از زبونم آتیش میبارید...گر گرفتم ...پرهامو دیدم خیلی ریلکس
داشت ؼذاشو میخورد..کار خودنامردشه ..دنبال آب گشتم نبود...عوضی پارچ
روی میز هم برداشته...رو میز خودشم هیچی نبود...نگاهم به گلدون روی
میزش افتاد ..دوییدم سمته گلدون...گالشو در آوردم ومجبوری آب گلدونو
خوردم...به قدری عصبانی بودم که می خواستم پرهامو َ
شلو َپل کنم..بادو از برج
زدم بیرون..از یک سوپر مارکت،ماست خریدمو خوردم...بهتر شدم..یک دماری
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از روزگارش درارم که اون سرش ناپیدا،باز برگشتم شرکت..معلومه در ؼیاب من
حسابی خندیده...با خنده :پرهام-کجا رفتی تو؟ +خودمو زدم به بیخیالی- ...تشنم
بود رفتم آب بخورم ...پرهام-بیا ؼذاتو بخور-...ممنون سیر شدم ...پرهام-چرا تو
که چیزی نخوردی؟ -همین قدر کافیه ...پرهام-هر جور میلته0+ ...از شرکت
اومدیم بیرون...رفتیم خونه ویکی ...ویکی-سالم عزیزم..من آمادم بریم؟ پرهام-
هر چی تو بگی بریم+ ...منو سامان پشت سرشون با فاصله راه افتادیم...
سامان-اولین روز کاری چطور بود؟ -افتضاح...دهنمو سرویس کرد ...سامان-این
یکی هم از بس ُؼر می زنه می خوام کلمو بکوبم به طاق- ...خدا آخرو عاقبتمون
رو به خیر کنه+ ...با یه بنز مشکی رفتیم بیرون..سامان پشت فرمون..منم
کنارش..اون ۱تا خجستم پشت...پرهام آدرس داد ...مقابل یه برج تیریپ برج
میالد خودمون...خیلی خفن بود...با هم سوار آسانسور شدیم...آخه اینجا چی کار
دارن؟ زد آخرین طبقه...جاااان؟؟؟!!!باالی برجو شهر بازی؟؟؟!!!ویکی عین بچه
ها تیریپ ذوق مرگ...رفتن بلیط خریدنو برگشتن ...پرهام-بریم...برای شمام بلیط
بهتر
خریدم+ ....دلم هری ریخت پایین- ...نه ما نمیایم ...پرهام-برای چی؟ ِ -
خودتون برین ..پرهام-مگه شما نباید هرجا که ما میریم همراهمون باشین؟...پس
بهونه نیار+ ...سامانو دیدم...با چشمام التماس می کردم یه کاری کنه ...سامان-
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من همراهتون میام ....پرهام-شما محافظ ویکی هستی ولی محافظ من
نیستی...بریم+ ...دست سامانو گرفتم..دستام یخ زده بود...اولین وسیله شبیه
ترن خودمون بود..هر دستگاه جای 4نفر۱تا جلو۱تا عقب ...پرهامو ویکی جلو
نشستن ماهم پشت....از اول تا آخرش چشمامو بستم....پیاده شدیم...رو به
سامان جوری که پرهام بشنوه- ..نگاه کن بچه ها هم سوار این وسیله ها
نمیشن+ ...پوزخند پرهام از چشمم دور نموند ...دومین وسیله سبز رنگ
بود 8...صندلی4..ردیؾ ۱تایی کنار هم...بازم اونا جلو نشستن وما پشت...حالم
داشت به هم می خورد...دست سامانو فشار دادم..ارتفاع کامال مشخصه...وسیله
حرکت کرد یهو سر خورد سمته پایین..انگار داری سقوط می کنی....چنان جیؽی
زدم که گوشای همه کر شد...تا وقتی پیاده شیم مردم ...پرهام-چیه خیلی
ترسیدی؟ -من؟؟؟این وسایل خیلی بچه بازیه...اگر جیػ زدم تقصیر سامانه اون از
ترسش پامو چنگ مینداخت ...پرهام-که این طور+ ...ازمون فاصله گرفتن تا
برن بلیط بعدی رو بخرن- ...سامان جونه هر کی دوست داری نزار دیگه سوار
شم ....سامان-میگی چی کار کنم..لج کرده می خواد ضایت کنه- ...من این حرفا
حالیم نیست یه کاری کن ....سامان-چی کار کنم؟ -هر گلی زدی به سر خودت
زدی+ ...در حال فکر کردن بودیم ...سامان-هیچ راهی به دهنم نمیرسه- ...یعنی
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چی؟؟جونه مادرت...ازت خواهش می کنم+ ...صدای پرهام از پشت سرم اومد...
پرهام-چی رو خواهش می کنی؟ +برگشتم سمتش- ...شخصیه ...پرهام-اِ؟گفتم
کنی،نزار سوار وسیله ای شی؟(یعنی انقدر تابلو ِا ِا ِا) -نه
شاید داری التماس می
ِ
اتفاقا ازش خواهش کردم بریم اون یکی وسیله رو سوار شیم ....پرهام-منم دقیقا
بلیط همین بازی رو گرفتم- ...چه خوب...ممنون+ ...می خواستم بزنم زیر
گریه...دلم آآشوبه خفن ...سومین و ترسناک ترین وسیله0..تا چنگک
سبز...دایره مانند که هر چنگک ۱صندلی داره...از برج خارج میشد ...انگار رو
هوایی...اومدم کنار سامان بشینم ...پرهام دستمو گرفت ...پرهام-کجا؟؟؟باید کنار
من بشینی...ویکی پیش سامان میشینه+ ...تو دلم هر چی فوش بلد بودم نثارش
کردم- ...مساله ای نیست+ ...اول به سمته باال رفتیم...چنگکا از هم باز
شد...حس کردم داریم می چرخیم۲....آن چشمامو باز کردم...جیؽم رفت رو
هوا...شهر زیر پام می چرخید...خودمم انگار در حال افتادن بودم....یه لحظه
دیدم پرهام داره فیلم ازم می گیره...مجبوری لبخند زدمو با دستم عالمت پیروزی
نشون دادم...دستامو باز کردم- ..یوووووووووووهوووووو +تا لحظه ی آخر
جیػ زدم...رنگم عین گچ شده...تلو تلو خوران راه میرفتم...صدام به زور در
میومد...برا اینکه کم نیارم- ..آقا پرهام خوبین...همش نگران شما بودم
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نترسین+ ...بدون اینکه جوابمو بده رفت...ویکی هم دنبالش...سامان کمک کرد
لجباز...دستات
نشستم ..سامان-خوبی دختر...شدی عین م ِِید....این پسر چقدر
ِ
خیلی یخه...سردته؟ -نه..خوبم...سامان میگم این پرهام دسته هرچی االؼه از
پشت بسته...سکته نزدم خیلیه+ ...خندید ...سامان-خودتو جمع کن اومدن+ ...
پرهام یه آبمیوه سمتم گرفت ...پرهام-بخور- ...دست شما درد نکنه به موقع
بود...آخه خیلی تشنمه...پرهام-خواهش می کنم- ...خودتون نمی خورین؟؟؟رنگو
روتون پریده+ ...آروم گفت :پرهام-رو تو برم ....ویکی-عزیزم...بازم بریم سوار
خستم،بهتر بریم شام بخوریم+ ...با هم وارد رستوران
شیم ....پرهام-نه گلم...
ِ
سر  ۲میز...ماهم میز بؽلیشون...درسته ناهار چیزی نخوردم..اما
شدیم..اون ِ ۱
اصال اشتها نداشتم ...دلم برای دست پخت مامان تنگ شده...کی میشه برگردم
ایران ...سامان-چرا ؼذاتو نمی خوری..؟؟؟ -اشتها ندارم ...سامان-بخور
دیگه...اینجوری ؼذا به من نمی چسبه...از گلومم پایین نمیره+ ..بهش لبخند
زدم...باهام هیچ وقت عین ؼریبه ها برخورد نکرده...پرهام چی؟گیجم می
کنه...از امشب فقط می خوام ضایش کنم..رفتار امروزش خیلی بد بود ...یکم از
ؼذامو خوردم...اونام ؼذاشونو کوفت کردن...اول ویکیو رسوندیم...بعد
بهتر باهم صحبت کنیم...می خوام رو راست
پرهامو ۲۲/03...رسیدیم خونهِ - ...
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باشی ....سامان-اگه رو راست باشم از کجا معلوم...جا نزنی؟؟؟ -بستگی داره تو
چه موقعیتی باشم ...سامان-بدون حاشیه می رم سر اصل مطلب....نامزدم ۱سال
پیش تو یه سانحه ی رانندگی،فوت می کنه..راننده زده و در رفته..بدونه اینکه
ردی از خودش جا بزاره...تحقیق کردم...آنجال(نامزدش)منشی ویلیام بوده...یه
سری مدرک بر علیهش جمع می کنه..که اگه به دس ِ
ت پلیس می افتاد۲33%..
حکم اعدامش صادر میشد...ویلیام متوجه این قضیه میشه و آنجالرو از دور
خارج می کنه...حاال می خوام اون مدارکو پیدا کنم و انتقاممو ازش بگیرم- ...
واقعا بابت نامزدت متاسفم...انگار همه از این خانواده زخم خوردن...کمکت می
کنم..خودمونیم..میگن هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره...نگو
خودتم منتظر همچین موقعی بودی ....سامان-با یه تیر ۱نشون زدم هم کار تو
راه میوفته....هم من...ازت یه خواهشی دارم- ..بگو داداشی ...سامان-یه مدت
باید بکوب تمرین داشته باشی و مقاومت بدنیتو ببری باال..تکنیکات خوبه..اما
باید مثل یک مرد مبارزه کنی..زود کم نیاری- ...تمام سعیمو می کنم ...سامان-
ممنونم ازت...موافقی هر روزبعد از ساعت کاریمون 0ساعت تمرین داشته
باشیم؟ -هر روز اونم  0ساعت؟؟!!میمیرم که+ ...در همین حین گوشیم زنگ
پرهام+ ...جواب دادم- ..بــــــه سالم...بر
خورد...پرهام بود- ...سیــــــــــس..
ِ
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خرس...تپله خودم...خوش می گذره ...پرهام-فعال به تو بیشتر
شوهر چاقه...
ِ
ِ
خوش می گذره- ...بر منکرش لعنت...جاتم اصال خالی نیست...تازه از دستت
صفت،مختص
راحت شدم ...پرهام-میدونی خیلی بی چشمو رویی؟؟ -این
ِ
خودته..به کسی نسبت نده ...پرهام-کی میای؟؟ -هر وقت که دلم بخواد ...پرهام-
ستون بدنم
یه کاری نکن بلند شم بیام اونجا...زبونتو قیچی کنما- ...وااای نگو 4
ِ
لرزید ...پرهام-آدم نیستی به فکرت باشم- ...لیاقت نداری باهات هم کالم شم....
پرهام-چرت وپرت گویی بسه..هتلت خوبه؟- ...هتل نرفتم..خونه یکی از
دوستامم ...پرهام-کدوم دوستت؟بهش اعتماد داری؟ -از تو بیشتر بهش اعتماد
دارم....نمی شناسیش ...پرهام-کی بر می گردی؟ -معلوم نیست+ ...چند لحظه
مکس ...پرهام-بهـــــــــار- ....هان ...پرهام-از من بدت میاد؟؟؟ +چیزی
نگفتم...ازش بدم میومد؟؟؟نــــــــــه- ...خوابم میاد...وقت گیر آوردی؟؟؟برو
کاری نداری ...پرهام-خوب بخوابی عشقم+ ...اومدم بگم..زهر مارو
عشقم...دردو عشقم...حناقه ۲ساعته و عشقم...به همه میگی عشقم؟؟؟ -از
اولشم نداشتم ...پرهام-مراقب خودت باش- ...هستم ...پرهام-شب خوش- ..
همون که تو میگی+ ...گوشیو قطع کردم ...سامان با لبخند نگام کرد ....سامان-
دوستش داری؟ -کی من؟حرفا میزنیا ...سامان-راستشو بگو- ....اسمش دوست
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داشتن نیست...بهش وابسطم...وقتی یه مدت با کسی زندگی کنی..معلومه بهش
وابسطه میشی...بخصوص تو ؼربت جز اون کسی رو نداشته باشی...درسته
باهاش رابطه ی صمیمی نداشتم...اما بهش عادت کردم ...سامان-میگی نه نگاه
کن...تو دوستش داری- ...بر فرض دوستش داشته باشم..دوست داشتن یک
طرفه به چه دردی می خوره؟ سامان-اون هم دوستت داره- ...هــــــِ ِِ ِِه
آره...اون ارادت خاصی به جنس مونث داره ....سامان-صبر داشته باش...بریم
سر تمرین؟؟ -نمیشه از فردا شروع کنیم ....سامان-تنبلیو بزار کنار+ ...لباسامو
عوض کردمو با هم رفتیم سالن پایین...بعد از  ۱ساعت تمرینو دوییدن نوبت
رسید به مبارزه ...سامان-با من مبارزه می کنی..از هر فنی خواستی استفاده
کن...رحم نکن،بزن...منم بی رودربایستی بهت رحم نمی کنم...ضربه ها رو با
تمام قدرتت میزنی...آماده ی؟؟؟ +یا 0تن فکر کنم فردا با صورت کبود،باید برم
سر کار- ..آمادم+ ...تا گفتم آمادم با پاش کوبید تو شکمم...خم شدمو شکممو
گرفتم- ...ای تو اون روحت ســــــــگ+ ....پاشو بلند کرد یکی دیگه بزنه...پاشو
گرفتم و یکی کوبیدم زیر اون یکی پاش که خورد زمین ...سامان-خوبه...بهت
آسون نمی گیرم+ ...بلند شد اومد طرفم- ...ببین دوستم...ما باهم رفیقیم
نه؟؟؟مردمی برخورد کن+ ....همین جور پشت سرهم به هم دیگه ضربه
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میزدیم...از کتؾ و کول افتادم..همه ی بدنم درد می کرد- ....جونه شوهر عمت
بسه....بریدم...بی انصاؾ نگاه به هیکل منم بکن ...سامان-برای امروز
بسه...دفعه ی دیگه از این خبرا نیستا+ ...یه دوش گرفتمو رفتم تو اتاقی که
قرار این مدت برای من باشه ..سامان خیلی نامردی ضربه میزد ...خودش می
ِ
گفت از  ۲۲سالگی این ورزشو شروع کرده ۲1...سال،مدام این ورزشو کار می
کنه..آخه با سابقه ی من قابل مقایسس؟؟ خرس گنده  03سالشه،میاد با من در
فیس ...می گم اگه
میوفته؟؟!!خودمونیم بهش نمی خوره  03سالش باشهِ ..بیبی
ِ
مخه این سامانم بزنم بد نیست..چیزی از پرهام کم نداره...درسته ازش بهتر
نیست ولی کمترم نیست ..صبح یا سارا میومد صدام می کرد یا سامان...التماس
می کردم بزارن یکم بخوابم...سارا رفت بیرون...باز خوابیدم ...یهو صدای جیؽو
داد اومد،از جا پریدم..سارا و سامان باال سرم بودن- ..چیه!!!چی شده؟؟؟!!!
سامان-مهسا پاشو داداشت تصادؾ کرده+ .....دویدم سمته در...شیرجه رفتم رو
پله ها...لبه ی نرده نشستمو سر خوردم پایین..یهو به خودم اومدم...مهسا
کیه؟؟!! مگه من داداش دارم؟؟!!تو عالم خودم سیر می کردم که با مؽز خوردم
زمین..سرمو گرفتمو بلند شدم - ...سامان می کشــــــــــــمت+......رفتم باال همه
جارو گشتم نبودن...تو راهرو وایسادم- ...این جم هم دلش خوشه بچه تربیتو
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بزرگ کرده ...جم-سالم صبح بخیر+ ...پشت سرم بود...برگشتم....یه لبخند
خرکی زدم- ...سالم صبح شمام بخیر...االن ؼیبتتون رو کردم..باید به این روش
تربیت بچه هاتون تبریک گفت..ماشاال..چه دس ِ
ت گالیی بار آوردین+ ..با لبخند
نگام کرد ..جم-لطؾ داری دخترم...بریم صبحانه بخوریم- ...شما برید...من لباس
عوض کنم میام+ ..ای بابا من اصال شانس ندارم...خوب شد به روم
نیاورد...لباسامو عوض کردمو اومدم پایین ...همه سر میز نشسته بودن...ساراو
سامان با خنده نگام می کردن...دور از چشم جم براشون خطو نشون کشیدم...
صبحونمو توپ خوردمو رفتم باال این سری گریممو خودم انجام دادم..سارا هم
وایساده بودو عیبای کارمو می گرفت ..سارا-خوبه...بعد 0،۱بار دیگه حرفه ای
میشی- ...خوشکل شدم ...سارا-عالی شدی- ...بریم...االنه که سامان ُؼر بزنه...
 +سامان منو خونه ی پرهام پیاده کرد...تو محوطه ی باغ رکسو دیدم...اومد
کمتر..مرام این سگ
سمتم...دمش گرم منو شناخت ..یعنی این پرهام از یک سگ
ِ
بیشتر...یکم باهاش بازی کردم و رفتم تو ..پرهام-کجایی تو  ۲3ساعته منو
ِ
معطل کردی- ...من تو باغ بودم ...پرهام-نشنیدم سالمتو -نشنیدم سالم کنین...
دراز+ ....آروم- :هست که هست به توچه ...پرهام-چیزی
پرهام-زبونتم زیادی
ِ
گفتی؟ -خیر ...پرهام-بریم+ ..اول سر یه ساختمون رفتیم بعد شرکت...حوصلم
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سر رفته بود...رومبل لم دادمو با گوشیم بازی کردم ...گوشیم ۱سیم کارتس...یه
خط ماله بهار..بعدی آنا...رو سایلنت بود...برای خط بهار اس ام اس اومد...
پرهام ...پرهام-سالم چطوری...چی کارا می کنی؟ -سالم ...دارم آفتاب می
ِ
گیرم ...پرهام-پس جا من خالیه- ...اصال ....پرهام-دیگه چه خبر عشقم- ...بی
خبری...انقدر به من نگو عشقم ...پرهام-خوب عشقمی دیگه..مگه دروغ می گم؟
خودتی ...پرهام-چرا فکر می کنی دروغ می گم؟دلم برات تنگ شده- ....ولی مندلم اصال تنگ نشده ...پرهام-نمی خوای زود بیای؟نمی گی دخترا،شوهرتو رو
هوا میزنن؟؟ -همچین توفه ای هم نیستی..عمرا کسی نگات کنه ...پرهام-فکر
کردی...االن یه دختر خوشکلو نازداره ماساژم میده+ ...بی هوا یه خنده خرکی
اومدم ...پرهام سرشو بلند کرد..یه تای ابروشو داد باال...زل زد بهم- ...ببخشید
یاد یک جک بی مزه افتادم ...پرهامِ -ا...خوب این جک بی مزتو تعریؾ کن منم
بخندم- ...شرمنده...بی ادبیه،نمیشه+ ...سرمو انداختم پایینو به پرهام اس
خرس گنده جلو
دادم- ...خوش به سعادتت من که شانس ندارم...یه
ِ
چشممه...انقدرم زشت و ایکبیریه...حالم داره به هم می خوره ..پرهام-نبینم
ؼمتو- ...داری وقتمو می گیری ....پرهام-تو که خیلی وقته،وقتمو گرفتی- ...
سنگ پا قزوین پیشه تو جا نمونده؟آخه روت بیش از حد زیاده ...پرهام-من به
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این کم رویی..خوش تیپی...جذابی...آقایی...دلت میاد؟ -برا خودت 4تا دیگه
پپسی باز کن ...پرهام-نگو عشقم- ...درد۲33..دفعه..به ..من...نگو...عشقم....
پرهام-باشه عشقم+ ...دیگه هر چی اس داد جوابشو ندادم...داشتم میرفتم
بیرون ...پرهام-کجا؟ -ضروریه...زود بر میگردم+ ..نزدیکه ناهار بود...دیروز
شانسی زنگه خطرو پیدا کردم...رفتم دستشویی ..نصؾ لیوان مایع دستشویی
برداشتم ...یکی از لباس کارای مستخدمینو که کش رفته بودمو پوشیدم...داخل
لباسمو با چند تا حوله پر کردم که هیکلم ؼلط انداز شه ..عینک قابلمه ای
زدم...یه کالهم رو سرم...کشیک دادم....یکی رفت تو تا ؼذای منو پرهامو بده...
از موقعیت استفاده کردمو...رفتم زنگ خطرو زدم..همه دویدن بیرون..جلو در
دستشویی وایسادم ...پرهام دویید بیرون ..وقتی دور شد...رفتم تو اتاقش...از
جیبم قرصایی که شکمو کار میندازه رو درآوردم...پودر کردم ریختم تو ؼذاش..
تو نوشابشم مایع دستشویی رو ریختم...با دستم هم ؼذاشو هم زدم هم
نوشابشو..به به چقدر خوشمزه شه...دوییدم بیرون ...کال از ساختمون زدم
بیرون کسی شک نکنه.....همه بیرون بودن...چه حالی میده ملتو اسگل کنی...
نگهبانا گفتن اشتباه شده...همه برگشتن سر کارشون..همزمان با پرهام رسیدم
جلو در اتاقش...سرم داد زد ...پرهام-مثال تو محافظی؟؟کدوم گوری بودی...اصال
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به چه دردی می خوری؟؟ -تو دستشویی بودم..صدارو نشنیدم...حاال مگه اتفاقی
افتاده؟ پرهام-اگه ۲بار..فقط ۲بار دیگه...تکرار شه...به ویلیام میگم اخراجت
کنه- ...من محتاج به این کار نیستم...از تهدید هم متنفرم....من به شما احتیاج
ندارم...ولی شما به من احتیاج داری ...پرهام-جدا....تو از همین االن اخراجی...
+با خونسردی در اتاقشو باز کردم- ...بفرمایین داخل...من از شما دستور نمی
گیرم...کسه دیگه ای منو استخدام کرده..همون شخص هم اخراجم می کنه+ ...با
عصبانیت از کنارم رد شد...درو بستم...لیوان نوشابشو برداشت ویک جا سر
کشید ...پرهام-اَه..مزه زهر مار میده ۲33دفعه گفتم از این نوشابه متنفرم...
+خیلی ریلکس نشستم سرجام..ؼذامو برداشتمو مشؽول خوردن شدم ...پرهام-
نمی خوای دستاتو بشوری؟ +نیشخند زدم- ....شستم + ...پرهام هم ؼذاشو
خورد- ...ممنون ؼذا عالی بود ...پرهام-مگه من درست کردم؟ -منظورم از حسن
سلیقه ی رستورانی که ؼذارو سفارش میدینه ...پرهام-آهان۲+ ...ساعتی
گذشت...معده ی پرهام فعال شد...اونم چه فعالی...از باالو پایین..انقدر حالش بد
شد که ترسیدم...بردمش بیمارستان ...فشارش خیلی پایین بود...بهش سرم
زدن...رویه صندلی کنار تختش نشستم تا سرمش تموم شه...با صدای کم جونی
گفت ...پرهام-من که میدونم همه ی اینا زیر سر تو ِا ِا- ...متوجه منظورتون
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نمیشم ...پرهام-چرا خوبم میشی- ...دارید هذیون می گید ...پرهام-فردا مشخص
میشه+ ...زرشک...آره معلوم میشه...اگه دستت بهم رسید درسته...صبر
کن...حاال حاالها مونده تا آدمت کنم+...تا 0/03بیرون بودیم...رفتیم خونه
پرهام...ویکی از بس به گوشی پرهام زنگ زد گوشیش پکید ....بردمش تو
اتاقش......رو تخت دراز کشید....یه ربعه خوابش برد...گوشیش باز زنگ
خورد...ویکی=سیریش ...یواشکی گوشیشو برداشتمو رفتم بیرون...صدامو
خیلی نازک کردم- ....الو ....ویکی-شما؟!! -تو زنگ زدی...من معرفی کنم؟؟
ویکی-گوشی نامزد من دست تو چی کار می کنه؟؟ -نامـــــزدت؟از کی حرؾ
پرهام ...ویکی-گوشیو
مال
مال
پرهام- ....منم میدونم ِ
میزنی؟ ویکی-این گوشی ِ
ِ
ِ
بده بهش- ..نمیشه...داره دوش می گیره ...ویکی-چــــــــــی؟؟؟!!! -ببین...داری
مزاحممون میشی...منم می خوام برم دوش بگیرم....کاری نداری؟؟؟ ویکی-
ت...تو...می خوای با پرهام بری دوش بگیری؟؟؟ -آره..مگه دفعه اولمونه...
ویکی-مگه چند بار باهم بودین؟ -اووو حسابش از دستم رفته ...ویکی-داری
دروغ می گی- ...چرا باید دروغ بگم ...ویکی-چون می خوای میونه منو پرهامو
دنبال منه....
به هم بزنی- ....برای من مهم نیست با پرهام باشم...اونه که همش
ِ
ویکی-پست فطرت- ....با منی؟! ویکی-با هردوتونم....خیلی کثیفی- ....االن
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دوش می گیرم....میگم پرهام کیسم بکشه،تمیز شم ...ویکی-آشؽال- ...گذاشتیم
دمه در+ ...یه جیػ بنفش کشیدوقطع کرد...ای جان چه لذتی داره این حرص می
خوره....رفتم تو اتاقش،گوشیشو گذاشتم کنارش...اومدم پیش رکس...یکم باهاش
بازی کردم...به سامان اس دادم- ...کجایی؟ سامان-دارم با مادر فوالد زره میام
خونه پرهامِ - ...ا پس حسادتش قلمبه شد...دقیقا کی میرسین؟ سامان-یه ربع
دیگه- ...باشه+ ...رفتم تو سالن...یه سطل آب کثیؾ دیدم....حتما مال
سالنه...دورو برمو نگاه کردم...هیچ کس نبود...سطلو برداشتم ...بردم طبقه ی
باال...یه طناب گیر آوردم بستم به سطل و آویزون کردم به پنجره..طنابو به چند
جا وصل کردم و رفتم پایین ..و در آخر...نشستم منتظر شدم...برای رکس توپ
مینداختم...اون هم عین اسگال هی می رفت دنباله توپو برام می آوردش ...تو
کوچه یه پسری داشت ترقه بازی می کرد...رفتم پیشش- ...کوچولو...این چیزایه
خطرناکو از کجا آوردی؟ پسر-من کوچولو نیستم- ...باشه،قبول...نمی گی این
کار
وسایال خطرناکه؟؟؟ پسر-حواسم هست...اینارو از وسایل داداشم برداشتمِ - ...
خیلی بدی کردی..میدونی اگر داداشت بفهمه چی کار می کنه؟؟ پسر-نه!! -هم
دعوات می کنه..هم چندتا چک می خوابونه تو صورتت+ ...ترسید...بؽض
کرد...اومد گریه کنه- ...نه...نه...گریه نکنیا...اگه کاریو که می گم انجام
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بدی...نمی زارم داداشت بفهمه،باشه؟ پسر-قول میدی؟ -آره بابا،قول میدم...
پسر-باشه...بگو- ...االن یه دخترو پسر میان تو این خونه...هر موقع با سرم
بهت عالمت دادم....ترقه هاتو بریز تو این سطله و فرار کن خونتون...فقط
مواظب باش کسی نبینتا ...پسر-باشه+ ...از جیبم یه شکالت در آوردم- ...بیا
پسر خوبی بودی....اگه کارتو خوب انجام بدی،چندتا دیگم
این هم برای اینکه ِ
شکالت بهت میدم..حاال برو تا اون ۱تا بیان...اومدن حواست باشه ها+ ....دوید
رفت...سطل همسایه بؽلی رو کش رفتم..با  ۲333بدبختی تو سطل آتیش روشنو
یه جا که دید نداشته باشه قایم کردم...نزدیکای در ورودی نشستم...ویکی داشت
باعجله میومد...از جام بلند شدم رفتم کنار...توپو برای رکس پرت
کردم...دوید..پاش گرفت به طناب..دویدن هماناو سطل رو کله ویکی ریختن
پسر عالمت بدم..هی
همانا...شک زده،وایساد ...سرمو برگردوندم به ِ
کله...چشم...ابرو،اومدم...از جاش تکون نخورد..ای درد بگیری بچه...
نقشم،نقشه بر آب شد...حیؾ اون شکالتی که بهت دادم...گفتم َخرم شدیا...باز
کله اومدم..عوضی راهشو کج کرد و رفت تو اون روحت...نا امید برگشتم سمته
ویکی- ...وای خانم چی شد؟!!!! ویکی-اَه...چندش کدوم بی شعوری همچین
کاریو کرده؟؟ -واقعا کارش زشت بوده ....سامان-خانم اتفاقی که نیفتاد؟؟ ویکی-
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برین کــــــنار+ ....یه دفعه نمی دونم صدای...انفجار بود...شلیکِ گلوله
بود...هرچی که بود...من به نوبه ی خودم گرخیدم...سامان اسلحشو در
آورد...این ورو اون ورو نشونه می گرفت..منم ویکیو پرت کردم رو
شمشاداوخودمم افتادم روش۲..مین صدا ادامه داشت و قطع شد...تا تونستم
ویکیو از قصد له کردم...اگه میشد گردنشم می شکستم...دوروبرو دیدی زدم...
بچه کوچیکه رو دیدم با دستش یه چیزی نشون داد...ؼیرتی شدم...نیم خیز شدم
برم بکوبم تو دهنه بچه هه...کثافت به من بیال...هر چند به زبون اینا به عالمت
کار تو بود؟؟؟
موفقیت و پیروزیه...عیبی نداره...دمت گرم..پس نیم وجبی ِ
ترکوندیا..ویکیو دیدم- ...خانم خوبین؟ +چشماش بسته بود..چند تا زدم تو
گوشش...خاک بر سر بیهوش شده..احمق میره شهربازی،سوار اون وسیله ها
میشه ...ککشم نمی گزه...اون وقت از این چیزا می ترسه...از روش بلند شدم...
سامان بیا اینو جمعش کن،ؼش کرد+ ...اومد جلو ...سامان-چی کارش کردی؟ -من کاریش نداشتم...فقط افتادم روش ..سامان-چــــــــی؟؟؟!!! -هاااان!!!چقدر
منحرفی...فقط خواستم آسیبی بهش نرسه...بلندش کن ببرش تو ...سامان-مگه
تو نمیای؟ -چرا برم یه سرو گوشی آب بدم میام ...سامان-مراقب خودت باش....
+سیریشو بلند کرد...برد تو...منم اطرافو دیدم...خبری از کسی نبود،رفتم پیشه
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پسر،بایه پسر هم سنو سال خودش وایساده بود...بلندش کردم،رو لپش ۱تا ماچ
ِ
آبدار کاشتم- ...پسر دمت زیبا...کارت عالی بود...مگه چقدر از اینا داشتی؟ پسر-
دوستمم از اینا داره،قرار شد اون هم ترقه هاشو بده..شکالتارو شریکی نصؾ
کنیم+ ...خندیدم...از تو جیبم پول در آوردم- ...بیا این پولو بگیر..برین هرچی
شکالت می خواین بخرین...نوش جونتون+ ...اومدم تو...ویکیو رو مبل
دیدم...کپیده...یکی هم براش آب قند آورده...رو به سامان- ..این که هنوز
بیهوشه ..سامان-بلند نمیشه- ...االن هوشش میارم+ ...کنارش رو مبل
نشستم..لیوان آبو برداشتم خالی کردم تو صورتش یه َچکِ پدر،مادر دارم کوبیدم
تو گوشش...از جاش پرید..خودمو زدم به اون راه....پریدم بؽلش- ...خانم خدارو
شکر به هوش اومدین+ ...جیػ زد ...ویکی-دست از سرم بردار +بلند شد رفت
باال...منو سامانم دنبالش...یه راست رفت سر وقته پرهام،درو باشدت باز
کرد..بیچاره خواب بود6متر پرید...ویکی پرید تو تختو شروع به زدن پرهام ننه
مرده کرد...سامان خواست بره جلو..دستشو گرفتم...ویکی با صدای جیػ
جیؽوش :ویکی:کثافت...آشؽال...هرزه...به من خیانت می کنی؟  +پرهام دستاشو
گرفت ...پرهام-این چرتو پرتا چیه؟؟!!!خیانت کدومه؟؟!! ویکی-خودم باهاش
حرؾ زدم...که باهاش میری حموم آره؟؟دیگه چه ؼلطی کردی؟ ۱+تا شاخه گنده
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رو سرش سبز شد ...پرهام-از چی حرؾ میزنی؟ ویکی-از همون دختری که
باهاش بودی....کجا قایمش کردی؟؟نکنه داره دوش می گیره؟ پرهام-این چه
حرفیه آنا همش با من بوده از اون بپرس+ ....ویکی برگشت سمتم ....ویکی-
راستشو بگو- ....اووومِ ....ا ِا....خوب راستش...من بیرون بودم چیزی ندیدم...
 +پرهام با تعجب زل زد تو چشمام ...پرهام-تو مگه از صبح عین بختک
نچسبیدی به من؟؟؟!! -من که همه جا با شما نبودم ....رهام-سامان جلو نامزدتو
بگیر داره پا رو دم من میزاره- ...چرا پای سامانو می کشی وسط...مگه من
خودم چالؼم که یکی دیگه حواسش به کارای من باشه؟ پرهام-برای چی دروغ
بهتر برای سرپوش گذاشتن
می گی؟ -هر کاری که کنم دروغ نمی گمِ ...
کاراتون،راهه دیگه ای رو انتخاب کنین ...ویکی-فقط بگو چرا؟ پرهام-چرا چی؟!
ویکی-چرا بهم خیانت کردی؟ پرهام-دیوونه من دوستت دارم...هیچ کس چشم
نداره خوشبختیه منو تورو ببینه..همه حسودیشون میشه...من فقط تورو می
خوام+ ...ویکی از خدا خواسته رفت تو بؽل پرهام و عین بچه های زر،زرو
گریه کرد ...پرهام پیشونیشو بوسید ...پرهام-گریه نکن دیگه...طاقت اشکاتو
ندارم+ ...ویکی ازش فاصله گرفت ...ویکی-اگه می خوای بهم ثابت شه ،دوستم
داری،باید یه کاری کنی ...پرهام-باشه...تو جون بخواه ....ویکی-بیا همین فردا
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ازدواج کنیم+ ...رنگم پرید ....پرهام-گفتم صبر کن...می خوام بهترین عروسی
رو برات بگیرم ...ویکی-نمی خوام بهترین عروسی رو داشته باشم...نمی خوام
بهترین خونه رو داشته باشم..من فقطو فقط تو رو می خوام ...پرهام-منم فقط
تورو می خوام...وقتی خودم بهترین گلو کنارم دارم...زنای دیگه به چشمم
نمیان+ ...حالم داشت بهم می خورد...سامان دستمو گرفتو برد بیرون- ...می
خوام یکم هوا بخورم لطفا تنهام بزار +رفتم تو محوطه ی باغ یکم قدم
زدم...نشستم کنار استخر ...پرهام داره منو میشکنه...نمی تونم تحمل
کنم4،0...ماه دیگه برمی گردم ایران...االن یکم زو ِد ...چطور می تونه انقدر
پست باشه....از گوشه ی چشمم یه قطره اشک چکید...سریع پاکش کردم...
برای کسی که ارزش نداره نباید گریه کرد...بی خیال دنیا...خودمو
عشقست...برگشتم تو سالن،سامان نبود...نشستم رو مبل0...مین گذشت...سامان
با دو از پله ها اومد پایین...نشست کنارم ...سامان-خوبی؟! -چته چرا این جوری
اومدی پایین؟! سامان-مهم نیست+ ...نگاهم افتاد به یقش۱..تا از دکمه های
باالیی لباسش رو چپکی بسته بود..خندیدم- ..یواشکی زیرآبی میری؟ سامان-
یعنی چی؟ +با چشمم اشاره به دکمه هاش کردم..سرشو انداخت پایین و دکمه
هاشو دید..سریع دکمه هاشو درست کرد ...سامان-به خدا اینجوری که فکر می
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کنی نیست- ...آره خوب معلومه ..سامان-اذیت نکن نمی خوام فکر بد راجع بهم
کنی+ ..میدونستم پسر خیلی خوبیه...تو این مدت کوچکترین اشتباهی ازش سر
نزده- ...میشناسمت..خودتو اذیت نکن+ ...پرهامو ویکی داشتن از پله ها
میومدن پایین - ....سامان اگه یه کاری کنم ناراحت نمیشی؟ سامان-نه- ...
شرمنده با اجازه+ ...دستمو گذاشتم رو دهنشو لبمو چسبوندم به دستم..هر کس
از دور مارو میدید فکر می کرد داریم همو میبوسیم ...ویکی-واااو پرهام ببین
اینا چه رمانتیکن...یاد بگیر+ ...از سامان فاصله گرفتمو اونارو نگاه
کردم..پرهام قرمز شده بود،با دو رفت باال ...سامان متعجب نگام کرد..بی هیچ
حرفی رفت بیرون...بچم ناراحت شد...فقط منو ویکی موندیم ...ویکی-چرا
سامان رفت؟! -خجالت کشید...چرا آقا پرهام رفتن؟؟! ویکی-حسودیش
شد...ولش کن+ ...لباساشو عوض کرده بود...می خواستم برم پیش
سامان...عذاب وجدان داشتم...این سیریشم چسبیده به من داره فک
میزنه...خوبه بادیگارد این نشدم...وگرنه مخمو می کرد تو قوطی...با ۲333
بدبختی پیچوندمشو رفتم پیش سامان...داشت راه می رفت یه دستش تو
جیبش..دست دیگش الی موهاش - ...سامان معذرت می خوام نمی دونستم انقدر
ناراحت میشی ...سامان-ازت خواهش می کنم دیگه این کارو نکن- ...خودتم
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میدونی کار بدی نکردم ...سامان-آره میدونم..ولی ازت خواهش می کنم دیگه این
کارو نه تنها با من بلکه با هیچ کس نکن- ..وا مگه چی کار کردم+ ...کالفه
گفت :سامان-چند ماه به من فرصت بده هم زندگی تورو درست می کنم هم زندگی
خودموِ + ...بروبر زل زدم بهش...اینهم جدیدا تیک میزنه ها- ...حالت خوبه؟!
سامان-نه اصال خوب نیستم..بیا بریم خونه...دیگه با ما کار ندارن- ...مگه
ویکیو نمی رسونی؟ سامان-نه امشب اینجا میمونه- ...چ...چــــــی؟!میمونه؟؟!!
سامان-آره مگه مهمه؟ -مهم؟!خوب نه هر کاری دلش می خواد بکنه به خودش
مربوطه+ ....رفتیم خونه،نتونستم شام بخورم...مگه میشد با این فکرو خیال
چیزی خورد ...سامان-بهار امشب بابا بهت تمرین میده..خستم میرم بخوابم- ...
باشه...خوب بخوابی+ ...آقا خودش میره خوابه  0پادشاهونو می بینه...اون
وقت من باید این وسط خودمو تیکه پاره کنم...از دست جم شدم مثل
جنازه۱...نصؾ شب بود مگه خواب به چشمم میومد...همه ی فکرو ذکرم پیش
این ویکیه خیر ندیدس...آخر طاقت نیاوردم...تیریپ دزدیمو زدم...از خونه
یواشکی زدم بیرون ...رسیدم خونه پرهام...دیگه آمار همه ی دوربینارو
داشتم..می دونستم دوربینارو کجا کار گذاشته ...نقاب زورو رو زدمو...وارد
محوطه شدم و عین مارمولک از دیوار باال،رفتم تو اتاق خودم...آروم درو باز
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کردم...جاااان؟؟؟؟!!!بیخیــــ ــال!!!ویکی با یه لباس خواب افتضاح که نمی
پوشید سنگین تر بود...جلو در اتاق پرهام- ...پرهام عــــشقم؟؟؟درو باز
کن....خسته شدم از بس در زدم...یعنی تو انقدر خوابت سنگینه؟؟!! +داشت بال
بال میزد که درو باز کنه...دمش گرم زد تو خالش صداشم در نیومد...ویکی نا
امید پاشو چندبار کوبید به زمینو رفت تو یکی از اتاقا...به این اعتباری نیست
یهو دیدی از درو پنجره رفت تو اتاق...باید یه کاری کنم...خونه رو زیرو رو
کردم تا یه طناب گیر آوردم....رفتم سمته اتاق ویکی در یکم باز بود ...نشسته
موهاشو میبافه..آروم در زدم..تند تند موهاشو باز کردو ریخت دورش..خودشو
انداخت رو تخت ...ویکی-می دونستم دلت طاقت نمیاره و میای پیشم،خیلی وقته
منتظرتم...بیا توِ + ...ا ِا ِا عجب بچه پرروییه ها...خجالتم نمی کشه...نه
شرمی...نه حیایی...خاک برسرت،پس ننه بابات چی یادت دادن؟دوباره در زدم...
ویکی-ای شیطون،دوست داری خودم بیام استقبالت؟؟باشـــــــه+ ...خودمو کشیدم
کنار..تا درو باز کرد،دستمو گذاشتم جلو دهنشو رفتم تو..درو با پام
بستم..خواست جیػ بزنه- ..صدات در بیاد گردنتو شکستم..جیک نمی
زنی...فهمیدی؟ +سرشو چند بار به معنی آره تکون داد...درو از داخل قفل
کردم..از جیبم اسلحه در آوردم- ..دستمو بر می دارم اگه جیػ بزنی...یه گوله
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مخ پوکت می کنم+ ...دستمو برداشتم- ...بشین رو صندلی...
حروم اون ِ
+نشست از کولم طنابو در آوردمو دستشو از پشت بستم ...ویکی-با من چی کار
داری؟!! -حرؾ نزن...خیلی محترمانه میگم خفه شو+ ....از کیفم یه کاله گیس
مو فری...کوتاهُ ...پر...که خیلی بی ریخته در آوردمو گذاشتم رو کلش..یه سبیل
رستمی هم چسبوندم پشت لبش۲...خال گوشتی هم کنار دماؼش...ابروشم پاچه
بزی درست کردم(همه ی این وسایلو از سارا کش رفتم) ..دوربینمو در
آوردم...با ام پی.... 4دستشو باز کردم- ...اگر کاریو که می گم نکنی...درجا
کشتمت...باهاتم شوخی ندارم..برو اون گوشه آهنگ میزارم ..می
رقصی..بــــــــــرو ...ویکی-برای چی باید این کارو کنم؟؟!! -حرؾ نباشه
بـــــــــرو+ ...رفتم رو فیلم برداری....آهنگ خوشکال باید برقصن اندیو
گذاشتم...از جاش تکون نخورد..اسلحه رو بردم باال..شروع کرد به
رقصیدن...اونم چه رقصیدنی...خیلی خودمو کنترل کردم نخندم...اشاره زدم سرتو
تکون بده و بخند..وای چه کلیپی شد..خودمم پشت دوربین می رقصیدم....آخرای
آهنگ بود...دوربینو یه جا گذاشتم...تا آهنگ تموم شد...پریدم جلو دوربین
عالمت پیروزی دادم- ...وی الو یو ...پی ام سی+ ...اومدم کنار...دوربینو قطع
کردم- ...برو رو تخت ....ویکی-چـــ....چــــر....چرا؟؟!! -اه چقدر چه چه میزنی
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کاریو که گفتم بکن ....ویکی-خواهش می کنم کاری به من نداشته باش....هر
چقدر پول بخوای بهت می دم- ....حرؾ نزن انگار باید جور دیگه حالیت کنم...
+اسلحه رو گرفتم رو کلش ...ویکی-باشه...باشه..هر چی تو بگی+ ....رفت رو
تخت..طنابو 4قسمت کردمو دستو پاشو به تخت بستم -حرؾ نمیزنی تا کارمو
کنم ....ویکی-مگه می خوای چی کار کنی؟؟!! -خفه شو...رو به دوربین میگی
کیمچی...می خوام ازت عکس بگیرم ..ویکی-خواهش می کنم این کارو نکن....
نمی گی؟باشـــه+ ...رفتم سمت اسلحه ...ویکی-باشه میگم0،4+ ...تا عکسخوشکل ازش گرفتم- ...به به تو فیس بوک چه عکسی شود+ ...گریش در
اومد ...ویکی-با آبروی من بازی نکن- ...برای من اشک تمساح نریز...
+دهنشو با چسب بستم..رو آینه آرم خنده رو کشیدم و(اگه گفتی من کیم)پایینش
نوشتم...اسلحه رو جلوش گرفتم- ...بهتر با زندگی خداحافظی کنی+ ....تو جاش
هی وول می خوردو می خواست جیػ بزنه- ...آماده ای؟؟؟+ .....0 ۱ ۲چند بار
بهش شلیک کردم....آخیش از دستش راحت شدم...حاال اگه می تونی برو پیش
پرهام ...فکر نکنین ظالمم....اسلحم کجا بود....اونی که دستمه از این تفنگ
اسباب بازی آب پاچیاس...خودم رنگش کردم...وقتی حسابی خیس شد...یه بوس
براش فرستادمو اومدم بیرون...گاماس گاماس از بیرون خودمو آویزون پنجره
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پرهام کردم،ببینم چه ؼلطی می کنه...اینم اسگله ها این موقع نشسته رو تختش
داره فیلم می بینه..چه تخمه ای هم میشکنه...پشتش به من بود..اومدم جا به جا
شم ببینم فیلمش چیه...نمی دونم پام به چی گرفت تعادلمو از دست دادمو شوت
شدم پایین...مچ پای چپم داؼون شد ...سریع از خونه جیم زدم بیرون و سالنه
سالنه رسیدم خونه جم...یه مسکن خوردم و رو تخت دراز کشیدم..با اینکه درد
دارم اما خیالم از بابت پرهام راحته ومی تونم با آرامش بخوابم...ویکیو بگو...تا
صبح چه کنه...حقشه تا اون باشه...دنبال شوهر مردم نره..
خبر...؟؟؟نکنه ویکی
صبح با سامان رفتیم خونه پرهام...اوه اوه اینجا چه ِ
مرده...نکنه خفه شده!!! خیلی ترسیدم...وارد خونه شدیم ویلیامو بادیگارداش
اینجا بودن...رفتیم پیش پرهام ...سامان-چه اتفاقی افتاده؟؟؟ پرهام-ظاهرا یکی از
دشمنای ویلیام،خواسته به ویکی آسیب برسونه...صبح یکی از خدمه میره
ویکیو صدا کنه...در میزنه جواب نمیده...میره داخل ویکیو میبینه،دهنو،دستو
پاشو بستن...روآینم پیؽام گذاشتن...به ویلیام زنگ زدن خبر دادن...االن هم پیشه
دخترشه...از دوربیناهم هیچی معلوم نیست ...سامان-حالش چطوره؟ پرهام-
خوبه....فقط یکم ترسیده- ....آخی ناراحت شدم ...پرهام-سامان بیا اتاقم کارت
دارم- ...این چه کاریه که من نباید بدونم ...پرهام-مردونس+ ....رفتن
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باال...فضولیم گل کرده بود اساسی..حیؾ که محافظا همه جای خونه بودن،وگرنه
میرفتم سراغ ویکی....انتظارم زیاد به پایان نرسید...ویلی و ویکی اومدن
پایین...بلند شدم...به هردوشون سالم دادم...ویلی فقط سرشو تکون داد..ویکی
عین آدم جواب داد...نشستن رو مبل..بالتکلیؾ وایسادم..نمیدونستم بشینم یا
برم...ترجیح دادم یه حرفی بزنم- ...خانم وقتی فهمیدم..چه بالیی سرتون آوردن
خیلی متاثر شدم...چطور دلشون میاد همچین کاری کنن ..ویکی-آنا خیلی
ترسیدم....نمی دونی،خیلی ترسناکه0...تا مرد ؼول پیکر بودن...هیچ کاری نمی
تونستم کنم+ ...ناخداگاه ابروهام رفت باال...یعنی من انقدر ؼولم؟!اونم از نوع
0تایی؟؟!! -بله...اگه من بودم از ترس سکته می کردم...شما خیلی قوی و نترس
هستین(عمه ی من بود التماس می کرد؟؟؟) ویلی-باید بیشتر احتیاط کنیم..از این
به بعد  ۱4ساعته محافظ دارین ...ویکی-یعنی چی اینا که نمی تونن  ۱4ساعته
با ما باشن ...ویلی-هر ۲۱ساعت محافظاتو عوض می کنم+ ...رو به من...
ویلی-سامان کجاست؟ +اومدم جواب بدم...جفتشون با هم اومدن ...سامان-بله
قربان...در خدمتم ...ویلی-برناممون عوض شده...تو از 8صبح تا  8شب پیش
ویکی می مونی...بعد باید پستتو به محافظ بعدی تحویل بدی ...سامان-بله آقا...
ویلی-و اما تو...طبق همون برنامه ی قبلیت پیش میری- ...بله ..ویلی-ما به
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مدت ۱هفته قرار بریم مسافرت...احتیاجی به شما نیست..محافظای خودم
هستن...می تونین این  ۱هفته رو حسابی استراحت کنین+ ...مگه پرهام هم
میره؟؟!!اومدم بپرسم..سامان پا برهنه پرید وسط ...سامان-بله آقا...بهتون
خوش بگذره...خانم شما هم بیشتر مراقب خودتون باشین ...ویکی-خوب
آناوسامانو چرا همراه خودمون نمی بریم؟مگه اونا محافظای ما نیستن؟ +ویلی
یه نگاه بهش انداخت من جا اون حساب کار دستم اومد....ازجاش بلند شد دست
ویکی رو گرفت ..ویلی-ما میریم ...پرهام وسایالتو جمع کن 0ساعت دیگه پرواز
تر یا دختر من؟؟ پرهام-خوب
داریم ...پرهام-پس کارم چی؟ ویلی-کارت مهم ِ
تر ...ویلی-خوبه...پس
معلومه ویکی تو این دنیا از هر چیزی برامن با ارزش ِ
آماده باش+ ...سرشو عین گاو (البته بالنسبت گاو)انداخت پایین و رفت...موندیم
ما 0تا ...پرهام خودشو رو مبل انداخت ..پرهام-بشینین+ ..بالخره نشستیم...این
همه دیشب عذاب کشیدم،به خودم زحمت دادم...ویکی سر وقت پرهام نره...اون
وقت االن می فهمم با هم می خوان برن مسافرت..اون هم چی ۱هفته...ای خدا
چی میشه نرن...یا مارو با خودشون ببرن...اصال مگه ما بادیگاردای اینا
نیستیم؟پس چرا نمی برنمون؟ پرهام ؼلط کرده بدون اجازه ی من میره
مسافرت...آخه نیست من ازش اجازه گرفتم...که حاال اون بخواد اجازه
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بگیره...بیخود نیست ویکی ۱سوته برام بلیط گرفت..نگو واسه همچین روزی
نقشه داشته....با مشت محکمی که سامان به بازوم زد به خودم اومدم ...سامان-
کجایی عمو ۲3...ساعته دارم صدات می کنم،جواب نمیدی- ...حاال تو
چته؟!دستمو پرس کردی سامان-آخه هر چی صدات می کنم جواب نمی دی- ...
وای سامان تو این ۱هفته چقدر بهمون خوش بگذره+ ..دستشو گرفتم- ...کجا
تر؟؟ +سامان بهم چشم ؼره رفت ..پرهام زل زد به ما ...سامان-دوست
بریم به ِ
داری بریم مسافرت؟؟ -آره مگه عیبی داره؟دیگه از این فرصتای طالیی
نصیبمون نمیشه ها ...سامان-باشه عزیزم میریم+ ...این سری پرهام به سامان
چشم ؼره رفت..من میگم این پررو ِا می گین نه...کال چشمش دنبال همه ی
زناس...به همه حسودی می کنه...زن به این جیگری داری...قدرشو
بهتر برم وسایلمو
ندونستی...داره می پره...آخرم میرم زن سامان میشم ...پرهامِ -
جمع کنم...شما هم برین..سفر خوش بگذره+ ...اومدیم بیرون...سوار ماشین
شدیم...جفتمون ساکت بودیم ...سامان گوشه ای نگه داشت ...سامان-تو ماشین
بشین میرم زود بر می گردم- ...کجا می خوای بری؟ سامان-یه سری خرید
دارم...زود میام- ...خوب می خوای منم همراهت بیام؟ سامان-اگه دوست داری
بیا- ...نه برو...تو ماشین می مونم +خندید ...سامان-کال مردم آزاری رو دوست
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داری نه؟؟ -اگه یه نفر تو این دنیا مظلومو ساکت باشه..بدون اون نفر فقط
منم...شک نکن ...سامان-آره از وجناتت پیداست....بشین زود میام- ...دیر
اومدی هم اومدی...عیب نداره...منم اینجا ؼاز می چرونم...
+از ماشین پیاده شد و رفت0...مین گذشت...برام اس اومد...پرهام-چی کارا می
کنی؟ -جز عشق و حال کار دیگه ای هم هست؟؟؟ ....پرهام-دارم ۱هفته میرم
مسافرت -خوش بگذره ...پرهام-نمی خواب بدونی با کی میرم؟ -برام مهم
نیست ...پرهام-دوست داشتم با تو برم ..اما ...چرا باید زندگیمون اینجوری
شروع شه- ...مگه چشه؟؟ پرهام-هر چی که هست عین بقیه نیست- ...
آره...چون هر کی ازدواج کنه،با یه نفر ازدواج می کنه...تو تنوع کاریت باالس
با ۲نفر قانع نمیشی ...پرهام-بزار این کارم تموم شه...برات بهترین زندگی رو
می سازم+ ...جالبه همه به فکر منافع خودشونن..سامان ؼیر مستقیم همین
حرفو میزنه ..پرهامم همش میگه بعد کارم- ...البد بعدش می خوای بری سراغ
یکی دیگه..بگی بعد کارم ...پرهام-نــــه...به خدا خودمم خسته شدم....قول میدم
وقتی کارم تموم شد،باهم برگردیم ایران...یا نخواستی همین جا میمونیم...با یه
دختروپسر خوشکل...دخترمون به تو بره..پسرمونم به من+ ...با صدای بلند
خندیدم...این واقعا فکر کرده من از پشت کوه اومدم؟؟یه مدت من مسخره ی این
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بودم...چطوره حاال من بفرستمش سر کار- ...اسم پسرمونو من انتخاب می
کنم ...پرهام-پس دخترمونم من...دخترمون بشه هستی...پسرمون چی؟؟ -
اوووم...رادین ...پرهام-دلم هم هواتو کرده...هم تنگ شده+ ...می خواستم
گوشیو پرت کنم بیرون- ...جدا؟ پرهام-آره عشقم..بدون همیشه مواظبتم+ ...فعال
که من مواظبتم- ...از اینکه حمایتم می کنی ممنونم ...پرهام-بهــــــــــار- ...
هان ...پرهام-شد ۲بار درست جواب بدی؟ بگو ...پرهام-صمیمی تر- ...بلـــــه...
پرهام-یکم دیگه- ...جانم عزیزم...خبـــــــــــــرت بیاد...حرفتو بزن دیگه...
پرهام-می گم همون هان بهتر بود+ ...بنال دیگه حوصلمو سر بردی ...پرهام-
دوستت دارم...دوستم داری؟؟ +این چه دله خجسته ای داره...گذاشتم برات- ...
پرهام میدونی چیه؟ پرهام-تو بگو تا بدونم- ...د ...دو ...دوس ...دوسس...
دوس ت ....دو،سه تا که پس گردنی بخوری..آدم میشی ...هه فکر کردی میخوام
بگم دوستت دارم؟...زرشـــــــــــــک+ . ...دیگه جوابشو ندادم...یعنی این روی
هر چی بچه پررو ِا کم کرده ...سامان با دست پر اومد- ...این همه وسایل برای
چیه؟ سامان-تو این مدت که ویلیام نیست کارمونو شروع می کنیم...باید بهت تیر
اندازی هم یاد بدم..بیشتر این وسایل برای تو ِا - ...سامان گفتم که اسلحه دستم
نمی گیرم...پس نیازی به آموزش نیست ...سامان-وقتی جونت در خطر باشه
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حتما این کارو می کنی- ...مگه می خوایم چی کار کنیم؟!! سامان-داریم با دم
شیر بازی می کنیم- ...هر چی باشه من نمی تونم آدم بکشم ....سامان-حاال تو
آموزش ببین..انگار ۲33%می خوادآدم بکشه- ...تو مگه تیر اندازی هم بلدی؟!
سامان-آره منم مثل تو،تو همه ی ورزشا یه فضولی کردم- ...من نشونه گیریم
خیلی دقیقه ها ....سامانِ -ا با اسلحه کار کردی- ...نه اون جوری...مثال آشؽال
نشونه گرفتم از راه دور،انداختم تو سطل...دمپایی پرت کردم پس کله
دوستام...آهان یه بارم دایی میثمم شوخی شهرستانی بازی در آورد...حرصم
گرفت یه سیب شوتیدم جایی که نباید بخوره ...سامان-نه بابا!!!امیدوارم نشونه
گیری با اسلحتم خوب باشه+ ...رفتیم خونه...تو اتاقم پای لب تابی که سامان بهم
داده بود نشستم...کلیپی که از ویکی گرفتم..واردش کردم...سایت پی ام
سی...کلیپو ارسال کردم..ویکی جون برو که معروؾ شدی....داشتم کلیپو
میدیدم ...سامان اومد تو...سریع در لب تابو بستم- ...بلد نیستی در بزنی؟!شاید
هیچی تنم نبود ...سامانِ -ا چه خوب- ...خیلی پررویی ...سامان-چی داشتی می
دیدی...که تا من اومدم،زود جمعش کردی؟؟؟ -ناموسیه ...سامان-منظورت از
اون فیلماس؟ -هم خیلی بی تربیتی..هم بی حیا...چی کار داری اومدی؟ سامان-بیا
بریم ناهار بخوریم...بعد بریم سر تمرین- ...برو اومدم ...سامان-نخیر با هم
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میریم...حوصله این همه پله رو ندارم دوباره بیام صدات کنم- ...بقیه کجان؟
سامان-سارا با دوستاش رفته بیرون..بابارو نمی دونم....پاشو+باهم رفتیم
پایین....وقتی بحث ؼذا میشه(خودتون می دونین دیگه)...شانس آوردم استعداد
چاقی ندارم...وگرنه با این وضع تا االن قد به گاو بودم...ؼذامو که حسابی
خوردم،سرمو آوردم باال ...سامان زل زده به من- ....چیه؟شاخ در آوردم یا دم؟
سامان-هیچ کدوم ...ؼذا خوردنتو دوست دارم+ ...داشتم آبمیوه می خوردم تا این
حرفو زد...آبمیوه پرید تو گلومو هرچی تو دهنم بود شوت شد رو
صورتش...خیلی خجالت کشیدم..بلند شدم خراب کاریمو درست کنم- ...اصال
نگران نباش االن صورتتو می شورم+ ...یه پارج آب بؽل شربت بود..اومدم
بردارم...گوشیم زنگ خورد...مامان- ...سالم بر مادر گله خودم...چطور
مطوری؟ مامان-علیک سالم...یه وقت دستتو تو اون سوراخ گوشی نکنی یه
زنگ بزنی- ...من که زنگ می زنم ...مامان-آره جونه عمت...چه خبرا...نی نی
تو راه نداری؟ -نه بابا حاال زوده...تو چه خبر ...مامان۱-تا خبر توپ دارم
برات..میثم و مهرشاد دارن بابا میشن+ ...جیػ زدم- ...راســــــــــت می
گی؟!! ....مامان-آره بابا...گوشم کر شد- ...به سالمتی مبارک باشه....زنگ
میزنم تبریک می گم ...مامان-حال کردی...دارم عمه میشم+ ...تو دلم گفتم...عمه
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شدن که افتخار نداره...از این به بعد باید کلی فوش بخوری...هر کی فوش میده
می گن عمته...یا آره جونه عمت...وچندتا موارد دیگه که اینجا جاش نیست...
دستمو گذاشتم رو گوشی تا به سامان خبر بدم..امـــــا....شربتی بود که رو
سرش چکه می کرد...یعنی من ریختم؟؟!!! -تو...تو چرا اینجوری شدی؟!
سامان-تلفنو قطع کن دارم برات+ ...بلند شد رفت باال...من کی این کارو کردم؟!!
مامان-الو بهار هستی؟ -جانم مامان بگو ...مامان-من دلم نوه می خواد...می
خوام تا پیر نشدم..نوه هام دورم باشن+ ...یه لبخند تلخ نشست گوشه ی لبم- ...
عجله نکن...همه چی به موقعش..تازه من اون سر دنیام..تو این سر دنیا...بزار
وقتی برگشتیم یه فکری می کنیم ...مامان-مرغ تو همیشه یه پا داره...هر جور
خودت صالح می دونی...برو دخترم...برو گمشو که کلی کار دارم - ...مراقب
خودت باش...به همگی سالم برسون...از قول من به میثمو مهرشاد تبریک
بگو ...تا خودم بعدا بهشون زنگ بزنم ...مامان-باشه..کاری نداری- ...نه
عزیزم...قربونت خداحافظ ...مامان-قربونم بری...بای+ ....وای سامانو چی کار
کنم؟بهتر االن دورو برش آفتابی نشم...تو اتاقم خوابیدم....در خواب ناز
ِ
بودم...حس کردم رو هوام...انگار یکی بؽلم کرده...بیشتر جمع شدم...چه حالی
میده...اما این حالم زیاد طول نکشید...پرت شدم تو وان آب یخ...شکه
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شدم...چشمامو باز کردمو خودمو کشیدم باال ...سامان وایساده بودو هر هر می
خندید...جیػ زدم- ...رو آب بخندی...این چـــــــه کاری بود؟؟!!! +دوییدم
دنبالش...از سرما می لرزیدم...مهم نبود...االن فقط باید حال سامانو
بگیرم...رفت تو اتاقش تا اومد درو ببنده...شیرجه رفتم تو در...ناسالمتی،جدیدا
زورم زیاد شده..در بکوب باز شد ...سامان افتاد رو زمینو منم افتادم بؽلش...کلم
صاؾ رفت تو گردنش...لبم رو گردنش بود...اوهَــــــــــــــ...چ ه وضعیتی...پرهام
جون چشمت روشن ...سامان قفسه ی سینش تند تند باال و پایین میشد..سرمو
آوردم باال...ای ننه...باید جو رو عوض کنم...اوضاع داره خطری
میشه....دستمو گذاشتم رو گردنشو فشار دادم- ...خجالت نمی کشی ....نمی گی
سینه پهلو کنم؟؟؟هان؟؟؟ +از جاش تکون نخورد...اصال تو باغ نبود...حتی
دستمم نگرفت...دستمو بلند کردم- ...سامان خوبی؟؟!!!!الــــــــــو+ ....جواب
نداد...جیػ زدم - ....سامــــــــــــان ......سامان-برو لباساتو عوض کن...سالن
پایین منتظرم+ ...بلند شد رفت...یه تخته اینم کمه انگار...شلوارک آدیداس
سرمه ایم که یکم باالی زانومه...با تاپ هم رنگش پوشیدم...اوه ..سامان،چه
جفتکی می پرونه...این چشه؟؟!!! -جناب من اومدم چی دستور می فرمایین؟؟
+اومد پیشم..دستمو گرفت برد سمت یه در که همیشه دوست داشتم بدونم توش

162

www.ketabbazz.ir
خبر...درو باز کرد..یه راهرو که پله می خورد به سمت پایین...وایسادم..کلید
چه ِ
یه جارو زد همه جا روشن شد...ایول  ۲سالن دیگه!!! -اینجا سالن چیه؟ سامان-
تیراندازیَ - ...چـــــــــــ .....سامان-نشنیدی گفتم تیر اندازی+ ...اطرافو نگاه
کردم شاید در دیگه ای داشته باشه،بازم بره پایین...اون وقت میشه
زندان..ذهنمو خوند ..سامان-نگرد این آخرین طبقس...نباید وقتو هدر بدیم...با
من بیا۱+ ...تا گوشی و عینک برداشت با هم رفتیم یه قسمت...داخل اسلحه رو
پر کرد...نمی دونم واقعیه یا نه ...سامان-خوب نگاه به دستام و پاهام و ایستادنم
می کنی...االن هدؾ می گیرم+ ..ژستت تو حلقم...تیراندازیش عالی بود- ...این
تیرا واقعیه؟ سامان-نه ولی قدرت شتابش جوریه که میتونه،شیشه رو
بشکته...حاال نوبته تو ِا+ ....کلی ژست گرفتمو مسخره بازی در آوردم..حرصش
در اومد...سامان-بهار االن وقت شوخی نیست...آماده ای؟ -خوب بابا تواَم...االن
برات یه نشونه بگیرم حال کنی+ ...اگه صؽری بند انداز نشونه می گرفت بهتر
از نشونه های من بود...به همه چی زدم اال هدؾ...سرمو خاروندم- ...
اولشه...خودتو زیاد ناامید نکن...درست میشه+ ...داخل اسلحه رو دوباره پر
کرد...پشت سرم وایساد...دوتا دستاشو گذاشت رو دستام ...سامان-حواستو
قشنگ جمع کن...رو هدفت تمرکز کامل می کنی...فهمیدی+ ...نفهم که
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بهتر...صاؾ تو بؽلشم می خواد تمرکزم داشته
نیستم...اگه دستشو برداره
ِ
باشم...برا اینکه از دستش خالص شم...همه ی حواسمو دادم به نشونه...به
خودم دلداری می دادم...فکر کن داری مثل دفعه های قبل آشؽال پرت می کنی تو
سطل...کاری نداره که...یه چشممو بستم ونشونه گرفتم...پشت سرهم شلیک
کردم ...سامان زد صفحه اومد جلو...چشمای جفتمون از کاسه در اومد...همش
به مرکز خورده...خودم بودم؟؟!!!نه نبودم ...سامان-بیا یه بار دیگه بزن ببینم...
دوباره نشونه گرفتم..خودمم باورم نمیشد...کال تو ورزش استعداد عجیبیدارم ...سامان-کارت حرؾ نداره...مرگ من راستشو بگو..قبال کالس رفتی..مارو
سر کار گذاشتی؟ -نه به خدا کالسم کجا بود( ....البته بچه که بودم با تفنگ
ساچمه ای پرنده ها رو نشون می گرفتم....با خودم می گفتم چون دوستم دارن
صاؾ میوفتن پایین که بیان پیشم...نگو بیچاره هارو نفله می کردم) (یه بارم
داشتم با همین ساچمه ای ها تو پذیرایی بازی می کردم...توش خالی بود هیچی
نداشت ۲..ساعت خشابشو می کشیدمو الکی تیر می زدم..بعد  ۲ساعت رفتم
پیش مامانم- ...مامان ..مامان-جونم عزیزم- ...دستتو ببر باال+ ...بهم لبخند
زد...دستشو برد باال...منم تفنگو از باال سرم آوردم پایین...خیلی شیک گفتم- :
َبنــــــــــگ+ ....ننم یهو جیػ زدو صورتشو گرفت فکر کردم داره فیلم بازی می
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کنه...هر هر خندیدم...دستشو برداشتو اومد جلوم یکی خوابوند تو گوشم...شکه
قرمز- ...مامان بخدا من ۲ساعت الکی
شدم...دیدم دقیقا وسط ما بین ابروش
ِ
شلیک کردم تیر نداشت+ ...مامان همون جا جلو چشمم تفنگو گرفت و خوردش
کرد...منم دیگه بی خیال این حرفه شدم(این داستان واقعیه خود خیر ندیدم
سر مامانم در آوردم)) +چند بار دیگم نشونه گرفتم...دست
همچین بالیی رو ِ
هرچی جومونگو...رابین هو ِد از پشت بستم ...سامان-بیا شرط بندی کنیم- ...
چی؟ سامان-نشونه می گیریم هر کی بیشتر به هدؾ زد،به بازنده دستور میده...
+با اینکه ریسک بود،ولی قبول کردم -باشه قبول ....سامان-همین جا باش االن
بر می گردم+ ...خدایا خودمو سپردم به تو..منو جلو این ضایع نکنی...رفت
0مین بعد برگشت...اون هم با دست پر...چند تا سیبو توپ واز این چرتو پرتا
دستش بود...همه رو با نخ با چند جا وصل کرد ...چندتام بادکنک باد کرد توشون
آب ریخت...یکی از باد کنکا رو کش رفتم واسه روز مبادا ...سامان-خوب
حاضری؟ -آره ...سامان-تو اول بگو کدومو بزنم- ...اون سیبه که اون گوشس...
+زد به هدؾ...تند تند نشونه می گرفتیم..آخرش یکی موند...من زدم
خورد...موند ،سامان که اون هم  ۲33%میزد...پس باید نامردی کنم...تا خودم
برنده شم...نشونه گرفت،تا اومد شلیک کنه...یه جیػ بنفش زرد قناری
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کشیدم...دستش کج شد وبه هدؾ نخورد ...سامان-چی شد؟!!!! -وای فکر کردم
سوسکه....ببینم زدی به هدؾ؟؟ ِا نخورد که...ایول من بردم .....سامان-نخیر
اینجوری نامردیه...تو حواسمو پرت کردی- ....به من چه می خواستی شلیک
نکنی...و امــــــــــــا شرط ...سامان-گفتم قبول نیست- ...منم گفتم به من ربطی
نداره ...سامان-سخت باشه انجام نمی دما- ....نه زیاد سخت نیست...برو برام یه
میزو صندلی بیار ...سامان-دیگه چی؟! -ببین،حوصله ی تکرار یه حرفو
ندارما+ ....میزو صندلیو آورد- ...دلم میوه،شربت،شیرینی می خواد بدو+ ...از
قیافش معلومه تو دلش داره ۲333تا فوش بارم می کنه..همه رو گذاشت رو
میزِ - ...ا یادم رفت شکالتم می خوام ...سامان-می خواستی همون موقع
بگی..من دیگه این همه پله رو نمی رم باال- ...می خواستی شرط بندی
نکنی...بــــــــرو+ ...تا رفت بیرون یه نخ برداشتم رفتم رو میز بادکنکه که توش
پر آب بودو به سقؾ بستم...اومدم از رو میز پایین...وسیله ی پذیراییم آماده
شد...نشستم همه چیو با ولع خوردم...بدون اینکه ذره ای از چیزی به سامان
بدم- ...بیا جلو +اومد...دستمو اساسی با لباسش پاک کردم ...سامان-میدونی
چیه؟ -چیه؟ سامان-دوست دارم با همین دستام خفت کنمِ - ....د آخه نمی
دور،دور منه+ ....پاهامو انداختم رو میز- ...مچ پای چپم خیلی درد
تونی...االن
ِ
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می کنه...یکم ماساژ بده ...سامان-عمرا- ...نامردا زیر قولشون می زنن تو هم
نامردی؟ سامان-ای تو اون روحت...عزیزم به موقعش تالفیشو در میارم...
+دیگه چه دستوری بدم؟بسشه بالخره اون هم واسه خودش ؼرور داره...آهام
یه کار کوچولو مونده۲...تیر دیگه تو اسلحم داشتم....باد کنک باالی سر سامانو
نشونه گرفتم و به قول بچگیامَ ،بنـــــــــــــگ .. ..آبا خالی شد رو کلش...دستمو
بردم باال- ..ناراحت نشو تالفی اینکه پرتم کردی تو وان....پاهامم بسه...
+پاهامو از رو میز برداشتم- ....اینجا دیگه کار نداریم؟ سامان-نه+ ..رفتم رو
سال
صندلی- ...باید کولی بدی...منو ببری باال..این آخریشه ....سامانِ ۲33-
سیاه...مگه من حمالم- ...یعنی انقدر نامردی؟؟ +ؼضبناک زل زد بهم...اومد
سمتم..پشتشو کرد ...سامان-بپر باال+ ...ابروهامو چند بار انداختم باال...دستامو
انداختم دور گردنش...پاهامو گرفتم دورش...رفت بیرون- ..چراؼارو خاموش
نمی کنی؟ سامان-به نظرت اون وقت جایی رو می بینم؟ -خوب چه کاریه بعدا
خاموش می کنی+ ...سری از روی تاسؾ تکون داد...از پله رفت باال0،6...تا
پله رفت باال که یهو برقا رفت ...سامان هم پاشو یک پله دیگه گذاشت باال که از
پشت شوت شدیم پایین...یعنی به معنای واقعی شدم ضد ضربه...با کمر افتادم رو
زمین ...سامان راحت بود چون افتاد رو من- ...آآآآخ کمرم...تو روحت...پرس
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شدم....ننت برات بگر َید +برگشت سمتم...دستشو گذاشت پشت سرم ...سامان-
بهار زنده ای!!!سرت نشکسته!!! -واای کمرمو شکستی...خاک تو سرت ....آخه
کی به تو گواهی نامه داده؟؟؟ +بلند خندید ...سامان-چه ربطی داره- ...بلد نیستی
یه مسیرو باال بری ....سامان-خوب چشمم جایی رو ندید- ...احیانا نمی خوای از
بؽل من بیای بیرون؟؟ سامان-مگه تو بؽل تواَم؟ -شواهد اینطور نشون میده...
سامانِ -ا میگم زمین چه نرم شده- ....بکش کنار+ ...جابه جا شد..هیچ حرفی
نزدیم...هنوز دستش زیر سرم بود...اومدم بلند شم...ولی کشیده شدم تو بؽلش و
گرمی لبشو رو لبم حس کردم...خواستم ازش فاصله بگیرم..سفت منو گرفته
بود...همش تقال می کردم،فایده نداشت...بعد یه مدت منو جابه جا کردو گذاشت
رو زمین...سرشو برد سمته گردنم - ..سامان ازت خواهش می کنم...من
متاهلم...تو مثل داداشمی+ ...گرمیه نفساش به صورتم می خورد...هیچ کاری
نکرد...انگار به خودش اومد...از روم بلند شد..داد زد ...سامان-لعنتــــــــــی...
+صدای مشتش به درو دیوار،به خوبی شنیده می شد ...سامان-بهار منو
ببخش+ ...صدای پاش که از پله می رفت باالرو شنیدم...چقدر پررو ِا...نکرد
بلندم کنه...خوبه بهش گفتم کمرم درد می کنه ها...اما من انگار
پرروترم...خجالت تو وجودم نیست....خاک برسر بی جنبم کنن...تا یکی میپره
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ماچم می کنه...دلم قیری ویری میشه...تا االن سه نفر این کارو کردن و احساسم
یکی بوده....جنبه ندارما..خوب شد جلوشو گرفتم...وگرنه کاربه جاهای باریک
می کشید  .دعای ننم که در حسرتَ ،نوس مستجاب میشد...استؽفرهللا..خدایا
توبــــــــــــه+....از جام بلند شدم..یه دستم به کمرم بود...دست دیگم به نرده ی
راه پله ها...رفتم باال ..سامان تو سالن نبود...اومدم برم تو اتاق خوابم...گفتم
پسر بگیرم...رسیدم جلوی در اتاقش...گوشمو
بزار یواشکی یه آمارم از این ِ
چسبوندم به در ...سامان-دیگه بریدم....نمی تونم ادامه بدم...به خدا منم
آدمم...از سنگ که نیستم...احساس دارم...نه دیگه گوش نمی دم...این چه
وضعیه که من دارم....به درک من دوستش دارم+ ...راجع به کی حرؾ
میزنه؟!تا اونجایی که من میدونم کسی تو زندگی سامان نیست...نکنه....نه
بابا...چرا حرؾ مفت میزنی...تو هم براش مثل سارایی...برو بابا اگه مثل سارا
بودی که اونجوری بوست نمی کرد....به من چه که دوستم داره...من اخالقو
رفتار سامان رو خیلی دوست دارم...اصال قابل مقایسه با پرهام نیست...اما وقتی
صورتشو می بینم یاد پرهام میوفتم،که زن کس دیگه ایم...تا زمانی که تکلیفم با
پرهام مشخص نشه نمی تونم به کسی فکر کنم....گوشمو بیشتر چسبوندم به
در ...سامان-تا کی این باز ادامه داره...نه حالیم نیست...آره داؼونم...اگه منو
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نخواد چی؟..تا اون موقع دیوونه میشم...می فهمی....دیوونه+ ...از بس گوشم
چسبید به در...گفتم االنه که از اون در بزنه بیرون ...سامان-کی میشه بتونم یه
زندگی عادی داشته باشم....می خوام زندگی کنم+ ...یهو در اتاق باز شد...پرت
شدم تو اتاق...آبروم رفت...االن می گه خیلی فضوله...روم نمیشد سرمو باال
بگیرم...صدای عصبیش بلند شد ...سامان-بعدا تماس می گیرم+ ...رو به من...
سامان-از کی پشت دری؟ +از زمین بلند شدمو روبه روش وایسادم- ...من...من
همین االن اومدم ...سامان-دروغ نگو...از کی اینجایی؟ -چته!!!چرا داد
میزنی...نمی فهمی میگم االن اومدم!!!کارت داشتم خوب+ ...دست به سینه...یه
تای ابرو باال رفته :سامان-کارم داشتی؟بگو میشنوم+ ...لعنت به دهنی که بی
موقع باز شه...حاال چه چرتو پرتی تحویلش بدم...خدایا 0تا صلوات نذر می
کنم..یه فکری بنداز تو سرم جواب اینو بدم..خدا جون 0تاهاااا...قربونت برم یه
کار برام بکن ...سامان-چیه مگه کارم نداشتی؟بگو دیگه- ....اِا ِِ...از بس سرم
داد زدی یادم رفت ...سامان-منو مســـــخره کردی؟؟؟ -مسخره چیه؟آهان یادم
اومد...سی دی می خواستم ...سامان-سی دی؟!برای چه کاری؟ -اوووم،سی دی
برای رقص...گفتم حوصلم سر نره...تو که منو بیرون نمی بری...منم اینجور
جاهارو بلد نیستم..حداقل واسه دل خودم یه قری بدم+ ...بهم لبخند زد ...سامان-
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دوست داری بری بیرون؟ -آره بهتر از اینه که تو خونه بمونم ...سامان-می
خوای با هم بریم؟؟- ...هر کی نبره!!! سامان-بدو حاضر شو تا پشیمون نشدم...
بابا دمت گـــــــــرم+ ....اومدم بپرم بؽلش،پشیمون شدم...بهتر فعال نزدیکشنشم....به جاش یکی مهم کوبیدم به بازوش..صداش در اومد ...لباسامو عوض
کردم،با هم رفتیم یه دیسکوی باحال...باید از پله می رفتیم پایین..هنوز وارد
نشدم،از همون باال قر دادم تا پایین...دست سامان رو گرفتم و رفتیم وسط...
سامان-حسابی خودتو خالی کن...دیگه از این فرصتا پیش نمی یاد- ..چرا خوبشم
میاد...فقط اگه تو منو بیاری ..سامان-کم پیش میاد از این کارا کنم- ...من که
انقدر خوب می رقصم نمی خوای دیگه بیاریم؟؟؟ سامان-تا حاال کسی بهت گفته
اعتماد به نفس باالیی داری؟؟ -یه چند تایی گفتن اما من زیر بار نرفتم+ ...اعالم
کردن امشب یه مسابقه رقص برگزار می کنن وبه برنده جایزه میدن...تا نیم
ساعت دیگه مسابقه شروع میشد...هر کس می خواست می رفت ثبت نام می
کرد...به سامان التماس کردم بیا ما هم بریم..عوضی بازی در آورد گفت
نمیام...حرص خوردم از دستش...می خواستم جلو همه یه کؾ گرگی نثارش
کنم...یک گوشه مظلوم نشستم...بلکه دلش بسوزه...اومد پیشم...ایول االنه که
ذوق مرگ شم...حتما می خواد بگه بیا بریم اسممونو بدیم ...سامان-بهـــــــار...
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+نیشم باز شد- ...جانــــــــــم ...سامان-می گم چیزه+ ...سرشو خاروند- ...
بگو ....سامان-همین جا بشین من برم زود بر می گردم+ ...خیلی خوشحالو
شاد- ...کجا می خوای بری؟؟؟ سامان-جای دوری نیست...دستشویی همین
بؽل+ ...لبخندمو خیلی آروم جوری که  0نشه جمع کردم...و زیر لب- :برو
بترک ...سامان-چیزی گفتی؟ -گفتم زود بیا ...سامان-آهان...باشه+ ...خون
خونمو می خورد....آخه آدم چقدر می تونه عوضی باشه...خوب منم دلم می
خواد شرکت کنم...شرایط مسابقه جوریه که باید به صورت زوج باشیم...کاش
خرش می کردم،می رفتیم...لبو لوچم حسابی آویزون
پرهام بود حداقل اونو ِ
شد ۲..راه حل پیدا کردم...رفتم وسط پیست رقص...انقدر اِفه خرکی اومدم وبا
لبندی رقصیدم...بلکه یکی بیاد بریم تو این مسابقه..همه میومدن جلو و باهام
می رقصیدن....منم داشتم بهترینشونو انتخاب می کردم...یهو یکی از عقب دست
زد به پشتم...منو میگی...رگه ؼیرتم متورم شد...برگشتم..یه پسر مو قرمز..مدل
خروسی...قد بلندو هیکلی...بهم لبخند زد...منم بالبخند جوابشو دادم...یکم
باهاش رقصیدم شک نکنه..رفتم پشتش دورو برو دیدم4..قدم رفتم عقب...با دو
پریدم روشونش...مشتایی بود که به سروصورتش میزدم...گوششو چنان گازی
روده میزد از درد0،۱...تا از مسئولین اونجا اومدن...بهشون اعتراض
گرفتمَ ...ع َ
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کردم...البته خیلی محترمانه که پرتم نکنن بیرون...پسررو پرت کردن
بیرون...اومدم باز برقصم ،سامان دستمو گرفت و منو کشید کنار...اوه این چه
عصبیه ...سامان-کاری نکن که دفعه ی اول و آخرم باشه که میارمت اینجا- ...
مگه چی کار کردم؟؟! سامان-این چه علم شنگه ای بود به پا کردی؟ -مگه من
مقصر بودم؟ سامان-آره تو مقصری...مگه بهت نگفتم هیچ وقت جلوی کسی این
جوری نرقص- ...اصال دوست دارم به خودم مربوطه ....سامان-تا زمانی که با
ما زندگی می کنی هر کاری کنی به من مربوطهِ - ...ا مشکل تو اینه؟؟باشه وقتی
برگشتیم وسایلمو جمع می کنم میرم ...سامان-جرات نداری همچین کاریو
کنی...اون قلم پاتو می شکنم- ....تو اگه خیلی ؼیرت داری واسه خواهر خودت
ؼیرت داشته باش +دستشو بلند کرد و یکی خوابوند تو گوشم...شکه شدم...
سامان به من سیلی زد؟!مگه بی احترامی به خواهرش کردم؟!خودشم کالفه
معلوم پشیمونه ...سامان-نمی خواستم این جوری بشه...کنترل
شد...از چشماش
ِ
خودمو از دست دادم...ببخشید+ ...هیچ حرفی نزدم فقط زل زدم بهش ...سامانِ -د
آخه یه حرفی بزن...اصال بیا بکوب تو صورتم...ولی اینجوری نگام نکن...ؼلط
کردم...اشتباه کردم...خوبه؟ +اومدم از کنارش رد شم...دستشو انداخت دور
کمرمو بؽلم کرد...خواستم از بؽلش بیام بیرون،نزاشت ...سامان-بهاری...ببخش
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دیگه....طاقت قهرتو ندارما+ ....تا گفت بهاری یاد بابام افتادم...بی صدا اشک
ریختم...دستام همین جور آویزون بود0،۱...مین بعد ازم فاصله گرفت....
سامان-داری گریه می کنی؟!بشکنه دستم که این بال رو سرت آورد...بزار
صورتتو پاک کنم+ ...از جیبش دستمال در آورد و اشکامو پاک کرد..دستمالو
برد سمت بینیم ...سامان-بیا یه فین هم کن راحت شی+ ....دستشو پس زدم- ....
برو گمشو ...سامانِ -ا پس آشتی؟؟  -سامان تو خیلی االؼی ....سامان-نظر
لطفته...چطوره برای جبران برم اسممونو واسه مسابقه بدم+ ....انقدر خوشحال
شدم که پریدم بؽلشو لپشو بوس کردم....وای باز گند زدم...زیر چشمی
دیدمش...زل زد بهم...سرمو انداختم پایین- ...ؼلط کردم+ ...صدای خندش بلند
شد...سرمو آوردم باال ...سامان-شرمندگی اصال بهت نمیاد+ ...دستمو کشیدم به
صورتمِ - ...ا خیلی تابلوئه ...سامان-آره...صبر کن برم اسمو بدم بیام+ ...خدا
خیرش بده...به جون خودم از کارم منظوری نداشتم...اما از قدیم می گن،احتیاط
شرط عقله...باید حواسمو جمع کنم ...سامان اومد- ...نوشتی؟ +قیافش ناراحت
بود ...سامان-دیگه کسی رو قبول نمی کنن...می گن ظرفیت شرکت کننده ها پر
شده- ...یعنی چی؟ سامان-یعنی نمی تونیم شرکت کنیم- ...همش تقصیر توئه
دیگه...هی ناز کردی...بیا دلت خنک شد...من که می دونم مخصوصا لفطش
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دادی ...سامان-این چه حرفیه...من که رفتم- ...نمی خواد چیزی بگی...عیب
نداره...حتما قسمت نبود...حاال یک دفعه ی دیگه+...همه حاضر شدن...مسابقه
شروع شد...دونه دونه شرکت کننده میرفت ومن حسرت می خوردم...ای کاش
جای اونا بودم...تو دلم فقط به سامان فوش دادم...بعضی از شرکت کننده ها با
چه اعتماد به نفسی میومدن رو سِ ن...رقصشون واقعا افتضاح بود...یعنی اینا
باید بیان در برابر رقص جوادی ما سوت بلبلی بزنن...اعتماد به نفسشون درسته
تو حلقم...خیلی دلم می خواست به سامان یه پس گردنی َمشت بزنم...به چه
مناسبتی نمی دونم ...مسئول مسابقه-و اما شرکت کننده ی آخر ...سامان و
آنا (_...سامان گفت چون ویلی به ما شک کرده،به خاطر جریان ویکی،احتماال
مارو از دور تحت نظر داره...به خاطر همین من با قیافه واقعیم بیرون نمیام)
+هـــــِــ چه جالب یکی اسمش عین ماست...ما که نتونستیم بریم...ایشاال اینا
برنده شن...دوروبرو دیدم...کسی نرفت...داشتم دیدم می زدم ...سامان دستمو
کشید و منو برد رو سِ ن...از خوشی نمردم خیلیه....اما ذوق مرگیمو نمیشه
کاریش کرد...روبه روی هم وایسادیم...با شعر- :الهی من فدای تو+ ...خندید...
فدای خنده های تو+ ...نیشش بیشتر باز شد- ...اگر یه خار بره به پای تو....+مکث کردم...منتظر نگام کرد- ...جهنم چی کارش کنم....می خواستی حواستو
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جمع کنی+ ...حقشه این هم تالفی دستشویی رفتنش...نیششو جمع کردو اشاره
زد آهنگو پخش کنن ...یه آهنگ سالسای تند...رفتیم تو کار رقص..یکم از آهنگ
گذشت..پام رفت رو پای سامان...این بشر به خودش گرفت...چنان کوبید تو
پام...از زور درد قرمز شدم...بهش چشم ؼره رفتم...منم که اهل تالفی...وسط
رقصمون یه موج مکزیکی اومدمو کوبیدم پس کلش...اون هم دستاشو باز
کرد..اول یه موج مکزیکی اومد بعد یه بازو گرفت...مچشو برگردوند صاؾ اومد
تو چشمم...من خیلی محکم میزدم...اما اون آروم میزد...هم می رقصیدیم..هم
همو میزدیم...جوری شد که همه ازمون فیلمو می گرفتن..آهنگ که تموم
شد...صدای دست وخنده بلند شد...آره خوب وقتی وسط جمعیت هم دیگه رو
تیکه پاره کنیم این هم میشه نتیجش...تمرگیدیم سر جامون...با این کار افتضاحی
که ما انجام دادیم...از اونجا پرتمون نکردن بیرون...باید کالهمون رو بندازیم باال
از خوشی...بعد از مشورت داورا ...مجری-لطفا همه ی شرکت کننده ها بیان
باال+ ...با چه رویی می رفتم..بازم سامان دستمو کشید برد...می خواستم باهاش
دعوا کنم..اما االن همه حواسشون به ما بود...شدیم دلقک مجلس دیگه...آروم:
صبر کن پام از این در بره بیرون+ ...زیر لب :سامان-هیچ کاری نمی تونیکنی- ...صبر کن عزیزم شاهنامه رو آخر پاییز میشمارن..ببینن کیلو چنده...
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مجری-اول ازتون تشکر می کنم که تو این مسابقه شرکت کردین....کار همگی
خوب بود...اما ما فقط یک برنده داریم+ ...رو به تماشاچیا ...مجری-به افتخار
همشون یه دست بلند بزنین+ ...صدای دست وسوت بلند شد ...مجری-ما 0نفرو
انتخاب کردیم...به جز این 0نفری که اعالم می کنم...لطفا بقیه بشینن- ...بیا با
زبون خوش بریم...تا ضایع نشدیم ...سامان-چقدر حرؾ میزنی..مگه بد
رقصیدیم...از خداشونم باشه+ ..اسم  ۱نفر خوند- ...نمیای ...سامان-نه -
جهنم+ ...اومدم برم ...مجری-سامان و آنا+ ...سرجام وایسادم...خدایی مارو
انتخاب کردن؟؟!!بابا دمشون زیبا ی خفته...ایوال دارن..بقیه نشستن و ما 0
گروه موندیم ..مجری-شماها رایتون مساویه...این قسمت رو می سپاریم دست
تماشاچیا ی محترم...نظرخودتون رو با تشویقای بلندتون اعالم کنین...آماده
این؟؟ همگی-بلــــــــه ...مجری-گروه اول+ ....صدای دست و سوت بلند شد...
مجری-گروه دوم+ ...صدا بیشتر از اولی بود ...مجری-و اما گروه آخر(که ما
باشیم) +صدای جیؽو دست و سوت...حسابی بلند شد...بر گشتم سمت سامان....
سامان-اون لبو دهنو جمع کن+ ...از خوشحالی رو به جمعیت یه جوادی
اومدم...دستمال سرمو باز کردم...دور سرم چرخوندم و کمرمو جوادی تکون
دادم...یه چرخ زدمو دستمالو رو به جمعیت پرت کردم ...سامان هم خندش گرفته
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بود هم می خواست دندونامو خورد کنه...به زور منو یه جا نگه داشت...
سامان-آروم بگیر دختر آبرومو بردی- ...وااای سامان دیدی مارو انتخاب
کردن..من که از اول می دونستم...اون وقت تو هی قیافه واسه من چپو چوله می
کردی...دیدی؟؟ سامان-خیلی پررویی!!! مجری-خوب مشخص شد برنده
کیه...بهتون تبریک می گم...از گروه اول و دوم می خوام برن بشینن...
+نشستن ...مجری-و اما جایزه ی این مسابقه ۲+ ...مجسمه ی طالیی...شکل
دختر و پسر تو حالت رقص...خاک بر سر خسیسشون کنن فقط همین؟؟ مجری-
این هم به خاطر اجرای بامزتون که همه رو به خنده انداختین...زوج ایده آل...
۲+قلب بزرگ قرمز ونصؾ قلب کنارش۲...تیر هم ازش رد شده ...مجری-حاال
میرسه به جایزه ی اصل کاری،مبلػ...هزر دالر تقدیم به شما+ ...ای جان خوب
از اول همینو می دادی...پول که می بینم چشمام برق میزنه...بعد از کلی تشویقو
سوت...گوشه ای نشستیم...گاهی پارازیت میومدنو بهمون تبریک می گفتن- ..
سامان بریم خونه؟ سامان-خسته شدی؟ -آره کلی هم کار دارم ...سامان-باشه
بریم+ ....تا سوار ماشین شدیم - ...سامان بیا جایزه ها رو تقسیم
کنیم...عروسک و مجسمه مال تو...پولش برای من ...سامانِ -ا زرنگی؟؟بچه
کجایی؟ -من کال آدم قانعیم...می گم  ۱به ۲ب ِد ....سامان-پول مال تو...اما فکر
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نکن سرمو شیره مالیدیا...خودم دلم خواست که پولو بهت دادم+ ...دیدم نامردیه
وقتی سامان انقدر راحت از حقش می گذره،تک خوری کنم- ...چون بچه ی
خوبو حرؾ گوش کنی بودی ۲روز باهم،با این پول میریم،عشق و حال و کل
پولو خرج می کنیم...چطوره؟ سامان-فکر خوبیه...قبول- ...پس بزن
قدش+....رسیدیم خونه..جم داشت روزنامه می خوند- ..سالم استاد ...جم-سالم
دخترم...خوبی؟ -ممنون شما خوبین؟ جم-معلومه که خوبم...تازه امشب بهترم
میشم- ....جدا؟خبریه و من نمی دونم؟ جم-ای یه جورایی- ...جالب شد....حاال
چی هست ...جم-سوپرایزه...به موقعش می فهمی...بزار برای بعد شام- ...آخ
گفتین شام...ظهر که نتونستم چیزی بخورم...امشب حتما جبران می کنم+ ...
سامان با لبخند نگام می کرد- ...با اجازه برم لباس عوض کنم میام + ...سامان
هم دنبالم اومد ...سامان-الهی..ظهر نتونستی چیزی بخوری؟؟؟ -نه...تو که دیدی
من چیزی خوردم؟؟؟ سامان-راست می گی نون بربری درسته از گلوت پایین نمی
رفت- ....عزیزم...ق ِد یه گنجیشک به مهمون ؼذا دادن که این حرفارو نداره...
سامان-طفلی...نگو اینجوری دلم برات کباب شد- ...راستی تو از سوپرایز بابات
خبر داری؟ +یه خنده ی شیطانی سر داد ...سامان-آره سوپرایزشم خیلی خفنه...
-بگو چی هست؟؟؟ سامان-اگه بخوام به تو بگم که دیگه سوپرایز نمیشه- ...
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خودتو لوس نکن دیگه...بگــــــــــو ...سامان-عمرا+ ...رسیدم به در اتاقم- ...
جهنم نگو....بالخره که می فهمم+ ...لباسامو عوض کردم...کاله گیسمو
برداشتم،موهام یکم هوا بخوره...اَه ببین این چرتو پرتا چیه به صورتم می
مالم...همه رو پاک کردم،رفتم پایین...زیاد اشتها نداشتم به خاطر همین  ۱پرس
بیشتر نخوردم جم-دخترم برو استراحت کن  ۱ساعت دیگه سالن پایین باش- ...
باشه چشم فعال با اجازه+ ...رو تخت دراز کشیدم...به ۱مین نرسیده بیهوش
شدم ...یکی همش تکونم می داد...خسته تر از اون بودم که بخوام تکون
بخورم .....هر کی که بود دسته هر چی سیریشه از پشت بسته...کالفه شدم...
اتاق تاریک بودو نمی تونستم اون سیریشو ببینم...چراغ کنار تختو روشن
کردم...رومو بردم سمته سیریش ...چنان جیؽی زدم که گوش خودم کر شد...نه
 ۲بار نه  ۱بار...خونه رو گذاشتم رو سرم ...یه آدم سیاه
زشت...وحشتناک،جلوم بود...با جیػ من پرید رو مو..دستشو گذاشت جلو
دهنم...هی می خواستم جیػ بزنم نمی زاشت* ..بابا این ماسکِ...نترس منم..
+ماسکو زد باال ...سامان!!!یعنی کشتمش...قلبم به قدری تند می زد که سامان
گرخید ...سامان-این صدای قلبته؟؟؟!!! وا چرا حرؾ نمی زنی؟؟؟!! +اشاره به
دستش کردم...دستشو برداشت ...سامان-فکر نمی کردم انقدر بترسی...آخه
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ماسکم انقدر ترس داره؟؟ +پرتش کردم کنار- ....صبر کن منم همچین بالیی رو
سرت میارم...کاری می کنم به گریه کردن بیوفتی+ ...خندید ...سامان-میدونی
قیافت چه شکلی شد وقتی منو دیدیو جیػ زدی؟؟ -هااان!!! سامان-این
شخصیاتای کارتونی هست که از ترس جیػ میزنن...موهاشون باد می خوره و
سیخ سیخی میشه...توهم اون شکلی شدی- ...منو مسخره می کنی؟ سامان-کی
من؟ -نه من+ ...دوییدم دنبالش...چندتا جفتک بهش پروندم...بی خیالش
شدم...ساعتو نگاه کردم ...وای جم منو می کشه...دیرم شد...لباسامو عوض
کردمو رفتم سالن پایین..جم به ساعتش اشاره زد ...جم ۱3-مین تاخیر۱03...تا
شنا....بدو کار داریم- ....چــــــــی؟!! جم-میدونی که شوخی ندارم- ...استاد دفعه
ی آخرمه...این سریو بی خیال ...جم-نه برو- ...خواهش می+ ....داد زد ...جم-
گفتم نــــــــــه+ ...عین سگ البته بال نسبت...ترسیدم- ...چشم+ ...مجبور شدم
۱03تا شنای ناقابل برم...دستام درد گرفت...کلی تمرین بهم داد...این هم از آخر
و عاقبت کسی که تو هنرهای رزمی،استاد مرد داشته باشه- ...اجازه هست
برم ....جم-کجا؟گفتم سوپرایز دارم براتِ + ...ا ِا راست می گه ها...اووووم بزار
فکر کنم...تولدم که نیست...سالگرد ازدواج،نه بابا...پس چیه!!!آهان شاید می
خواد به خاطر پشت کارم بهم جایزه بده...بـــه بـــه عزیـــــــــزم راضی به زحمت
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نبودم...با گوشیش زنگ زد ...جم-بیا پایین+ ...همین؟؟ای شیطون،رمزی میگه
کادورو بیار پایین...خوب می خوای خودم برم کمک- ....نمی خواین بگین
سوپرازتون چیه؟ جم-سوپرایز داره میاد کافیه صبر داشته باشی+ ...این جم
چقدر نازنینه...جیگر،چرا خودتو تو زحمت انداختی...نمی گی شرمندت
میشم؟؟آخه بعدا چطوری لطفتو جبران کنم؟ای کاش یه لباس رسمی ای چیزی
بیشتر...شیر ننت حاللت0...مین گذشت سامان
پوشیده بودما...اینجوری کالسش
ِ
اومد تو...تو دستش هیچی نبود...حتما یکی دیگه اون سوپرایز خوشکلرو که
قرار بیاره...چشمم به در بود ...سامان درو بست،اومد
منتظرشمو
ِ
جلو...واااا...یعنی چی؟؟!!!جمو دیدم ...جم-سوپرایزم اینه...می خوام هنر خودتو
نشون بدی...تو این مدت چی یاد گرفتی..باید با منو سامان ۱به۲مبازره کنی- ...
جانــــــــــم؟؟!!!ببخشید فکر کنم اشتباه شنیدم...میشه دوباره بگین؟؟ جم-درست
شنیدی...باید ۱به ۲مبارزه کنی + ...سامانو دیدم،شونه هاشو انداخت باال...با
تمام سرعتم دوییدم سمت در که فرار کنم...اما جم و سامان گرفتنم...همش تقال
می کردم...مگه میزاشتن برم- ...استاد شوخی می کنین؟! جم-نه کامال
جدیم...الکی که بهت آموزش ندادم+ ...اگه گفتم شیر ننت حاللت گ ..نه شکر
خوردم...سرجام وایسادم- ...میشه یه مدت دیگه بگذره بعد ادامه بدیم؟ جم-نه
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االن بهترین موقعیته- ...باشه...پس با اجازتون برم لباس عوض کنم بیام ...جم-
نه- ...آب بخورم؟ جم-نه- ...دستشویی؟ جم-نه + ...سامان خندش گرفته
بود...تو دلم گفتم نه و نگمه...نه و دل درد...تو اون روح پسرت..آخه من بیام با
۱تا ؼول مسابقه بدم؟...خوبه واال...البد کینه ای چیزی به دل دارن...خیلی
محترمانه می خوان دهنمو سرویس کنن...خدایا به دادم برس...برگشتم درو
دیدم...فایده نداره می گیرنم...باز برگشتم سم ِ
ت جم- ...می دونی چیه استا+ ...یه
مشت خوابوند تو شکمم...دوال شدمو شکممو گرفتم...ای بی چشمو رو...منم
نامردی نکردمو با کله رفتم تو شکمش،پرت شد زمین...با افتخار صاؾ
وایسادمو به جم لبخند زدم..اما سامان با پاش از پشت کوبید تو کمرم...کمرمو
گرفتم- ...تو دیگه این وسط چی میگی؟؟ +اگه ۱تا زدم،به جاش 6تا
خوردم...نامردا انگار دارن با مرد مبارزه می کنن...آخریا به قدری از دست
سامان حرص خوردم که می خواستم دندوناشو تو دهنش خورد کنم...یکم
مالحظه نکرد،حداقل اون آروم بزنه- ...تورو خدا دیگه بسه ...جم-مگه چقدر
مبارزه کردی؟باید ادامه بدی+ ...آخه ننت خوب،بابات خوب...بابا من
دخترم....زورم که مثل شما نیست..المصبا یه ذره رحم ندارن...مشت و لگدیه که
ازشون نخوردم...دیدم اگه همین جور پیش بره جنازم از این در میره
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بیرون...تمام انرژیمو جمع کردم...باصدای بلند- ...مواظب باش استاد،پشتت...
+برگشت،منم از فرصت استفاده کردم انقدر به پاش ضربه زدم تا افتاد ...سامان
شکه وایساد...تا دیدم تو این حالته،یه ضربه به زیر دلش زدم وآخری هم تو
شکمش،پرت شد زمین...با تمام سرعتم دوییدم سمته در...درو باز کردم...داد
زدم- ...استاد ممنون از سوپرایزتون...با اجازه+ ...صدای سامان بلند شد...
سامان-دعا کن دستم نیوفتی+ ...رفتم تو اتاقمو درو بستم..واقعا معجزست از
دستشون در رفتم...خدا بهم رحم کرد...بلیزمو در آوردمو جلو آینه
وایسادم...نگاه تورو خدا...بازومو کبود کردن...شکمم حسابی قرمز شده...اینا از
شمرم بدترن...نمی گن خدایی نکرده زبون ویکی الل،افلیج میشم؟؟ آخه درسته
جوون نازنینی مثل منو تیکه پاره کنن؟؟شانس آوردم فرار کردم...نمی دونم چرا
انقدر ساق پام درد می کنه...پاچه شلوارمو زدم باال...
بیخیـــــــــــــال!!!!!!!!!!!! ! اینجا هم کبوده...هی می گفت سوپرایز دارم
برات....این بود؟؟؟می خوام  ۲33سال سیاه از این سوپرایزا نداشته باشی...من
باش گفتم االن یه کادوی تپل از می گیرم...ولی سهمم از این سوپرایز چی
شد،جز دردو کبودیِ ...ا ِا ِا سامانو بگو...نامرد منو با کیسه بکس اشتباه
گرفته....بازم خوب شد آبرو داری کردم...البته با جر زنی...عیب نداره دنیا
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۱روزه...دوش گرفتمو بیهوش شدم+...صبح انقدر سارا وسامان در اتاقو زدن
که می خواستم،باچاقو(البته میوه خوریا)خود زنی کنم...درو باز کردم- ...
چیه...چتونــــــــــه...چرا نمیزارین بکپم....چه مرگتـــــــــــونه ....سارا-صبح
بخیر...چرا اول صبحی انقدر بد اخالقی ۲33- ...دفعه گفتم منو اینجوری از
خواب بلند نکنین...من اگه از خواب بد بلند شم،عینهو سگ میمونم ...سامان-
باشه دفعه ی دیگه با آرامش بیدارت می کنیم...بیا بریم پایین- ...گشنم نیست
شما برین ...سارا-می دونی که بابا از این حرکت بدش میاد- ...باشه شما
برین..لباس عوض کنم میام ...سامان-زود بیایا- ....دو سوته حاضر میشم...
+درو بستمو فالگوش وایسادم...صدای پاشون که از پله ها پایین می رفتن
اومد...وقتی حسابی دور شدن...یه دید زدم...بلـــــــه رفتن...آخیش...حاال با خیال
راحت می خوابم...ولو شدم رو تخت و خواب پادشاهی دیدم ...یه حشره ی
مزاحم رو صورتم رژه می رفت کلمو هی تکون دادم...فایده نداشت...بلند شدم
رفتم تو اتاق سارا...این جا بمب ترکوندم؟؟!!!اتاقش افتضاحه...همه چی به هم
ریختس...مجبوری تو اتاق سامان رفتم...رو تختش دراز کشیدم...پتو رو کال رو
سرم کشیدم...تختش بوی عطرشو میداد...اگه خواهر داشتم به زور قالبش می
کردم...بیخیال این حرفا خوابم میاد...فعال تا اینا پیداشون نشده یه کم بخوابم....
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******** +وارد همون دیسکویی که با سامان اومدم شدم..تا پامو گذاشتم
تو،همه ی نگاها به سمتم کشیده شد...خوشکل ندیدن که...وارد پیست رقص
شدم...یه سینی برداشتمو قاسم آبادی با آهنگ آن د فلور جنیفر رقصیدم...همه یه
جوری نگام می کردن...آخی حتما متعجبن انقدر قشنگ می رقصم...عیب
نداره،خودم به همشون یاد میدم....بیا آآآآآ...دوتا به راست دوتا به چپ...بگیر
منو ...وای انقدر خوششون اومده که فیلمم می گیرن...یه لبخند گله گشاد برای
همه ی دوربینا زدم و براشون دست تکون دادم،به بعضیام عالمت پیروزی نشون
می دادم...نمی دونم چرا وسطای آهنگ کمرم گرفت..همش تقصیر جم و
سامانه...حتما به خاطر کتکای دیروز اینجور شدم13 ...درجه خم شدم حیؾ این
همه متقاضی نیست؟؟بزار تا آخر آهنگ براشون برقصم...دستمو قر دادمو
باالوپایین می پریدم و پشتمو هی قر می دادم...درسته کمرم گرفته اما بقیه جاهام
که سالمه....اون قسمت آهنگ که میگه(ال الالالال)...پشتمو به ۱تا راست و  ۱تا
به چپ تکون می دادم...آخه من چقدر هنرمندم...بگم ننم برام اسفند دود
کنه...آهنگ تموم شد ..هـــــــــِــ اینا چه اسگلن...جا اینکه دست بزنن،هورا
بکشن...هو می کنن...بی شخصیتن دیگه...شعورشون در همین ح ِد...یهو دیدم
۱تا از این نر ؼوالی گنده دارن می دوئن سمتم،ترسیدم....خدایا نکنه بخوان
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بزننم...منم کمرم درد می کنه،نمی تونم باهاشون در بیوفتم...بهتر تا بهم
نرسیدن،فرار کنم،جیم شدم بیرون...ای بابا،اینجا پرندم پر نمی زنه..منم که نمی
تونم راه برم...همیشه انجا پر ماشین بودا...االن کدوم گوری رفتن نمی
دونم...دورو َبرو نگاه کردم بلکه دوچرخه ای،موتوری،چیزی...
جـــــــــاااان!!!!اسب اینجا چی کار می کنه؟؟؟به درخت بستنش،خدا جون خودت
شاهدی من دزد نیستم،ولی االن مجبورم اینو بردارم...دوییدم سمته درخت
طنابشو باز کردمِ ...ا این االغ اینجا چی کار می کنه...مگه اسب نبود؟؟!!!وای
اون ۱مرد اومدن بیرون...ای داد منم دیدن...سوار االؼه شدم پامو کوبیدم به
بدنش- ....ررررر بـــــــــــرو حیوون+ ....الحق که عین گاو زور داشت و عین
اسب می دویید...برگشتم پشت سرمو دیدم،داشتن دنبالم می دوییدن..باهاشون
بای بای کردم...شهر چرا اینقدر خلوته؟!جریان چیه؟!جهنم هر چی که هست،به
من چه...رسیدم دم یه فست فودی...از االغ اومدم پایین...سفارش ؼذا
دادم...نشسته بودم...فست فودی کم کم شلوغ شد...وا چرا اینا اینجوری نگاه می
کنن!!!خوشکل ندیدن؟؟!!اهمیتی ندادم...ؼذامو آوردن،با ولع خوردم...پولو
دادمو اومدم بیرون...تو الس وگاس تمام تبلیؽا و عکسای بیلبورداشون...صورت
یه پیرزنه بود...زیرشم نوشته(پیریه مایکل جکسونی)صفحات مانیتوری تی وی
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شون،همون پیر زنه در حال رقص بود...کلی بهش خندیدم...یه شلوار کردی
خیلی گنده،یه دامن چین چینیه کوتاه...زیر پیرهنی مردونه...موهای قرمز...هیکل
تپل مپلی...پشتشم(جای ناموسی)انگار هر وریشو یه بالشت گذاشتی...دماغ
کوفته ای و یه خال بؽل بینیش،داشت می رقصید...نازی چه باحال می
رقصه...هر هر بهش خندیدم...دستمو گاز گرفتم خدایا توبه...المصب پایینو چه
تکونی میده...عزیـــــــــــــزم ...ناز بشی تو ...سرمو تکون دادمو به راهم ادامه
دادم....به یه مؽازه آینه فروشی رسیدم...رفتم جلو ویترین ...دهنم آویزون
شد...دستمو کشیدم به صورتم...ای...ای ...این که...این که همون
پیرزنس...سریع دستمو آوردم پایین...من...من چرا شلوار کردی پامه؟؟!!!ای
خدا اینجا چه خبره...چرا من انقدر چاق شدم...دندونـــــــام!!!!دستم� � تو
دهنم کردم4،0...تا از دندونام افتاده...نــــــــــــه!!!! یهو همه بهم هجوم
آوردن...یا ازم عکس می گرفتن،یا امضا می خواستن...انقدر شکه بودم که هر
کاری می خواستن انجام می دادم...یه مدت گذشت...انگار یادم رفته چه بالیی سر
صورتم اومده....داشتم به چند تا پسر خوشکلو مامانی امضا می دادم...یکی از
پشت زد به شونم- ...هــــــــــــان+ ...دوباره زد- ...بگــــــــــــــــو....
+دوباره- ....هـــــــــووم+ ...دوباره- ...هــــــــــــوووم زرتو بزن+ ....دوباره...
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مگه من با تو شوخی دارم+ ...برگشتم بدون اینکه بدونم کیه،تــــــــق یکیخوابوندم تو گوشش...خم شد...صورتشو آورد باال تا اومدم ببینم کیه...یه چی
محکم خورد به گوشم...از جا پریدم...چشمامو باز کردم...وسط اتاق
سامانم..خودشم روبه روم وایساده- ...م...م..من..من اینجا چی کار می کنم؟؟!!!
قرار بد باشم؟ سامان-اگه حالت خوبه پس چرا
سامان-حالت خوبه؟؟!! -مگه
ِ
وقتی صدات زدم کوبیدی تو گوشم؟! -من زدم؟!تو چرا زدی؟! سامان-یه نگاه به
دورت بنداز،متوجه میشی+ ...اتاقش داؼون بود...پتوش رو زمین..بالشت هر
کدوم یه ور...اتاق با پر یکی شده...سرو وضع خودمم دیدنی ....سامان-نمی
خوای توضیح بدی چه بالیی سر اتاقم اومده؟ -نمی دونم...من داشتم خواب می
دیدم!!! +ابروهاشو انداخت باال ....سامان-تو خواب راه میری؟! -نــــــــــه!!
سامان-انگار دیروز زیادی بهت سخت گذشته...شاید به خاطر خستگی زیاد
اینجوری شدی ...نمی دونم!!! سامان-یه دوربین تو اتاقم کار گذاشتم...بزار
ببینیم چجوری این بال رو سر اتاقم در آوردیِ - ...ا می گما...همه جای این خونه
دوربین داره؟ سامان-نه...این هم آزمایشی گذاشتم تازه دیروز نصبش کردم
+آروم گفتم- ...خوب خدارو شکر+ ...لب تابشو گذاشت رو تخت ...سامان-بیا
بشین+ ...نشستم....رفت رو سیستم دوربین ..سامان-کی اومدی تو اتاقم؟ 0-مین
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بعد از رفتن شما ...سامان-آهان...راستی تو اتاق من چی کار داشتی؟ +جریانو
براش گفتم..ساعت ورود منو زد و پلی کرد...اول که خواب بودم...کم کم پتو رو
پرت کردم زمین...وایسادم رو تختو عین قِرایی که تو خواب دادمو اینجا انجام
دادم...دوییدم دور اتاق...باز پریدم روتخت...متکارو گرفتم جلومو باال و پایین
پریدم،لنگو پاچمو باز می کردم...البد سوار االؼه بودم...وای دارم متکارو با
دندونم می َک َنم...حتما دارم ؼذا می خورمَ ...پرارو نگاه چجور پرت می کنم...ای
وای آبروم رفت...اینجا هم که معلومه دارم امضا میدموَ ...چک اولی که به سامان
زدم و چک بعدی هم خودم خوردم ...سامان هر هر بهم می خندید...قاطی بودم
اساسی...همینم مونده سوژه ی دست این باشم...محکم کوبیدم به بازوش- ...
دهنتو ببند حالتو می گیرما+ ...صدای خندش بیشتر شد ...سامان-یعنی عاشق
این رقصت شدم+ ...خوابید رو تخت و هرهر خندید...دیدم ول کم نیست...افتادم
رو شکمشو گردنشو فشار دادم- ...زهر مار...درد...کوفت...مرض..حناق...ا ون
دهنتو گِل بگیرن...ببند اون دهنو+ ...همین جور می خندید...دستمو گرفت که به
گلوش فشار نیارم،میون خندش ...سامان-جونه من پاشو،یه قر اینجوری بده..منم
یه فیضی ببرم- ...برو گمشو نکبت...خودتو مسخره کن+ ....یورش بردم سمت
لب تاب تا پاکش کنم...فهمید،سرشونه هامو کشید تا نتونم کاری کنم...هی از
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دستش فرار می کردم دوباره منو می گرفت...فقط یه کلیک موند تا پاک شه...باز
گرفت یقمو...برگشتم هولِش بدم...به جاش شوت شدم تو بؽلش...وای دوباره
مثل قبل نشه...خدایا ببین کرم از خود درخته ها این سری من کاریش
نداشتم...خودش تنش می خاره...البته بد هم نشد...با پام هم می تونم کلیک
کنم - ...سامان بدو چشماتو ببند ...سامان-ب...بر..برا چی؟!! -ببند بهت می
گم..جونه من چشماتو باز نکنیا...بدو ...سامان-تا نگی برا چی،نمی بندم- ...
نترس بد بخت به نفعته+ ...یه تای ابروشو داد باال- ...تا  0می شمارم...بستی
که هیچی..نبستی هم به جهنم+ .....۱ .....۲ ...چشماشو بست...کلمو کج
کردم...پاهامو نزدیک لب تاب بردم...کلیک راستو زدم...آخ جوون پاک
شد..برگشتم سمت سامان...دستش دوره کمرمه..چجوری از دست این خالص
شم؟...هـــِـــ چه لبی هم ؼنچه کرده...به همین خیال باش...رو تخت اندازه
۲نصؾ مشت پر بود...پرا رو برداشتم و منتظر شدم...چند مین گذشت..خسته
شد ...سامان-پس داری چی کا+ ...همه ی پرا رو ریختم تو دهنش...چشماشو
باز کرد...لبخند خبیثانه ای زدم و به ضرب از بؽلش اومدم بیرون...یک پامو از
تخت بیرون آوردم...اومدم لنگ دیگمو بردارم...باز کشیدم...پرا رو از دهنش در
آورد ...سامان-که چشمامو ببندم دیگه...آره؟ +شروع کرد به قلقلک
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دادنم...شدیدا به قلقلک دادن پهلوم حساسم....تا دستش به پهلوم خورد..از جا
پریدم...صدای جیؽم بلند شد - ...سامان تورو خدا...جونه عمت...نکـــــن...یو
هـــَ هــــَــ هـــَــ....نکـــن...درد بگیری+ ...دستشو می گرفتم...ولی باز ادامه می
داد...فهمید به کجا حساسم گیر داد به پهلوم...حاال مگه ول می کرد...انقدر
التماس،ببخشید،ؼلط کردم،گفتم تا ولم کرد...از بس خندیدم دلو رودم درد
گرفت...از تخت بلند شدم...رفتم نزدیک در اتاق(یک بار به شوخی گفتم می خوام
زن بابات شم،از این به بعد بهت می گم پسرم ،سامان خیلی بدش اومد،برا اینکه
حرصشو در بیارم..قبل از اینکه برم بیرون- )...ولی پسرم اینو بدون...هیچ کس
با مادرش این رفتارو نداره+...قبل از اینکه بدوئه طرفم...فرار کردم تو
اتاقم...دیگه جم و سارا به کارای منو سامان عادت کردن..بخاطر همین،اگه خونه
رو،رو سر هم خراب کنیم نمیان سراؼمون ...دستمو تو دهنم کردم4،0...تا از
دندونام افتاده...نــــــــــــه!!!! یهو همه بهم هجوم آوردن...یا ازم عکس می
گرفتن،یا امضا می خواستن...انقدر شکه بودم که هر کاری می خواستن انجام
می دادم...یه مدت گذشت...انگار یادم رفته چه بالیی سر صورتم اومده....داشتم
به چند تا پسر خوشکلو مامانی امضا می دادم...یکی از پشت زد به شونم- ...
هــــــــــــان+ ...دوباره زد- ...بگــــــــــــــــو+ ....دوباره- ....هـــــــــووم...
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+دوباره- ...هــــــــــــوووم زرتو بزن+ ....دوباره- ...مگه من با تو شوخی
دارم+ ...برگشتم بدون اینکه بدونم کیه،تــــــــق یکی خوابوندم تو گوشش...خم
شد...صورتشو آورد باال تا اومدم ببینم کیه...یه چی محکم خورد به گوشم...از
جا پریدم...چشمامو باز کردم...وسط اتاق سامانم..خودشم روبه روم وایساده- ...
قرار بد
م...م..من..من اینجا چی کار می کنم؟؟!!! سامان-حالت خوبه؟؟!! -مگه
ِ
باشم؟ سامان-اگه حالت خوبه پس چرا وقتی صدات زدم کوبیدی تو گوشم؟! -من
زدم؟!تو چرا زدی؟! سامان-یه نگاه به دورت بنداز،متوجه میشی+ ...اتاقش
داؼون بود...پتوش رو زمین..بالشت هر کدوم یه ور...اتاق با پر یکی
شده...سرو وضع خودمم دیدنی ....سامان-نمی خوای توضیح بدی چه بالیی سر
اتاقم اومده؟ -نمی دونم...من داشتم خواب می دیدم!!! +ابروهاشو انداخت باال....
سامان-تو خواب راه میری؟! -نــــــــــه!! سامان-انگار دیروز زیادی بهت سخت
گذشته...شاید به خاطر خستگی زیاد اینجوری شدی ...نمی دونم!!! سامان-یه
دوربین تو اتاقم کار گذاشتم...بزار ببینیم چجوری این بال رو سر اتاقم در
آوردیِ - ...ا می گما...همه جای این خونه دوربین داره؟ سامان-نه...این هم
آزمایشی گذاشتم تازه دیروز نصبش کردم +آروم گفتم- ...خوب خدارو شکر...
+لب تابشو گذاشت رو تخت ...سامان-بیا بشین+ ...نشستم....رفت رو سیستم
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دوربین ..سامان-کی اومدی تو اتاقم؟ 0-مین بعد از رفتن شما ...سامان-
آهان...راستی تو اتاق من چی کار داشتی؟ +جریانو براش گفتم..ساعت ورود
منو زد و پلی کرد...اول که خواب بودم...کم کم پتو رو پرت کردم زمین...وایسادم
رو تختو عین قِرایی که تو خواب دادمو اینجا انجام دادم...دوییدم دور اتاق...باز
پریدم روتخت...متکارو گرفتم جلومو باال و پایین پریدم،لنگو پاچمو باز می
کردم...البد سوار االؼه بودم...وای دارم متکارو با دندونم می َک َنم...حتما دارم
ؼذا می خورمَ ...پرارو نگاه چجور پرت می کنم...ای وای آبروم رفت...اینجا هم
که معلومه دارم امضا میدموَ ...چک اولی که به سامان زدم و چک بعدی هم خودم
خوردم ...سامان هر هر بهم می خندید...قاطی بودم اساسی...همینم مونده سوژه
ی دست این باشم...محکم کوبیدم به بازوش- ...دهنتو ببند حالتو می گیرما...
+صدای خندش بیشتر شد ...سامان-یعنی عاشق این رقصت شدم+ ...خوابید رو
تخت و هرهر خندید...دیدم ول کم نیست...افتادم رو شکمشو گردنشو فشار
دادم- ...زهر مار...درد...کوفت...مرض..حناق...ا ون دهنتو گِل بگیرن...ببند
اون دهنو+ ...همین جور می خندید...دستمو گرفت که به گلوش فشار
نیارم،میون خندش ...سامان-جونه من پاشو،یه قر اینجوری بده..منم یه فیضی
ببرم- ...برو گمشو نکبت...خودتو مسخره کن+ ....یورش بردم سمت لب تاب تا
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پاکش کنم...فهمید،سرشونه هامو کشید تا نتونم کاری کنم...هی از دستش فرار
می کردم دوباره منو می گرفت...فقط یه کلیک موند تا پاک شه...باز گرفت
یقمو...برگشتم هولِش بدم...به جاش شوت شدم تو بؽلش...وای دوباره مثل قبل
نشه...خدایا ببین کرم از خود درخته ها این سری من کاریش نداشتم...خودش
تنش می خاره...البته بد هم نشد...با پام هم می تونم کلیک کنم - ...سامان بدو
چشماتو ببند ...سامان-ب...بر..برا چی؟!! -ببند بهت می گم..جونه من چشماتو
باز نکنیا...بدو ...سامان-تا نگی برا چی،نمی بندم- ...نترس بد بخت به نفعته...
+یه تای ابروشو داد باال- ...تا  0می شمارم...بستی که هیچی..نبستی هم به
جهنم+ .....۱.....۲ ...چشماشو بست...کلمو کج کردم...پاهامو نزدیک لب تاب
بردم...کلیک راستو زدم...آخ جوون پاک شد..برگشتم سمت سامان...دستش
دوره کمرمه..چجوری از دست این خالص شم؟...هـــِـــ چه لبی هم ؼنچه
کرده...به همین خیال باش...رو تخت اندازه ۲نصؾ مشت پر بود...پرا رو
برداشتم و منتظر شدم...چند مین گذشت..خسته شد ...سامان-پس داری چی کا...
+همه ی پرا رو ریختم تو دهنش...چشماشو باز کرد...لبخند خبیثانه ای زدم و به
ضرب از بؽلش اومدم بیرون...یک پامو از تخت بیرون آوردم...اومدم لنگ
دیگمو بردارم...باز کشیدم...پرا رو از دهنش در آورد ...سامان-که چشمامو

195

www.ketabbazz.ir
ببندم دیگه...آره؟ +شروع کرد به قلقلک دادنم...شدیدا به قلقلک دادن پهلوم
حساسم....تا دستش به پهلوم خورد..از جا پریدم...صدای جیؽم بلند شد- ...
سامان تورو خدا...جونه عمت...نکـــــن...یو هـــَ هــــَــ هـــَــ....نکـــن...درد
بگیری+ ...دستشو می گرفتم...ولی باز ادامه می داد...فهمید به کجا حساسم گیر
داد به پهلوم...حاال مگه ول می کرد...انقدر التماس،ببخشید،ؼلط کردم،گفتم تا
ولم کرد...از بس خندیدم دلو رودم درد گرفت...از تخت بلند شدم...رفتم نزدیک
در اتاق(یک بار به شوخی گفتم می خوام زن بابات شم،از این به بعد بهت می گم
پسرم ،سامان خیلی بدش اومد،برا اینکه حرصشو در بیارم..قبل از اینکه برم
بیرون- )...ولی پسرم اینو بدون...هیچ کس با مادرش این رفتارو نداره+ ...قبل
از اینکه بدوئه طرفم...فرار کردم تو اتاقم...دیگه جم و سارا به کارای منو سامان
عادت کردن..بخاطر همین،اگه خونه رو،رو سر هم خراب کنیم نمیان
سراؼمون...
از ترسم تا نزدیکای ناهار بیرون نیومدم..برای ناهار سارا اومد دنبالم...باهم
رفتیم پایین..مخصوصا کنار سارا نشستم که سامان نشینه بؽلم ...سامان از پله
ها اومد پایین ...سامان-سارا گوشیت خود کشی کرد از بس زنگ خورد...
+بــــه...به خشکی شانس...اینم که رفت...اَد سامان نشست ور دله من...
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+نیشش باز بود ...سامان-چطوری؟ -همون طوری+ ...جم هم اومد...منتظر
سارا شدیم...تا رسید..حمله به سوی ؼذا....همه ریلکس ؼذاشونو می
خوردند...اما من انگار از قحطی برگشتم ...سامان زیر گوشم :سامان-دنبالت
کردن؟ؼذا زیاده ها+ ...اهمیتی ندادم...مدتی گذشت ...سامان-سارا میدونی بهار
یه زنگ داره؟؟ ...سارا-زنگ؟!چه زنگی؟! +البد باز می خواد اسگل کنه...به
روی خودم نیاوردم ...سامان-ایناهاش+ ...انگشتشو زد به پهلوم...جوری از جام
پریدم که صندلیم پرت شد رو زمین ..سامان و سارا باهم خندیدن...جم خیلی جدی
بود- ...ببخشید+ ...صندلی رو برداشتمو نشستم...مشؽول خوردن شدم...دوباره
زد به پهلوم...از جا پریدم...دیگه شورشو در آورد...بی هیچ حرفی رفتم تو
اتاقم..قیافمو تؽییر دادم...کیفو گوشیمو برداشتم و از خونه زدم بیرون..حتی
جواب سامان وسارارو که هی صدام می کردنو ندادم...مسخره ها...برین
خودتونو مسخره کنین...اَه مزاحم خوردنم شدنا ...رفتم تو یه فست فود...برای
خودم ساالد،نوشابه،همبرگر و سیب زمینی سفارش دادم...ؼذامو آوردن...اول
دخل سیب زمینی رو آوردم...بعد ساالد...همبرگرمم نصفشو خوردم که یکی از
سامان...نشست روبه روم...خیلی ریلکس بقیه ؼذامو خورد...
دستم قاپید...دیدم
ِ
سامان-فکر کردم...قهر کردی از خونه زدی بیرون...نگو خانم رفته خودشو
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بسازه+ ....ابرومو دادم باال- ...قهر؟!فکر کن...۲%منو قهر؟....گشنم بود تو هم
نمیزاشتی ؼذامو با آرامش بخورم...اومدم بیرون راحت باشم...اما بازم مثل عجل
معلق از راه رسیدی ...سامان-یعنی تو بازم گشنته؟؟!!! -ای بگی نگی+ ...یه
نگاه به هیکلم کرد ...سامان-اصال بهت نمی خوره- ...هــــــــِــ من راحت می
تونم  0تا همبرگرو یه جا بخورم+ ...چشماش گرد شد ....سامان-دروووغ!!!! -
جونه تو...چیه نمی تونی 0تا همبرگرو باهم بخوری؟ سامان-هــــ مگه خوردن
0تا ساندویچ کاری داره؟ -کار که نداره...اما اصال به گروه خونیت نمی خوره...
سامان-امشب با یک مسابقه چطوری؟ -حرفی نیست...به شرطی که جایزش
عالی باشه ...سامان-هر کس برنده شد همون موقع شرطشو میگه...بازنده هم
مخالفتی نمی کنه+ ...لبخند خبیثانه ای زدم+ ...هر شرطی؟ سامان-هر
شرطی+ ****** ....باهم تو پارک در حال قدم زدن بودیم ...سامان-بهار این
۲هفته بگذره باید کارمونو شروع کنیم...آماده ای؟ -آره...فکر می کنی چقدر
کارت طول بکشه؟ سامان-اگه بگم بستگی به تو داره باور می کنی؟ -به
من؟!مگه باید چی کار کنم؟ سامان-یه نقشه هایی تو سرمه...بزار همه چیو سرو
سامون بدم،بهت می گم- ...چقدر گشنمه...چقدر خسیسی بابا بیا بریم یه
ساندیسی،بستنی...چیزی بده ما بریزیم تو این شکم انقدر قاروقور نکنه...
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سامان-ماشاال...ماشاال...بچم اصال خوراک نداره+ ...قیافه مظلومی به خودم
گرفتمِ - ...ا تو هم فهمیدی؟باید یه دکتر تؽذیه برم...اینجوری نمیشه+ ....دستشو
انداخت دور گردنم...لپمو کشید ...سامان-خوشم میاد از رو نمی ری...بچه
پررو- ..باز تو پسر خاله شدی؟آخه من لپ دارم که هی می کشیش؟ سامان-آخه
خیلی باحاله- ...همه این کارارو می کنی که بستنی ندی؟ سامانِ -ا تابلو شد؟ -
بدبخته گدا ....سامان-یه جا هست بستی های خیلی خوشمزه ای داره اما محلش
جای جالبی نیست- ...مگه چجوریه؟ سامان-یه محله ی قدیمیه..آدمای درست و
حسابی نداره...همه گنده التن- ...عیب نداره...بیا بریم خوش می گذره ...سامان-
باید با ماشین بریم...
باشه زنگ بزن به سارا بگو ماشینو بیاره0،تایی باهم میریم+...به سارا زنگزد43...مین بعد سارا اومد...با هم رفتیم به همون آدرسی که سامان داد...وا
اینجا دیگه کدوم جهنم دره ایه...پایین شهر ما در برابر اینجا الس وگاسه ...باهم
رفتیم نمیشه گفت کافی شاپ...چون به همه چی می خورد اال...انگار خونه ی
ارواحه...یه پیشخوان و سالن بزرگ...سقؾ خیلی بلند و میز صندلی مال عهد
دقیانوس...یه پنکه سقفی بزرگ هم وصل بود..پله های چوبی که می رفت طبقه
ی باال...آدماشم تیریپ درست و حسابی نداشتن...یه جورایی،خط خطی و
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خالؾ ...سارا-جا قحط بود مارو آوردی اینجا؟! سامان-بهار خیلی عالقه داشت
اینجارو ببینه- ...این حرفارو بیخیال...بریم سراغ اصل کاری ...سارا-من کیک و
قهوه می خوام سامان-سان شاین- ...اوووم..کوپ شکالت...کافه گالسه...کیک
شکالتی...حاال چون اسرار می کنین سان شاینم می خورم+ ....چشماشون 4تا
شد ...سامان-بچه دل درد می گیری- ...این چیزا یه تیکه از معده ی منم نمی
گیره...اینا رو می خورم تا شام ضعؾ نکنم ....سامان-از این به بعد صدات می
ســـ+ ....جلو سارا آبروم رفت...تا
کنم بچه ؼول- ....منم خِشتکتو می کشی رو َ
حاال جلوش اینجوری حرؾ نزدم...سارا بهم می خندید ...سامان هم ابروشو باال
و پایین می نداخت...سفارشامونو آوردن...دست به کار شدم...اول کافه
گالسه...کیک شکالتی...کوپ...و در آخر سان شاین...همهچیش عالی بود یعنی
عالی هم براش کمه،حرؾ نداشت...نصؾ سان شاینمو خوردم...دیدم 0تا خرس
کنگ فو کار،اومدن سر میز ما...یکیشون رو به من* ...جووون
عـــــــــــزیزم....چه بامزه می خوری...آدم اشتهاش باز میشه..این آقا یکی پیش
خودش داره...افتخار میدی در کنار ما باشی؟ +رگ گردن سامان شد ق ِد هیکل
من...اومد بلند شه،دستمو از زیر میز گذاشتم رو پاش- ...نچ نمیشه،بات حال
نمی کنم...جام راحته+ ...ماهم برات راحتش می کنیم- ....برو عمو
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هرم کردن،نفهمیدم
جون...بـــــــرو رد کارت+ ....رو به سارا به فارسی- ...اَه َز َ
چی خوردم....می بینی تورو خدا؟؟؟...شانس ندارم که،مجبورم دوباره سفارش
بدم+ ....سارا زد زیر خنده ..سامان چپ چپ نگاش کرد* ...چی بهش گفتی
خوشکله؟؟ -به توچه مفتشی؟؟؟برو بزار باد بیـــــــــاد *من بدون تو جایی
نمیرم+ ...دستمو گرفت کشید ...سامان از جاش بلند شد و با مشت خوابوند تو
صورت یارو...اون ۱تای دیگه حمله کردن به سامان....سارا خیلی ترسید..اما
من با خیال راحت داشتم سان شاینمو می خوردم ...سارا-بهار یه کاری بکن االن
می کشنش- ...اون از پس خودش بر میاد...وایسا یه دره دیگه مونده،اینو
بخورم...االن بلند میشم...تو فقط مواظب خودت باش+ ...از جام بلند شدم رفتم
رو میز- ....آآآی نفــــــــــس کـــــــــــــش+ ....پریدم رو کول یکیشون...دسته
دسته موهاشو کندم...اون هم ای َعروده میزد...همش می خواست بیارم پایین اما
عین کنه بهش پسبیده بودمو میزدمش....دید فایده نداره بادو رفت سمت
دیوار...حتما می خواست منو با دیوار یکی کنه...هــِــ کور خوندی0سوته بلند
شدم رو شونشو تا نرسیده به دیوار دستمو گرفتم به پنکه،خودمو آویزونش
کردم...پنکه آروم می چرخیدو منم باهاش می چرخیدم...چند تا الت دیگم بلند
شدن تا از رفیقاشون دفاع کنن...خودمو چند تا تاب دادمو پریدم رو کله یکی
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دیگه..این یکی کچل بود رو سرش بندری میزدم ...سامان بیچاره داشت خودشو
تیکه پاره می کرد،اون وقت من تارزان بازی گل کرده...یکی رفت سمته سارا،رو
کول کسی که بودمو با یه حرکت گردنشو مرخص کردم...رفتم سراغ مزاحم
سارا...دخل اونو هم آوردم..دیدم هی داره تعداد زیاد میشه...به سامان اشاره
کردم فرار کنیم...دست سارا رو گرفتم و با تمام سرعتمون دوییدیم...بعد از
۲3مین دویدن ...سامان-بیاین بریم تو این باؼه+ ...یه جای شلوغ بود...شاید
عروسیه0...تایی قاطی مهمونا شدیمو الکی می رقصیدیم ...سامان-اصال به روی
خودتون نیارین+ ...من که از خدامه قر بدم...شروع کردم به قر دادن...یکم که
رقصیدم،چشمم خورد به یک میز بزرگ پر از خوراکی و نوشیدنی...با رقص
رفتم سمت میز،هم می خوردم هم قر میدادم ...سامان و سارا هم اومدن...
سامان-هنوز منفجر نشدی؟ -چی میگی واسه خودت اصال من از صبح تا حاال لب
به چیزی زدم؟ سامان-نه اصال- ...خجالت نکشین...شمام بخورین...اینارو برا
منو شما گذاشتن که بخوریم،حیفه زحمت کشیدن خراب میشه...از قدیم گفتن:مفت
باشه کوفت باشه...سارا جون بخور+ ...اونا هم از خودشون پذیرایی کردن...من
که میزو درو کردم...همین طور که می رقصیدیمو می لومبوندیم..یه پسر
خوشکلو ناز اومد طرؾ ما...تقریبا هم سن پرهام بود ...پسر-سالم...خیلی خوش
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اومدین...ببخشید شمارو به جا نمیارم+ ...یه دستم شکالت بود و دست دیگم
آبمیوه..خیلی با اعتماد به نفس گفتم- ...ما فامیل عروسیم+ ...پسره لبخند
زد...منم کل آبمیومو سر کشیدم ....پسر-ببخشید...ولی اینجا تول ِد+ ...تا اینو گفت
پسر0...تایی باهم گفتیمِ ...ا ِا ِا
هر چی آبمیوه تو دهنم بود...خالی شد تو صورت ِ
پسر تو شک لباسو صورتش بود- ...ای وای ببخشید بیا
راست می گی؟؟!!! ِ +
بریم صورتتو تمیز کنم+ ...دستشو گرفتمو به بچه ها عالمت دادم برن
بیرون...شیر آبو پیدا کردم و صورتشو شستم....از جیبم دستمال در آوردم
وصورتشو خشک کردم..تو حال خودم بودم...دیدم پسره خیره شده به لبام...بی
تربی ِ
ت بی حیا..اون زمانی که شوهر نکردم..هر چی کورو کچله گیرم میومد..حاال
که مزدوج شدم ببین چه جیگرایی پیدا میشن- ...صورتت پاک شد...اما برای
پیرهنت متاسفم ...پسر-اشکالی نداره..این باعث شد تا با دختر خوشکلی مثل تو
آشنا شم- ...ممنون...بازم معذرت می خوام آدرسو اشتباه اومدیم+ ..از جیبش یه
کارت در آورد ..پسر-مهم نیست..امروز تولد بهترین دوستمه...مهموناشم خودم
دعوت کردم...خودش خبر نداشت..با خانوادش،قرار بود سوپرایزش کنیم...دیدم
شمارو نمی شناسم به خاطر همین اومدم پیشتون....از آشناییت خوشحال
شدم...سم هستم..این کارتمه...خوشحال میشم باهام تماس بگیری+ ...کارتو
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گرفتم- ..آنا هستم...منم خوشبختم...خوب من دیگه باید برم+ ...باهاش دست
دادم- ...برم که زودتر به عروسی برسم...روز خوش ...پسر-به امید دیدار...
+رفتم پیش بچه ها ...سامان-چقدر لفتش دادی...چی کار می کردی  ۲3ساعت...
خوب نباید تابلو بازی در میاوردم که شک کنه ....سارا-بهتر بریم می ترسم بازاونا سرو کلشون پیداشه+ ...ماشین ۱تا کوچه باالتر از خونه ارواح پارک
بود...با احتیاط رفتیم سوار ماشین شدیم و ِد برو که رفتیم...سارا-بچه ها بریم
خرید؟؟ سامان-من کاری ندارم بریم ...سارا-بهار توچی؟ -من که خرید
ندارم...اما میام یه چرخی میزنم+ ...باهم چند تا پاساژ باحال رفتیم...منی که گفتم
خرید ندارم...کل پاساژو خرید کردم...البته با پول سامان...هرچی می خواستم
برام می خرید،عاشق این الرژ بودنشم...پرهام هم خدایی خیلی الرژه،کلی پول به
حسابم میریزه...اما یه قرونشو خرج نکردم(گذاشتم برای روز مبادا)انقدر
گشتیمو چرخیدیم که نفهمیدم کی شب شد ...سارا-وای چقدر خسته شدم...بریم
شام بخوریم؟ -آره بریم ...سامان سر قولت که هستی؟ سامان-معلومه که
هستم ...سارا-چه قولی؟ +شرط بندیمونو تعریؾ کردم ...سارا-شماها واقعا می
تونین 0تا ساندویچو یه جا بخورین؟! منو سامان-آره مگه چیه؟ سارا-ببینیمو
تعریؾ کنیم+ ...توی فست فود نشستیم...منو دستمون بود ...سارا-من سیب
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زمینی و ساالد می خوام ...سامان-تکلیؾ ما هم که روشنه  ۲4تا همبرگر- ...
میگم،سیب زمینی هم بگیریم؟؟ سامان-موافقم...ساالد چطوره؟ -حرؾ
نداره...نوشابه هم می خواما ...سامان-مشکی؟ -آفرین ....سامان-چیز دیگه ای
نمی خوای؟ -نه فعال همینا خوبه+ ....سارا با دهن باز نگامون کرد ...سارا-شما
۱تا دیوونه این+ ...با سامان بلند شدیم ...سارا-کجا؟؟!! منو سامان-دستشویی...
+آره دیگه بالخره باید تخلیه شیم۲3....مین تو دستشویی بودیم ...اول ساالدو
سیب زمینیمونو آوردن..منو سامان ؼذامون مشترک بود۱...تایی افتادیم به جون
سیب زمینی و ساالد....سارا هم خیلی شیک با ؼذاش بازی می کرد- ....سارا این
چه طرز خوردنه آدمو از اشتها می ندازیا ....سامان-ولش کن این بی ذوقه...
۲4+تا همبرگرمونو آوردن...همه با تعجب زل زدن به ما...بین خودمون ۱تا
ؼذارو تقسیم کردیم...بخور بخور شروع شد...همچین با ولع می خوردیم انکار تا
حاال لب به ؼذا نزدیم...ششمین همبرگرو که خوردم...کم آوردم...یه نفس بلند
کشیدم ...سامان هم کم آورده بود ...سامان-چیه کم آوردی؟ -نه ...سامان-پس
چرا نمی خوری؟ -نیست خودت داری می خوری ....سامان-بیا آ آ+ ....هفتمیو
باز کرد ...سامان-کم آوردی؟ -اگه بزاری برم تا اون سر خیابونو برگردم...میام
این یکی هم می خورم ...سامان-باشه برو+ ...بلند شدم...تا یه مسیری رفت و
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برگشت میشد ۲3مین،دوییدمو اومدم پیش سامان...ساندویچش نبود- ...ؼذات
کو؟ سامان-پشت کوه..خوب خوردم دیگه- ...قبول نیست باید جلو من می
خوردی ...سامان-گشنم بود نمی تونستم صبر کنم- ...واقعا خوردی؟ سامان-
آره- ...باشه+ ....اون یکی همبرگرمم خوردم- ...مساوی شدیم ...سارا-شما ۱تا
عجب جونورایی هستین- ...خواهش می کنم قابل نداره ...سامان-برم حساب کنم
االن میام+ ...بلند شد..چشمم افتاد به یه نفر داشت اسپاگتی می خورد...دلم
خواست- ...صبر کن سامان ....سامان-چیه؟ -بشین...اسپاگتی می خوام ...سامان
و سارا-چــــــــی؟؟؟!!!!! -چتونه...مگه چی گفتم ...سامان می خری دیگه؟
سامان-بازم جا داری بخوری؟!!! -هوس کردم خوب ...سامان-باشه+ ...سفارش
اسپاگتی داد...تا ؼذارو آوردن سرمو انداختم پایین و شروع به خوردن
کردم...لقمه ی آخر ؼذام ...تو دهنم پر بود و یه رشته آویزون...سرمو آوردم
باال...یه لپم باد کرده از ؼذا...داشتم ؼذامو می جوییدم...دیدم همه دستشون زیر
چونشونه ودارن منو نگاه می کنن...اون یه رشته ی آویزونمو کشیدم باال و
ؼذامو قورت دادم- ...وا چرا همه اینجوری نگاه می کنن!!!حاال یه لقمه ؼذا
خوردیما...انگار ارث باباشونو ازم طلب دارن ...سامان جون دستت درد
نکنه،حسابی چسبید+ ...بهم لبخند زد...دستشو از زیر چونش برداشت...
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سامان-سیر شدی؟ -آره ...سارا-دسر نمی خوای؟!!! +چشمام برق زد...اما تا
اطرافمو دیدم پشیمون شدم...جلو اینا حناقم نمیشه خورد- ...نه سیر شدم+ ...تا
زمانی که پامو از اونجا بزارم بیرون..همه ی نگاها سمتم بود..چشم ندارن ببینن
آدم یه ذره ؼذا می خوره...رسیدیم خونه- ...شماها برین تو...من یکم دیرتر
میام ...سامان-کجا می خوای بری؟ -پیاده روی ....سامان-منم میام ...سارا-وای
من خیلی خستم میرم بخوابم- ...باشه شبت زیبا ...سارا-زود برگردینا ...سامان-
باشه+...باهم توی پارک قدم میزدیم...فقط صدای خش خش برگایی که زیر
پامون له میشن شنیده میشه- ...بیا یه کم بدوییم...باید این ؼذاهارو هضم کنیم...
سامان-اینجوری که تا صبحم باید بدوئیم...تو همیشه اینقدر ؼذا می خوری؟ -
همیشه که نه...سر شرط بندی تا این حد خوردم....همین جور که زیاد می
خورم،اگه  ۲3روز هم لب به ؼذا نزنم چیزیم نمیشه ....سامان-پس بگو مثل
شتر می مونی...کوهانت کو؟ -به من میگی شتر؟! +دوئیدم دنبالش...یکم دوییدیم
کاریت ندارم...بیا با هم بدوییم+ ...بعد از  ۲ساعت دوییدن...رو صندلی پارکولو شدیم ...سامان-شبا حال میده تو پارک بدوییما...بیا هر شب همین کارو
کنیم- ...مگه خدا روزو ازت گرفته که شب بخوای بدوئی؟ سامان-آخه شب
خلوتتره ...حالش بیشترهِ - ....ا ....از اون لحاظ...می گم سامی جون اون هیکل
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گندتو بکش کنار،من یکم دراز بکشم+ ...گوشه ای از صندلی نشست....رو
صندلی دراز کشیدم ...سامان-سرتو بزار رو پام...سر درد می گیری- ...نه
راحتم ..سامان-خودتو لوس نکن دیگه+ ...سرمو بلند کرد و گذاشت رو پاش...
االن خوابم می گیره ها...اون وقت مجبور میشی تا خونه کولم کنی ....سامان-توکه مگس وزنی،پس مشکلی نیست- ...دستت درد نکنه هم شترمون کردی هم
مگس...دستی،دستی داری حیوونم می کنیا ...سامان-به دل نگیر...من عادت
دارم اینجوری از دیگران تعریؾ کنم- ...پس قربونت نمی خواد از من تعریؾ
کنی ...سامان-انتقاد چی اونو که می تونم؟ -نه مشکلی نیست ...سامان-یکم
جلوی خودتو بگیر....اندازه ی گاو می خوری- ....الزم نیست انتقاد کنی...در حد
همون سالمو احوال پرسی،راضیم+ ...مدتی گذشت چشمام داشت سنگین
میشد...حس کردم سامان داره با موهام بازی می کنه ..سامان-بهـــــــــار- ....
هــــــوووم ...سامان-اگه ۲روز بفهمی...کسی که تو زندگیت نقش مهمی
داره...بهت دروغ بگه،چی کار می کنی؟ -بستگی داره چه دروؼی بگه....
سامان-فکر کن یه دروغ بزرگ- ...هیچ وقت نمی بخشمش ...سامان-اگه اون
شخص مجبور بوده که بهت دروغ بگه چی؟ -اگه من براش ارزش داشته باشم
مسلما بهم دروغ نمی گه...حاال چه مجبور باشه...چه نباشه...خیلی بدم میاد یکی
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بهم دروغ بگه،حس می کنم طرفم داره دورم میزنه...درسته خودمم خالی زیاد
می بندم...ولی زود راستشو به طرفم می گم ...سامان-چه راهی وجود داره که تو
طرفتو ببخشی؟ -هیچ راهی وجود نداره...حاال چی شده که این سوالو می پرسی؟
سامان-همین جوری...کنجکاوی...می خواستم با شخصیتت بیشتر آشنا شم...بعد
از این جریانا می خوای چی کار کنی؟ -زندگی ...سامان-یعنی چی؟ -حاال کو تا
بعدا؟اصال ببین من تا اون موقع زنده هستم؟ +دیگه طاقت نیاوردمو چشمام بسته
شد...صبح که از خواب بلند شدم...تو اتاق خودم بودم...یعنی سامان منو کولم
خرس گندم کنن...عرضه نداشتی یه ذره صبر
سر
ِ
کرده آورده خونه؟!خاک تو ِ
کنی بیای خونه بکپی؟دیگه کار از کار گذشته،مهم نیست...دوش گرفتمو رفتم
پایین...سرمیز نشستم...بهتر تا خونه ی اینا هستم مراقب خوردنم باشم...ؼیر
مستقیم دارن می گن..انقدر چیز کوفت نکن بریز تو این حندق بال...یکم صبحانه
خوردم...تشکر کردم...همه با تعجب نگام می کردن ...جم-چیزی شده؟! سارا-
حالت خوبه؟! سامان-مریض شدی؟! -نــــــــــــــه!!!من خوبم ...سامان-پس چرا
چیزی نمی خوری؟! +می خوری می گن چرا می خوری...نمی خوری هم یه
جور دیگه اعتراض می کنن -خوب سیر شدم+ ...کسی چیزی نگفت...رفتم تو
اتاقم ....سامان اومد ...سامان-میگما،نکنه از حرفای دیروزم ناراحت شدی؟به
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خدا شوخی کردم- ..این چه حرفیه...من پرروتر از این حرفام که از چیزی
ناراحت شم ...سامان-خیالم راحت باشه که به خاطر حرفای من نیست؟ -بیشین
بینیم بابا...چه خودشم تحویل می گیره ...سامان-راستی4...روز دیگه نقشمونو
اجرا می کنیم...امشب نقشم کامل میشه،فردا همه چیزو بهت توضیح میدم- ...
خسته نباشی...اما جونه هر کی دوست داری،یه نقشه نکشی که این یارو بفهمه
دهنه جفتمونو سرویس کنه ها ...سامان-نه خیالت راحت باشه- ...فعال که
نیست..دستی دستی داریم خودمونو می ندازیم تو چاه ...سامان-انقدر منفی فکر
نکن،اگه کارمون تموم شه...زندگیمون بر می گرده به روال عادی- ...شاید برای
تو برگرده...اما فکر نکنم زندگی من تؽییر کنه+ ...زیر لب یه چی گفت که
نفهمیدم+ ...این  4روز عین برقو باد گذشت...البته اگر کتک خوردنای منو
نادیده بگیریم...چون واسه من قد یه قرن گذشت...جم و سامان بیش از حد
تصور،تو تمرینا سخت می گیرن ....قرار به جز من چند تا از دوستای سامان هم
کمکش کنن...دوستایی که هیچ وقت ندیدم ...االن ۲۱ش ِ
ب و ۱تایی بیرون از
خونه منتظر دوستاشیم که بیان دنبالمون...انتظارمون زیاد به پایان نرسید۱ ..تا
ون مشکی،با شیشه های دودی...اومدن...سوار یکیشون شدیم...جز ما ۱نفر
دیگه یکی پشت فرمون..یکی هم بؽلش...نشسته بودن...همگی سر تا پا مشکی
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پوشیدیم...اوناهم چهره هاشونو پوشوندن...کسی که بؽل راننده بود* ...سالم
آماده این؟ سامان-آره وسایلو آوردی؟ *تو اون کوله مشکیس- ...ببخشید شما
ماسکو از صورتت برداری؟ +چقدر بی
صدات خیلی آشناس...میشه اون ماس َ
شخصیته...تا این حرفو زدم روشو کرد اون ور...شک ندارم صداشو
شنیدم...بزار فکر کنم ...سامان-بیا اینو بزن به صورتت- ...یعنی فقط چشممون
معلوم باشه؟ سامان-خیلی دوست داری ویلیام بشناستت؟ +هیچی نگفتم...بلند شد
یه چیزی به کمرش وصل کرد...منم بلند کرد و به کمر منم زد -این چیه؟ سامان-
برای فرار الزم میشه+ ...هندزفیری کوچیکی به گوشش وصل و  ۲انگشترم
دستش کرد- ...از اینا به من نمی دی؟ سامان-تو احتیاجی نداری+ ...هـــــِــ چه
بهتر خفه شم...رسیدیم نزدیکای خونه ویلی...چراؼای ماشینو
ضایع شدمِ ..
خاموش کردن۱ ...تایی پیاده شدیم...حاال باید از  0خان رستم بگذریم...خدا کنه
نقشش بگیره...آخه چطور می خوایم از میون این همه محافظ رد
شیم...دوربینارو بگو...مقابل  ۲دیوار وایسادیم...تا اومدم دستمو بزنم به
دیوار ...سامان-دست نـــــــــزن...برق داره!!! -چـــــــی؟! +به دوستاش از
طریق گوشی آمار داد ...سامان-برقا رو قطع کنین،نزدیک دیواریم...باشه+ ...از
کیفش ۱تا وسیله ی کوچیک مکعبی در آورد ..سامان-اینو بگیر عین من بیا
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ماسکو که نمی دونم چیه رو
باال+ ...دستشو گرفت باال...دکمه ی اون ماس َ
زد...سرش حالت چنگک شد و ویــــــژ رفت باال،بهشم  ۲طناب مشکی بود...باز
دکمه رو زد و خودش کشیده شد باال...جلل خالق...چقدر خارجکیه...منم همین
جوری رفتم باال...داخل محوطه بودیم ...سامان-اینو بگیر...هر محافظی رو
دیدی...با این فوت می کنی به گردنش- ...حاال اومدیمو به جای دیگش خورد...
سامان-قبال امتحانتو پس دادی+ ...محافظای بیرونو با چیزی شبیه لوله ی
خودکار..که داخلش سوزنای ریز و ماده ی بیهوشی داره..بیهوش
کردیم...رسیدیم به در اصلی- ...در با اثر انگشت ویلی باز میشه یا کارت...اولیو
بی خیال...کارت داری؟ سامان-نه- ....ما رو اسگل کردی؟! +از جیبش  ۲زر
ورق(سِ لفون مانند)در آورد...دکمه ی اثر انگشت رو زد...ورقه رو چسبوند
بهش...در با یه تیک باز شد- ...چی کار کردی؟! سامان-در با اثر انگشت ویکی
هم باز میشه...منم اثر انگشت ویکیو برداشتم- ...بابا دمت گرم+ ...رفتیم داخل
باید خیلی احتیاط می کردیم که جلو دوربینا دیده نشیم ...سامان۱3-مین بیشتر
فرصت نداریم...اگه کارمون خوب پیش بره  03%کارا تموم میشه...آماده ای؟ -
آره+ ...با  ۲333بدبختی خودمونو رسوندیم به اتاق کار ویلی- ...اینجا دوربین
نداره؟ سامان-تنها جایی که دوربین نداره همین جاس- ...بقیه دوربینا چی؟
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سامان-بچه ها یه کاری کردن دیده نشیم -چجوری؟! سامان-االن وقت نداریم،بعدا
توضیح میدم+ ...داخل اتاقو زیرو رو کردیم،بلکه گاو صندوقشو گیر
بیاریم...پشت همه ی تابلمو ها،کتابخونه...گشتیم نبود- ...پس کجاست؟ سامان-
تو همین اتاقه شک ندارم...بازم بگرد- ...گشتم نبود...نگرد نیست+ ....نشستم
رو صندلی...آخ چقدر دماؼم می خاره...دیدم سامان حواسش نیست....دستمو تو
دماؼم کردم...آخـــــــــیش...راحت شدم...دستمال هم این دوروبرا نیست...پس
دستمو با چی پاک کنم؟ آهان زیر صندلی بهترین جا ِا ...دید هم نداره...دستمو
بردم زیر صندلی..دستمو حسابی تمیز کردم..تا خواستم دستمو بردارم...به یه
چیزی گیر کرد...فشارش دادم...دیوار  ۲قسمت باز شد ...سامان-چجوری درو
باز کردی؟! -هاااان؟!!اوووم....خوب...خوب ما اینیم دیگه+ ...یک راهروی
تاریک بود خواستم برم تو ....سامان-نـــــــرو!!! -چــــــــرا؟؟!!! سامان-دوست
داری خودتو به کشتن بدی؟؟؟!! -مگه چی کار کردم؟! +از کیفش ۱تا عینک در
آورد ....سامان-بزن به چشمت می فهمی+ ...عینکو زدم...نورای خطی قرمز و
دزدگیر...هم یه جور
دیوار ...سامان-این اشعه ها هم یه نوع
سبز ما بین ۱
ِ
ِ
َتلس..کافیه بخوری بهشون،چنان برقی می گیرتت که درجا خشک میشی....فقط
هم از طریقه این عینکا می تونی این خطا رو ببینی- ....چـــــــــــی
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میگـــــــــــــی؟؟؟؟؟!!! سامان-باید از اینا رد شیم...بزن بریم+ ...با سالم و
صلوات رد شدیم...چه گاو صندوق ؼول پیکری هم داشت ...سامان 0مین داشت
به گاو صندوق ور می رفت...ساعتشو نگاه کرد ...سامان-وای بدبخت شدم،دیگه
زمان نداریم- ....چرا؟کسی که چیزی نفهمیده!!! سامان-بعد از ۱3مین دوربینا
فعال میشه...دزد گیر هم صداش در میاد- ...واااای حاال چی کار کنیم؟؟!!!!
سامان-بهـــــــار- ...هااااان؟؟!!! سامان-اینجاست که به کمکت نیاز دارم- ...من
چی کار کنم؟! سامان-یکم زمان می خوام- ...از کجام در بیارم؟! سامان-سرشونو
گرم کن...نقشه ساختمونو که بلدی...یه کاری کن همه محافظا برن پشت بوم یا
باال...فقط  ۲3مین- ...فقط  ۲3مین؟ سامان-آره- ...چاییدی...که بعد خودت در
بریو من بمونمو یه ایل مرد؟ +اخماشو کرد توهم ...سامان-الزم نکرده کاری
کنی+ ....سرعت کارشو برد باال...دو دل بودم...منو آورده که کمک کنم...پس
نباید جا بزنم...از جام بلند شدم- ...فقط  ۲3مین+ ....خندید...از بین خطا رد
شدم،خواستم برم ....سامان-کارم تموم شد سریع میام پیشت+ ...بسم هللا گویان
از اتاق اومدم بیرون....نقشه ی کل ساختمون تو ذهنم بود...خواستم برم...صدای
آژیر بلند شد...به سمت پله ها دوییدم...نمی دونم چرا هوس کردم برم تو اتاق
ویلی...تؽییر مسیر دادم و وارد اتاقش شدم ...اوووؾ عجب اتاقه شاخی
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داره....از جیبم یه رژ برداشتم...تا بود این آرمو برای دخترت کشیدم...این هم
برای خودت...آینشو خوشکل کردم...اگه بفهمی من کیم که عممو میاری جلو
چشمم....از اتاق اومدم بیرون...از شانس مزخرفم،یه محافظ منو دید...با بی سیم
به بقیه خبر داد...باهاش درگیر شدم...خوشبختانه زور آنچنانی
نداشت....بیهوشش کردم..بزور کشیدمش یه گوشه که پیدا نباشه ...بی سیمو
برداشتمو الفرار...واای این امارت چقدر پله داره...یک طبقه دیگه مونده تا
برسم و اَد0...تا محافظ دنبالم بودن..می دوئیدم باال...اونام پشت سرم ۲...گلدون
خیلی بزرگو از کنار پله ها برداشتم،پرت کردم سمت پایین....تعادلشونو از دست
دادنو خوردن زمین....رسیدم به پشت بوم ...آخه دیگه کجا فرار کنم....این هم
جائه میگه برو اینجا؟فقط 6مین گذشته...خدایا خودمو سپردم به تو...از کجا در
برم....اینا هم سرو کلشون پیدا شد...اومدن دنبالم،منم همش اینورو اون ور می
پریدم...انگار داریم گرگم به هوا بازی می کنیم..یکی دستمو گرفت مجبور شدم
براشون حرکات موزون بیام...اون هم چه موزونی4...به...۲چند مین کتک کاری
کردیم....تعدادشون زیاد شد حدود  ۲0نفر....دیگه حریؾ  ۲0نفر نمیشم ...من
عقب می رفتم و اونا میومدن جلو....حاضرم بمیرم،اما دست اینا نیفتم...برگشتم
پشت سرمو نگاه کردم ...ای نــــــنه ارتــــــفاع .....رومو برگردوندم...دارن
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نزدیک میشن...خدایا خودت به دادم برس....بیا و معجزه کن،منو ؼیب
کنی...جونه خودم به هیچ کس هیچی نمی گم...قول می دم...قوله شرؾ...یا یه
بالیی سر اینا بیار...فقط نزار به من نزدیک شن...نمی کنی؟؟!!باشـــــــه!!!!اگر
بار گران بودیمو رفتیم...اگر نامهربان بودیم....می خواستیم نریم ولی به زور
مجبورمون کردن بریم و ما هم ِد برو که رفتیم ...رفتم لبه ی پشت بوم...چشمامو
بستم....خدایا این آخرین فرصته ها ...بـــــــــــرم؟؟؟ نبــــــــــود؟؟؟ باشـــــــه....
یهو یکی دستشو انداخت دور کمرمو...باهم پرت شدیم...چنان جیؽی زدم که مرده
و زندم جلو چشمم اومد....چشمامو باز کردم ....رو هوا تو بؽل سامان
بودم...عین کنه چسبیدم بهش....صدای شلیک اومد ...سامان-آآآآخ...بهار...یکم
کمتر منو فشار بده+ ...همون چیزیو که به کمرمون بسته بودیم....االن شد راه
نجاتمون...یه چیزی تو مایه های چتر نجات..ولی اون نبود...سرعتش
زیادتر...کال از اون جا دور شدیم...همون دستیو که انگشتر بودو برد باال ازش
ِ
یک نور خارج شد....بالخره فرود اومدیم...تا فرود اومدیم...همون ۱تا ون سریع
اومدنو،ما رو سوار کردن ...سامان-تموم شد...خیلی جلو افتادیم- ...مدارکو
برداشتی؟؟! سامان-آره...البته با کمک تو+ ....همونی که صداش آشنا میزد...
*همه ی مدارکو برداشتی؟ سامان-آره...چیزای به درد بخور زیادی پیدا
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کردم...دیگه نمی تونه از دستم فرار کنه+ ...جلوی در خونه پیادمون
کردن....رفتیم تو ....سامان رنگو روش پریده بود- ...چرا رنگت پریده؟ سامان-
چیزی نیست+ ....دیدم از دستش داره خون میاد- ...زخمی شدی؟؟!!! سامان-یه
خراش کوچیکه- ...بزار ببینم!!!! +لباسشو در آورد...از بازوش خون میومد...
تـــ...تو تیر خوردی؟؟!! سامان-نه...شانس آوردم از بؽل بازوم رد شده- ...بروتو اتاقت...برم یه چیزی بیارم دستتو پانسمان کنیم+ ...جعبه ی کمک های اولیه
رو بردم تو اتاقش...رو تخت نشسته بودو زخمشو نگاه می کرد..با بتادین
زخمشو شستشو دادم و براش بستم...گوشه ی بازوش یه خال کوچیک
داشت...حس کردم قبال هم این خالو دیدم- ...خال بازوت خیلی آشناس+ ...رنگ
نگاهش عوض شد ...سامان-خو..خوب خیلی ها خال اینجوری دارن- ...نه آخه
این رو مخمه..نمی دونم کجا دیدم ...سامان-بهتر بری بخوابی...منم می خوام
استراحت کنم...مرسی که کمکم کردی+ ...وااا این هم یه چیزیش میشه ها- ...نه
کاری نکردم...تو هم بهم کمک کردی...پس بی حسابیم...شب خوش ...سامان-
شب بخیر..خوب بخوابی+ ...اومدم تو اتاقم...با همون لباسام رو تخت دراز
کشیدم...این سامان هم جدیدا خیلی مشکوک میزنه...شاید من خیلی حساس
شدم...نمی دونم....خدایا آخرو عاقبت مارو به خیر کن+...نمی دونم چرا کالفمو
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خوابم نمی بره...دوش هم گرفتم اما فایده نداشت...نزدیک 0/03
صبحه...حوصلم خیلی سر رفته ...تیپ بیرون زدم و بی سرو صدا از اتاقم اومدم
بیرون...از جلوی اتاق سامان رد می شدم ...صدای حرؾ زدنش توجهمو جلب
کرد...من که عمرا اهل فالگوش وایسادن نیستم....االن هم رنگ در اتاقش
توجهمو جلب کرده..وایسادم درو نگاه می کنم...دیگه اگه صداش میاد به خودش
مربوطه ...سامان-آره فقط آخرین مرحله مونده ...اگه بیاد قیافش دیدنی میشه...
ؼلط کرد ...چه خبر از اون یکی؟ همون بهتر که من نبودم ...خیلی سیریشه...
منم بی خبر ...آره خوبه ...جدیدا خیلی نگرانم می کنه ...زیادی کنجکاو شده...
دارم می پیچونمش ...باید دست سارا رو طال گرفت ....نه حواسم هست...
+صداش نزدیک تر شد...سریع از پله هل اومدم پایین...و یه راست از خونه زدم
بیرون...یعنی این موقع صبح با کی حرؾ میزد؟چجوری سر از کارش در
بیارم...اصال به من چه...مگه من با اون چه نسبتی دارم؟ فضول مردم که
نیستم...اما حرفاش خیلی بو داره...تا حاال ازش چیزی ندیدم...اَخ داره دیوونم
می کنه...منظورش از اون حرفا چی بود؟؟انگار تو این دنیا به هیچ کس نمیشه
بهتر تا پرهام برگشت،بهار هم از مسافرت برگرده...تو خونه ی
اعتماد کرد...
ِ
خودم باشم راحتترم...هــــِــ خونه ی خودم،چه جو گرفتتم..کدوم خونه؟تو اینجا
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جایی رو نداری..دلم به حال خودم سوخت ...همیشه آرزو داشتم یکی منو یه
خاطر خودم بخواد...فقط خودم...نمی دونم هدؾ پرهام از اینکه منو گرفت
چیه...یا سامان،رفتاراش خیلی عجیبه...گاهی یه کارایی می کنه که حرص منو
در میاره ...جایگاه من تو زندگی اینا کجاست؟؟؟نمی دونم چرا همه ی ذهنم شده
پرهام...حتی گاهی سامان رو مثل پرهام می بینم.....نه نه از فکرش بیا
بیرون..باید قوی باشی،خودتو وابسطه ی هیچ کس نکن..این جور آدما ارزش
عشقو ندارن...بی خیال دنیا...خودمو عشقست ...حدودا  ۲ساعت پیاده روی
کردم...داشتم راه می رفتم که صدای جیؽو گریه از یک کوچه بلند شد...نزدیک
کوچه شدم4...تا ارازل یک پیرزن و ۱تا بچه ی کوچیکو دوره کردن...و می
خواستن کیفشو بزور ازش بگیرن ...پیرزن-خواهش می کنم کاری به ما نداشته
باشین...من پول زیادی ندارم،با این پول می خوام برای بچه هام ؼذا بگیرم...این
یه ذره پولو از من نگیرین* ...حرؾ نباشه کیفو رد کم بیاد+ ...از بچه ها
بزرگتر بهش می خورد 0،6سالش باشه...
یکیشون پسر و یکی دختر بود...پسر
ِ
پسر-آقا با مادر بزرگ من کاری نداشته باش وگرنه با من طرفی هااا+ ...مرد
یکی محکم کوبید تو گوشش..پسره پرت شد زمین و شروع به گریه کرد...
*خفشو آشؽال...گمشو کنار+ ...عجب آدم عوضیه...فقط هیکل گنده
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کرده...شعورش که هنوز پایینه...خیلی ناراحت شدم...رفتم جلو* ...بـــــــه بچه
ها مهمون داریم...خانم خوشکله خوش اومدین+ ...دوستاش برگشتن سمت
من...به همشون لبخند زدم...رفتم پیش پسر بچهه...نشستم رو زانو...اشکاشو
پاک کردمِ - ...ا مرد که گریه نمی کنه...اشکاتو پاک کن+ ...همین طور که هق
هق می کرد ...پسر-از اینا بدم میاد...منو زدن...مامان بزرگمم می خواستن
بزنن+ ...به نگاه به ارازل انداختم چه لبخند شتری به لباشونه...آروم در گوشه
پسره- :دوست داری ادبشون کنم؟ +با سرش جواب  +داد- ...پس تو مواظب
خانوادت باش،تا من حساب اینارو برسم...دیگه گریه نکنیا...باشه؟ پسر-باشه...
+بلند شدم دستشو گرفتم بردم یه گوشه...رفتم نزدیک اون 4تا...صدامو صاؾ
کار بسیار بسیار بدی انجام دادین که زور خودتون رو به
کردم- ..عزیزای منِ ..
بهتر ازشون عذر خواهی کنین..همه چی به
ضعیؾ تر از خودتون نشون میدینِ ...
خوبیو خوشی تموم شه+ ...همچین افتضاح خندیدن که اگه االغ َعر َعر می
کرد..صداش قشنگتر بود* ...بچه ها...ببینین این خوشکله چی می گه- ....چیه
جک گفتم؟عزیزم یه معذرت خواهی که این حرفارو نداره+ ...اومد نزدیکم...یه
دستشو گذاشت رو صورتم* ...عزیزم ما هیچ وقت از کسی معذرت نمی
خوایم...این دیگرانن که از ما طلب بخشش می کنن+ ...داشت صورتشو میاورد
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جلو...همون دستیو که رو صورتم بود،برداشتم چنان ضربه ای بهش زدم،صدای
استخوناش بلند شد...با آرنجم ۱بار محکم کوبیدم تو صورتش...یه داد خیلی بلند
زد و افتاد زمین ....دوستاش بهم حمله کردن اونم با چی؟؟؟یا چاقو یا
چوب...همین جور با هم درگیر بودیم...محض رضای خدا یه پرنده هم تو کوچه
پر نمیزد،حداقل دلم خوش باشه۱...تاشون فرار کردن۱..تای دیگم افتادن رو
پسر- ....اگه
زمین...همونی که کوبید تو صورت بچهه رو بلند کردم...بردم پیش ِ
دوست داری می تونی حسابی بزنیش+ ...پسرم نامردی نکرد....حسابی
نیل- ...گوشتو
زدش..اما انگار داشت نوازشش می کرد- ..اسمت چیه؟ پسر-دَ ِ
بیار+ ...گوششو آورد جلو...یه چیزی در گوشش گفتم...ازم فاصله گرفت...با
ذوق گفت ...دنیل-یعنی می تونم؟؟؟ +سرمو تکون دادم...رو به روی مرد
وایساد،کلی ژست اومد...خندم گرفت...دستشو مشت و یه فوت هم بهش
کرد...چنان با مشتش کوبید زیر شکم یارو که خودم گرخیدم...مر ِد افتاد
زمین...دنیل هم ذوق زده باال و پایین می پرید و دختر کوچیکم براش دست
میزد...آخی چه ذوقی می کنن...برگشتم رفیق مر ِد رو ببینم که یه چاقو اومد
سمتم...خودمو کشیدم عقب ولی شدت ضربش زیاد بود و چاقو اندازه ی  ۲بند
انگشت رفت تو شکمم..نزاشتم چاقو رو بیشتر فرو کنه،دستشو گرفتمو چاقو رو
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کشیدم بیرون...با پام چند ضربه پشت سرهم به ترتیب...ساق
پا...زانو...رون...کمر....بازو .....در آخر به گردنش زدم...چرخیدمو با پام
کوبیدم تو دهنش....بیهوش افتاد رو زمین ...واقعا هیچ جا ایران خودمون
نمیشه...اگه تو ایران تو یک جای خلوت بین  ۱نفر یه دعوای کوچیک بشه۲...
قشون آدم جمع میشه اینارو از هم سوا کنه که با خودت می گی این همه آدم از
کجا پیداشون شد...اما اینجا اگر جنازتم بیوفته...کسی نمی گه خرت به چند منه...
پیرزن-خانم حالت خوبه....وااای تو زخمی شدی+ ...دستمو گذاشتم رو
بهتر از
شکمم...همینجور ازش خون میومد- ...نه خوشبختانه زیاد عمیق نیستِ ..
این جا برین...اینجا خیلی خطر ناکه ....پیرزن-پس بزار برات یه تاکسی
بگیرم+ ....کمکم کرد تا سر کوچه رفتیم...چشمام سیاهی می رفت...با این قیافه
نمیشد بیمارستان برم...اگه کاله گیسمو بردارن و بفهمن مدارکم تقلبیه دخلم
اومده...شانس آوردم خر زورم وگرنه هر کی جا من بود در جا َقش می
کرد...منتظر تاکسی شدیم...حاال مگه ماشین میاد..منم عین خجسته ها دستمو رو
شکمم فشار می دادم خونش بند بیاد...اما مگه بند میومد...احساس ضعؾ شدید
داشتم...یه تاکسی اومد..تا نشستم تو تاکسی دیگه هیچی
نفهمیدم+ **************...کم کم چشمامو باز کردم...تو یه اتاق کوچیک بودم
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که تنها وسیلش شامل۲:تخت آهنی قدیمی و یک کم ِد...شکمم می سوخت و درد
داشتم...نیم خیز شدم...دردم بیشتر شد ولی با این حال باید بلند شم ...نگاهم به
ساعت افتاد...وااای  1شبه؟؟؟؟به سامان زنگ نزدم....وسایلم کنار
تخ ِ
ت...لباسمم عوض شده...از کیفم گوشیمو برداشتم...لعنــــــتی گوشیم شارژ
نداره...حاال چی کار کنم؟؟؟؟در اتاق باز شد و دنیل اومد تو ...دنیل-سالم
خانم..بیدار شدین؟؟؟زخمتون خوب شد؟ -سالم گل پسر....آره خوب شد...بگو
ببینم اینجا کجاست؟ دنیل-خونه ی ما- ....من اینجا چی کار می کنم؟ دنیل-شما
حالت بد شد...مامان بزرگم آوردت خونمون+ ...صدای مامان بزرگش بلند شد...
پیرزن-دنیــــــل....مگه نگفتم سمت اون اتاق نرو؟؟؟ +اومد تو ...پیرزنِ -ا خدارو
شکر به هوش اومدین کم کم داشتم نگران میشدم- ...وقت بخیر...ببخشید من
یکم گیج میزنم،میشه برام توضیح بدین من چطور سر از اینجا در آوردم؟ پیرزن-
وقتی سوار ماشین شدی از حال رفتی...منم نمی دونستم آدرس خونت
کجاست...از طرفی پول هم نداشتم بخوام ببرمت بیمارستان...هر چی پول داشتم
کرایه ماشین دادم و آوردمت خونم...همسایمون پرستا ِر...اون کمکت
کرد...شکمت بخیه خورده...تا  ۱هفته ی دیگم می تونی بخیتو بکشی...ممنونم
ازت که کمکمون کردی- ....منم باید از شما تشکر کنم ...پیرزن-راستش می
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دونی...خوب...خوب...خوب چیزه...یعنی- ...با من راحت باشین ...پیرزن-
شرمنده...چیزی تو خونه نداریم ازت پذیرایی کنیم...راستش من با پسرمو ۱تا
نوه هام زندگی می کنم...پسرم ورشکست شده...االن هم بعد از  4ماه بی کاری
کار...ولی هرچی در
سر کار میره...اونجا به عنوان یه بادیگارد مشؽول به ِ
میاره،باید بدهیاشو پرداخت کنه...یک مقدار خرج خوراک میده که اندازه یک
هفتمون میشه....ازش خواستم خونه رو بفروشه،قبول نکرد گفت این تنها چیزیه
که داریم ...با نوه هام رفتم تا بتونم یه شؽلی رو برای خودم پیدا کنم و براشون
یکم خرید کنم که این اتفاق افتاد- ...نوه هاتون چند سالشونه؟ پیرزن-دنیل 6
سالشه و دورا هم  4سال- ...نگران نباش همه چیز درست میشه...ؼصه
نخور ...پیرزن-من از بابت خودم نگران نیستم...عمر خودمو کردم...اما نگران
این بچه هام- ..پس مادرشون چی؟ پیرزن-تو یک تصادؾ فوت می کنه- ...واقعا
متاسفم...اسم خودتون چیه؟ پیرزن-ایزابل- ...چه اسم قشنگی منم آنام ....ایزابل-
چهره ی زیبایی داری- ...ممنونم...شما تلفن دارین؟ ایزابل-به خاطر بدهی قطع
بهتر باید یه
شده+ ...دیگه هیچی..برم خونه زندم نمیزارن...قبل از اینکه برم
ِ
کاری کنم- ...من اینجاهارو بلد نیستم...می تونم با دنیل برم بیرون؟ +یکم نگام
کرد ...دنیل-مامی بزار بــــــــــرم ....ایزابل-باشه فقط زود برگردین- ...ممنونم که
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بهم اعتماد کردین+ ...جوابم فقط یک لبخند بود...با دنیل رفتیم بیرون...کلی برا
خونشون خرید کردم...برای دنیل و دورا هم خوراکی های جور واجور
گرفتم...حتی اسباب بازی هم خریدم..این وسایل برای  0هفتشون کافیه..رسیدیم
دم خونشون- ....دنیل تو برو خونه...مادر بزرگتو صدا کن بیاد ...دنیل-مگه تو
نمیای؟ -چرا میام....بدو برو تو ....دنیل-باشه ولی اول صورتتو بیار جلو- ....
چرا؟ دنیل-بیار کار دارم+ ...صورتمو بردم جلو...لپمو بوسید ...دنیل-من اگه
بزرگ بودم حتما بهت پیشنهاد ازدواج می دادم چون هم خیلی قوی ای هم خیلی
خوشکل+ ...خوراکی ها و اسباب بازی هایی که برای خودش بود رو برداشت و
رفت تو...دستمو گذاشتم رو صورتم...این پسر چشم عسلی چقدر شیرینه...ببین
وروجک از االن چه حرفایی میزنه ...همه ی وسایلو جلوی در گذاشتم...با یکم
پول...از خونه دور شدم...فقط صبر کردم تا بیاد و وسایلو برداره ...ایزابل اومد
وسایلو دید....اطرافشو نگاه کرد...بعد از چند مین ایستادن...داد زد ..ایزابل-هر
جا که هستی ازت ممنـــــــــونم+ ...وسایلو برد داخل...وقتی خیالم راحت شد منم
سر خیابون تاکسی گرفتم و پیش به سوی خونه************************* ...
ساعت  ۲/03رسیدم...همه ی چراؼا خاموش بود...بی سر و صدا وارد خونه
شدم ...سامان-تا این وقت شب کدوم گوری بودی؟؟؟ +رو کاناپه دراز کشید و
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دستشم رو پیشونیشه- ...سالم...منم خوبم...بیداری هنوز؟؟؟ سامان-جواب سوال
منو بده- ...یه کاری پیش اومد نشد خبر بدم...شارژ گوشیم تموم شده+ ...از
جاش بلند شد و اومد رو به روم ...سامان-به همین راحتی؟نشد خبر بدی؟شارژ
گوشیتم تموم شد- ...آره دیگه+ ...با تحکم ....سامان-کجا بودی؟ -خونه ی یکی
از دوستام ...سامان-تو اینجا هیچ دوستی نداری..دروغ نگو- ...تازه باهاش آشنا
شدم ...سامانِ -ا دوست پسرته؟؟ -چرا چرتو پرت می گی؟! سامان-فعال که تو
داری چرتو پرت تحویلم میدی- .....بــــــــــس کن....بهتر به مسائلی که به تو
مربوط نیست دخالت نکنی ....سامانِ -ا می خوای نشونت بدم چی به من ربط
داره؟؟؟ +اومد جلو....رفتم عقب...انقدر اومد تا خوردم به دیوار۱...تا دستشو
بهتر راستشو بگی...من
رو دیوار ما بین صورتم گذاشت- ...تو چته؟؟!!! سامانِ -
صبرم خیلی کمه- ...آخه چرا باید دروغ بگم؟ سامان-خونه دوستت بودی
قبول....تا این وقت شب خونه ی یک ؼریبه چی کار می کردی که حتی فرصت
یه زنگ زدنم نداشتی؟ -به خدا تلفن نداشتن ...سامان-از بیرون زنگ میزدی- ...
نمی تونستم ...سامان-چرا؟ +سرمو انداختم پایین....چی بهش می گفتم؟می گفتم
آرنولد بازیم گل کرده شدم سوپر من دیگران؟همینم مونده بفهمه چاقو خوردم...با
دستش سرمو آورد باال...سالن تاریک بود و صورتشو درست نمی دیدم...
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سامان-از صبح تا االن ۲333تا فکرو خیال به سرم زده....با خودم گفتم نکنه
بالیی سرش اومده ...نکنه فرار کرده...شاید از من دلخوره....اگه تصادؾ کرده
باشه چی؟اون االن جز من کسی رو نداره ...همه جا که فکر می کردم رفته باشی
سر زدم...وقتی نا امید شدم،تو بیمارستانا دنبالت گشتم ...اما انگار آب شدی
رفتی زمین...همش به خودم فوش می دادم،چرا مراقبت نبودم...چرا حواسم
بیشتر بهت نبود ..اون وقت تو خیلی راحت اومدی می گی خونه دوستم
بودم؟یعنی حتی یک لحظه هم به من فکر نکردی؟ نگفتی چی به من می
گذره؟اصال من تو ذهنت هستم؟؟انقدر که من به فکر تواَم تو به فکر من هستی؟
هـــِــ منو باش چه برنامه ریزی هایی واسه آینده داشتم...اما تو همه رو دود
کردی رفت هوا ...انگار تو این دنیا هیچ کسی برات ارزش نداره...فقط خودتو
می بینی...اوایل از بی خیالیت خوشم میومد ..ولی االن داره آزارم میده...تو هیچ
چیزیو جدی نمی گیری+ ...ازم فاصله گرفت...برگشت دستشو گذاشت پشت
گردنش ...سامان-اگه خیلی دوست داری همه نسبت بهت بی اهمیت
باشن...باشه،من دیگه کاری به کارت ندارم+ ...دستمو گذاشتم رو شونش- ...
سامان من+ ....دستمو جوری پس کشید،پرت شدم رو میز شیشه ای
کنارم...شانس آوردم با صورت نیوفتادم...شیشه زیر بدنم خورد شد...پایه ی میز
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هم رفت تو شکمم که باعث شد دوباره خون ریزی کنه...دلم می خواست اون
لحظه داد بزنم از زور درد...ولی یک ذره هم صدام در نیومد...دستش دور بازوم
حلقه شد،خواست بلندم کنه- ....به من دست نزن...قرار شد دیگه کاری به کار
هم نداشته باشیم+ ....دستشو پس زدم...تمام انرژیمو جمع کردم و بلند شدم...
خوب بود منم مثل خودش پرتش می کردم؟؟؟وحـــــشی ...سامان-از جات تکون
نخور برم چراؼو روشن کنم+ ...نگا تِــــــــــر زد به لباسی که ایزابل بهم
داده...تا دور شد،سریع از پله ها اومدم باال...در اتاقو باز کردم و اومدم تو...تا
خواستم درو ببندم در به شدت باز شد و پرت شدم رو زمین...چراغ روشن
شد...نور چشمامو میزد...دستمو گذاشتم رو چشمم و با داد- :امشب چتـــــــــه
تو؟؟؟از دستت شدم عین گوشت کوبیده...جونه سالم به در ببرم خیلیه...خاموش
کن این لعنتیـــــــــو+ ...صداش نیومدِ - ...د میگم خاموش کن چشمم کور شد...
+یهو لباسم رفت باال6...متر از جا پریدم...خواستم از جام بلند شم...دستشو
انداخت دور کمرمو نزاشت-...چــ...چی...چی کار می کنی؟! سامان-این چیه؟!چه
بالیی سرت اومده؟! +اخمام رفت تو هم- ....به خودم مربوطه+ ....سرم داد
زد ....سامانِ -د حرؾ بزن لعنتی چه بالیی سرت آوردن؟؟!! -با چند نفر درگیر
شدم...یکیشون بهم چاقو زد...تا شب بیهوش بودم...یه پیرزنه کمکم کرد...
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سامان-برا چی انقدر از خودت قلدر بازی در میاری؟؟اگه بالیی سرت میومد من
باید چی کار می کردم؟؟!! -نترس از پس خودم بر میام ...سامان-اگه برمیومدی
که به این روز نمی افتادی...چرا شکمت خون میاد؟! -وقتی پرت شدم،شکمم
گرفت به پایه ی میز شیشه ای..بهش فشار اومده اینجوری شده ...سامان-بیا
ببرمت دکتر- ...الزم نیست...پانسمانمو عوض کنم درست میشه+ ...بلند شد رفت
جعبه ی کمک های اولیه رو آورد...نشستم رو صندلی- ...وسایلو بزار رو
میز...بهتر بری بخوابی ...سامان-بابت رفتارم معذرت می خوام...موقعیت منم
درک کن...داشتم می مردم از نگرانیِ - ...ا همیشه هر کاری دلت می خواد می
کنی..بعد می گی ببخشید؟ سامان-خوب دفعه ی آخرمه....باشه؟؟؟ -نباشه....
سامان-لوس نشو دیگه- ...دفعه ی دیگه اگه کاری کنی..جفت پا میام تو
صورتتا .....سامان-باشه هر چی تو بگی...حاال میزاری پانسمانتو عوض کنم؟ -
نــــــــه....مگه خودم چالقم؟؟؟ +اصال به حرفم توجه نکرد...دستمو گرفت،از
صندلی بلند شدم...خودش نشست رو صندلی ...سامان عین دخترای خوب وایسا
تا پانسمانتو عوض کنم+ ...لباسمو زد باال و پانسمان اولی رو باز کرد...دقیق
شکممو با بتادین شستشو داد...شکمم به قدری می سوخت که می خواستم
چشمای سامانو از کاسه در بیارم...بلند شد باندو دور تا دور کمرم بست،گفت
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بهتر ...با خودم گفتم...بزار برای بار اول،خودمو واسه یکی لوس کنم
اینجوری
ِ
ببینم چجوریه...چشمامو هی چپو چوله کردم...چشم خماری این
شکلیه؟؟؟!!!لبمو کج و ماوج کردم...اصال می گن طرؾ لبشو جمع
کرد،چجوریاس؟؟نکنه همون لب ؼنچه ایه؟؟؟!! بزار امتحان کنم..خودمو تو آینه
دیدم،چشمام که چپه!!!لبامم(شرمنده)انگار می خوام بپرم یکیو ببوسم...داشتم تو
آینه خودمو آنالیز می کردم..نگام به سامان افتاد ...سامان-می گم مطمئنی سنگ
تو سرت نزدن؟!!این کارا چیه می کنی؟! ِ -ا...تو از کی داری منو می بینی؟!
سامان-از همون موقعی که قیافتو َچ َپر چالقی می کردی- ....درست صحبت
کنا...داره بهم بر می خوره ....سامان-هیچ کی نه اونم تو؟! +بزار ببینم می تونم
خرش کنم...با قیافه ی خیلی مظلومانه...لب ورچیدم...دیگه چشمامو چپ نکردم
که بگرخه....سرمم کج - ...سامان جووونــــــــــم+ .....ابروهاشو داد باال...
سامان-هـــــــووووم+ ...این هووم گفتن منم به این سرایت کرده- ...از صبح
هیچی نخوردم...فشارم پایینه...کلی هم خون از دست دادم...از صبح تا االن 0تا
آدامس خوردم،که فقط شیریش باعث شه قش نکنم...یه چیزی درست می کنی
بخورم؟؟؟ سامان-تو از صبح هیچی نخوردی؟! +سرمو تکون دادم- ...
اووهوووم ...سامان-باشه میرم پایین..برات ؼذا گرم کنم- ...ملسی عجقم....
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+رفت پایین...اووووق...ملسیم تو حلقش...اَه چندش...این حرفا چیه ..لباسمو
عوض کردمو رفتم پایین...نشستم رو میز...برام همه چیز گذاشت...خودش
نشست کنارم ...سامان-ببین برات چه میز رنگی درست کردم...خوبه؟ -
عالی...دستت درد نکنه...خودتم بخور تنهایی مزه نمیده ...سامان-باشه ....باید
سیر،سیر
همشو بخوریا- ...نترس االن میزو درو می کنم 6،0+ ..لقمه خوردم ِ
شدم...واقعا من چم شده؟!نکنه مریض شدم؟!چرا نمی تونم هیچی بخورم؟!آره
دیگه این درد گرفته ها از بس چشمم زدن...نگا از خوراک افتادم ...سامان-پس
چرا هیچی نمی خوری؟ -نمی دونم چرا اصال میل ندارم ...سامان-تو؟؟؟بی
میلی؟؟!!! -خودمم در عجبم سامان-حاال به زور یکم دیگه بخور...دستاتم
سر ِد...فشارت پایینه- ...آخه نمی تونم ....سامان-صبر کن خودم برات لقمه می
گیرم- ...نه...اصال جا ندارم ....سامان-یعنی چی؟باید ؼذاتو بخوری- ...بچه چرا
زور می گی...تو که میدونی من دست رد به ؼذا نمی زنم+ ...از جام بلند
شدم...دستمو کشید،افتادم رو صندلی تو بؽلش ...سامان-تا ؼذاتو نخوری نمی
زارم بری- ...مگه زوره؟؟!! سامان-آره زوره+ ...می خواستم از دستش فرار
کنم...مگه میشد؟؟؟ناچار رو پاش جا خوش کردم...شدم عین بچه ها ...خودش
بهم ؼذا میداد...حتی آب هم می خواستم بخورم خودش لیوانو می گرفت
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جلوم...با دستمال دور لبومو پاک می کرد ...چقدر این بشر
آقاست...مهربونه...دیدم خودش ؼذا نمی خوره همش داره به من ؼذا میده...منم
براش لقمه می گرفتمو به زور به خوردش می دادم...هـــِــ چه حرکت عشقوالنه
ای- ...دستت درد نکنه خیلی چسبید ..سامان-دست تو هم درد نکنه...خیلی مزه
داد...می خوای از این به بعد همین جوری ؼذا بخوریم؟ -دیگه روتو زیاد
نکن...باز بهت خندیدم جو گرفتت؟؟؟ سامان-بیا و خوبی کن ...سامان خان بیا
این هم دستمزدت...تحویل بگیر- ...ببین من بهت افتخار دادم باهات ؼذا
خوردم ...سامان-خجالت بکش...تو باید از خوشحالی بپری ماچم کنی...اینجوری
بهت ؼذا دادم- ...چی من؟!دیگه چی؟؟تو باید این کارو کنی...منم بهت ؼذا
دادم+ ...جفتمون هم زمان لپمونو کج کردیم و آوردیم نزدیک- ...بدو ...سامان-
زود باش- ...سریع ...سامان-بجنب- ...عمرا این کارو کنم ...سامان-اصال زیر
بار برم+ ...یعنی تا صبح می خوایم کل کل کنیم؟؟؟خودم به شخصه نه اعصابشو
دارم نه حوصلشو...بی خیال این مسخره بازیا- ...میگم+ ....هم زمان رومونو
برگردوندیم...چون فاصله ی صورتمون خیلی کم بود...به خاطر همین لب هامون
رو هم دیگه قرار گرفت...شکه شدم...نباید بزارم این اتفاق بیوفته...ازش فاصله
گرفتم...خواستم بلند شم...دستمو گرفت..به صورتش نگاه نکردم - ...سامان
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دستمو ول کن ...سامان-بهار من دیگه نمی تونم+ ...چند مین سکوت بینمون بر
قرار شد ...سامان-خوبه که نگاهتو ازم می گیری...اینجوری راحت تر می تونم
صحبت کنم...صحبت که نه اعتراؾ...می خوام یه حقیقتی رو بهت بگم...دیگه
نمی خوام سکوت کنم...هر چه بادا باد...ولی ازت می خوام خوب به حرفام گوش
کنی+ ...چند وقت بود می خواستم بدونم چه حقیقتی رو ازم پنهون
کرده...جونش در بیاد مگه می رفت سر اصل مطلب ....سامان-بهار
متاسفم...شاید از من بدت بیاد...شاید بگی خیلی پستم...ولی من+....تا خواست
حرؾ بزنه صدای جم اومد...سریع از بؽلش اومدم بیرون ...جمِ -ا سالم شما
اینجایین؟ -سالم استاد ...جم-علیک سالم...آخه دختر خوب نمی تونی یه خبر
بدی کجایی؟یا اصال چی کار می کنی؟ -شرمنده به سامان هم توضیح دادم،شارژ
موبایلم تموم شده بود ...جم-سعی کن دیگه کسی رو اینجوری نگران
نکنی...امروز برای هممون روز سختی بود+ ...تو دلم گفتم نگران شدیو با خیال
راحت خوابیدی؟! -بله چشم...تکرار نمیشه ...جم-بهتر بری بخوابی+ ..چی چیو
بری بخوابی...این تازه می خواست زبون باز کنه- ....االن میرم ولی با سامان
کار دارم ...جم-ای بابا حاال کارتون رو فردا انجام میدین...برو بخواب+ ...تو
روحت جم که باز کارو عقب انداختی...شب بخیر گفتم و اومدم تو اتاقم...کلی هم
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فوش های رکیک نثار روح جم کردم که بی موقع جایی حاضر نشه...باز هم باید
صبر کنم 0 ***************** ...روز از اون شب تاریخی گذشت،معلوم نیست
این جم ذلیل نشده اون شب چی به سامان گفت که می گه من نمی خواستم بهت
چیزی بگم ...سر کارت گذاشتم یکم بخندیم ولی تابلوئه داره دروغ می
گه...دوست دارم خرخره جمو بجوئم...آخه آدمم انقدر نخود هر آش؟؟ خانوادگی
نشستیم و داریم فیلم می بینیم...گوشی سامان زنگ خورد ....سامان-
بله؟....سالم....ممنون....جدی؟با شه تا نیم ساعت دیگه می رسیم0+ ...تایی
چشممون به سامان بود ...جم-چی شده؟ سامان-بهار...بدو حاضر شو...ویلیام از
سفر برگشته...می گن خیلی عصبانیه...همه رو احضار کرده- ...نکنه فهمیده ما
از خونش دزدی کردیم؟! سامان-نه موضوع اصال این نیست....آماده شو بریم
خبر+ ...سریع کارامو کردم و رفتیم خونه ویلی...همه ی بادیگارداش
ببینیم چه ِ
بودن...پرهام..ویکی..ویلی ...بدون اینکه سالم کنیم گوشه ای وایسادیم...فقط
سرمونو تکون دادیم ...ویلی-همگی خوب می دونین از بی عرضه بودن
متنفرم...بعضیاتون واقعا بی عرضه این...می دونین که سزای آدم بی عرضه
چیه؟اون چند نفریو که قسمت دوربین و محافظای اتاقم بودن رو بیارین+ ...اوه
اوه...سرو صورتشون پکیده...چقدر وحشیه این مرتیکه!!!آخه چه پدر کشتگی
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باهاشون داره؟؟!!  ۲3نفرشونو آوردن،انداختن جلوی پای ویلی ....ویلی-شما
بی عرضه ها حریؾ  ۱نفر آدم نشدین؟؟چطور کسی جرات می کنه منو تهدید
کنه؟حالم از همتون بهم می خوره+ ...اسلحشو از جیبش در آورد...رنگم
پرید...می خواد چی کار کنه؟؟!!!همشون التماس می کردن...نکنه اینا به خاطر
ما بالیی سرشون بیاد؟؟!!تو یه چشم به هم زدن همشونو با یه تیر خالص
کرد...فکم چسبید زمین...نمی دونستم چی کار کنم ...ویلی-اون یکی رو پیداش
کردین؟ +یکی از محافظا* :بله همون طور که دستور دادین...بردیمش همون
جا ...ویلی-اینا رو جمع کنین...می ریم سر قرار+ ...همگی بلند شدن رفتن
بیرون ...سامان در گوشم ...سامان-خواهش می کنم آروم باش+ ...دستمو کشید
و برد تو ماشین...نمی دونستم کجا می خوایم بریم...اصال صدام در نمی
یومد...اگه می دونستم این همه آدم به خاطر یه سری مدارک راحت جونشونو از
دست می دن...هیچ وقت با سامان همکاری نمی کردم...هنوزم باورم
نمیشه،چطور دلش اومد...خیلی راحت بکششون ...رسیدیم نزدیک یه پل...کال
0تا ون...لیموزین ویلی...ماشین سامان بود...همگی پیاده شدیم ...ویلی-بیارینش
بیرون+ ...همون مردی بود که اولین نفر باهاش دعوا کردم ...مرد-آقا
التماستون می کنم...خواهش می کنم...کاری به خانوادم نداشته باشین...من همه
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ی سعیمو کردم اما اون خیلی از من قوی تر بود ...ویلی-مگه قرار دادو
نخوندی؟؟خودت امضاش کردی،با همه ی شروط..من تو کارم جدیم...شوخی هم
ندارم..به خاطر فرارت باعث شدی خانوادت جونشونو از دست بدن+ ...مرد داد
زد :مرد-نـــــــــــه!!!!!تو چــــــــی کار کــــــــــردی؟؟؟!!!!! +ویلی شونه هاشو
انداخت باال....به یکی عالمت داد...از تو ون یه پسر بچه آوردن...پشتش بهم
بود ...ویلی-اگه می خوای حداقل این یکی زنده بمونه...بهتر خودتو از پل پرت
پسر هم
کنی پایین ...مرد-خواهش می کنم....اون جز من کسی رو نداره+ ...هم ِ
مر ِد زجه می زدن....دلم ریش شد سامان بازومو گرفته بود...خواستم برم جلو
نزاشت ...ویلی-پس نمی خوای بری؟باشه خودت خواستی...پسررو بندازین
پایین+ ...بچهه همش تقال می کرد ۱...نفر زیر بازوشو گرفتن و نمی زاشتن
تکون بخوره...بردنش نزدیک پل...خواستن بندازنش...باباش داد زد ...مرد-
نــــــــــه!!!!!!!!!!صبر کنین...باشه قبول...می پرم...فقط کاری به کار پسرم
نداشته باشین+ ..رفت پیش پسرش...نشست رو زانو...بؽلش کرد...نفهمیدم چی
میگه...ولی هردوشون خیلی گریه می کردن...بعد از مدتی...باباش بلند شد رفت
نزدیک پل...رو شو سمت ویلی برد ...مرد-برای آخرین بار ازت خواهش می
کنم...بزار کنار پسرم باشم ....ویلی-هیچ بخششی در کار نیست+ ...مرد ناامید
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سرشو برگردوند...رفت لبه ی پل...حالم داشت به هم می خورد...همیشه از
ارتفاع بیزار بودم...حاال یه خاطره ی طالیی هم نصیبم میشه....طاقتم تموم
شد...خواستم حرؾ بزنم ...وااااای خدای من نــــــــــــه....خودشو پرت کرد
پایین...بچهه برگشت و شروع به جیػ زدن کرد ....چــــ...چــــ...چــــــــی؟؟
؟!!!!!!دنیــــــل؟؟؟!!!!یعنی اون بابای دنیل بود؟؟!!!ای خدا،من چی کار
کردم...پس اون پیرزنه و دورا رو کشتن؟؟؟!!اشک تو چشمام جمع شد....به
خاطر این کارم هیچ وقت خودمو نمی بخشم ....ویکی...پرهام ...سامان...هیچ
کدوم هیچ کاری نکردن....حالم از همشون به هم می خوره ....و اما
ویلی....ازش متنفرم ...متنفر ....ویلی-پسررو بندازین پایین...پیش پدرش باشه
بهتر+ ...چــــــی؟؟!!!این چی گفت؟؟!!!می خواد چی کار کنه؟؟!!!نامرد ترین
ِ
مرد روزگار همین ویلیه .....دنیل همش جیػ میزد...بزور بردنش دم پل...دستمو
بزور از دست سامان کشیدم بیرون و دویدم سمت دنیل...جیػ زدم- ...
نــــــــــــه!!!!+ویلی برگشت سمتم...دنیل تو لحظه ی آخر بیهوش شد...بؽلش
کردم- ...اون یه بچس...ازتون خواهش می کنم..کاری بهش نداشته باشین...این
که گناهی نداره+ ...ویلی ابروهاشو انداخت باال ...ویلی-به چه جراتی تو کار من
دخالت می کنی؟ -من تو کارتون دخالت نکردم...فقط ازتون یه خواهش
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کردم...همین+ ...کمی فکر کرد ....ویلی-بر فرض قبول کنم و از خیر این
بگذرم...تو برام چی کار می کنی؟ -من؟!کاری ازم بر نمیاد ...ویلی-چرا بر
میاد...اگه بتونی کاریو که می گم انجام بدی...حاضرم از جون این بچه بگذرم..و
اما اگه نتونی...هم جونه خودتو از دست میدی هم این بچه زنده نمی مونه- ...
قبول ....ویلی-قبول؟!نمی خوای بدونی چه شرطی دارم؟! -هر چی باشه قبول می
بهتر بریم خونم و راجع به این موضوع صحبت
کنم ...ویلی-بسیار خوبِ ....
کنیم- ...بله فقط اجازه بدین سامان این بچه رو ببره خونه ی خودمون ...ویلی-تا
اتمام کارت نمیشه...بچه پیش من می مونه- ...نترسین کارمو انجام میدم...می
تونین برامون محافظ بزارین که فرار نکنیم...خودمم می دونم سزای آدم خیانت
کار چیه ...ویلی-باشه بچه رو بده خودت بیا تو ماشین ما- ....بله+ ...دنیلو بلند
کردم و رفتم پیش سامان....چشماش قرمز و از عصبانیت سرخ شده بود...منم
دست کمی از اون نداشتم ....سامان-برا چی+ ...دندونامو رو هم فشار دادم و از
روی دندونای کلید شدم- .....کافیه یک کلمه ی دیگه حرؾ بزنی...خدا
شاه ِد....کاری می کنم زندگیه هممون به باد بره...بهتر حسابی مواظب دنیل
باشی...اگه یک مو از سرش کم بشه...فقط یک مو،من میدونم و تو+ ...یک
قطره اشک از چشمم چکید پایین...دست خودم نبود...االن موقع گریه
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نیست...نباید زود به دیگران اعتماد کنم...نگاه چوبشم خوردم...برگشتم و سوار
ماشین ویلی شدم...رؼبت نمی کردم تو صورت هیچ کدومشون نگاه کنم...تا
لحظه ای که برسیم خونه ویلی هیچ کس حرفی نزد4...تایی رفتیم تو اتاق
کارش...رو صندلی نشستیم ...ویلی-چرا می خوای جون این بچه رو نجات بدی؟
بهتر جواب ندم ...ویلی-می خوام بدونم- ...ممکنه ناراحت بشین ...ویلی-
 ِاشکالی نداره بگو+ ....زل زدم تو صورتش- ...من مثل شما خیلی دل گنده نیستم
که جلوم زارتو زورت آدم بکشن،ککم هم نگزه ....ویکی-با پدر من درست
صحبت کن+ ...زل زدم به ویکی خواستم جوابشو بدم...صدای خنده ی ویلی بلند
شد ...ویلی-اشکالی نداره...پس من خیلی دل گندم...تا حاال بهش فکر نکرده
بودم+ ....این یارو هم اسگله...داره به چی می خنده؟!وقتی خنده هاش تموم
شد ...ویلی-خوب دختر شجاع آماده ای شرطو بگم؟ -بله ....ویلی-خیلی وقته
دنبال یه سن ِد خیلی خیلی با ارزشم...اون سند برای یک پسر خیلی خوش تیپ و
زرنگ و البته خوش گذرونه....یک دختر باز حرفه ایه...تا حاال با ۲333دوزو
کلک خواستم اون مدارکو به دست بیارم...ولی نشده...ازت می خوام اون مدارکو
برام بیاری+ ....ویکی و پرهام-امــــا!!!!! ویلی-خودم توضیح میدم...تا االن هر
کسی رو برای این ماموریت فرستادم زنده نمونده...چون اون پسر از نقششون
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بو برده و اونارو کشته...آدم خیلی خطرناکیه...حتی از من بدتر...یا میری و
موفق میشی که هم جون خودتو و اون بچه رو نجات میدی...یا اونجا جون
خودتو از دست میدی...خوب نظرت چیه؟ -قبول می کنم+ ...از تو کشوش یه
پاکت در آورد ....ویلی-هر چی اطالعات بخوای این تو هست...به همراه
عکس..یک هفته فرصت کافیه؟؟ -اجازه میدین اول مشخصاتو ببینم؟ ویلی-آره...
+پاکتو گرفتم....یک سری کاؼذ به همراه چند عکس...چقدر قیافش
آشناس...خدایا اینو کجا دیدم؟؟ فکر کن...اه...کی بود....آهان همون پسرس که
چند روز پیش تو اون باؼه دیدمش!!!یعنی این خالفه؟؟!!به گروه خونیش نمی
خورد...عجب قیافه ی ؼلط اندازی داره ....اگه تو دردسر بیوفتم چی؟؟!!این تنها
کاریه که ازم برمیاد...نباید بزارم بالیی سر دنیل بیاد- ....بزارین چند وقت فکر
کنم بتونم یه نقشه ی عالی بکشم ....ویلی۲-هفته فرصت داری- ...ولی یک هفته
خیلی کمه...لطفا بیشتر فرصت بدین ...ویلی-نه فرصت بیشتری در کار نیست...
+بـــــه درک....به فـــِـــ نار.....احــــــــمقَ ...یک دهنی از تو سرویس کنم- ...
بسیار خوب ....اجازه هست برم خونه؟ ویلی-آره...میری و هفته ی دیگه با دست
پر میای+ ....از جام بلند شدم و رفتم خونه ی جم...برای دنیل دکتر آوردن...به
خاطر شکی که بهش وارد شده هنوز بیهوشه....خیلی براش نگرانم...کاش
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زودتر بهتر شه...دنیل تو اتاق خودم بود...صدای در اتاقم اومد- ...بله؟ سامان-
بیا بیرون کارت دارم- ....االن کار دارم ،باشه برای بعد+ ....دستمو گرفت و
کشید بیرون- ....چی کار می کنی روانی؟! سامان-این مسخره بازیا چیه راه
انداختی؟ -از چی حرؾ میزنی؟ سامان-ویلی بهت چی گفت؟ -هرچی که گفت به
خودم مربوطه...دفعه ی آخرت باشه تو کار من دخالت می کنی...فهمیدی؟
بهتر االن چرتو پرت نگی+ ...یکم صدامو بردم باال- ...حرفم چرت و
سامانِ -
پرته؟...یادت رفته چند ساعت پیش به خاطر ما چند نفر آدم کشته شد؟؟ یادت
رفته جلوی چشممون بابای این طفل معصومو چطور وادار کردن خودشو از پل
پرت کنه؟؟ یا خود دنیلو می خواستن پرت کنن؟؟؟انتظار کامال مزخرفی داری که
دیگه به حرفت گوش کنم...اگر  ۲%فقط  ۲%می دونستم قرار بالیی سر کسی
بیاد....هرگز باهات همکاری نمی کردم...االن هم حاضرم از جونم بگذرم ولی این
بچه زنده بمونه ...سامان-فکر کردی من ناراحت نشدم؟؟؟عذاب نکشیدم؟؟؟چه
می دونستم قرار همچین اتفاقی بیوفته....نمی دونستم تا این حد کارش
کثیفه...خودم حاضرم این بچه رو همه جوره حمایت کنم- ...اون احتیاجی به
حمایت تو نداره...بهتر بریم تو اتاقت می خوام باهات صحبت کنم....
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+رفتیم تو اتاقش...درو بست و تکیشو داد به در...رو تختش نشستم ...سامان-
می شنوم- ...ازت می خوام یه کاری برام انجام بدی+ ....یک تای ابروشو داد
باال ...سامان-مثال؟ -می خوام دنیلو بفرستم ایران پیش پدر و مادرم...اینجوری
اگه نتونستم کار ویلیو انجام بدم،حداقل خیالم راحته که نمی تونه آسیبی به دنیل
برسونه ...سامان-حاضری جونتو به خاطر یه بچه به خطر بندازی؟ -ما باعث
شدیم خانوادشو از دست بده...پس باید هر کاری از دستمون بر میاد براش انجام
بدیم ...سامان-می خوام بدونم ویلی چه شرطی برات گذاشته؟ -چه فرقی می کنه؟
سامان-برای من فرق داره+ ....جریانو براش گفتم ....سامان-توهم خیلی راحت
قبول کردی؟ -آره ....سامان-به یه شرط دنیلو می فرستم ایران- ....جاااان؟!برای
من می خوای شرط بزاری؟! سامان-آره اگه قبول کنی...دنیلو می فرستم خیلی
سریع بره- ....چه شرطی؟ سامان-باید با هم نقشه بکشیم....می خوام همه چیزو
بدونم- ....به تو چه ربطی داره؟ سامان-خوددانی...ویلی هم فقط یک هفته بهت
فرصت داده- ...کی می فرستیش؟ سامان-اگه تو بخوای خیلی زود- ...بزار حالش
یکم بهتر شه 0،۱روز دیگه می تونی؟ سامان-آره از همین امشب باید برای
نقشه فکر کنیم- ...باشه...برم یه سر به دنیل بزنم میام+ ...خواستم درو باز
کنم...از جاش تکون نخورد- ....چرا نمیری کنار؟ سامان-می خوام باور کنی منم
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نمی دونستم قرار همچین اتفاقی بیوفته+ ...یه نیشخند زدم- ...دیگه کسی رو
باور ندارم....برو کنار+ ...بی هیچ حرفی کشید کنار...رفتم پیش دنیل...نیم
ساعتی پیشش بودم...رو تخت کنارش خوابیدم وبا موهاش بازی کردم0 ...مین
گذشت کم کم چشماشو باز کرد...یهو از جاش پرید ...دنیل-من کجام!!!! -نترس
عزیزم تو خونه ی منی+ ....جیػ زد و با داد ....دنیل-من می خوام برم پیش
خانوادم- ....شیش آروم باش....منو یادت نمیاد؟؟اومدم خونتون...باهم رفتیم
خرید+ ....اومد بؽلم و با گریه ...دنیل-کجا رفتی؟؟؟اگه تو پیش ما می موندی
اونا خانوادمو نمی کشتن....خیلی بدی...اونا پدرمو مجبور کردن خودشو از پل
پرت کنه پایین...خواهرو مادر بزرگمو خفه کردن...منم می خواستن بکشن- ...
نترس من پیشتم...نمیزارم به تو آسیبی برسونن ...دنیل-می خوام برم پیش
خانوادم- ...آخه خانوادت که اینجا نیستن+ ...همین جور که گریه می کرد...با
مشت کوبید به شونه هام ...دنیل-یاال باید منو از اینجا ببری....من نمی خوام
اینجا باشم...نمی خوام...نمی خوام...نمی خوام+ ....اصال حوصله ی بچه هارو
ندارم...کفرم در اومده بود...به ؼلط کردن افتادم...این فسقلی هم سو استفاده می
کنه و مارو گرفته به باد کتک ...می دونستم تو شرایط خیلی بدیه...اما برای
آروم کردنش مجبور شدم یه کم خشن برخورد کنم....دستشو گرفتم...صدامو بردم

243

www.ketabbazz.ir
باال- ...بسه دیگه....فکر می کنی اگه این کارارو کنی خانوادت بر می گردن؟؟؟نه
اصال این طور نیست...تو فقط داری با این رفتارت کاری می کنی که خانوادت
ازت ناراحت بشن..همش ؼصه ی تورو بخورن...دلت می خواد ناراحتشون
کنی؟؟ +ساکت شد و فقط زل زد تو چشمام...دلم به حاش سوخت...این طفلی مثل
یک قربانیه...صدامو آوردم پایین و مهربونتر- ..تو پسر خیلی شجاعی
هستی...می دونم هیچ وقت دوست نداری خانوادت ناراحت بشن..اگه تو خوشحال
باشی...اونا هم از خوشی تو خوشحال میشن+ ...صداش بؽض دار شد و آروم
گریه می کرد ...دنیل-آخه من دیگه هیچ کسیو ندارم...تنها خانوادم همونا
بودن- ...از این به بعد منو تو میشیم مثل یک خانواده....هیچ وقت هم،همدیگه
رو تنها نمیزاریم ...دنیل-اگه اونا تورو کشتن چی؟ -کسی جرات نداره همچین
کاریو کنه...مگه نه؟؟ دنیل-آره- ...آفرین پسر خوب..پس نگران هیچی
نباش...دوست داری قیافه ی واقعیه منو ببینی؟ دنیل-مگه این شکلی نیستی؟ -نه
قیافمو عوض کردم ...دنیل-چجوری؟ -حاال بزرگ شدی یادت میدم(روش گول
زدن بچه ها) دنیل-قیافت چه شکلیه؟ -صبر کن االن نشونت میدم+ ...رفتم جلو
آینه...گریممو پاک...لنزمو در آوردم...کاله گیسمو برداشتم- ...من این شکلیم....
تر- ....جدی؟ دنیل-آره- ...پس اون شکلی
دنیل-قیافه خودت خیلی خوشکل ِ
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زشتم؟؟ دنیل-نه...اونجوری خوشکلی...اینجوری خوشکلتری- ...به قشنگی تو
که نمی رسم...بریم با هم ؼذا بخوریم؟ دنیل-گشنم نیست- ...قرار شد بچه خوبی
باشیا...بریم؟ دنیل-بریم+ ...بردمش پایین به زور یکم ؼذا خورد...ؼم تو
چشماش بیداد می کرد...وقتی که خوابش برد...رفتم تو اتاق سامان..همه چیزو
گذاشتیم رو میز...داشتیم رفت و آمدهای سم (پسره)رو چک می کردیم0...
ساعتی درگیر بودیم...طاقت نیاوردم- ...برای امشب بسه...خیلی خوابم میاد...
سامان-باشه برو بخواب- ...شب خوش ..سامان-شب بخیر+تو این چند روز سرم
خیلی شلوغ بود...وقت سر خاروندن هم نداشتم...از یک طرؾ فکرم مشؽول
نقشه ای که کشیدمه...از طرؾ دیگم دنیل خیلی بهانه می گرفت...به زور
راضیش کردم بره ایران ...کلی هم چاخان برای مامانینا بافتم....مگه راضی
میشدن....حقیقتو درباره ی خانوادش بهشون گفتم....همراه با کمی خالیبندی تا
رضایت دادن...موقع خداحافظی دنیل تو بؽلم کلی گریه کرد ...بعد از کلی قربون
صدقه...فدات شم ...هر روز بهت زنگ میزنم...رضایت داد بره..فرداشم رفتم
خونه ویلی تا نقشمو براش بگم...سامان طبق روال گذشته هر روز سر کار می
رفت...اما من نه .....نمی دونم چرا این پرهام سیریش شده هر روز خونه
ویلیه...بهتر بعد از این کار برگردم خونه 6...چشمی اینو بپام...باز هم 4تایی تو
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اتاق کار ویلی نشستیم ....ویلی-خوب تو این چند روز چی کارا کردی؟ +کل
نقشمو براش گفتم- ...فقط اگر نقشه ی ساختمون رو برام پیدا کنید...مشکل راه
فرارم هم حل میشه ....ویلی-آفرین...می دونستم دختر خیلی زرنگی هستی...اون
ساختمون رو پرهام ساخته بهتر می تونه کمکت کنه،نقشه رو بخونی....
+نزدیک بود سوتی بدم بگم الزم نیست...نقششو بدین خودم معماری خوندم
بلدم- ...نمی خواستم مزاحم ایشون بشم ...پرهام-پدر من راه فرار اونجا رو
خوب بلدم...می تونم با آنا برم...اینجوری کارا بهتر پیش میره ....ویکی-نه نمی
خواد خودتو تو خطر بندازی...اصال شاید موفق نشه و کار به فرار نکشه...
ویلی-راست میگه الزم نیست ...پرهام-طبق نقشه منم یه اتاق تو همون طبقه
رزرو می کنم...اگر آنا تونست کارشو تموم کنه...بهم خبر میده و با هم فرار می
کنیم...چون این سند برای شما مهمه نمی خوام این سری هم شکست بخوریم...
ویلی-باشه هر جور خودت راحتی ...ویکی-پس منم میام ..ویلی-نه ...ویکی-
چرا؟ ویلی-چون سم تو رو می شناسه ممکنه بالیی سرت بیاره ...ویکی-
مواظبم...هیچ اتفاقی نمیوفته ....ویلی-گفتم نه+ ...خیلی محترمانه گفت دخترم
خفه شو بشین سر جات .....ویلی-بهتر تو و پرهام تنهایی راجع به نقشه برنامه
ریزی کنین- ...بله ...ویلی-اما وای به حالت از پس این کار برنیای...خودت که
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بهتر می دونی- ....حواسم هست...اون مدارکو براتون میارم ...ویلی-تنهاتون
میزارم...ویکی بیا بریم کارت دارم+ ...وقتی تنها شدیم بعد از چند روز به
صورتش نگاه انداختم...ظاهرش خیلی جدی بود ...پرهام-بهتر این سری به جای
دشمن دوست باشیم...تازه تو باید ازم تشکر کنی که می خوام جونتو نجات بدم...
مجبور نیستین این کارو کنین+ ...نیشخند زد ...پرهام-فقط به خاطر سامان اینکارو می کنم...بریم سر نقشه+ ...عجب روزی بشه اون روز ۱...ساعتی با
پرهام بودم...قرار شد پس فردا کارمون رو شروع کنیم...موقعی که می خواستم
برم خونه..یکی از محافظا اومد دنبالم* ...خانم...آقا با شما کار دارن- ...با من؟!
*بله- ...باشه االن میرم پیششون..کجان؟ *اتاقشون- ...کدوم اتاق؟ *اتاق
خوابشونَ + ...چـــــــــ جا قطع بود؟؟!!خدا شاه ِد اگه بخواد پیشنهاد بی شرمانه
بده دکو دهنشو آسفالت می کنم...من این یه قلمو نیستم....رفتم تو اتاقش...دم
پنجره وایساده بود و پیپ می کشید ...ویلی-می خواستم یه چیزی رو خصوصی
بهت بگم- ...بفرمایین ...ویلی-اگه از دست سم نجات پیدا کردی...هر جور شده
پیدات می کنه+ ...از رو میزش یه کلید و کاؼذ برداشت ...ویلی-اگه سالم
برگشتی...یه مدت آفتابی نمیشی که سم نتونه پیدات کنه...می تونم بهت این لطؾ
رو کنم و بعد از اینکه سند رو آوردی...برای مدتی از جونت حفاظت کنم...البته
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هیچ کس نباید از این موضوع چیزی بدونه+ ....کلیدو آدرسو گرفتم- ...ممنون
ولی چرا این کارو می کنین؟ ویلی-چون اون سند خیلی برام ارزش داره...و کسی
هم که اون سند رو برام بدست بیاره...پاداش خوبی می گیره...چه پاداشی با
ارزشتر از جونت؟ +تو که راست می گی- ....بله حق با شماست...با اجازه...
***************** +روز موعود فرا رسید...قرار شد پرهام جدا بره منم
جدا....االن  8شبه و منم تو ماشین سامان نشستم ...با یک ظاهر متفاوت...اصال
دلم نمی خواست اینجوری بیرون بیام...حیؾ که مجبورم...یه پستیژ خیلی بلند تا
پایین کمرم که به رنگ قهوه ای و فر درش ِ
ت....آرایشمم سارا انجام داده...بچه
ترکونده ....یک تاپ دکولته ی نیم تنه ورنی مشکی همراه با دامنش که تا
وسطای رونمه...برا اینکه خودمو بیشتر بپوشونم یه چکمه ی بلند مشکی
ورنی...یکم باالتر از زانوم پوشیدم...تا موقعی که برم تو یه پالتو هم تنم
بود...قیافم همون صورت آنا هست که سم منو زودتر بشناسه...خیلی استرس
داشتم ...سامان-می ترسی؟ -استرس دارم ...سامان-تو موفق میشی..اینو
مطمئنم- ...برام دعا کن+....از ماشین پیاده شدم...رو به روی هتل
وایسادم...نفسمو دادم بیرون و رفتم تو...هتل یکی از امالک سمه...یکی از طبقه
های زیریش هم یه کالپه...چون سرو وضعم خوب بود اجازه دادن برم داخل...با
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آسانسور رفتم طبقه ی پایین ...چه جای شاخی....دمش گرم....همیشه میگن
دارندگی و برازندگی....هر چند طرؾ آدم کشه...کوفتش بشه این مالو منال...از
دو ورودم بعضیا تیک میزدن....پالتومو در آوردم...دورو برو نگاه
همون َب ِ
کردم ...پرهام گوشه ای نشسته بودو مشروب می خورد...منو دید اخماش رفت
تو هم...با ابرو عالمت داد...نمیشد ضایع بازی در بیارم...آهنگ Alexandra
 stan-get backپخش...و منم وارد عمل شدم ...شروع به رقصیدن کردم...
گاهی هم این ورو اون ور می رفتم تا سم رو پیدا کنم...مجبوری با همه می
رقصیدم...نگاهم به پرهام افتاد...گیالسشو به سمت من باال گرفت و همه رو سر
کشید(...پرروئه دیگه) چند تا داؾ خفن هم دورشو گرفته بودن...بالخره چشمم
به جمال سم افتاد8،0...تا دختر دوروبرشو گرفتن...داشت نگاهم می کرد...به
روی خودم نیاورم...آهنگ بعدی ریمیکس یکی از آهنگای انریکه taking
 back my loveسعی کردم تو چشم سم باشم...با همه هم می رقصیدم ...روی
یه مبل نشسته بود....پاشو رو پای دیگش انداخته....یک دستش روی پشتی مبل
و دست دیگشم داشت مشروب کوفت می کرد...تو روحت،بلند شو بیا دیگه...حالم
به هم خورد از بس آویزون این و اون شدم ....حداقل یه آهنگ درست و حسابی
هم نمیزارن،تکی هنرنمایی کنم...من اگه شانس داشتم که اسمم شمسی خانم
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بود...یه لبخند مسخره از اون لحظه ی اول تا االن رو لبم بود...خیلی دوست
داشتم لبو لوچمو جمع کنم ...بالخره یه آهنگ که خوراک خودم باشه
اومد...هالیوود مایکل جکسون...تالش خیلی خفنی کردم که یه رقص توپ ارائه
بدم...همین طور هم شد...چشم خیلی ها رو گرفتم ...مایکل خدا بیامرز یادت
گرامی....بیا ببین دارم میزنم رو دستت....چه عشوه خرکی ها که امشب
نیومدم...خدایا مارو ببخش...آخرای آهنگ دیدم سم سر جاش نیست ...ضایع
شدم در حد المپیک...چی کار کنم؟!یعنی ویلی واقعا منو میکشه؟!این همه واسه
این بشر عشوه اومدم...انگار عشوم به درد ننم فقط می خوره....آهنگ تموم
شد...نگاه به پرهام انداختم...شونه هامو دادم باال...خواستم برم یه گوشه
بشینم....برقا رفت...یکی دستشو گذاشت جلوی دهنمو با یکی دیگه بلندم
کردن...هی دستو پا زدم...نکنه از طرؾ سم باشن؟! حاال بزار الکی دستو پا بزنم
اگه از طرؾ کسه دیگه بود دخلشو میارم......یک طبقه از پله ها بردنم
باال....برقا اومد...گذاشتنم زمین* ...خانم لطفا جیػ نزنین...رئیسمون با شما کار
داره- ...رئیستون کدوم خریه؟؟؟ *بهتر خودتون برین...لطفا همراه ما بیاین- ...
من با شما هیچ جا نمیام* ...اگه نیاین مجبور میشم بزور ببرمتون+ ...چهره ی
عصبی به خودم گرفتم -چطور جرات می کنی به من دستور بدی؟؟؟ *بنده همچین
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جسارتی نکردم....میاین دیگه؟ -راه دیگه ای جز قبول کردن دارم؟ *خیر- ...پس
حرؾ نزن...راه بیوفت..بریم ببینیم کی سیریشه من شده+ ...با آسانسور رفتیم
طبقه ی ...0وارد یه راهرو شدیم...انتهای راهرو یه در بود...درو برام باز
کردن...رفتم تو...تا وارد شدم درو پشت سرم بستن...سعی کردم درو باز
کنم...نشد از بیرون بستن...مشت کوبیدم به در- ...واسه چی درو بستین؟؟؟درو
باز کن+ ...با پام کوبیدم به در- ....این صاب(صاحب)مرده چرا باز نمیشه؟؟؟
*داری با این در کشتی می گیری؟ +برگشتم....خودشه- ...برای چی منو آوردی
اینجا؟؟؟یاال بگو درو باز کنن+ ...کامال اومد نزدیکم...یه دستشو گذاشت روی
در ...سم-منو یادت نمیاد؟؟ +با دستم چونش رو گرفتم و به چپ و راست تکون
دادم- ...قیافت آشناس...ولی یادم نمیاد ...سم-من همونیم که اشتباهی اومدی
مهمونی دوستش و لباسامو کثیؾ کردی+ ...سرمو انداختم پایین و رفتم تو
فکر...یهو سرمو آوردم باال- ...آهان...یادم اومد...چطوری پسر....اینجا چی کار
می کنی؟ سم-اینجا برای منه...تو اینجا چی کار می کنی؟نکنه باز اشتباه اومدی؟
نه...تعریؾ اینجا رو زیاد شنیدم...امشب اومدم یکم خوش بگذرونم ...سم-خیلیمنتظر تماست شدم...چرا بهم زنگ نزدی؟ -شمارتو گم کردم ...سم-خوبه که االن
همو پیدا کردیم....خیلی تو فکرت بودم+ ...چشماش رفت پایین سمت لبام...سالم
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از این در برم بیرون خیلیه...می خواست صورتشو بیاره جلو- ...می خوای منو
جلوی در نگه داری؟ سم-نه بیا تو...خیلی خوش اومدی+ ...دستمو گرفت و برد
تو سالن...حاال انگار می خوام فرار کنم ...ای داد بر من اگه اینا جلوی در
وایستن پرهام چجوری می خواد بیاد تو...نشستم رو مبل پامو انداختم روی پای
دیگم...رفت قسمت بارش و نمی دونم برای جفتمون چی ریخت...کنارم نشست...
این هم به سالمتی دیدار دوبارمون..یه شات کوچیک زدیم...کثافت معلوم نیست
چی به خوردم داد..که همون یه ذره منو گرفت...تو چشمام نگاه کرد...چشم
خماریو از سارا یاد گرفتم،چشممو خمار کردم...لبخند زدم-...ای شیطون چی به
خوردم دادی؟می خوای زود مست کنم؟ +خندید ...سم-رو من که اثری نداره- ...
خودتو با من مقایسه می کنی؟ سم-باشه بعدیو یه چیز سبک تر میارم...
+زرشــــــک...فکرکن گذاشتم دیگه چیزی به خوردم بدی- ...اینجا خیلی
قشنگه...می تونم یه نگاه به اطراؾ بندازم؟؟ سم-البته+ ...بلند شدم...حسابی
همه جارو زیر و رو کردم...سندی که ویلی می خواست داخل گاو صندوق اتاق
خوابش تو یه کمد بود...سم اومد توی اتاقو درو بست...رفتم سمت پنجره و
بهتر فکر کنم...دستش دور
بیرونو دیدم ...ارتفاعش زیا ِد....نمیشه کاری کردِ ...
پهلوم حلقه شد...سرشو گذاشت رو شونم ...سم-کجا سِ یر می کنی؟ -دارم منظره
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آمار دوست
ی بیرونو می بینم ....سم-خوشحالم که اینجایی+ ...برو سیرابیِ ...
دختراتو دارم مارو سیاه نکن- ...جدا؟ سم-آره عزیزم+ ....دستش بیشتر دورم
حلقه شد...یه آن مثل فنر از جا پریدم ...سم-چی شد؟! ِ -ا...می دونی...خوب...من
یکم قلقلکیم...رو پهلومم حساسم+ ....خندید ...سم-پس باید یه خورده اذیتت
کنم- ...دلت میاد؟ سم-جریمه داره...باید بپردازی تا این کارو نکنم+ ...هِـــ البد
بپرم ماچت کنم- ...نه دیگه...جریمه بی جریمه....همین جا بمون برم برای
جفتمون شامپاین بیارم...باشه؟ سم-خوب منم باهات میام- ...نه خودم می خوام
به صورت ویژه ازت پذیرایی کنم ...سم-پس صبر می کنم+ ....رفتم
بیرون...برای جفتمون شامپاین ریختم....دستم رنگ الکش مشکیه...انگشت
اشاره ی دست چپمو داخل جامش کردمو هم زدم...سامان قبال این ماده رو بهم
داده تا بتونم به وسیله ی اون سمو بیهوش کنم ...رفتم تو اتاق...رو تخت
نشسته و دکمه های پیرهنش باز بود....کنارش نشستم گیالسو دادم دستش- ...به
سالمتی دوستیمون+ ...نیشخندش از چشمم دور نموند ...سم-به سالمتی...
+یکم از شامپاینمو خوردم...ولی سم اصال بهش لب نزد...تو چشمم خیره
شد...بهش لبخند زدم....گیالسو آورد نزدیک لبشِ ....د بخور لعنتی...چشمش
رفت سمت پایین....گیالس از دستش افتاد پایین...ابروهاشو داد باال ...سم-
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اوپـــس...معذرت می خوام+ ...کثافت....بی شعور...معلومه حسابی  0خطی- ....
اشکالی نداره....بیا برای منو بخور+ ...جامو گرفتو خیلی راحت خورد....حناق
بخوری ...سم-حاال وقت چیه؟ -فیلم دیدن ....سم-نه- ...شام خوردن؟ سم-نه- ...
بریم پایین برقصیم؟ سم-نه+ ....کی میشه همتون بمیرین از دست همتون راحت
شم...نا امیدانه- ....نمی دونم ....سم-بهتر یکم با هم خوش بگذرونیم+ ...هیچی
نگفتم...البته تو دلم زیاد حرؾ نگفته بار ویلی و سم کردم...برای جفتشون هم یه
شیشکی بستم...منو خوابوند روی تخت و دوال شد روم- ...رنگ چشمات خیلی
خاصه....آدم توش ؼرق میشه ...سم-اگر هم ؼرق بشه....من شنا گر
ماهریم...خودم نجاتش میدمِ - ...ا پس منم نجات میدی؟ سم-چرا که نه+ ...سرشو
آورد نزدیک...داشتم می مردمِ ...د بجنب لعنتی....سرشو برد نزدیک گردنم...لبش
که به گردنم خورد می خواستم خفش کنم...اَه چرا نمی گذره....چشمامو
بستم...دندونامو رو هم فشار دادم تا عصبانیتم کم شه....دستام مشت شده
بود...سرشو آورد باال زل زد تو چشمام...بلند شد نشست...پیرهنشو در
آورد...همین که خواست دوباره روم خم شه....چشماش بسته شد...جا خالی
دادم...ولو شد رو تخت ...اگه تو زرنگی...من از تو زرنگ ترم...اون قدر عقلم
میرسه یه همچین جایی حتما دوربین داره...وقتی دیدم گیالسشو مخصوصا
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انداخت زمین...سریع لبه ی انگشتمو زدم به باالی چکمم...از اون مواد قبال به
اینجا زدم...دستمو کشیدم دور تا دور لبه ی گیالسو ادامه ی ماجرا ...از بس
استرس داشتم...بهم فشار اومد رفتم دستشویی....راحت شدم از این همه
استرس...اومدم تو اتاق خواب سر وقت سم....شکه شدم...رو تخت نبود...امکان
نداره...خواستم برگردم یه چاقو رفت سمت گردنم ...سم-پس می خواستی منو
دور بزنی؟ -از چی حرؾ میزنی؟! سم-چی به خوردم دادی؟کی فرستادتت- ...
متوجه منظورت نمی شم+ ...چاقو رو آروم از گردنم کشید پایین ...سم-خوب هم
متوجه میشی...بهتر حرؾ بزنی+ ...چاقو رو،روی پهلوم نگه داشت...یکم فشار
داد ...سم-نمی خوای که با یه زبون دیگه حالیت کنم؟ -چرا داری چرت و پرت
می گی؟مگه من به اختیار خودم اومدم اینجا؟ سم-این هم جزوی از نقشت بود...
+با آرنجم محکم کوبیدم تو شکمش و ازش فاصله گرفتم...دوال شد و شکمشو
گرفت سم-فکر نکن سالم از این در میری بیرون- ...فکر کن نرم ...سم-شک
دارم+ ...درو قفل کرد...اومد سمتم...با اون تیپ قشنگم گارد گرفتم...خودشم
رزمی کار بود...خالصه هم زدم هم خوردم...دارو کم کم داشت روش اثر می
کرد....یه ضربه بهم زد با تخت یکی شدم....بی شعور...بی فرهنگ...افتاد
روم ...سم-دختر تو چقدر چموشی...یک دقیقه آروم بگیر+ ...سریع لبشو
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گذاشت رو لبم....حالم به هم خورد....همه ی زورمو جمع کردم...از خودم جداش
کردم- ....کثافت لجن به من دست میزنــــــــــی؟؟ +تالفی این چند روزو سر این
در آورذم...انقدر زدمش،دلم خنک شد...دارو هم تاثیر گذاشت و بیهوش شد...به
این اعتباری نیست...دستو پاشو با مالفه ی تخت بستم...زنگ زدم به پرهام- ....
کجایی؟ پرهام ۲3-ساعت اون تو چی کار می کردی؟ -این یارو خیلی
عوضیه....کلی طول کشید تا از دستش راحت شدم...از در نمیشه بیای ...پرهام-
می دونم...از دریچه ی کولر میام...تا ۱مین دیگه رسیدم- ...زود باش
منتظرم+...تا پرهام بیاد در به در دنبال کلید گشتم...تا کلید پیدا شد ...پرهام هم
از راه رسید...یک صندلی گذاشتم و دریچه ی کولرو باز کردم...اومد پایین..
پرهام-صندوق کجاست؟ +بهش نشون دادم ...پرهام-برو پشت در ورودی صندلی
بزار...نتونن بیان تو...تا اینو باز کنم+ ...هر چی دم دستم اومد گذاشتم جلوی
در...از بس تو این چند ساعت فعالیت کردم آب بدنم کم شد..رفتم دم بار...یکی از
شیشه ها که بی رنگ بودو برداشتم و با شیشه سر کشیدم...تا شیشه رو آوردم
پایین گلوم آتیش گرفت...حالم داشت به هم می خورد...مزه همون اولیه که سم
آورد رو میداد ...یا خود خدا اگه مست شم پرهام می کشتم...چی کار کنم؟!!بهتر
تا کارشو می کنه...یکم ورزش کنم ...شروع به درجا زدن کردم0...مین بعد
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پرهام اومد ...پرهام-حالت خوبه؟! -آره کارت تموم شد؟ +اومد نزدیکم ...پرهام-
تمومه- ...بریم دیگه+ ...ابروشو داد باال ...پرهام-ها کن ببینم- ...چرا؟ پرهام-
چی خوردی؟! -هیچی ...پرهام-از بوی دهنت معلومه..ماشاال درصد الکلش انقدر
باالس...نمی دونستم مشروب خورم هستی- ...اهل مشروب نیستم...این هم
اشتباهی خوردم ...پرهام-بهتر هر چه سریع تر بریم...تا کار دستمون ندادی...
+باهم از طریق دریچه ی کولر وارد اتاق پرهام شدیم...یه چمدون بزرگ
آورد...مدارکو گذاشت داخلش ...پرهام-آماده ای؟ -آره...فقط خواهشن سریع برو
دارم ُگر می گیرم ....پرهام-باشه...بجنب+ ..داخل چمدون دراز کشیدم...درشو
بست و حرکت کرد...داشتم از زور گرما آتیش می گرفتم...دلم می خواست همه
ی لباسامو بکنم و برم زیر دوش آب یخ...خیلی خودمو کنترل کردم که سرو صدا
نکنم و بخوام بیام بیرون ۲3...مین گذشت...صدای در ماشین اومد...ای خدا منو
نزاره پشت صندوق...دارم بال بال میزنم...انگار شانس ندارم جون گذاشتم تو
صندوق...داشتم خفه میشدم0...مین گذشت...واقعا بریدم...نفس کم آوردم...تو
این جای تنگ..بدون هوا...ماشین ایستاد ...در صندوق باز شد و بعد در
چمدون...نمی تونستم تکون بخورم...فقط می خواستم نفس بکشم....ولی
نمیشد...از بوی الکلی که می دادم حالم داشت به هم می خورد ...پرهام بلندم
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کرد ...پرهام-نفس بکش+ ....یکم آب ریخت روی صورتم ...پرهام-تحمل
کن...ممکنه بیان دنبالمون+ ...منو صندلی عقب گذاشت و نشست پشت
فرمون...همه ی شیشه ها رو داد پایین...با صدای کم جونی- ...منو فقط برسون
خونه+ ....سرم گیج می رفت...االن بهتر می تونم نفس بکشم....تا موقعی که
برسیم دراز کشیدم ...پرهام کمکم کرد از ماشین پیاده شدم- ...مدارک رو بده به
من ...پرهام-خودم میدم به ویلیام- ...نه اون مدارکو از من خواسته...خودم
تحویلش میدم ...پرهام-الزم نکرده...برو تو+ ...هولش دادم سمت در ماشین- ...
ببین خوشکله من نه حوصله ی کل کل دارم...نه حال حرؾ زدن...مدارکو رد کن
بیاد+ ...یه چشم ؼره رفتو مدارکو از صندوق برداشت داد بهم...بدون خداحافظی
رفتم تو...حال درست و حسابی نداشتم...سارا و سامان رو کاناپه نشسته
بودن...تا اومدم بلند شدن ...سارا-حالت خوبه؟! سامان-مدارکو آوردی؟ -آره
خواهشا االن چیزی نپرسین...بعدا همه چیزو براتون توضیح میدم+ ...اومدم
باال...درو قفل کردم...رفتم زیر دوش آب سرد.....فقط یه حوله دورم گرفتم و
اومدم رو تخت ولو شدم...حالم یکم بهتر شد..اما سنگینی چشمام دست خودم
نبود و بیهوش شدم ******** ...سرم درد می کرد...عضله هام گرفته
بود...سریع کارامو کردم...همه ی مدارکمو همراه با پول گذاشتم تو کیؾ
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دستیم...لباسامم که از قبل جمع کردم...بی سرو صدا از خونه زدم بیرون و رفتم
پیش ویلی ...انگار اون هم منتظرم بود چون تا وارد شدم..گفتن برم اتاق
کارش ...رو مبل نشسته و داره روزنامه می خونه...وقتی وارد شدم روزنامشو
بست و نگام کرد-...سالم ...ویلی-سالم...پس موفق شدی....بهت تبریک می
گم...آدم زرنگی هستی- ...ممنون ...ویلی-بیا بشین+ ....نشستم...سندو از کیفم
در آوردم و گذاشتم جلوش -کار من تموم شد...امیدوار سر قولتون باشین...
ویلی-با این کارت سند آزادی خودتو اون بچه رو امضا کردی+ ...حرفی نزدم
منتظر بودم بگه برو بیرون...اما انگار خیال همچین کاریو نداشت- ...می تونم
برم؟ ویلی-نه- ...بله...امر دیگه ای دارین؟ ویلی-می خوام یه پیشنهادی بهت
بدم- ...شرمنده...من دیگه کاری انجام نمی دم...همین جوریشم تا پای مرگ
رفتم ...ویلی-نه منظورم چیز دیگست+ ...ابروهامو دادم باال- ...مثال؟! ویلی-می
خوام که با من باشی...اگه باهام بمونی...برات بهترین زندگی رو درست می
کنم+ ...از اولشم می دونستم چشمش منو گرفته...ماشاال اشتهاشم خوبه...با
نون بخور سیر شی...درسته عاشق پولم...ولی انقدر کثیؾ نیستم که به خاطر
پول برم با یه جانی زندگی کنم- ....من نامزد دارم ....ویلی-نامزدت از کجا می
فهمهِ + ....ا این عوضی چقدر پرروئه...خیلی جدی- :ترجیح میدم تو همین
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جایگاهی که هستم بمونم ...ویلی-تو حیؾ بودی...چیزی به کسی راجع به فرارت
بهتر یک ماه نیای...بعد از یک ماه
که نگفتی؟ -نه...کسی خبر نداره ...ویلیِ -
بهتر بری...رسیدی بهم زنگ بزن- ..بله...ممنون
خودت محافظ خودتی...حاال هم
ِ
از شما+ ...کال از اون عمارت اومدم بیرون...به تاکسی آدرس همون جایی که
قرار مخفی بشم رو دادم4...ساعت توی راه بودیم...عجب جای پرتیه....اما
خونش خوشکله...از ماشین پیاده شدم و دستمو توی کیفم کردم...ویبره ی
گوشیم به دستم خورد...برداشتم ۲3...تا اس ام اس۲33...تا میس کال از
سامان...یعنی چی کار داره؟! -لطفا این وسایل رو ببرین داخل ...راننده-بله...
+کلید خونه رو دادم و زنگ زدم به سامان - ...الو سامان+ ...داد زد ...سامان-
کجایی لعنتی؟؟؟ -حالت خوبه؟؟!!!چرا داد میزنی ....سامان-بهار تو رو خدا فقط
بگو کجایی؟؟ -مگه چی شده؟! سامان-ازت...خوا...م...نم- ...الو صدات
نمیاد...قطع و وصل میشه....صبر کن برم یه جای دیگه+ ...یکم دور شدم- ...
حاال بگو ...سامان-فرار...بمب...بم- ...چی میگی؟! +باز هم فاصله گرفتم- ...
سامان صدات نمیاد...من بعدا بهت زنگ میزنم ....سامان-بهار تو رو خدا اگه
ویلی جایی فرستادتت نرو...برات تله گذاشته...می خواد بکشتت...تو خونت
بمـ+ ...یه صدای انفجار خیلی بدی اومد که گوشم کر شد...گوشی از دستم
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افتاد...شکه شدم...نمی تونستم حرکت کنم....انگار پاهامو چسبوندن به
زمین...برگشتم و همون خونه رو که االن با دود و آتیش یکی شده رو نگاه
کردم...یعنی اگه یکم نزدیک تر به خونه بودم،می رفتم رو هوا....خدایا اون
راننده ی بدبختو بگو ....اون جای من مرد؟؟؟صدای داد و فریاد سامان میومد
اما قادر نبودم تلفن رو جواب بدم...باز هم یکی دیگه به خاطر من از بین
رفت...دیگه نمی تونستم این وضع رو تحمل کنم...حالم خرابه خراب بود...همش
اوق میزدم...ویلیه کثافت حالم ازت به هم می خوره...اگه یه روز به عمرم باقی
مونده باشه حتما زهرمو بهت می ریزم...ظاهرا خونه های اطراؾ خالیه چون
کسی بیرون نیومد...از کیؾ دستیم مدارک آنا رو برداشتم و ریز ریز کردم ..به
خیال ویلی پرونده ی آنا بسته شد...اما خبر نداره که بهار می خواد چه بالیی
سرش بیاره...سوار همون تاکسی شدم و از اونجا فاصله گرفتم...با گوشیم زنگ
منتظر ببینه زندم
زدم به سامان...با پنجمین بوق جواب داد ...حرؾ نمیزد...شاید
ِ
یا نه- ...زندم ....سامان-همش تقصیر منه...خوشحالم که زنده ای...دیگه نمی
زارم آسیبی بهت برسه...با اولین پرواز میریم ایران+ ...صداش مثل کسیه که
گریه کرده...اما این طور نیست کسی به خاطر من گریه نمی کنه- ...من هیچ جا
بهتر تو هم فرار کنی چون ویلی میاد سراؼت...
نمیام...میرم خونه ی خودمِ ...
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سامان-سراؼم اومده...فراریم از دستش...بیا به آدرسی که می گم- ...نه...بر می
گردم خونم...یه کار نیمه تموم دارم ...سامان-بهار لج نکن...برای یک بارم که
شده به حرفم گوش کن- ...تا کاریو که می خوام انجام ندم...نمی تونم جایی
برم...بهتر یه مدت بهم زنگ نزنی ...سامان-لجبازی بسه...کاریو که می گم انجام
بده- ...خداحافظ+...گوشی رو قطع کردم...باید برم تو قالب بهار...درسته خیلی
ؼم دارم...اما االن موقع ؼم َب َرک نیست...قیافمو به حالت اولیه برگردوندم...بعد
از اینکه رسیدم...رفتم تو فروشگاهای مختلؾ،برای خودم،خرید لباس...چون
چیزی نداشتم...و به قولی سوؼاتی خریدن...کارم که تموم شد...رفتم خونه ی
پرهام...جلوی در وایسادم و به اطراؾ خیره شدم...می خوام سریع این بازی رو
تموم کنم...تا رفتم تو رکس اومد پیشم- ...به به سالم یار قدیمی...چطوری
رفیق...موقعی که اومدم اینجا از هیچ کسی خیری ندیدم...ولی تو برام سنگ
تموم گذاشتی...بازم به مرام تو...ببینم صاحبت خونس؟ +پارس کرد...ماشین که
نیست- ...برم تو یکم بخوابم...بازم میام پیشت+ ...وسایلو بردم تو...همه از
دیدنم متعجب شدن...انگار رفتم سفر قندهار...وسایلمو بردن اتاقم...دلم براش
تنگیده...لباسمو عوض کردمو خوابیدم 6...بعد از ظهر بیدار شدم...یه دوش
گرفتمو رفتم پایین...یکم دور تا دور خونه رو چرخیدم...سرو کله ی ویکی پیدا
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شد...یعنی این بشر زندگی نداره؟تا منو دید کپ کرد ...ویکی-
بهار...تو....اینجا!!!!چه بی خبر اومدی- ..سالم عرض شد...بالخره که باید
میومدم...خوبی؟ ویکی-ببخشید انقدر شکه شدم که یادم رفت سالم کنم...ممنون
تو خوبی؟خوش گذشت؟ -جات خالی عزیزم...عالی بود...براتم سوؼاتی آوردم که
بدونی اونجا به یادتم+ ...نیشش باز شد...خاک تو سرت که عین یه بچه سریع
ذوق می کنی ...ویکی-وای ممنون....راستش اصال توقع نداشتم- ...نه خواهش
می کنم...کاری نکردم ...ویکی-چرا بیشتر نموندی؟حسابی خوش می گذروندی...
اتفاقا به موقع اومدم...هر چیزی یه اندازه ای داره...به حد کافی تفریح داشتم...ویکی-بی اؾ هم پیدا کردی؟ -اوووو تا دلت بخواد...ولی چشمم یه نفرو بیشتر
گرفت...فقط یه مشکلی هست ...ویکی-چه مشکلی؟ -پسره منو دوست داره ولی
دخترسیریشه...نمی زاره ما به هم برسیم ...ویکی-این که خیلی ب ِد- ...آره
یه
ِ
پسر دوستت داره+ ...صدای
حالم از
دختر به هم می خوره ...ویکی-مهم اینه که ِ
ِ
پرهام از پشت سرم اومد ....پرهام-به به سالم مهمون داریم؟ ویکی-سالم عشقم
بیا ببین کی اومده+ ...برگشتم سمت پرهام- ...سالم ...پرهامِ -ا سالم تویی...چه
زود اومدی+ ....بسه انقدر تحویل نگیر...حالم بد شد از بس ماچم کردی...بی
شعور حتی یه دست خشک وخالی هم نداد...کله خرو عین گاو انداخت پایین و
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بؽل ویکی نشست- ...گفتم زیادی خوش گذشته...فعال بسه...تا چند وقت دیگه...
پرهام-مگه باز هم می خوای بری؟ -چرا نرم؟ +بحث رو عوض کرد...رو به
ویکی :پرهام-تو خوبی؟دلم برات تنگ شده+ ....ویکی خواست بوسش کنه...
پرهام انگشتشو گذاشت رو لبش ....پرهام-ا ُ ا ُ....جلوی بچه ها خوبیت نداره...
+جفتشون هر هر بهم خندیدن...برو به ننت بخند به من می گی بچه؟؟؟ -دوست
دارین سوؼاتی هاتونو االن بدم یا بعد از شام؟ ویکی-هر موقع که خودت دوست
داری- ...پس باشه برای بعد از شام+ ...نیم ساعت بعد،شام رو خوردیم...البته
من بیشتر حرص خوردم...چون پرهام و ویکی هی در گوش هم پچ پچ می کردن
و می خندیدن...تو ذهنم داشتم یه کؾ گرگی به ویکی میزدم که گوشیم زنگ
خورد...از ایران- ...سالم قربونت برم ...مهرشاد(عموم)-ببخشید خط رو خط
شده...اشتباه گرفتم- ...نه فدات شم این چه حرفیه؟ مهرشاد-بهار تویی؟! -آره
عزیزم خوبی؟چه خبرا؟؟ مهرشاد-سالمتی خبر خیر...تو چه خبر خوش می گذره؟
بدون تو اصال خوش نمی گذره....دلم برات یه ذره شده ....مهرشاد-نه مثلاینکه واقعا حالت بده....گوشی با فرشاد ....فرشاد-سالم چطوری؟ -همون
طوری....چطوری عشقم ...فرشاد-جاااان با من بودی؟! -مگه جز تو کسه دیگه
ای هم هست ...فرشاد-ببینم تب مبی چیزی نداری؟ -همه چی دارم به جز
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تو...فقط تو رو کم دارم ...فرشاد-داری اسگل می کنی؟؟بیا با مامانت صحبت
کن ...گوشی+...با ننم نمیشد اینجوری حرؾ بزنم- ....شام خوبی بود...فعال...
+قیافه ی پرهام عین این فضوال که دارن آتیش می گیرنه...رفتم بیرون...سمت
نشیمن ...مامان-الو بهار- ....سالم عزیزم...خوبی مامان؟؟؟؟بابا خوبه؟؟؟ مامان-
سالم دخترم...باباتم خوبه...منم خوبم خدا رو شکر...تو خوبی؟پرهام؟؟ -قربونت
بهتر...ماشاال انقدر شیرینه که تو دل همه جا
ما هم خوبیم...دنیل چطوره؟ مامانِ -
باز کرده....خیلی هم بهونه ی تو رو می گیره...انقدر مودبه که خدا می دونه- ...
مواظبش باشیا ...مامان-هستم...صبر کن گوشی با خودش ...دنیل-سالم- ....
سالم دورت بگردم...رفیق من چطوره؟؟؟ دنیل-مرسی بهار جون...تو خوبی- ...
آره عزیزم...منم خوبم ...دنیل-پس کی میای پیشم؟ -زو ِد زود میام...اونجا بهت
خوش می گذره؟ دنیل-آره کلی اسباب بازی دارم...هر روز خوراکی های
خوشمزه می خورم...پارک میریم...کلی هم دوست پیدا کردم....فقط دلم خیلی
برای تو و خانوادم تنگ شده...تو قول دادی زود بیای پیشم مگه نه؟؟؟ -آره
رفیق...خیلی زود میام...من باید برم...یه بوس برام بفرست تا انرژی بگیرم....
+یه بوس برام فرستاد ...دنیل-دوستت دارم...زودی بیا- ...منم دوستت دارم...از
همگی خداحافظی کن...کاری نداری گلم؟ دنیل-نه- ....بای+ ...گوشی رو قطع
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کردم....برگشتم برم...با کله رفتم تو سینه ی یک نفر...سرمو بردم باال ...پرهام-
اگه با بوس انرژی می گیری من هستم چرا بری سراغ ؼریبه- ...فال گوش
وایسادی؟ پرهام-اتفافی رد می شدم...صداتو شنیدم- ...آهان+ ...خواستم از
کنارش رد شم...دستامو گرفت و زل زد تو چشمام۲...مین سکوت بینمون برقرار
شد- ..چیه آدم ندیدی؟ پرهام-خوشکل ندیدم+ ...لبخند زدم...چند تا پلک هم پشت
سرش- ...دیدی؟زیارت قبول...دستو ول کن برم ...پرهام-دلم برات تنگ شده
بود+ ....خودمو زدم به فکر- ...اوووم...منم...نـــــــه...تنگ نشده...تازه گشاد
هم شده+ ...خواست حرؾ بزنه،صدای کالغ اود...ازم فاصله گرفت...در باز
شد ...ویکیِ -ا شما اینجایین؟داشتم دنبالتون می گشتم + ...پرهام موند چی
بگه...خاک بر سر ُ
شلیش کنن- ...ویکی جون بیا بریم می خوام سوؼاتی هاتونو
بیارم...یا اصال برین تو پذیرایی تا بیام ...ویکی-باشه منتظریم+ ...رفتم باال
وسایلو آوردم...جفتشون کنار هم نشسته بودن...رو یک مبل تکی نشستم- ...
حاال نوبتی هم باشه نوبت سوؼاتی هاست...اول برای کدومتون رو بدم؟ ویکی-
اول من- ...باشه+ ...یه بسته ی کادو پیچ شده برداشتم و دادم بهش ...گرفت و
با ذوق مشؽول باز کردن شد ...یه پیشبد که جلوش عکس خرگوشه و یه دستش
کفگیر و مالقه،همراه با کاله آشپزی...حرصش در اومد..خودمو زدم به ذوق- ...
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خوشت اومد؟ +لب و لوچش آویزون شد ...ویکی-ممنون- ...بیا یک کادوی دیگم
هست+ ...بسته ی این کادو یکم بزرگ بود...کبکش خروس می خوند...تا کادو
رو باز کرد جیؽش رفت هوا ...ویکی-این چیه؟؟!!! -خوشت اومد؟؟اینو
مخصوص تو آوردم ....ویکی-برای من؟؟!!! -آره...تا اینو دیدم یاد تو
افتادم..فقط هم به نیت تو خریدم ...ویکی-برای من ؼذای سگ خریدی؟؟!!!
+خودمو زدم به کوچه ی علی چپ- ...هااان؟؟؟!!!ؼذای سگ؟؟؟!!!!! ویکی-
عکس سگ به این گندگی رو،رو جلدش نمی بینی؟؟؟  +پرهام نیشش باز شد...
وای ویکی متاسفم...کادو رو اشتباه دادم...اون برای رکسه...خودتو ناراحتنکن حتما این یکیه+ ...یه کادوی دیگه بهش دادم...ازم نگرفت- ...قهر نکن
دیگه،اصال خودم برات باز می کنم+ ...بسته رو باز کردم...یه لباس خواب خیلی
خوشکل ولی بیش از حد گنده براش گرفتم...لباسو بردم باال- ...سلیقم چطوره؟
ویکی-یعنی من انقدر گندم؟؟؟!!! -اوووم...خوب یکم گشاده...البته مدلشم گشاده
ها...امیدوارم دوستش داشته باشی ...ویکی-بهتر اینو برای خودت برداری- ....
اتفاقا برای خودم هم گرفتم....وقتی سوؼاتی پرهام رو دادم...میرم می پوشم
ببینی ....پرهام بیا این هم سوؼاتی های تو ...پرهام-من سوؼاتی هامو بعدا باز
می کنم- ...نه همین االن باز کن ببین خوشت میاد ...پرهام-گفتم بـــــــعدا- ....
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باشه هر جور راحتی....ولی این یکیو باید االن باز کنی ....ویکی-خوب باز
کن+ ....کادو رو باز کرد...یه بسته لباس زیر..سعی کردم نخندم و خیلی جدی- :
چشمی اندازه گرفتم...این مدل جدی ِد...داخل کمرش ِرگالژ میشه...فقط نیست از
حراجی گرفتم...بؽل یکیش یه سوراخ کوچیکه..با نخ سوزن بدوزی اصال
مشخص نیست....قابل تو رو نداره+ ...ویکی از جاش بلند شد ...ویکی-چشمی
چی رو اندازه گرفتی؟؟؟!!! +سرم رو خاروندم- ....هاااان؟؟؟؟!!!خوبِ ...ا...خوب
دور کمرشو دیگه ....ویکی -پرهام بلند شو بریم...خیلی خستم ...پرهام-رانندت
در ...ویکی-منظورم اینه،بیا بریم خونه ی من ...پرهام-بهار برگشته
که جلوی ِ
من که نمی تونم مثل سابق بیام پیشت ....ویکی-باشه پس من می مونم ...پرهام-
اصال...باید برگردی خونه...اتفاق سری قبلو که یادت نرفته ....ویکی-تنهات
بزارم که باز یه دسته گله دیگه به آب بدی؟؟؟ پرهام-به من اعتماد نداری؟
ویکی-دارم ولی به ایــــــــن+ ....به فارسی- ...شاسگولی دیگه..آخه قربونم
بری...من میرم سر وقته این؟؟؟ ویکی-چی گفت؟؟! -جوش نزن شیرت خشک
میشه+ ...خوبه بینشون دعوا راه انداختم...بهتر برم بخوابم...از جام بلند شدم...
شب همگیتون زیبا+ ...یه راست رفتم تو اتاقم درو قفل کردمو خوابیدم...****************+با این حسادت ویکی مطمئنم آفتاب نزده اینجاست....از

268

www.ketabbazz.ir
 6/03دم پنجره کشیک دادم...لنگه ی همون لباس خوابی که به ویکی
دادمو،سایز خودم پوشیدم...حدسم درست بود...راس  0اومد...چه عجله ای هم
داره...بی سرو صدا رفتم تو اتاق پرهام...شانسم زده و خوابه ...لباس تنش
نیست فقط یه شلوارک پاشه...آروم کنارش خوابیدم...دستشم انداختم دور
کمرم...خودمو زدم به خواب...در اتاق باز شد و بعد صدای گوش خراش
ویکی- ....پرهــــــــــام!!!!!!!!! ۲3+متر از جا پرید...خودمم یه چشممو باز
کردمو خمیازه کشیدم- ...چیه اول صبحی صداتو انداختی رو سرت+ ....به پهلو
خوابیدم- ...هنوز یه ساعت هم نیست خوابیدم...حاال نوبت یکی دیگه شده...
ویکی-تو اینجا چی کار می کنی؟؟؟ -از من می پرسی؟؟؟ ویکی -پرهام تـــ...تو
خیلی نامردی ...پرهام-صبر کن توضیح میدم+ ...ویکی از در رفت بیرون...در
هم محکم کوبید به هم ...پرهام عصبی نگام کرد ...پرهام-تو اینجا چی کار می
کنی؟ +سرمو خاروندم- ...نمی دونم...شاید تو خواب راه میرم ...پرهام-هنوز
نیومده آتیش بسوزون....ببین می تونی منو به کشتن بدی؟؟ -خوب حاال
توهم...نترس اینی که من می بینم پررو تر از این حرفاس+ ...از جام بلند شدم و
رفتم تو اتاقم...یه دوش گرفتم و اومدم پایین...به به ببین کی اینجاست...رفته
بزرگترشو آورده...نشستم سر میز- ...سالم به همگی..خوبین ...ویلی-پس بهار

269

www.ketabbazz.ir
تویی- ....ببخشید به جا نمیارم ...ویلی-من پدر ویکی هستم- ...اوه...بله خیلی
خوشوقتم...خوب هستین+ ...دستمو نبردم جلو که ضایعم کنه....جوابمو
نداد..منم بی خیال مشؽول خوردن صبحانم شدم ...پرهام زیر چشمی مارو دید
میزد...ویکی هم نگاه عصبیشو روی من دوخته...ویلی برو بر داره نگام می
کنه...این خانواده کال یه تختشون کمه...صبحونمو خوردم...تکیه دادم به
صندلی ...دیدم نخیر،می خواد همین جور زل بزنه تو صورتم...منم زل زدم بهش
بلکه روش کم شه...اما بی چشمو رو تر از این حرفاس...همین جور خیره تو
صورت هم بودیم ...پرهام با پاش از زیر میز محکم کوبید تو پام- ..
آآآآآییی....یعنی آآآآآآآآآییی نسیم سحری،صبر کن...ما را با وانت...ببر از کوچه
ها...با اجازه من برم ...ویلی-بابات ادب یادت نداده وقتی یه بزرگ تر سر میز
هست نباید از جات بلند شی؟ -در صورتی میشینم که طرفم داره ؼذا می
خوره...نه اینکه با نگاش درسته خودمو بخوره ...پرهام-بهـــــــار!!!! -چیه
مگه دروغ می گم ...ویکی-بهتر حرؾ دهنتو بفهمی- ....ترشیده خانم...باز تو
نخود هر آش شدی؟؟؟ پرهام-چت شده؟؟؟!این چه طرز حرؾ زدنه؟؟؟؟قبلنا یکم
ادب داشتی!!!!! -اون برای قبلنا بود...وقتی به خانوادم توهین بشه منم ادب یادم
بهتر بریم سر اصل مطلب+ ...به طور کل منو نادیده گرفتن....
میره ...ویکی-بابا
ِ
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ویلی-می خوام ماه دیگه یه مهمونی بزرگ ترتیب بدم...تو همون باؼی که تازه
به دست آوردم و می خوام خبر نامزدی تو و ویکی رو به طور رسمی اعالم
کنم ...پرهام-من راجع به این موضوع با ویکی صحبت کردم ...ویکی-اما من
دیگه تحمل ندارم...می خوام هر چه سریع تر تکلیؾ کارمون مشخص شه...
پرهام-ما با هم حرؾ زدیم+ ....جوابی نداد ...ویلی-مشکل چیه؟ پرهام-به ویکی
گفتم تا اتمام این پروژه هیچ کاری راجع به ازدواجمون نمی کنیم ...ویلی-حاال کی
حرؾ ازدواج زد...همین که همه بدونن شما نامزدین کافیه ...پرهام-درک نمی
کنم...این همه عجله برای چیه؟؟ ویکی-عزیزم مگه منو دوست نداری؟؟؟ پرهام-
شک داری؟ ویکی-پس بهم ثابت کن...ازت توقع ندارم زود عروسی
بگیریم....ولی می خوام آخر این ماه نامزدی رسمی داشته باشیم + ...پرهام
کالفه نگام کرد....جو سنگینی بود...دلشوره داشتم...نکنه قبول کنه...بعد از چند
مین ...پرهام-باشه قبول+ ...عین بادکنکی که بادش خالی شه منم خالی
شدم...اما طبق معمول نقاب بی تفاوتی به چهرم زدم...رو به ویکی همراه با
لبخند- ...بالخره دعاهای شبونت مستجاب شد...یه دستی هم به سر ما
بکش...چون بزودی منم می خوام مزدوج بشم ...ویکی-جدی؟چه خوب+ ...رو
به پرهام- ...تبریک می گم...امیدوارم زندگی خوبی در کنار هم داشته باشین...
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+بدون اینکه منتظر جوابش باشم اومدم تو اتاقم...شماره ی سامان رو
گرفتم...جواب نداد...نگرانش شدم...یعنی چی شده؟!چند بار دیگم زنگ
زدم،برنداشت ...لباس پوشیدم اومدم بیرون یکم پیاده روی کنم...پیش بینی
همچین روزی رو می کردم...کلی هم براش نقشه کشیدم...اما حاال که ویلی هم
وارد بازی شده...بهتر کار نیمه تموممو انجام بدم ...رو یه نیمکت نشستم...یک
ماه بیشتر فرصت ندارم....باید همه ی فکرمو بزارم روی نقشم...نفرتم نسبت به
ویلی ؼیر قابل کنترله....نمیزارم از چنگم در بره...گوشیم زنگ خورد- ...کجایی
تو؟؟می دونی چند بار بهت زنگ زدم؟؟ سامان-گوشیم رو سایلنت بود
نفهمیدم...خوبی؟؟؟ -عالیم(جونه عمم)باز هم به کمکت احتیاج دارم ...سامان-باز
می خوای چی کار کنی؟؟؟به خدا اگه خطری داشته باشه،عمرا نمی زارم کاری
کنی- ...نه می خوام یکم آتیش بازی را بندازم ...سامان-بیخیــــــــال!!!! -هستی
یا نه ...سامان-می خوای چی کار کنی؟؟؟ -باید ببینمت ...سامان-بیا به این
آدرس- ...تا  ۲ساعت دیگه اونجام...فعال+...از جام بلند شدم و پیش به سوی
سامان،فقط خدا،خدا می کردم قبول کنه...وگرنه باید یه نقشه ی دیگه می
کشیدم ...وقتی رسیدم با یه خونه ی بزرگتر رو به رو شدم...بابا اینام که خر
ما َین...خودش درو باز کرد ...سامان-سالم چطوری...بیا تو- ...علیک
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سالم...خونه ی خودتونه؟ سامان-مرسی منم خوبم...پس می خواستی مال کی
باشه؟ -بیخیال+ ...رفتم تو...یه مبل گیر آوردم و ولو شدم روش- ...هنوز
دنبالتن؟ سامان-آره مگه نمی بینی تو خونه زندانی شدم...اما به زودی مدارکو
میدم دست پلیسو خالص+ ...از جام پریدم- ...فعال این کارو نکنیا ...سامان-
چرا؟؟!! -یه ماه دیگه هر کاری خواستی کن...اما االن با ویلی کار دارم....
سامان-ببینم می خوای چی کار کنی؟ -نترس کار بدی نمی کنم ...سامان-باز می
خوای خودتو بندازی تو دردسر؟ -نه این کار آخرمه بعد مثل بچه ی آدم+ ...بقیه
ی حرفمو خوردم ...سامان-نقشت چیه؟ -با گلوی خشک حرؾ بزنم؟؟؟یه آبی
شربتی...زهرماری ...سامان-صبر کن االن برات شربت میارم- ...بی زحمت یه
پارچ درست کن که هی نخوای بریو بیای+ ...همین جور که داشت می رفت...
سامان-ای رو تو برم...هــــــــی0+ ....مین بعد بایه پارچ شربت برگشت....بی
رو در بایستی۱...لیوان شربت خوردم که عطشم بر طرؾ شه ...سامان-خوب
بگو- ...ماه دیگه ویلی می خواد یه مهمونی تو همون باؼی که سندشو آوردم
برگذار کنه ...سامان-مگه سند برای ویلیه؟ -سند که به اسم ویلیه...دست سم چی
کار می کرد،نمی دونم...وسط حرفمم نپر ...نقشه ی کل ساختمون رو دارم...می
خواد نامزدی دخترشو اعالم کنه...اون هم با پرهام+ ...چشماش گرد شد...
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سامان-انقدر راحت میگی...یعنی اصال برات مهم نیست؟؟!! -چرا مهم باشه؟مگه
من برا اون مهم بودم؟؟بگذریم از پرهام...مرده شورشو ببرن+ ...خندید- ...یه
کینه شتری از ویلی و ویکی دارم...می خوام خودمو اون شب تخلیه کنم...می
خوام یه بار دیگم کمکم کنی ....سامان-با بد کسی در می افتیم+ ....کل نقشمو
بهش توضیح دادم ...سامان-اصال حرفشو نزن..می دونی با این کارت ممکنه
جونتو از دست بدی؟ -ببین من کلم بوی قرمه سبزی میده...وقتی یه کاریو بخوام
انجام میدم...چه تو کمکم کنی...چه نکنی ...سامان-من نمی زارم- ...تو ؼلط می
کنی...اگه خیلی نگرانمی کمکم کن...نترس هیچی نمیشه ...سامان-اگه شد؟ +به
چشماش خیره شدم..یه لبخند زدم- ...مهم اینکه که دلم آروم می گیره....هیچ
وقت به ظاهر آدما توجه نکن ....سامان-بیشتر از این شرمندم نکن...همین
جوریشم کلی تو خطر انداختمت...دیگه نمی خوام بالیی سرت بیاد...می فهمی؟ -
نترس سگ جون تر از این حرفام...ببینم حاال تو چه عالقه ای داری منو
بکشی؟؟؟ سامان-اگه ازت خواهش کنم....میشه بی خیال شی؟ -بهتر این کارو
نکنی...چون شرمندت میشم....بزار آخرین کار گروهیمون هیجانی تموم
شه...هستی؟ +از جاش بلند شد...کالفه راه می رفت ...سامان-قبول ولی خودم
این کارو انجام میدم- ...نه دیگه...اصل اینه که خودم انجام بدم...قبول؟ +بی هوا
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بؽلم کرد...ابروهام ناخداگاه رفت باال ...سامان-می ترسم...می ترسم از اینکه از
دستت بدم...می ترسم یه روزی از این کارم پشیمون بشم- ...بهت اطمینان میدم
هیچ اتفاقی نمی افته ...سامان-باشه قبول+ ...کلی ذوق زده شدم...یه مشت
کوبیدم تو شکمش- ...دمت گرم پسر کلی حال دادی+ ...دوال شد شکمشو
گرفت ...سامان-ای تو اون روحت- ...ببین من زیاد نمی تونم از خونه برم
بیرون...ممکنه ویلی برام بپا بزاره...بیشتر کارمون رو با تلفن انجام
میدیم...آهان راستی چند تا رقصنده می خوام....باید تمرین داشته باشیم...برو یه
ورقو کاؼذ بزرگ بیار..

********************
تا  0شب پیش سامان بودم...اومدم خونه..پرهام عین این طلب کارا جلوم سبز
شد...
پرهام-تا حاال کجا بودی؟
-هر جا که بودم...به خودم مربوطه...تو برو خودتو برای نامزدیت آماده کن....
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پرهام-اونو زیاد جدی نگیر....خودم ویکی رو راضی می کنم بیخیال این موضوع
شه...
چرا داری این چیزا رو به من می گی؟پرهام-چون زنمی نگم؟
پرهام-هـــِـــ زنت؟جوک می گی؟
ویکی-پرهام عزیزم کجا رفتی؟
+رو به من
ویکی-به به چه عجب خانم تشریؾ آوردن...
شما شدی مادر ناتنی سیندرال؟+بی توجه به جفتشون رفتم...اتاق نشیمن اما از شانس گندم ویلی اونجا
بود...خونه زندگی نداره اینجا تِلپه؟
سالم...+نشستم رو مبل..به به وسیله ی پذیرایی هم که رو میز چیندن...یکی از خدمت
کارا رو صدا زدم...
برای من یه ظرؾ پر چیپس بیارین...276
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*بله...
+رفت...یه ذره کالس اومدم...
اجازه دارم تی وی رو روشن کنم؟+نگام کرد ولی جواب نداد...شونمو انداختم باال...
تو داهاته ما،سکوت عالمت رضاست...+ماهواره رو زیرو رو کردم...هیچی نداشت ...پرهام و ویکی اومدن...چیپسمم
رسید...این تی وی هم هیچی نداره...بزار یکم آهنگ گوش کنم...
رفتم رو پی ام سی...صداشو بردم باال...از یه طرؾ چیپس می خوردم...از طرفی
هم دور از چشم بقیه،گاهی چشم و ابرو میومدم و گردن قر میدادم...یه چیپس از
دستم افتاد...دوال شدم بردارم...یهو صدا اومد..خوشکال باید برقصن...
سرمو بردم باال...نیشم تا آخر باز شد....یکم از رقص ویکی رو نشون داد ودر
آخر خودم..وی الو یو پی ام سی...تا کلیپ قطع شد،مخصوصا زدم زیر
خنده...ویکی هم شکه بود هم عصبی...ویلی اخماش رفت تو هم ...پرهام هم
الکی سلفه می کرد...
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وای خدا چقدر بامزه بود...این مو فر فریه چه مشنگه...قیافشو،عیناحمقاس....خاک تو سرش...عینهو این اسگال می موند ۲33...رحمت به اون
یکی...وای این چقدر داؼونه...هـَ هَـ َهـ...
+ویکی از جاش بلند شد و با داد..
ویکی-بس کن دیگه...
+اومدو یکی خوابوند تو گوشم...منم بلند شدم دستمو بردم باال که یکی دستمو
رو هوا گرفت....
ویلی-جرات داری دستتو رو دختر من بلند کن زندت نمی زارم...
 +پرهام هم بلند شد...
پرهام-پدر...بهار که از چیزی خبر نداره...کار ویکی اصال درست نیست....بهار
دست من امانته...
ویلی-جای اینکه از زنت دفاع کنی از این دفاع می کنی؟
پرهام-بهار بی دلیل باید از ویکی کتک بخوره؟
ویلی-بی دلیل خورده؟
پرهام-منو شما میدونیم...اون که نمی دونه...
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ویکی-داری ازش دفاع می کنی؟
پرهام-تو که می دونی بهار دست من امانته...برای چی این کارو کردی؟می دونی
اگه خانوادم بفهمن چی میشه؟هم خودتو ب ِد می کنی هم منو...
ویکی-معذرت می خوام...
پرهام-نباید از من عذر خواهی کنی...
+دستمو گرفتو برد بیرون...پس اونقدرام شیر برنج نیست...چه عجب یه حرکتی
ازش دیدیم...رفتیم باال تو اتاق خودش...درو بست و تکیشو داد به در...
پرهام-خواهشا با ویلی کل کل نکن...
یعنی چی؟!بزارم هر ؼلطی دلش می خواد بکنه؟ندیدی چی گفت؟؟؟پرهام-به خاطر من...
+خواستم بزنم تو َپرش بگم تو کی هستی که به خاطرت کوتاه بیام...اما چیزی
نگفتم...
اگه پا رو دم من نزاره منم کاریش ندارم...+رفتم سمت آینه...شانس آورد جا دستش رو صورتم نموند...بشین تا  ۱برابر
این چکو بهت بزنم...ذلیل مرده دست رو من بلند می کنه.....هار میشه یهو...
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پرهام-خوبی؟
آره...پرهام-بهتر پایین نیای...می خوام ویکیو یکم بترسونم...کاری به کارت نداشته
باشه...
چرا از زن عزیزت ویکی دفاع نکردی؟پرهام-زن من تویی نه اون...
+نمی تونستم پوزخندمو جمع کنم....
نگو...خندم می گیره...+اومد جلوم...دستمو گرفت....
پرهام-دوست ندارم اتفاقی برات بیوفته...ویلی آدم درستی نیست...
+سریع گونم رو بوسید و رفت بیرون...دستم رو گذاشتم رو گونم...نکنه چیز
خورش کردن؟!خدایا خودمو سپردم به تو...اومدم تو اتاقه خودم...دوربینو
لبتابمو...همراه با کاؼذ برداشتم و نشستم پشت میز...درو از داخل قفل
کردم...اگه حاله این کیوی رو نگیرم،بهار نیستم ۱...ساعت بعد صدای در
اومد...
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بله؟*خانم براتون ؼذا آوردم...
نمی خورم ببر....*اما آقا گفتن حتما ؼذاتون رو بدم...
بگو خورده...*ولی...
 ِا برو دیگــــــــه...کار دارم...+بالخره تشریؾ برد 0..مین بعد صدای پرهام اومد...
پرهام-بهار؟
هااان؟پرهام-چرا ؼذاتو نمی خوری؟
سیرم...میلم نمی کشه...پرهام-درو باز کن...
لباس تنم نیست...برو می خوام بخوابم...281
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پرهام-من مشکلی ندارم...
بچـــــــه پررو.....بشین تا درو باز کنم....پرهام-پس اگه گشنت شد برو یه چیزی بخور...
باشه...+خدا بعدیو به خیر کنه...
نزدیکای  ۱همه ی وسایلمو جمع کردم گذاشتم تو کمد...و راحت خوابیدم...

 03/6+صبح از خواب بیدار شدم...تو اتاق خودم شروع به تمرین و ورزش
کردم...یه دوش گرفتم و رفتم پایین...با تعجب فراوان خاندان ویکی
نبودن...نشستم پشت میز ...بعد  0مین پرهام اومد...
پرهام-صبح بخیر خوب خوابیدی؟
صبح بخیر...آره...پرهام-چه عجب آفتاب از کدوم طرؾ در اومده،سحر خیز شدی؟
-من همیشه زود بلند میشم...
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پرهام-آره...اون اوایل من بودم عین مرغ می خوابیدم...
به کی گفتی مرغ؟پرهام-من گفتم؟
نشنیده می گیرم...0،۱+لقمه خوردم و کشیدم کنار...
پرهام-مریض شدی؟
نه...پرهام-پس چرا چیزی نمی خوری؟دیشب هم شام نخوردی...
من با شکم خودم تعارؾ ندارم،هر موقع گشنم باشه می خورم...پرهام-حاال یه ذره دیگه بخور...
+تا بود سامان...حاالم پرهام....عجب گیری افتادما...
نه،به جاش ناهار جبران می کنم...می ری سر کار؟پرهام-آره...می خوای عصر بریم بیرون؟
البد با ویکی؟283
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پرهام-اسمی از ویکی بردم؟
نترس تا اسمش میاد سرو کلش پیدا میشه...پرهام-نه خودمون ۱تا میریم...
اگه قسمت شد،باشه...پرهام-پس عصر زود میام...
باشه...+از جاش بلند شد...
پرهام-من دارم میرم...چیزی نمی خوای؟
+نمی دونم چرا جدیدا تیک گرفتم هی آبروهام میره باال...
نه ندارم...به سالمت...+وقتی خیالم راحت شد که پرهام رفته...زنگ زدم به سامان...بعد از سالمو
احوال پرسی...
سامان-راستی...بیشتر کارارو انجام دادم...کی می تونی بیای اینجا...
-امروز نیستم...احتماال فردا میام...صدا رو چی کار کردی؟
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سامان-از اینترنت،دانلود کردم...
خوبه...برو به کارات برس...منم تا پرهام نیست بقیه کارامو انجام بدم...کارینداری؟
سامان-نه مراقب خودت باش...
فعال...+گوشی رو قطع کردمو رفتم تو اتاقم...که تا اومدن پرهام،کارامو انجام
بدم...نزدیکای  6کارم تموم شد..خسته شدم از بس سرم پایین بود...
 0پرهام اومد...از ترس اینکه ویکی سر نرسه...سریع حاضر شدم و با هم رفتیم
بیرون...
پرهام-دوست داری کجا بریم؟
فرقی نداره...پرهام-بریم شهر بازی؟
+یا جــــــــــده سادات.....باز می خواد منو ببره تو اون قبرستون؟!!!!
نه...دلم می خواد برم خرید...پرهام-باشه هر جور راحتی...
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+اساسی از خجالت جیبش در اومدم...تا می تونستم خرید کردم...بعد از خرید
رفتیم یه رستوران شیک...چون ناهار هم نخوردم....شامو که آوردن سرمو
انداختم پایین و خیلی آبرومندانه ؼذامو خوردم...ؼذام که تموم شد سرمو آوردم
باال...دیدم پرهام داره با ؼذاش بازی می کنه و هنوز دست نخوردس....خودشم
فکر...
ؼرق ِ
چرا ؼذاتو نمی خوری؟پرهام-میل ندارم سیر شدی؟
آره...پرهام-پس بلند شو بریم....
+پولو حساب کرد و اومدیم بیرون...سوار ماشین شدیم...توی راه اصال حرؾ
نمی زد...حوصلم سر رفت...
چرا انقدر ساکتی؟پرهام-خودت چرا ساکتی؟
آخه تو حرؾ نمی زنی...من چی بگم؟پرهام-هر چی دوست داری...می خوای بریم یه کلوپ باحال؟
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من که رقصیدن بلد نیستم...پرهام-کاری نداره فقط باید الکی ورجه وورجه کنی...
باشه بریم...+تکیه دادم به صندلی...از آینه بؽل چشمم خورد به ماشین ویکی...داشت
تعقیبمون می کرد...یه لبخند شیطانی زدمو برگشتم سمت پرهام...
چه حالی بکنیم 0تایی....پرهام-چی؟!
منو تو با بچمون...پرهام-جانـــــــــــم؟؟؟!!!!نشنید م چی گفتی؟؟
پشت سرتو نگاه کن بچمون داره دنبالمون میاد...+از آینه نگاه کرد...
پرهام-این دیگه کیه؟!خوبه گفتم نیاد...محکم بشین،ببینم بازم می تونه دنبالمون
بیاد...
+پاشو گذاشت رو گازو ِد برو که رفتیم...تا برسیم03،43تا سکته زدم...برگشت
سمتم...
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پرهام-بیا بچمون هم پیچوندم...حاال تا باز پیداش نشده بیا بریم...
جدی؟؟!!سالم رسیدیم؟؟پرهام-منو دست کم نگیر...
+پیاده شدیم و رفتیم یه کالپ باحال...خداییش یکی از یکی قشنگ تر...معلومه
دیگه پوله خون باباشونم از آدم می گیرن...ناراحت این بودم که نمی تونستم
خودی نشون بدم ...پرهام دستمو گرفت..
پرهام-بیا بریم وسط...
بلد نیستم خودت برو...پرهام-بیا بریم...اینجا هر کی به هر کیه...من هر کاری کردم تو هم همونو انجام
بده...
باشه...اگه آبروت رفت به من ربطی نداره...پرهام-نمیره...بریم؟
+با هم رفتیم وسط عین ماست وایسادمو پرهام نگاه کردم...
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پرهام-بقیه رو نگاه کن...هیچ کار خاصی انجام نمی دن...الکی باال و پایین می
پرن و دستشونو تکون میدن...
+بی حوصله همون کارو تکرار کردم...اما پرهام قشنگ می رقصید0،۱...تا
دختر اومدن نزدیک پرهام که باهاش برقصن...ولی اون روش بیشتر به من
بود...
یه مدت که گذشت دیدم نه...شد همون پرهام سابق...باز تا چشمش به 4تا دختر
افتاد،بی خیال ما شد...وایسادمو دستمو زدم به کمرم...
اینجوریاس؟صبر کن ببین چجوری آبروتو می برم...+برگشتم دورو اطرافو دیدم....جایی که جمعیت بیشتری هست رفتم...شروع
کردم به جوادی رقصیدن...
تو ذهنمم آهنگه:آره یا ُرم بیا دل دارم بیا رو می خوندم...کاری هم نداشتم که چه
آهنگی داره پخش میشه...
چند نفری بهم خندیدن....یه اکیپ 0تایی پسر که مشخص بود از اون شرو
شیطونان اومدن پیشم...
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و باهام تو دلقک بازی شریک شدن...رفتم تو فاز بندری...لنگو پاچه و دستو
همه رو تکون می دادم...
خالصه اون جا رو به گند کشیدیم ...پرهام رو دیدم وایساده داره با تعجب نگام
می کنه...یه لبخند گله گشاد تحویلش دادمو براش دست تکون دادم...
سریع روشو کرد طرؾ دیگه که یعنی این با من نیست...لیاقت نداره...با رفیقای
جدیدم دایره زدیم و به ترتیب هر کی می رفت یه قری میداد...
نوبت من که رسید...رفتم وسطو دستمو عین کسایی که پشت موتور میشینن،گاز
میدن کردمو آروم قر میدادمو می چرخیدم....
پسرام برام سوت میزدن....خواستم یه حرکت دیگه بیام که پرهام اومد دستمو
کشید و به طور کل برد بیرون...
کجا؟؟تازه داره خوش می گذره بیا برگردیم...+یه لبخند زد..
پرهام-عزیزم با زبون خوش برو سوار ماشین شو...
+دستمو از دستش کشیدم بیرون...خواستم برگردم که یهو منو انداخت رو
کولشو برد سمت ماشین...دستو پا زدم...
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منو بزار پایین این چه کاریه؟پرهام-بهتر صدات در نیاد...
بیشین بینیم بابا...منو بزار پایین....+در ماشین رو باز کردو منو شوتید تو ماشین...خودشم سوار ماشین شد...
مثال اومدی منو بگردونی؟پرهام-آبرو برام نزاشتی...این چه طرز رقصیدنه...
دیدی که همه خوششون اومدو استقبال کردن...پرهام-اونام از تو دیوونه تر...فقط ساخته شدی برا دلقک بازی....
داری روتو زیاد می کنیا...پرهام-بشین سر جات...
+خواستم درو باز کنم سریع قفلشو زد...
پرهام-تفریح امشب بسه...بهتر بریم خونه...
ای بابا...بزار برم یکم حال کنم...تو خونه حوصلم سر میره...شام خوردم انرژیمزیاد شده...می خوام انرژیمو تخلیه کنم...
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پرهام-که می خوای حال کنی؟
+سرمو به نشونه ی +تکون دادم...
پرهام-می خوای انرژیتو تخلیه کنی؟
اوهوم...پرهام-باشه میریم خونه یه کار می کنم هم حسابی حال کنی..هم انرژیت تخلیه
شه...
+چشمام گرد شد...منظورش چیه...ساکت شدم...ماشین رو روشن کرد و مسیر
خونه رو در پیش گرفت...تو راه صدام در نیومد..نه اون حرؾ زد نه من...
تا ماشین خاموش شد۱،پا داشتم03،43..تا دیگم قرض کردم و دوییدم تو خونه
که به اتاقم پناه ببرم...صدای خندش بلند شد...
پرهام-یعنی انقدر عجله داری؟
+خواستم برگردم دکو دهنشو آسفالت کنم...اما دیدم پس فردا با مادر شوهرم
چشم تو چشم میشم...ازم گلگی می کنه...منم شرمنده روش میشم...رفتم تو
اتاقمو درو بستم...
هـــِ ِِــ فکر کردی به همین خیال باش...292
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0+مین بعد صداش از پشت در اتاقم اومد...
پرهام-بهار خوابی؟؟؟بیداری؟؟؟
+جواب ندادم...
پرهام-من که میدونم بیداری...خواستم بگم فکرت خیلی خرابه...انقدر منحرؾ
نباش...
+دوباره صدای خندش اومد...نگاه چجور ضایعم کرد...البته من که فکر بدی به
سرم نزد...چون خسته بودم زود اومدم که بخوابم
لباس عوض کردم و خوابیدم....صبح بعد از رفتن پرهام زنگ زدم به سامانو
باهاش قرار گذاشتم...
باز زنگ زدم به آژانس هواپیمایی...
*سالم وقت بخیر..می تونم کمکتون کنم؟
سالم خسته نباشین یه بلیط برای.... ۲+ماه از اون روز می گذره...و من حسابی در گیر کارامم...ویکی از فردای
اون روز دلش طاقت نیاورد و خونمون موندگار شد...

293

www.ketabbazz.ir
هفته ای  0روز بعد از رفتن پرهام می رفتم خونه ی سامان و درگیر برنامه ی
مهمونی بودیم...نمی دونم چوب تو سر پرهام خورده که جدیدا مهربون شده و
بهم توجه می کنه...البته برای من که اصال مهم نیست..
روز جشن ویلی...شاه دوماد سر کار نرفت،عروس خانم هم اومدن خونمون...
ویکی-سالم عزیزم....صبح قشنگت بخیر...
پرهام-سالم خوبی؟؟صبح تو هم بخیر...
ویکی-وای خیلی خوشحالم...امروز دیگه رسما مال خودم میشی...
پرهام-مگه با هم صحبت نکردیم؟
ویکی-آره....جوابتم گرفتی...گفتم که،نه...
پرهام-یعنی نظر من برای تو مهم نیست؟
ویکی-معلومه که مهمه....مخالفتم رو بزار به حساب دوست داشتن زیاد...
پرهام-اما من می خوام پدرو مادرم هم باشن...
ویکی-عیب نداره اونا که اومدن یه مهمونیه دیگه می گیریم....
پرهام-که بشیم سوژه ی مردم؟؟؟
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ویکی-این چه حرفیه که میزنی؟؟؟نکنه عالقت نسبت به من کم شده؟چرا رفتارت
جدیدا عوض شده....از موقعی که بهار برگشته اینجوری شدی...
پرهام-چه ربطی به بهار داره؟
ویکی-ربط داره همش تقصیر اینه...
ببین بلند میشم یه ُپرکِش تو دهنت میزنما...اینجا بابات نیست که ازت دفاعکنه...
پرهام-بهـــــــار!!!!
هر چی دلش خواسته گفته۱...دفعه بهش خندیدم فکر کرده خبریه...ویکی-صبر کن ببین کی برنده میشه...من یا تو...
+رو به پرهام...
ویکی-من از حرفم بر نمی گردم...امشب نامزدیمونو اعالم می کنیم...می خوام
برم آرایشگاه لطفا منو برسون...رانندم رفته...
+از خونه زد بیرون ..پرهام،عصبی نگام کرد...
پرهام-همینو می خواستی؟حاال چه ؼلطی کنم...
به من چه هر کی خربزه می خوره پای لرزشم میشینه...295
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پرهامِ -ا پس پای لرزشم بشین....
ای رو تو برم...وای حواسم نبود می خوام چند تا چند تا زن بگیرم...پرهام-ببین...
+دوباره ویکی اومد تو ...یه راست اومد پیش من...یه کارت داد دستم...
ویکی-راستی بهار جون می خواستم تو رو به عنوان مهمون ویژه دعوت
کنم...حتما بیا،این هم کارتمون...
+کارتو باز کردم....عکس جفتشون تو بؽل هم...پایین کارت هم آدرس...اینا کی
عکس انداختن..چه فیس تو فیس هم هستن...دوست داشتم همون جا پرهامو
تیکه پاره کنم...خودمو نباختم...
وای چه عکس باحالی....میشه کپیه این عکسو بدی؟می خوام بزرگ کنم...چیزقشنگی میشه...
ویکی-آره حتما...
+آروم گفتم...
آره واسه سر در مستراح یه کار شیک از آب در میاد...ویکی -پرهام لباستو برداشتم...دیگه احتیاجی نیست بیای خونه...بریم...
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+دستشو گرفت و کشید بیرون...آره بشین تا بزارم امشب بختت باز شه...داغ
پرهامو به دلت میزارم...
همه ی وسایلمو جمع کردمو گذاشتم یه گوشه...دوش گرفتم...بارو بندیل امشبو
برداشتمو رفتم خونه ی سامان...جم نبود...فقط سارا و سامان بودن...
سامان-کاراتو کردی؟
آره...سامان-می خوای منم باهات بیام؟
بیای که بشناسنت هم یه بالیی سر تو بیارن هم سر من؟سامان-اوه اوه حاال چرا انقدر عصبانی هستی؟
دلم می خواد زمان زود تر بگذره حال این ویکیو بگیرم...سامان-هنوز هم دیر نیستا...می خوای بی خیال شو...
من می گم نره...تو می گی بدوش؟با پسرا قرار گذاشتی؟سامان-آره..
-همه چی نصب شده؟
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سامان-آره...
خوبه...سارا-چرا انقدر استرس داری؟
من امشب باید کارمو تموم کنم...یک ماه ذهنم در گیر این موضوع بوده...سارا-خوب بیا یه کاری کنیم زمان بگذره...
االن هیچ کاری نمی تونم کنم...می تونم برم تو یکی از اتاقا استراحت کنم؟سارا-البته...با من بیا...
+با سارا رفتم تو یکی از اتاقا...خیلی کالفه بودم...اصال اسم این ویلی که میاد
آتیش می گیرم...حیؾ که نمی تونم بکشمش...همین که حرصشو در بیارم
کافیه...
مهمونی از ساعت  0شروع میشه و باید  0اونجا باشم...تا ساعت  0دور خودم
چرخیدم و کالفه این ور و اون ور می رفتم ...سامان در اتاقمو زد...
سامان-بهار ساعت  0نمی خوای آماده شی؟
االن حاضر میشم..بچه ها اومدن؟سامان-آره پایین منتظرن...
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برو...منم چند دقیقه ی دیگه میام...+رفت...نشستم جلوی آینه و قیافمو عین آنا درست کردم...کار صورتو سرم که
تموم شد...یه شلوار ساده ی  6جیب مشکی همراه با یه تاپ مشکی که یه ورش
بی آستین بود پوشیدم...نقاب زورو هم برداشتم و اومدم بیرون ...سامان قیافمو
که دید از جاش بلند شد...
سامان-برا چی قیافتو عوض کردی؟!می دونی اگه ویلی با این قیافه ببینت در جا
کشتت؟
نقاب میزنم...سامان-باز اگه با قیافه خودت باشی پرهام می تونه یه کاری کنه...اما
اینجوری...
هیچی نمیشه...سامان-قرارمون این نبود...
االن وقت نداریم...بعدا راجع بهش صحبت می کنیم...سامان-یا میری قیافتو درست می کنی یا نمیزارم بری...
اما من میرم...بهتره جلومو نگیری...299
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سامان-باشه برو...ولی نه با این قیافه...ویلی زندت نمی زاره می فهمی؟
جرات نداره...سامان-االن وقت کله شقی نیست...
+خواستم برم سمته در...جلو تر از من دویید و درو قفل کرد...داد زدم...
درو باز کن لعنتی...سامان-اصال الزم نکرده بری با این حالت یه کاری دست خودت میدی...
+عصبی بودم...عصبی تر شدم...
-بزار برم..گفتم چیزی نمیشه...

+دیگه کنترل صدام دست خودم نبود...
بزار برم...از موقعی که اومدم اینجا یه روز خوش ندیدم...تا بود پرهام...حاالمویلی...
به خدا زندگی من این نبود...
+اشک تو چشمام جمع شد...ولی حتی نذاشتم یه قطرشم بیرون بیاد...
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اینا زندگی منو نابود کردن...با چه رویی برگردم خونم؟تا کی خودمو بزنم بهدیوونگی...نفهمی...
چقدر خودمو بی خیال نشون بدم...بیشتر از ظرفیتم تحمل کردم...منم
آدمم...احساس دارم...از سنگ که نیستم...فقط برای اینکه خانوادم صدای
پرهامو در کنار من بشنون و خیالشون از بابت من راحت بشه...کنارش
موندم...وگرنه حتی یک لحظه کنارش نمی موندم...شخصیتم نابود شد...خورد
شدم...
شد یه بار ببینی تو خودمم؟؟؟به خدا بی خیال نیستم...رفتم تو قالب یه آدم
احمق...پرهام زندگیمو نابود کرد...
ویلی که می خواست منو بکشه...خانواده ی اون طفل معصومو نابود کرد و
۲333تا کار دیگه که منو تو ازشون بی خبریم...بزار برم حداقل اینجوری یکم
آروم میشم...خودت میدونی،هیچ آسیبی به کسی نمی رسه...فقط می خوام
مجلسشون رو خراب کنم...
+سرشو انداخت پایین...
سامان-پرهام مقصر نیست...
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راست میگی...اگه خودمم کرمم نمی گرفت و سر یه لجبازیه احمقانه،زود بلهنمی دادم این بال سرم نمی یومد...حاال درو باز کن...
سامان-اگه اینجوری آروم میشی باشه...فقط خواهش می کنم...نزار بالیی سرت
بیاد...
+رفت و از تو بوفه یه اسلحه در آورد و اومد پیشم...
سامان-اینو بگیر ممکنه الزمت بشه...
بهش احتیاجی ندارم...سامان-می دونم...اما باشه،ضرر نداره
+اسلحه رو گرفتم درو باز کرد..

سامان-برو بچه ها منتظرن...رسیدی خبر بده...

-باشه..ممنون که کمکم کردی...
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سامان-نه من باید از تو ممنون باشم...به خاطر تمام دردسرهایی که کشیدی
معذرت می خوام...

-داداش گلم این حرفو نزن...

+خواستم بؽلش کنم...اما نخواستم بیشتر از این اذیت شه...فقط باهاش دست
دادمو اومدم بیرون...
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0تا پسر ترک موتور منتظر نشسته بودن...به همشون سالم دادمو ترک یه
موتور سوار شدم...رفتم به آخرین مهمونی...قبل از اینکه نزدیک باغ بشیم
همگی نقاب زدیم..دقیقا  0رسیدیم...

رفتیم قسمت ورودی...یه کارت نشون دادیم تا اجازه ی ورود دادن...هـــِ چقدر به
باغ رسیدن...یه هندزفری خیلی کوچیک تو گوشم بود که اصال دیده
نمیشد...گوشمو فشار دادم تا سامان صدام رو بشنوه...

-سامان رسیدیم...

سامان-برید قسمت رخت کن که مثال آماده شین...
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-باشه فعال...

+دور تا دور باغ پر مشعل بود و روی همه ی میزا،شمع و گل...کلی مهمون
داشتن...همه از دم با کالس..

ویکی یه پیرهن نباتی خیلی کوتاه تنش بود و عین چسب دوقلو به پرهام
چسبیده...
ویلی هم داشت حناق کوفت می کرد...و با چند نفر صحبت می کرد..یه زن هم
رفته بود رو سنی که برای اجرا درست کردن و با صدای خراشیدش آهنگ می
خوند...هــِـــ خوبه اسمشو بزارن حنجره طال...با بچه ها رفتیم قسمت رخت کن...
یادتون نره...تا اجرامون تموم شد...سریع باید از این جا خارج شین...حتی اگهخودم نیومدم...
*بله...
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+پسرا لباس عوض کردن...اما من همون جوری بودم...لیاقت همین لباس هم
ندارن...ساعت  8اجرا داشتیم...هر چی به  8نزدیک میشدیم،استرسم بیشتر
میشد...
نوبت رسید به اجرای ما...
سامان داریم میریم حواست باشه...سامان-مراقب باش...موفق باشی...
+با هم رفتیم رو سن..هم زمان با ما گروه شعبده بازی اومد...رفتم یه
میکروفون به خودم وصل کردم...
می خواستم آهنگی که قرار بود ؼیر مستقیم حرفمو به ویلی حالی کنمو خودم
بخونم...صدام بد نبود...البته برای خارجی خوندن...تو این  ۲ماه خیلی روش کار
کردم(...ترجمشو حتما بخونین این هم یک نوع حرؾ زدنه...آهنگشم خیلی
قشنگه...دوست داشتین گوش بدید)
آهنگ کاسکادا( )pyromaniaپخش شد و خودمم با گروه مشؽول اجرا شدم و
می خوندم...اولش پسرا شروع کردن...
*آتش افروزی ....آتش افروزی...
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من رو عقده ای خطاب کن!!!به من بگو (دیوونه)...یه چیزی در رگ های منجریان داره...
چشم های من نمی تونه ببینه که...در درون چه چیزی وجود داره...
من نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم...تو هم نمی تونی جلوی منو بگیری...
من می خوام این آتیش رو به پا کنم....کاری کنم که نفس کشیدن برای تو ؼیر
ممکن بشه...
حرارت داره باال میره...باال میره...
چون که من دارم از حرارت باال آتیش می گیرم...
+همزمان با این حرفم دستمو گرفتم باال و همه ی مشعل های باغ روشن
شد...شعبده باز ها هم فقط با آتیش برنامه اجرا می کردن...
 آتش افروزی ...آتش افروزی...اوه اوه اوه ...آتش افروزیحرارت باال رفته ...آتش افروزی...من باید اعتراؾ کنم که....
دمای ۲333درجه باالی صفر...خشونت منو به اوج میرسونه....
ترس نداشته باش...جایگاه خودت رو پیدا کن...
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این همه ی ترس های تو رو از بین می بره...من می خوام این آتیش رو به راه
بندازم...
کاری کنم که نفس کشیدن برای تو ؼیر ممکن بشه...حرارت داره باال میره...
هوا داره گرم میشه و من دارم از حرارت می سوزم...
آتش افروزی ....آتش افروزی...اوه اوه اوه...
تو نمی بینی که من دارم آتیش می گیرم...
آتش افروزی ...آتش افروزی...
+زل زدم تو صورت ویلی....
همون موقع که شعله های آتیش به اوج میرسه...دمای باال من رو در احاطه یخودش قرار گرفته...
و من نمی خوام معذرت خواهی کنم...هوا داره گرم میشه و من دارم از حرارت
می سوزم...
آتش افروزی ...آتش افروزی...
+اجرامون تموم شد اومدیم پایین...ویلی رفت رو سن...پرهامو ویکی رو صدا
زد...
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بچه ها برین بیرون...ویلی-امشب می خوام یه خبر خیلی مهمیو بهتون بدم...
+دست دوتاییشونو گرفت...
ویلی-می خوام همین جا...
سامان...حاال...+یهو صدای شلیک گلوله همه جا پخش شد...همه جیػ میزدن و فرار می
کردن...همین جور صدا میومد...
وقتی که خیالم راحت شد همه رفتن بیرون....
 سامان بسه رفتن بیرون(....صدای شلیک به وسیله ی چند تا اسپیکر که بهدرختا وصل بود پخش میشد)
سامان-خودتم رفتی بیرون؟
آره...فعال...+یکی از مشعال رو برداشتم...چند تا از رومیزی هارو آتیش زدم...همین باعث
شد آتیش پخش شه...خواستم برم بیرون دیدم ویلی رو زمین افتاده...
ویلی-کمکم کن...
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+نقابو از صورتم برداشتم..چشماش گرد شد...
هـــِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِ ِِــ دخترت که انقدر حرصشو میزدی،کمکت نکرد...انتظار داریمن کمکت کنم؟؟
ویلی-امکان نداره...تو چطور زنده موندی؟!!
حاال که می بینی...سورو مورو گنده جلوت وایسادم...ویلی-پس اون جنازه ی سوخته!!!
اون هم یه راننده تاکسی بدبخت بود که قربانیه کاره احمقانه ی تو شد....بهتربری به جهنم...
+یه لگد محکم بهش زدمو فرار کردم بیرون...چون شعله های آتیش هی داشت
زیاد میشد...موتور یکی از پسرارو قرض گرفتم و قرار شد بدم سامان بهش پس
بده...کالهمو سرم گذاشتمو سوار موتور شدم...
موتور سواری هم از صدقه سر میثم یاد گرفتم...وقت زیاد نداشتم...سریع حرکت
کردم سمت خونه...توی راه همش گوشیم زنگ می خورد..اما فرصت نداشتم
جواب بدم...با اون سرعتی که من رفتم  ۲ساعته رسیدم....چراؼای محیط اطراؾ
خونه همه روشن بود...حیؾ این خونه که قسمت ویکی بشه...سریع رفتم تو
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چمدونامو برداشتم و آوردم بیرون،گذاشتم تو ماشینی که پرهام تازه برام
خریده...
سوار شدم خواستم حرکت کنم...یادم افتاد مدارکمو برنداشتم...باز رفتم تو خونه
و مدارکو برداشتم...
اومدم در ورودی رو باز کردم و رفتم بیرون...این بار برای گوشیم اس ام اس
اومد درو بستمو اس ام اسمو باز کردم...
سامان-چرا جواب نمیدی!!!!!!!فرار کن دنبالتن...
+همین جور که راه می رفتم....خوردم به یکی...سرمو بلند کردم...چشمام  4تا
شد....

رو به روی ویلی و دارو دستش بودم...
ویلی-به به پارسال دوست امسال آشنا...از این طرفا؟امشب بالخره سر از کارت
در میارم....بگیرینش...

311

www.ketabbazz.ir
+خواستم فرار کنم....از چند طرؾ محاصرم کردن...ویکی هم اومد ولی خبری از
پرهام نبود...خواستن نزدیکم شن که باهاشون درگیر شدم....اما حریؾ  ۲3تا
آدم نر ؼول که همشون هم رزمی کارن نمیشدم...
بالخره گرفتنم....یکی از پشت گرفتم۱....تای دیگم هر کدوم یه بازومو...ویکی
اومد نزدیک و زل زد تو چشمام...برای بار دوم یکی محکم خوابوند توی
گوشم...
ویکی-اینو زدم چون جشنمو خراب کردی...
+یکی دیگه زد....
ویکی-این هم به تالفی زبون درازی های قبلت...
+تؾ کردم تو صورتش...
شاهکار نکردی داری منو با این وضع میزنی...اگه نمی گرفتنم که یه بادمجونخوشکل پا چشمت می کاشتم...
ویکی-حاال که دستات بستس و دور،دور منه...
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آخـــــی نامزدیت خوش گذشت...راضی نبودم از وسط جشنت بیای دیدنمن....آخ راستی تبریک می گم..
+بهم حمله کرد...
ویکی-کثاف ِ
ت آشؽال تو باعث شدی نامزدیم بهم بخوره...تازه موفق شدم پرهام
رو راضی کنم...ولی تو گند زدی به همه چیز...
+همین جور مشتشو ول می کرد تو شکم و پهلوم...یه دفعه جو گرفتتش و افتاد
به جون موهام...از بس کشید که کاله گیسم کنده شد...با تعجب به کاله گیس توی
دستش نگاه کرد...
یکم گذشت...دستشو گذاشت زیر چونمو سرمو برد باال....
ویکی-به من نگاه کن...
خوش ندارم...+داد زد...
ویکی-گفتم به من نگاه کن...
+خیره تو چشمش شدم...سرشو آورد نزدیک...
ویکی-چطور متوجه لنزت نشدم!!!!
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+خواست دستشو بیاره نزدیک چشمم که لنزو در بیاره....منم چنان گازی از
دستش گرفتم که صدای بع بع در آورد...
خواست بزنم....با پام محکم کوبیدم تو شکمش...پرت شد زمین...پاهامو
گرفتن...ویلی اومد جلو چند تا چک محکم زد تو صورتم...
ویلی-لنزاشو در بیارین...
+یورش بردن سمت صورتم...داد زدم...
خودم در میــــــــــــارم....+ویلی اشاره زد دستمو ول کنن....لنزو در آوردم...در گوش یکی از محافظا یه
چی گفت...اون هم سرشو تکون داد و رفت0...مین بهد با یه سطل اومد
نزدیکم...
یه سطل آب یخ خالی شد روی کلم...و با دستمال افتاد به جون صورتم....کارش
که تموم شد،کشید کنار...
تو تمام این مدت داشتم دادو بیداد می کردم....
بهار،آنا نما...می بینم که خوب خودتو تؽییر دادی.....
ویلی-بـــــهِ ....
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ویکی-از همون روز اول عین بختک چسبیدی به زندگی من...چی از جون زندگیم
می خواستی؟
بهتر دهنتو ببندی....+باز اومد نزدیکم...این بشر از رو نمی ره...هم دستامو گرفتن هم پاهامو...
ویکی-این سری چنان چکی بهت میزنم که تا عمر داری یادت نره...
+همچین زد تو گوشم که مخم سوت کشید....خم به ابرو نیاوردم...صورتشو
آورد جلو...یه لبخند بزرگم گوشه ی لبش...
ویکی-چطور بود عزیزم؟
عالی عزیزم...عالی....حاال اینو داشته باش...+نامردی نکردمو با کله رفتم تو صورتش...مخ خودم نابود شد چه برسه به
اون...همچین جیػ زد و باال و پایین پرید که ویلی دستور داد حسابی از خجالتم
در بیان...
تا خواستن بهم حمله کنن...صدای پرهام بلند شد...
پرهام-ولش کنین...
+برگشتم دیدم اسلحه دستشه...
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به به داماد عزیز....کارای جدید ازت می بینم..+ویکی دویید بره تو بؽل پرهام...تا رسید بهش پرهام برش گردوند و اسلحه رو
گذاشت رو سرش...
چشمام داشت از کاسه در میومد....ویلی با عصبانیت...
ویلی-داری چه ؼلطی می کنی؟
پرهام-بگو محافظات ولش کنن...وگرنه یه گوله تو مخ دخترت خالی می کنم...
ویکی-پرهام!!!
پرهام-بهتر خفه شی...
+اگه یه دره دیگه ادامه میداد...باید به طور حتم چشمامو از رو زمین جمع می
کردم....بهشون اشاره زد...
از دستشون خالص شدم....خواستم برم نزدیک پرهام...صدای سامان منو
میخکوب کرد...
سامان-اسلحتو بزار زمین....
+دیدم یکی از محافظا اسلحشو در آورده...و اما سامان که با لباس پلیسو اسلحه
به دست وایساده...
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بی خیــــــــــال...مرد آروم اسلحشو گذاشت رو زمین...سامان با جدیت:
سامان-برو پیش پرهام...
+تو شوک تیپ سامان بودم....اصال حواسم نبود...پام گیر کرد به یه سنگو از
شانس گندم پرت شدم جلوی پای ویلی...اون هم نمی دونم از کجاش یه اسلحه در
آورد و منو نشونه گرفت....
ویلی-بهتر اسلحتون رو بندازین...
پرهام-دخترت پیش منه بهتر تو اسلحتو بندازی...
ویلی-خودت بهتر میدونی که با کسی شوخی ندارم...تا  0میشمارم...اگه
اسلحتون رو انداختین که هیچی...اگه نه شلیک می کنم...۱...۲...
پرهام-باشه...صبر کن...سامان اسلحتو بزار زمین....
+هر دو گذاشتن زمین...ویلی دستور داد پرهام و سامان رو بگیرن...ویکی هم
اومد کنار باباش...
هر کدوم رو بردن یه گوشه...
ویکی-پرهام چرا این کارو با من کردی؟من دوستت داشتم...
ویلی-االن موقع این حرفاست؟317
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+رو به پرهام...
ویلی-پس همه ی کارات نقشه بود؟خیلی سعی کردی اعتماد منو جلب
کنی...موفق هم شدی...اما برات حسابی گرون تموم میشه...فقط ارتباطت رو با
این  ۱تا درک نمی کنم...
پرهام-بزار برن...خودم توضیح میدم...
ویلی-بعد از این همه سال هنوز منو نشناختی؟
پرهام-بهتر کاری به کار بهار نداشته باشی...
ویلی-جدی؟
سامان-دست از این کارات بردار...دیر یا زود دستگیر میشی...راه فرار هم
نداری...کلی ازت مدرک داریم...
ویلی-من اگه تو چاه فرو برم شماهارم با خودم می کشم توی چاه...
سامان-بزار بهار بره هر کاری خواستی با ما بکن...
ویلی-تازه براتون نمایش دارم...
+هولم داد سمت جلو...اسلحه رو به سمتم نشونه گرفت
ویلی-اول دست و پای این ۱تارو ببندین...
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پرهام-می خوای چی کار کنی؟!
ویلی-بهتر تو یکی حرؾ نزنی....
+دستو پاشونو بستن به درخت ..پرهام سمت چپ و سامان سمت راست...منم
بین اینا وایساده بودم...
ویلی به محافظاش اشاره کرد...اونام اومدن نزدیکم ۲3....نفر آدم....فرار
کردم...گرفتنم...باهاشون درگیر شدم...با تمام قدرتم میزدم...
خستگی برام معنایی نداشت...همیشه ساعت ها تمرین داشتم...پس برای این
مواقع،انقدر بهم سخت می گرفتن؟
یعنی سامان پلیسه؟نقش من این وسط چیه؟یاد جم افتادم که منو مجبور کرد
همزمان با خودش و سامان مبارزه کنم...
همش نقشه بود؟ذهنم هنگ کرد....رابطه ی پرهام و سامان چیه؟؟!!!همین باعث
شد حواسم پرت شه و بریزن سرم...
افتادم زمین...اونام با نامردیه تمام میزدنم...صدای داد و فریاد پرهام و سامان
همه جارو گرفته بود...
پرهام-ولش کنین کثافـــــتا...
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سامان-نزنینــــــــــش....بســـــ ـــه...
+دردو زیاد حس نمی کردم...بازم صدای جم تو گوشم زنگ زد..
باید مقاومت بدنیتو ببری باال...کلی عالمت سوال تو سرم بود...
ویلی-فعال بسشه...
+ازم فاصله گرفتن...ویلی رو به من...
ویلی-دوست داری بعد از خودت کدوم یکی از اینا رو بفرستم جهنم؟
بهتر اول خودتو دخترت برین به درک...ویلی-هنوز هم زبونت کوتاه نشده...
در حد خودم نمی بینمت که باهات هم کالم شم...+نیم خیز رو زمین افتادم...اسلحشو گرفت باال...
ویلی-بهتر با زندگیت خداحافظی کنی...
فقط قبلش می خوام یه چیزی بهت بگم....تو و دخترت حالمو به هممیزنین....از جفتتون متنفرم...به قیافتون که نگاه می کنم...اوقم می گیره...می
خوام باال بیارم...و در آخر تو جهنم می بینمت....

321

www.ketabbazz.ir
+یه نیشخند زد....چشمام رو بستم...باز هم صدای داد و فریاد جفتشون بلند
شد...داشتن التماس می کردن...یهو صدای رکس اومد و بعد شلیک...
چشمامو باز کردم...خدای من نــــــــــه....رکس یکم جلوتر از من افتاده بود روی
زمین و همین جور ازش خون می رفت...بزور خودمو رسوندم به رکس....
به بهترین دوستم....تو چی کار کردی رفیق...همین جور براش اشک
ریختم...این همه کتک خوردم،دریػ از یک قطره اشک...اما به خاطر
رکس....خدایا بزار زنده بمونه...سرمو آوردم باال هنوز اسلحه دستش بود...
سریع از بؽل جورابم،اسلحه ای رو که سامان داده بود رو در آوردم و شلیک
کردم به همون دستی که اسلحه داشت...ازدستش افتاد...خودشم دادش رفت
هوا...هم زمان با این کارم پلیس ها عین مور و ملخ ریختن تو...
هنوز اسلحه دستمه...ویکی که تا این صحنه رو دید ؼش کرد...همه رو گرفتن...
یه شلیک دیگه به دست بعدیش کردم...نعره میزد...
شلیک بعدی پای چپش....
پرهام-بهار نـــــــــــه!!!!!!!!!!
این هم به خاطر رکس321
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+و شلیک به پای راست...
این هم به خاطر تمام کسایی که التماست کردن ولی تو صداشونو نشنیدی...+شلیک آخر به گوش چپش....جوری نزدم که بمیره....البته اگر بخواد از درد
بمیره بحثش جداس...
سامان اومد جلوم و اسلحه رو از دستم کشید....سریع آمبوالنس اومد...با گریه:
تو رو خدا اول این حیوون رو نجات بدین...ازتون خواهش می کنم+تند تند به همه چیز رسیدگی کردن و رکسو بردن...نشستم رو زمین سرمو
گرفتم تو دستام....
چند مین گذشت....حسه اینکه کسی باالی سرمه رو داشتم...سرمو بردم
باال....جم با لباس پلیس...
جم-دخترم هم باید ازت معذرت بخوام....هم تشکر کنم...تو باعث شدی بزرگ
ترین قاچاقچی ایرانو بگیریم...
+خشک شدم...
جم-ویلیام اسم تقلبیشه...اسم اصلیش اصؽر...معروؾ به اصؽر ترقه...چند ساله
دنبالشیم...و یه سری مدرک که دستگیرش کنیم...با کمک تو خیلی جلو افتادیم...
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+فقط یه سوال پرسیدم...
رابطه ی پرهام و سامان چیه؟جم-اونا دوستای چندینو چند ساله ی هم دیگن...و...
دیگه نمی خوام چیزی بدونم...+از جام بلند شدم و به ساعت نگاه کردم...کیفمو برداشتم ...پرهام و سامان
اومدن نزدیکم...
پرهام-باید باهات صحبت کنم...
حرفی برای گفتن نداریم...پرهام-اما من دارم...
سامان-بهار چند دقیقه گوش بده....
+دستمو بردم باال که بزنم تو صورت جفتشون...ولی رو هوا نگه داشتم...به
دستم خیره شدم...
لیاقت همین چک هم ندارین...+برگشتم...خواستم برم...جفتشون بازمو گرفتن...
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*صبـــــــــر کن...
+سرمو کج کردم و رو به پرهام :
نترس میرم یه بادی به کلم بخوره....بدبختانه باید پیش خودت بمونم...+دستاشون شل شد...رفتم سمت ماشینم و سوار شدم...وقتی از خونه فاصله
گرفتم،پامو رو پدال گز فشار دادمو خودمو رسوندم به فرودگاه...
جریمه های ماشین هم چشمشون کور دندشون نرم خودشون بدن....
به موقع رسیدم...پروازم می خواست حرکت کنه...وسایلمو تحویل دادمو تمام....
االن تو هواپیما نشستم....می خوام برگردم ایران....ولی نمی خوام برم پیش
خانوادم...سرمو به صندلی تکیه دادم..
خدایا بالیی سر رکس نیاد...آخه چی شد؟معرفتو در حقم تموم کرد...اگه بمیره
چی...
همین که بدونم زندس برام کافیه...یعنی تو این مدت بازیچه ی دست این چند نفر
بودم؟
حتی یک لحظم به من فکر نکردن؟از همشون بدم میاد...چقدر راحت ازم سو
استفاده شد...باهام بد تا کردن...بـــــــــــد
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********
۱+ماه از اون جریان کذایی می گذره....ساکن شمال شدم...دوست ندارم،خانوادم
از این موضوع بویی ببرن...
هر موقع بخوام باهاشون تماس بگیرم از این کدهایی که باعث میشه شماره نیفته
وارد می کنم...نفهمن کجام...
به لطؾ پولدار بودن شوهرم...یه ویالی توپ دوبلکس،خیلی بزرگ
خریدم...بالخره چند ماه تو خونه ی خیلی بزرگ زندگی کردم...دیگه خونه ی
کوچیک به چشمم نمیاد...
طبقه ی زیر زمینی خونمو به صورت سالن ورزشی در آوردم و اوقات فراقتم
اونجا تمرین می کنم...
تو یک باشگاه هم به عنوان مربی تکواندو مشؽول به کارم...دوست و رفیق هم
زیاد دارم...اما نه در حدی که پاشون به خونم باز شه...می دونن متعهلم...خالی
بستم شوهرم خارج از کشور مشؽول به کاره...
همینم مونده بفهمن فراریم....خیلی دلم می خواست بدونم حال رکس
چطوره....خطام عوض شده...چون نمی خوام پیدام کنن...
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همیشه تو تنهایی،عین خوره خودمو می خورم که چه راحت پل های سر
راهشونو باز کردم ولی اونا...
چی بگم خاک تو سرشون...که با این کار دیوونم کردن....تو این  ۱ماه کارم شده
فوش دادن به همشون...
باز خوبه تونستم حال ویلی یا همون اصؽر ترقه رو بگیرم....چه میدونم شاید جم
این حرفو زده که اسگلم کنه...از اینا هیچی بعید نیست....
االن نزدیک  ۱هفتس هر یک روز در میون فیوز برقا می پره...جایگاه اصلیشم
تو سالن پایینه...منم مجبور میشم برم تو حیاط و از اونجا وارد زیر زمین شم،که
دوباره وصلش کنم....اما می گرخما...تنها تو یه خونه ی بزرگ....پر از دار و
درخت...یکیو آوردم میگه هیچ مشکلی نداره....
راستش یکم ترسیدم...آخه تو این مدت کم اتفاقای عجیب و ؼریب برام
نیوفتاده...اگه بکشنم هم هیچ کس نمی فهمه...حدس میزدم کار کسی باشه...
امشب از اون شبایی هست که برق میره...تو اتاقم لب پنجره کشیک دادم ببینم
کسی میاد تو خونه یا نه...چراؼای حیاطم روشن گذاشتم که قشنگ همه جا رو
ارزیابی کنم...
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 ۲ساعت معطل بودم...از زور دستشویی داشتم می ترکیدم...هی به خودم امید
واری می دادم که االن میرم ...اما بی فایده بود...طاقتم تموم شد خواستم برم...
یه سایه رو دیوار افتاد...یه آدم هیکلی سرتا پا مشکی...پشتش بهم بود قیافشو
ندیدم...از دیوار پرید تو خونه...رفت سمت زیر زمین...چوبی که تو اتاقم
گذاشتمو برداشتمو خواستم برم بیرون که برقا قطع شد...
سریع چراغ قوه ی تو دستمو روشن کردم...رفتم تو پذیرایی...تا رسیدم چنان
جیؽی زدم که خونه به لرزه در اومد...یهو در سالن به ضرب باز شد و همون
شخص پرید تو....
به خودم اومدمو با چوب افتادم دنبال یارو...دور تا دور سالن می چرخیدیم...شده
حکایت دزد و پلیس...
اگه مردشی وایسا....فکر کردی نمی گیرمت...صبر کن...+انقدر دوییدیم که خودم خسته شدم...چون خونه تاریک بود....همون شخص
یهو پاش رفت رو یه چیزی و خورد زمین....منم با شیرجه پرت شدم روش....
بالخره گرفتمت...کرم داری هی رو اعصاب من اسکی میری؟؟؟تو کی هستی...+حرؾ نمیزد...
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اللی؟؟؟+خواستم بزنم تو صورتش دستمو گرفت چراغ قومم پرت شده بود یه طرؾ
دیگه نمیشد صورتشو درست ببینم...ولی معلوم بود نقاب داره....صحنه ی بدی
بود دست به آب داشتم خفن...نمی تونستم خودمو کنترل کنم...همش وول می
خوردم....
زدم به سیم آخر...خواستم از بؽلش بیام بیرون...حاال اون ول کن نبود...داد
زدم...
ولـــــــــــم کن...ریخـــــــــــت....+به ؼلط کردن افتادم....اگه یک دقیقه دیگه می موندم آبرو و حیثیتم تیر بارون
میشد...دستاش شل شد...شیرجه زنان پریدم تو دستشویی در هم از داخل قفل
کردم....
آخیـــــــش....نزدیک بودا....داشتم با آرامش کارمو انجام میدادم که برقا
اومد...انگار این یارو مخش تاب داره....مردم آزار....
اه نقشم خراب شد...یادم رفت اون مالفه سفیدو از بوفه بردارم....تو اون تاریکی
تا چشمم خورد بهش فکر کردم روحه و کولی بازی در آوردم....

328

www.ketabbazz.ir
اومدم بیرون همه جا رو چک کردم نبود....نه پس وایمیسته تا من بیام....حرفا
میزنما...
ناچار خوابیدم تا دفعه ی دیگه حالشو بگیرم...
۲هفته گذشت ازش خبری نشد...انگار آدم شده....از حمام اومدم بیرون و داشتم
موهامو خشک می کردم...حس کردم صدا میاد...باز توهم زدم...یه تاپ شلوارک
کوتاه ورزشی پوشیدمو مشؽوله آرایش شدم...
دیدم نه واقعا داره صدا میاد...آروم رفتم نزدیک پنجره...باز که این پیداش
شد....رفت سمت زیر زمین...
فرصت لباس عوض کردن نداشتم...اسلحمو(چوب)برداشتم و دوییدم سمت زیر
زمین...تا رسیدم برقا رفت....چراغ قوه رو روشن کردم...رفتم تو و درو قفل
کردم کلیدشم یه جا شوتیدم...
بهتر بیای بیرون....
این سری نمیزارم در بریِ ...+یکم اطرافو چراغ انداختم تا پیداش کنم....برگشتم پشت سرمو ببینم....یه جیػ
کوتاه کشیدم...
رو به روم بود...
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ببینم تو همون زورو قبلیه نیستی؟؟؟؟!!!!!!!!+سرشو به نشونه ی  +تکون داد...
تو کی هستی!!!!!!!!؟؟؟؟+یه تای ابروشو داد باال...
*اگه گفتی من کیم؟؟
نقابتو بردار....*ا ُ ا ُ....نچ....
بهت می گم بردار...*نمی خوام زوره؟؟؟
االن یه نمی خوامی نشونت بدم...که 033تا دیگم از بؽلش بزنه بیرون...+بهم لبخند زد و بوس فرستاد....چشمام شد قد یه قابلمه....
بچه پررو االن حالیت می کنم...+چراغ قوه رو گذاشتم یه گوشه...چوبو دور سرم چرخوندم...
آآآآآآیییییییی نفـــــــــــس کـــــــش....331
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+حمله کردم سمتش...همش جا خالی میداد...چه زبل شده....دیدم با چوب فایده
نداره...چوبو انداختم کنار و با جفتکو لگد وارد عمل شدم...همه ی ضرباتمو دفع
می کرد...بیش از حد تیز بود...راحت حریؾ من میشد...اما یه ضربه هم به من
نمیزد...
دیدم فایده نداره....این جوری تا صبح باید باهاش دعوا کنم...
وایسادم...نفس نفس میزدم...
*چی شد خسته شدی؟
+چشامو ریز کردم...باید نقابشو بکشم...دوییدم سمتش...دستامو بردم باال و
خواستم نقابشو بکشم که با یه حرکت دستمو گرفت و برم گردوند....چسبوندم به
دیوار...
لبشو چسبوند به گوشم و زمزمه وار:
*دلم برات تنگ شده بود...
+خواستم ازش فاصله بگیرم...اما حتی یه تکون کوچیک هم نمی تونستم
بخورم...
*کوچولو بی خود تکون نخور.....
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انقدر به من نچسب....چی از جونم می خوای؟؟؟*خودتو....
هــــِ ِِـــ تو گلوت گیر نکنم یه وقت خفه شی...*نترس خودم بلدم چی کار کنم که خفه نشم...
+گردنمو بوسید...مور مورم شد...داد زدم...
داری چه ؼلطی می کنی!!!!*عاشق همین ؼیرتی شدنتم....
ولم کن تا حالیت کنم....+به حالت مسخره ای گفت...
*واااای نگو....منو می ترسونی....
آره دیگه ترسویی...جرات نداری ولم کنی...+یهو ازم فاصله گرفت...برگشتم....ای خدا من که حریؾ این هرکول
نمیشم....چه اعتماد به نفسیم داشتم کلیدو یه جا پرت کردم که خودمم نمی دونم
کجاست...چجوری فرار کنم....
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با زبون خوش اون نقابو در بیار...*می تونی بیا درش بیار...
+بازم بهش حمله کردم...چرا؟؟؟؟چرا نمی تونم حریفش شم....انگار با همه ی
ضربات من آشناس...
خسته شدم....یهو منو کشید تو بؽلشو لباشو گذاشت رو لب هام...نــــــــه نباید
بزارم....منو سفت گرفته بود...به بازوش هی مشت میزدم...مگه ولم می
کرد...پاهامو بردم باال که بکوبم جایی که نباید بزنم...
سریع ازم دور شد...پاهامو رو هوا گرفت و بلندم کرد...پشت کمرش به صورت
افقی بودم....جیػ زدم:
بزارم زمـــــــــین!!!+یهو شروع به چرخیدن کرد...منم از ترسم سفت چسبیدم بهش....
دیوونه االن می ندازیم زمین....ولم کن سرم گیج رفت....+اصال گوش نداد....سرم گیج می رفت...شل شدم....با صدای کم جونی که به
زور شنیده میشد...
جونه ننت بس کن....333
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+بی خیال شد و آروم گذاشتم زمین...چشمامو بستم...قادر نبودم جم
بخورم...حس کردم کنارم دراز کشید....
*به همین زودی خسته شدی؟؟؟؟
+جوابی ندادم...دستشو نوازش گونه کشید روی صورتم....
*من مثل آدمیزاد نیستم...نه؟؟
+با این که حالم بد بود ولی با سرم حرفشو تایید کردم...خندید...
*چه بخوای چه نخوای مال خودمی....
+چونمو بوسید....وای اگر بلند نشم کار به جاهای باریک می کشه...یکم حالم
بهتر شد...اما باز خودمو زدم به ضعؾ....
*به هیچ قیمتی نمی خوام از دستت بدم...
+یکم چشممو باز کردم...دیدم داره صورتشو میاره نزدیک صورتم....حاال
وقتشه...یکم دیگه...و حاال...
با کله رفتم تو صورتش...
*آآآیییی...
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+سریع نقابشو کندمو از جام بلند شدم و رفتم برقا رو زدم.....دستش جلو
صورتش بود...کم کم دستاشو برداشت....از چیزی که جلو ی چشمم میدم به
معنای واقعی تعجب کردم....
نـــــــــــه!!!!!!!!!!+لبخند زد
*هم آره هم نـــــــه!!!!
س....سا....سامان؟؟؟!!!!!!!+پوزخند زد...
*عجله نکن...مشکل همین جاست...
سامان؟؟؟؟!!!!!!!!*می خوام که امشب اعتراؾ کنم....قبال خواستم این کارو کنم....اما جلومو
گرفتن...می بینی؟؟االن هیچ کسی نیست که جلومو بگیره...
تو چطور تونستی این کارو با من کنی؟؟*تند نرو خالؾ شرع نکردم...
بهتر کم چرت و پرت بگی...335
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*اول به حرفام گوش بده...
ببین آقا سامان بهتر خیلی محترمانه راحتو بکشی و بری...*سامان؟؟؟
+اومد جلوم...دستشو گذاشت زیر گردنشو یهو صورتشو کشید....
دهنم باز موند....خشک شدم...پاهام یخ زد....
*تعجب نکن سامان هم قالب صورت منو داره....
پرهـــــــــــام؟؟!!!!!می خوای منو دیوونه کنی؟؟؟پرهام-بهت حق میدم...ولی به حرفم گوش بده...می خوام همه چیزو بهت توضیح
بدم...
برات اول از ازدواجمون می گم...می دونی که به خواست پدر بزرگامون ازدواج
کردیم...اولش گفتم شاید تو راضی هستی...اما وقتی قیافتو اونجوری
دیدم...فهمیدم تو هم مخالؾ ۲33درصدی....
+خندید...
پرهام-خدایی قیافه جفتمون خیلی داؼون بود...خانواده هامونم که حسابی تو
شک بودن...بگذریم که چطور حرصمو در آوردی...منم خواستم باهات لجبازی
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کنم....که به همه گفتم موافقی....خواستم جلو همه جیػ جیػ کنی..می دونستم
خیلی عصبانی شدی...اما در کمال تعجب دیدم راضی هستی...
و اما شمال...منم با دوستام اومدم شمال...اتفاقی دیدمت...یه شب هم خواستم
بیام یکم اذیتت کنم که اون اتفاق افتاد....وقتی تو اتاقت اومدم گفتم دوستاتو رد
کنی و بعد اداهای خودت...وسوسه شدم که ببوسمت از کارمم اصال پشیمون
نیستم....
چرا نخواستی بشناسمت؟؟؟پرهام-صبر کن...خیالم از برگشتت راحت شد...منم زود برگشتم...بعد از اون شب
دلم می خواست همش پیشت باشم...شیطنت هاتو دوست داشتم...برام شیرین
بود...نمی خوام زیاد خستت کنم...قسمت هایی که واجبه بدونی رو برات می
گم...دوست ندارم با چوب بیوفتی دنبالم....سابقت خرابه خانومی...
دلم می خواست یه زندگی تشکیل بدم...ولی با کسی که دوستش دارم....وقتی
دیدم به تو یه حسی دارم...برام همه چیز راحت شد...فقط یه مشکل خیلی بزرگ
داشتم...نمی خواستم تو بدونی...ولی دوستم امیر گند زد به همه چیز...و اون
اتفاق تو فرودگاه افتاد و تو ویکی رو دیدی...

337

www.ketabbazz.ir
در رابطه با شؽلم دروغ نگفتم...یعنی اصال بهت دروغ نگفتم....فقط یه سری
حقایقو مخفی کردم...
منو سامان  ۲1ساله رفیقای فاب همیم....تو یک محل میشستیم...هنر های رزمی
رو با هم دیگه شروع کردیم...اون دانشکده افسری درس خوند من عمران و
معماری....باباشم که میدونی پلیسه...
گذشت....چون هنر های رزمیم عالی بود سامان بهم پیشنهاد داد تو یکی از
ماموریتاشون به عنوان داوطلب همراهیشون کنم....منم قبول کردم...بدونه اینکه
خانوادم بویی ببرن...و این شد که  0سال اونجا در گیر کارای ویلی بودمو با
 ۲333بدبختی اعتمادشو جلب کردم...شانس گندمم زدو ویکی عاشقم شد...
وقتی خبر دادم دارم ازدواج می کنم...جم از دستم شاکی شد...نمی تونستم کاری
کنم...قرار نبود ویکی بیاد فرودگاه...اما عین عجل معلق سر رسید....و من واسه
تو شدم یه خائن....
این سری شانس باهام یار بودو مربی ای که دنبالش می گشتی جم بود...موقع
تست گرفتن هنوز نمی دونستن تو زن منی...همون روز سامان اومد خونمون و
تو رو دید....به خاطر همین یک دفعه باهات خوب شد...و گرنه سامان اخالقش
اینجوری نیست....خیلی از دستت شکار بود...به خاطر اون گوش گاز گرفتن...
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یه روز جم بهم زنگ زدو گفت کارم داره...رفتم پیشش...ازم خواست بدون اینکه
خودت چیزی بفهمی با ما همکاری کنی...چون عقیده داشت دختر خیلی زرنگی
هستی...و با استعدادی...
تحت هیچ شرایطی زیر بار نمی رفتم...از بس سامان تو گوشم خوند تا قبول
کردم...به شرطی که خودم همش پیشت باشم...و این شد که سارا قالب صورت
منو سامان رو درست کرد...
ما بلدیم صداهای همدیگه رو در بیاریم....از بچگی عاشق تقلید صدا بودیم....
می خوام بهت بگم...من هیچ وقت ویکی رو نبوسیدم...این من بودم که همش
باهات بیرون می رفتم....
این من بودم که تو سالن خونه ی جم بوسیدمت...یا همش با قیافه ی خودم بودم
یا سامان...خیلی کم پیش میود تو با سامان باشی....میدونی چرا وقتی سامانو که
من باشم بوسیدی جفتمون از اون جا دور شدیم...سامان ترسید نکنه یه وقت
واقعا این اتفاق بیوفته و شرمنده ی دوستش بشه...منم ترسیدم نکنه عاشق قیافه
ی سامان بشی....
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چند بار خواستم حقیقتو بهت بگم....اما جم حسابی مراقبم بود...خودتم دیدی
چطور سر بزنگاه می رسید...وقتی میدید سریع کارا داره درست میشه...نمی
خواست دیگه ریسک کنه...
تو خونه ی ویلی جاسوس داشتیم...امیر همیشه دورا دور مراقبت بود...موقع
دزدی از خونه ی ویلی اون صدایی که کنجکاو بودی بدونی کیه...امیر بود...نمی
خواست لو بره چون جم پوست از سرش می کند اگه تو چیزی می
فهمیدی...برای اینکه حرفمو باور کنی...می تونی زخم اون شبو ببینی...
اون خال هم رو بدن من دیدی...
بهار من نمی خواستم بالیی سرت بیاد...یادته با هم رفتیم آزمایش خون
بدیم؟وقتی اومدی بیرون دیدی همون پسری که بهت نخ میداد قیافش چجوری
بود؟اون بال رو من سرش آوردم...
جم...البته خودمم مقصرم...
همه ی این بدبختیام تقصیر ِ
جم معتقد بود هر چی بیشتر از من بدت بیاد...بیشتر برای کارت تالش می
کنی....
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می گفت خودم بعدا بهش توضیح میدم...ولی تو رفتی...اما سامان به دادم
رسید...
تو یکی از کفشات یک ردیاب گذاشت که اگر ؼیبت زد...اینجوری پیدات کنیم...به
خاطر همین من االن اینجام...
می خوام یه اعتراؾ دیگم کنم...تو مسابقه ی خوردن همبرگر تقلب کردم...من
آخریشو نخوردم...
االن این چیزا مهم نیست...مهم اینه منو ببخشی...می دونم با زندگیت بازی
کردم...با انکارم بهت خیانت کردم...ولی نمی خواستم...مجبور شدم...مجبورم
کردن...
+تو شوک بودم....از یه طرؾ خوشحال بودم که با چند نفر همزمان نبودم...از
یه طرؾ به خاطر کار پرهام قاط زدم شدید...
حتی  ۲%نگفتی ممکنه بمیرم؟؟؟پرهام-بهار...
-تو که ویلیو می شناختی؟؟؟!!!بازم خیلی راحت قبول کردی؟؟؟
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یعنی من انقدر احمقم؟؟؟انقدر بی ارزشم؟؟؟اونجا جز تو کسیو داشتم که این کارو
باهام کردی؟؟؟
+یه قطره اشک از چشمم اومد پایین...چشممو بستم...
نباید گله کنی....تو هم با نیت درستی جلو نیومدی....اون هم نیومد....
ولی من نخواستم با جونش بازی کنم....
رفتم سمت در....کلید رو گیر آوردم....درو باز کردم...برگشتم...
کارت درست نبود....هیچ وقت نمی بخشمت...خواستم از در برم بیرون دستمو گرفت کشید،برم گردوند....بازوهامو
گرفت....یک وجب باهاش فاصله داشتم....
پرهام-چرا متوجه نمیشی...من مجبور بودم....
چرا مجبور بودی؟؟؟تو نباید زیر بار می رفتی...پرهام-درکم کن....من که عذر خواهی کردم....
حاال چرا داری این حرفارو به من میزنی....پرهام-می خوام که از نو شروع کنیم....
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آره۲%....فکر کن من با تو زندگی کنم...زن منی....چه بخوای چه نخوای....
پرهام-ببین تو ِ
زن؟؟؟زنه تو همون ویکی بود...پرهام-می گم من هیچ وقت رابطه ای با ویکی نداشتم...می فهمی؟؟؟
هر چی که هست...به من ربطی نداره...پرهام-هـــِــ نکنه عاشق سامان شدی....اون موقع که خوب تالش داشتی اونو
شیفته ی خودت کنی...
+خواستم با پام بکوبم تو دلش...ولی به جاش اون منو کوبید تو دیوار خودشم
چسبید بهم....
پرهام-آره؟؟سامان رو دوست داری...
بهتر حرؾ دهنتو بفهمی....
 ِپرهام-مگه دروغ می گم....
خیلی بچه ای....+چیزی نگفتیم....خیره تو چشم هم بودیم....کم کم چشماش قِل خورد و اومد
پایین....
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حتی فکرشم نکن....+سرشو آورد پایین....نمی تونستم سرمو بکشم عقب چون چسبیده به دیوار
بودم...
برو عقب....+نزدیک تر شد...اندازه ی یک بند انگشت فاصله داشتیم....یهو صورتشو آورد
جلو...منم سریع چشمامو بستم...ولی خبری نشد...چشمام بسته بود....
یه ذره گذشت یکی از چشمامو باز کردم...دیدم داره با خنده نگام می
کنه....دوست داشتم کلمو بکوبم تو دیوار آخه چقدر شوت بازی در آوردم...
پرهام-می بینم که تو هم بدت نمیاد...
+بازم شدم همون بهار لجباز...صدامو بردم باال....
انگار باید کیلو کیلو سیر بخورم تا دست از سرم برداری؟بکش کنارعمــــــــــــو....
پرهام-اینجا واسه من الت بازی در نیارا....
-برو بزار باد بیاد.....
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پرهام ۲-هفته بهت فرصت میدم که فکر کنی...بعد بر می گردم و ازت جواب می
خوام....مراقب خودت باش عزیزم....
به من نگو عزیزما...یاد ویکی میوفتم....پرهام-باشه خانومم...
+گونمو بوسید و سریع رفت....
رفتم تو اتاقم....دراز کشیدم رو تخت....یعنی تمام این مدت ...پرهام کنارم
بود!!!باورش برام سخته...خیلی...یه جورایی خیلی خوشحالم که همیشه کنارم
بوده و هوامو داشته....اما بیشتر ازش عصبانیم که راحت بهم کلک زده...
نمی دونم....واقعا نمی دونم چی کار کنم...بر فرض ببخشمش...هدؾ من که
ازدواج نیست....
با این وضعیت هر جا که فرار کنم گیرم میاره....آقا اصال من نخوام با یکی برم
زیر یه سقؾ...کیو باید ببینم؟؟؟
خوب ؼلط کردی زن پسر مردم شدی...بگم ؼلط کردم خوبه؟؟؟
همین کارشو بهونه می کنم و میگم نمی خوام باهات زندگی کنم.....
اگه طالقم بده چی؟؟؟برا من که مهم نیست ولی خانوادم....
345

www.ketabbazz.ir
حاال تا یک هفته پیداش نمیشه...ولی بعدش چی کار کنم؟؟؟
با هزار فکر و خیال بالخره خوابم برد...
***********
+االن یک هفتس که از اون جریان می گذره....به طور کل پرهام از یادم رفته
بود...از بس درگیر کالسام شدم...
عصر خسته و کوفته از باشگاه زدم بیرون...ماشین هم نداشتم....خواستم برم تو
که بگم زنگ بزنن آژانس...یکی از مربیای ایروبیکو دیدم...لبخند زدم...
خسته نباشین...*ممنون عزیزم....مگه خونه نمیری؟؟؟
چرا...می خواستم آژانس بگیرم...امروز ماشین نیاوردم....*پسرم اومده دنبالم....بیا تو رو هم برسونیم....
+ایول شانسم زده...زدم رو دنده پررویی...
مزاحمتون که نیستم؟؟؟*نه عزیزم این چه حرفیه...بیا بریم...
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+حرکت کردیم سمت یه پرشیای سفید....گوشی ترابی(مربیه)زنگ خورد...
*جانم...بگو عزیزِ ....ا چرا؟؟؟تا چه ساعتی کالس داره؟؟نه هنوز نرفتم....باشه
االن میام....
+قطع کرد....
ترابی-ببخش رها جان باید برگردم باشگاه...
اتفاقی افتاده؟ترابی-نه عزیزم...مربی سانس بعد یه مشکلی براش پیش اومده...قرار شد من
برم جاش وایسم...
بله....باشه روزتون خوش...ترابی-کجا؟؟؟صبر کن پسرم می رسونت...
ممنون خودم میرم...ترابی-این چه حرفیه؟؟اونم عین برادرت....بیا بریم بهش بگم..
+حاال که انقدر اسرار می کنی میام دیگه...نزدیک ماشین شدیم....پسرش از
ماشین پیاده شد...
اووووؾ عجب پسر تپلی داره....بعد از سالم و احوال پرسی....
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ترابی-رامین...رها جونو برسون منزلشون...
رامین-بله خواهش می کنم بفرمایین....
نمی خواستم مزاحم شم...رامین-اختیار دارین....
ترابی-برم که دیرم شد...بچه ها فعال خداحافظ....
+خداحافظی کردیم...رامین نشست تو ماشین...موندم جلو بشینم یا عقب...اگه
عقب بشینم میگه مگه راننده تاکسیشم...اگه جلو بشینم میگه این چه پرروییه...
اه اصال مگه فرقی داره؟؟؟کارم راحت شد....خودش در جلو رو باز
کرد...نشستم..
رامین-کجا باید برم...
+آدرسو دادم...یکم گذشت...آقا فکش گرم گرفت....از خاطرات سربازی گفت تا
جک های بی مزه...
منم مجبوری سرمو تکون میدادم و لبخند میزدم...حوصلم سر رفت....نزدیک
خونه شدیم...
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رامین-خواهش می کنم....
+وایساد کنار خونه....
به مامان سالم مجدد برسونین....با اجازه...رامین-آهان حاال این یه جک هم گوش کن بعد برو....
+جااان این چه پسر خاله شد....تا حاال جک به این بی مزگی تو عمرم نشنیده
بودم...برگشتم سمتش حالشو بگیرم...ولی با صحنه ای که دیدم زدم زیر خنده...
صندلیو که تا آخر داده بود عقب ولی با این حاالنقدر شکمش گندس که افتاده رو
فرمون...تعجبم چجوری فرمونو چرخونده....
رامین-حال کردی؟حاال یکی دیگه....
ببخشید من دیرم شده باید برم....+یه کارت از جیبش در آورد...
رامین-پس بهم زنگ بزن....
+اخمام رفت تو هم....
-من متعهلم....
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رامین-عیبی نداره که مگه می خوایم چی کار کنیم....
+یهو در ماشین سمت خودش باز شد....یکی یقشو گرفت و کشید
بیرون....خودمم پیاده شدم...
پرهام-زیادی داری براش بلبل زبونی می کنی....
رامین-به تو چه زنمه...
+یه تای ابروشو داد باال....
پرهام—از کی تا حاال زن من شده زنه تو؟؟؟؟
رامین-هاااان؟؟؟!!!!مــــ...من گفتم دوست زنمه...
+همینم مونده فک این تپلو بیاره پایین...رفتم پیش پرهام....تقریبا دستشو
کشیدم....
عزیزم ایشون پسر یکی از همکارامن...زحمت کشیدن منو رسوندن....رامین-بله...بله....زحمت کشیــ...یعنی رسوندمشون....
+پوزخند زد....
پرهام-لطؾ کردین...در خدمت باشیم...
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رامین-خیلی ممنون...با اجازه....
+سوار ماشین شد...گازشو داد و رفت...بدونه اینکه به پرهام نگاه کنم شیرجه
زدم سمت خونه....ولی عین بختک چسبید به من...
پرهام-برا چی با این مرتیکه هِر هِر و کِر کِر راه انداختی...
یادم نمیاد از چی حرؾ میزنی....پرهام-از کی تا حاال سلیقت انقدر افتضاح شده...
+رسیدم به در سالن....وارد شدم...جوابشم ندادم...دستمو کشید...
پرهام-با تو بودما....
از وقتی که به تو رو انتخاب کردم....پرهام-فکراتو کردی؟
آره...نمی خوام باهات زندگی کنم....پرهام-تا قبل از اینکه این صحنه رو ببینم...گفتم اگه بگی نه میرمو پشت سرمم
نگاه نمی کنم....اما حاال عمرا ولت کنم....
-ببین من وکیل وصی نمی خوام....
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پرهام-بهتر با من در نیوفتی...هنوز اون روی منو ندیدیا...
نگـــــــــو4.....ستون بدنم لرزید....جرات نداری کاری کنی...پرهام-اینجوریاس؟
آره...پرهام-پس بچرخ تا بچرخیم....
می چرخیم...+از در رفت بیرون...تو اون روحه رامین ببین چه الم شنگه ای راه
انداخت...این پرهام هم که فقط منتظر یک بهونس...لباسمو عوض کردم و افتادم
به جونه خونه...فردا جمعه بود و دلم می خواست اساسی بخوابم....کارام که
تموم شد...رفتم باال یه دوش گرفتم و بدون اینکه چیزی بخورم خوابیدم....
صبح با صدای در از جا پریدم...بدون اینکه ظاهرمو نگاه کنم....رفتم
پایین...یکی رو در ضرب گرفته بود...
خمیازه کشیدمو درو باز کردم....اما از چیزی که جلوم میدیم!!!نمی دونستم چی
کار کنم.....
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کل خانواده ی خودم که شامل مامانو بابام....دنیل...داییم و زنش...عموها و
عهدو عیال...پدر بزرگ و مادر بزرگای دو طرؾ ...و خانواده ی پرهام...تا به
خودم بیام همه شیرجه زدن تو بؽلم....
بعد از سالم و احوال پرسی و ماچو بوسه....رضایت دادنو رفتن تو...فقط مامانم
موند جلو در...
مامان-دختر تو این جوری جلو پرهام باشی که سکته ی ناقص زده...آبروم جلو
فامیال شوهرت رفت...
مگه چشه؟؟مامان-چش نیست گوشه....این چه سرو کله ایه؟؟؟از آنگوال فرار کردی؟؟؟
آخه من از اومدنتون سوپرایز شدم...اصال خبر نداشتم میاین...مامان-می دونم ....پرهام گفت می خواد سوپرایزت کنه....دیگه نمی دونست از
دیدن ما ذوق مرگ میشی...
بیا تو عزیزم...حاال بی خیال......+با هم رفتیم تو...
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همگی خیلی خوش اومدین...ببخشید من تازه از خواب پاشدم....برم سرووضعمو درست کنم میام...
+خواستم از پله ها برم باال باز صدای در اومد...وای مگه کس دیگه ای هم
هست....
درو باز کردم ...پرهام با کلی خرید اومد تو
پرهام-سالم خانومم...صبحت بخیر...هر چی که می خواستی خریدم....وای سالم
به همگی....
+خریدارو پرت کرد تو بؽل منو رفت پیش بقیه....دوست داشتم کلشو بکوبم تو
دیوار...سعی کردم لبخند بزنم...وسایل رو گذاشتم تو آشپز خونه و اومدم باال....
صورتمو شستم لباسامم عوض کردم...خواستم بیام بیرون پرهام اومد تو و درو
بست...از دستش شاکی بودم حسابی...
برای چی این کارو کردی؟؟؟پرهام-این جمله یادت نمیاد؟؟بچرخ تا بچرخیم؟؟
تو داری با این کارت سو استفاده می کنی...+شونشو انداخت باال...
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پرهام-من این بازی رو بهتر می پسندم...
 ِا ؟؟؟پس اگه بالیی سرت اومد ِگلِگی نکنی....بهتر تو حواست به خودت باشه...
پرهامِ -
هــِـــ خواهیم دید....+اومدیم پایین...باید جلو دیگران خیلی عشقوالنه رفتار می کردیم...
خیلی از دیدن تک تکتون خوشحالم....تا ما میز صبحانه رو آماده می کنیم،شماهم وسایلتون رو بزارین تو اتاقا4....تا اتاق خواب پایینه...طبقه ی باال هم باز
4تا اتاق دیگست...
+میثم و مهرشاد به خاطر زنشون پایین موندن...پدر بزرگا و مادر بزرگا هم
پایین...دوتایی رفتیم تو آشپز خونه....دنیل هم اومد...همین طور که وسایلو آماده
می کردم....
آقا دنیل ما چطوره؟؟دنیل -خوبم...دلم برات تنگ شده بود...دیگه نمی ری؟
+موندم چی بگم....
پرهام-نه دیگه می مونیم...
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+برگشتم سمتش..
شما...مامان-کمک نمی خواین...
نه مامان تو برو بشین ما کارارو می کنیم....+مادر شوهرم(زهره)اومد...
زهره-ببین عروسم تو این یک هفته که ما اینجایم،مسئولیت آشپزخونه با منو
مادرته....شماها بعدا هم می تونین از ما پذیرایی کنین...برین بیرون...
اینجوری که خیلی ب ِد...مامان-ما که ؼریبه نیستیم....
زهره -پرهام دست زنتو بگیر ببر بیرون...
پرهام-چشم...بیا بریم بهار...
+دستمو گرفت و برد بیرون...
خجالت نمی کشی؟؟مثال ما میزبانیما....پرهام-اینجوری احساس راحتی می کنن....چی کارشون داری؟
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خیلی روت زیا ِد....+همگی دور هم جمع شدیم....صبحانه رو در فضای خانوادگی میل کردیم...اما
من حناق می خوردم بهتر بود....
منو پرهام کنار هم نشستیم...هی کرم میریخت...آخر از دستش کفری شدم و از
زیر میز کوبیدم تو پاش...اونم ب پاش چنان تالفی کرد که می خواستم از زور
درد خونه رو بزارم رو سرم...
رون پاشو محکم فشار دادم...داشت بال بال میزد...جفتمون هی تؽییر
با ناخنام
ِ
رنگ میدادیم...
دیدم اگه یکی ببینه فکرای بد می کنه....بی خیال شدم تا بعد حالشو
بگیرم....خوشبختانه اصال نمیزاشتن دست به سیاهو سفید بزنیم یکم نشستم پیش
سیما و فریبا وسارا(زن مهرشاد)
چون تفریبا هم سن سال بودیم خیلی باهم می جوشیدیم....از هر دری حرؾ
زدیمو خندیدیم....شوهرامونم که فوضول اومدن پیش ما...
فرشاد-به چی هی می خندیدن..بگین ما هم بخندیم...
فریبا-به درد شما نمی خوره....
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میثم-بیاین بریم وسطی بزنیم...هفته ی دیگه باید عین اسب کار کنم...حداقل این
هفته بزارین به آدم خوش بگذره...هر کی پایس بیاد...
+همه رفتیم بیرون....سارا و سیما به خاطر باردار بودنشون نشستن بازی رو
ببینن...منم چون میدونستم پرهام با توپ شهیدم می کنه گفتم بازی نمی کنم...
مهرشاد-مگه دسته خودته یار کم داریم....
دنیلو بگین بیاد...پرهام-اون بچس....ضربه ی توپ ما بهش بخوره داؼون شده...
من با پرهامما...فرشاد-بیشین بینیم بابا...عمرا بزارم زن و شوهر با هم باشین...منو تو و میثم
با هم ...پرهام و مهرشادو فریبا باهم....
 ِا من می خوام با شوهرم باشم...+زیر لب گفتم:
وگرنه دهنمو سرویس می کنه....میثم-بسه دیگه یار کشی کردیم
+پرهام اومد بؽلم و نزدیک گوشم...
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پرهام-مراقب خودت باش...
+اول ما وسط بودیم...نامردا محکم میزدنا....من بیشتر پشت مردا قایم
میشدم...اول فرشاد شوت شد بیرون...بعد میثم ....پرهام مخصوصا به من نمیزد
تا االن بخواد تالفی کنه....
توپ هم دستش بود....توپو تو دستش چرخوند...یا خو ِد خدا0...تا صلوات نظر
می کنم بهم نخوره....توپو با تمام قدرتش پرت کرد...پریدم رو هوا و لنگامو باز
کردم....
ایول نخورد.....تا اومدم برگردم کمرم تیر کشید....این مهرشاد درد گرفته چه
محکم زد...سارا اومد پیشم...
سارا-مهرشاد...خیلی بد زدی...بازیه وحشی بازی که نیست...
مهرشاد-تو بازی که به هم ماچ نمیدن....بهار زنده ای....
+داشتم می مردم...اما برا اینکه جلو پرهام ضایع نشم....
چیزی نیست که شمام شلوؼش کردین....بریم ادامه ی بازیو کنیم...پرهام-مهرشاد خدا به دادت برسه..
مهرشاد-چرا؟
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پرهام-صبر داشته باش متوجه میشی....
+حاال نوبته ما بود از خجالتشون در بیایم...اول فریبا خورد...بعد از کلی بازی
کردن پرهام و در آخر مهرشاد....
خیلی زبل بود...توپ دس ِ
میثم،اگر مهرشاد ۱تا ضربه ی بعدی رو رد می کرد
ت ِ
یکی میود تو...
میثم-مهرشاد جون آماده ای؟؟؟؟
مهرشاد-آره داداش تو که عددی نیستی....
+میثم توپو پرت کرد....مهرشاد جا خالی داد....ایول عجب تو ِ
پ کات داری...تا
توپ رسید نزدیکم با پام محکم شوت کردم بهش...تا به خودش بیاد،توپ خورد
وسط پاش....دادش رفت هوا...باز سارا دویید پیش فرشاد...منم سعی کردم
فاصلمو باهاش حفظ کنم...
سارا-عزیزم خوردی؟؟؟حاال بشین سر جات...
مهرشاد-اگه دستم بهت برسه خفت می کنم...
وااااا تو بازی که به هم ماچ نمیدن عمو جون...+همه خندیدن...سارا بلند شد اومد نزدیکم...جوری که خودم بفهمم...
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سارا-خودمونیم شوهرم از مردی نیفته خیلیه...
نترس اونقدرام بد نزدم....پرهام-گفتم خدا به دادت برسه....
مهرشاد-خوب رکو پوست کنده می گفتی می خواد چه بالیی سرم بیاره....
پرهام-می دونستم تالفی می کنه...اما چجوریشو دیگه نمی دونستم...
+مردا مهرشادو خِرکِش کنون بردن تو ...پرهام اومد نزدیکم....
پرهام-این سری از دستم در رفتی....منتظر بعدی باش....
برو پسرم مال این حرفا نیستی....+همگی نشسته بودیم...بحث ؼذا شد...من که آدم نبودم...از زن های حامله
پرسیدن...اونام گفتن جوجه کباب درست کنن...که مردام باید زحمت می
کشیدن....همگی رفتیم بیرون بساط ناهارو تو حیاط،رو میز انداختیم...دستم درد
نکنه چه خونه ای خریدم...انقدر بزرگه که هر قسمتیش واسه یه روز پیک نیک
رفتن کفایت می کنه...تا ؼذا درست شه من پامو انداختم رو پامو رفتم باال ممبر
و برای همه از الس وگاس می گفتم...و یه سری خالیبندی که با پرهام کجاها
رفتیم...
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کم کم ؼذا رو آوردن همگی نشستن سرمیز ....پرهام اومد پیشم...یه تیکه جوجه
به چنگال زده گرفت سمتم...
پرهام-بیا خانومم بخور...هی می گفتی هوس جوجه کردم اینم جوجه...
فریبا یه چشمک زد...
فریبا-خبریه؟؟؟
نه بابا چه خبری....+البد این پرهام خواسته جلو همه خود شیرینی کنه....اومدم چنگالو بگیرم...
پرهام-نه خودم می خوام بهت بدم...دهنتو باز کن...
خیال الو بازی...
میثم-ا ُ ا ُ...بی
ِ
پرهام-دستم خسته شدا...
+دهنمو باز کردم...جوجه رو گذاشت تو دهنم همین که یه گاز زدم...دستمو
گرفتم جلو دهنمو از جام پریدم رفتم...تو دستشویی...نامرد به قدری به این
جوجه نمک زده که حالم به هم خورد...
جوجش افتضاح شور بود...حتی یاد شوریشم می افتادم حالم دگرگون
میشد...مامانینا هی میزدن به در
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مامان-بهار خوبی....
زهره-عزیزم چت شد؟؟
خوبم چیزی نیست شما برین ؼذاتونو بخورین ...+گفتم چرا یهو محبتش قلمبه شد...نگو می خواست این بال رو سرم بیاره...از
دستشویی که اومدم بیرون دیدم همه وایسادن...تعجب کردم...
چیزی شده؟مامان-الهی قربونه نوه ی گلم بشم....
جاااان؟؟!!!زهره-بیا عزیزم...بیا بریم زیاد رو پا واینستا....
چرا؟؟؟میثم-داری مامان میشی و به ما نمی گی....
چی دارین می گین؟؟!!به خدا این جور که شما فکر می کنین نیست....سارا-بـــــــــرو....

363

www.ketabbazz.ir
+ملتمسانه به پرهام نگاه کردم...داشت ریز ریز می خندید....پس مخصوصا این
کارو کرده...دارم برات...
اگه خبری باشه که اولین نفر به شما می گم...من هرچند وقت یه بار اینجوریمیشم...ؼذاهای اونجا بهم نمی ساخت...اینه که معدم بهم ریخته...
+همه بادشون خالی شد...
+دنیل اومد جلوم...
دنیل-بهار جون یه حرفه خصوصی باهات دارم.....
بگو عزیزم...دنیل-یعنی همین جا بگم؟
مشکلی نیست بگو.....دنیل-می خوام یه قولی بهم بدی...
چه قولی...دنیل-اول قول بده...
-قول میدم....
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دنیل-اگه بچت دختر بود...باید زنه من بشه...چون من می خوام زنم مثل تو
خوشکل باشه...
حاال شاید دخترم شبیه من نبود....دنیل-چرا هست...دخترت ماله من؟؟
+رو به پرهام...
بفرما..داما ِد آیندتو تحویل بگیر...بابا-وروجک تو از االن تو نخه این چیزا باشی...پس فردا که بزرگ شدی چی
میشی؟ما رو باش چه به دلمون صابون زدیم داریم نوه دار میشیم....
ؼذاها یخ کرد بفرمایید...+همگی رفتن ...پرهام موند،داشت می خندید...
انگار تنت خیلی می خاره...پرهام-آره خیلی...
برو حموم خوب میشی...صبر کن ببین چه بالیی سرت بیارم...+اومدیم بیرون....ؼذامونو خوردیم...قرار شد یه استراحت کنیم و بریم
بیرون...رفتم تو اتاقم درو بستم...رو تخت دراز کشیدم...داشتم فکر می کردم چه
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بالیی سر پرهام بیارم...نیم ساعت گذشت...دیدم از پنجره صدا میاد...یکی داشت
میزد به شیشه...بلند شدم درو باز کردم...کسی نبود...خواستم درو ببندم...
پرهام-اینو بگیر دستم افلیج شد....
آویزون پنجره بود و یه ساک هم دستش..ساکو گرفتم...اوه
+پایینو دیدم ..پرهام
ِ
چقدرم سنگینه...خودشو کشید باال...افتاد رو تخت...
پرهام-کجایی  ۲3ساعته دارم به این شیشه میزنم...
بفرما تو دمه در ب ِد...پاشو برو بیرون بینم...این ساک چیه؟آجر بار کردیتوش...
پرهام-نه بابا وسایله خودمه...اینجا که چیزی نداشتم...
+وای حواسم به موندن این نبود...سابقشم که خرابه...
ببینم شب که نمی خوای اینجا بخوابی؟پرهام-اتفاقا همین جا می خوابم....
دیگه چی؟؟؟پرهام-چیه می ترسی؟
من؟از چی؟366
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پرهام-خودت بگو....
تـــ...تو به من نظر بد داری...+خندید....
پرهام-اعتماد به نفست ستودنیه....من اگه می خواستم کاری کنم...قبل از اینکه
خانواده هامون بیان...موقعیتای زیادی داشتم...
تو هم همچین آشه دهن سوزی نیستی....پرهام-اینو نگی چی بگی....
بابا خدای اعتماد به سقؾ....+یه گوشه از تخت دراز کشیدم...پشتتم بهش کردم....یکم که گذشت چشمام گرم
شد...و بی هوش شدم....
چشمامو باز کردم...هوا تاریک بود...وای چقدر خوابیدم....سریع لباس عوض
کردمو اومدم پایین...
هیچ کس نبود...یه نامه برام گذاشتن....
پرهام-خوب خوابیدی خانومم؟؟(یه آرم خنده)نزاشتم بیدارت کنن...گفتم خوب
بخوابی که سر دردت خوب شه...تا ما میایم مراق ِ
ب خودت باش.....
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کاؼذو مچاله کردم و یه جیػ بلند زدم....
عوضــــــــی...دیوونه...روان ی....وقتی یه کؾ گرگی بهت بزنم آدممیشی...بیشوور ببین یه کاری کرد نرم....
+تا قبل از اینکه بیان...یه برنامه ی مختصر براش داشتم...کارامو کردم و رفتم
خرید...یه زنگم به همکارم زدم که این یه هفته رو جای من بره...وقتی برگشتم
هنوز نیومده بودن...وسایلمو جاسازی کردم و یه گوشه نشستم۲3...مین بعد
اومدن ...پرهام اومد نزدیکم...گونمو بوسید..

پرهام-عزیزم بهتر شدی؟؟
آره...مرسی که گذاشتی بخوابم...واقعا االن بهترم...+ابروهاشو داد باال....
پرهام-واقعا؟
پس چی؟مهرشاد-فردا می خوایم یه وسطیه جانانه بازی کنیم....
خوش بگذره....368
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مهرشاد-آره عزیزم با وجود تو حتما خوش می گذره...
من ؼلط کنم دیگه با تو بازی کنم.....مهرشاد-چرا می ترسی؟
آره...می ترسم این سری جوری بزنمت که دیگه بچه دار نشی...سارا-نگو شوهرم گناه داره....
پرهام-زن من گناه نداره؟
میثم-نترسین بابا...اینا از پس هم بر میان...
فرشاد-فقط شامو بخوریم...که خیلی خستم…
+شامو خوردیم...هر کسی رفت بخوابه..منو پرهام هم رفتیم تو اتاقم...مسواکمو
برداشتم رفتم تو دستشویی...وقتی مسواک زدم...ظرؾ فلفلو که قبال کش رفتمو
باز کردم...سرگوش پاک کنو حسابی بهش زدم و داخل خمیر دندون کردم...
خوب که فلفلی شد ظرفو قایم کردم و اومدم بیرون ...پرهام هم مسواک به دست
رو تو دستشویی۱...مین بعد با ؼضب اومد بیرون....رنگش قرمز بود...اما انقدر
مؽرور بود که به روی خودش نیاورد...رفت سمت کمدی که لباساش
آویزونه...تا خواست درو باز کنه...
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 پرهام....+برگشت...
پرهام-هــــااااا....آآآیی....
دیدن زیاد همینه...به یاد فیلم تنها در خانه...یه فنر به در کمد بستم
+خوبیه فیلم
ِ
سرشم دستکش بکس...تا درو باز کرد...مشت ول شد زیر شکمش...دوال شد رو
زمین....
خوردی؟؟؟نوش جـــــــون....پرهام-آآآآخ...آخه این چه شوخیه مزخرفیه....
شوخی کجا بود...من کامال جدیم...+لنگون...لنگون...اومد رو تخت دراز کشید....
پرهام-ببین چه به روزم آوردی....
حقته به پا،بدتر از این سرت نیاد...پرهام-این کارتو بی جواب نمیزارم...
-این هم تالفی اینکه نزاشتی بیام بیرون....
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پرهام-خیلی مواظب خودت باش....
تو بیشتر...+پشتمون رو کردیم به هم و خوابیدیم...
با سر درد بیدار شدم...یه چشمم باز و یکی بسته...چرا متکام انقدر سفت
شده...اَه...چند بار سرمو کوبیدم رو متکا...
خواستم دستمو زیر متکا کنم...دیدم یه چیز نرم هست...هی دستمو زدم
بهش...سرمو بلند کردم...
ای داد سرم رو شکم پرهام چی کار می کنه؟!چرا این جوری
خوابیدم؟!نگاه،بیشتر تختم جا گرفتم...
این بدبختم یه گوشه خوابیده....چشمم افتاد به ساعت...بلند شدم یه دوش گرفتمو
اومدم پایین...همه تک وتوک بیدار بودن...نیم ساعت بعد پرهام اومد پایین...
حواسم  6چشمی بهش بود...باید در حال آماده باش،باشم...آخر می ترسم یا من
اینو بکشم...یا این منو....هر موقع چشمم بهش میوفتاد..می خندید..همینشم منو
می ترسوند...که پشت این ظاهر چه فکر شومی نهفتس...
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تا شب هیچ اتفاقی نیفتاد...جز اینکه،سیما خانم  ۲۲شب کودک درونش گل کردو
گیر  0پیچ داد..بیاین قایم موشک بازی کنیم...
از این تعجب کردم که همه قبول کردن بازی کنن...به جز مامانا و پدرومادر
بزرگا...رفتیم بیرون..قرار شد بابام چشم بزاره...
بابا-خیلی دور نشینا...
+هرکی بال استثنا دست زنشو گرفت و رفت...بابای پرهام هم با دنیل...واقعا این
چه طرز بازی کردنه؟!
جنگل پشت
منو پرهام سوا رفتیم...جالب اینجاست که همه رفتن سمت
ِ
خونه....منم که تابع جمع...نامردا یه تعارؾ خشک و خالی نزدن بیا با ما
بریم...منم تنها واسه خودم اینورو اون ور می چرخیدم...یکم گذشت،نمی خواستم
خیلی دور شم...یه درخت تپل مپلی بزرگو دیدم....جون میداد ازش بری
باال...چراغ قوه ام رو زدم به کمربندم و رفتم باال...انقدر بزرگ بود که می شد
راحت روش بخوابی...منم که خوش خواب...چشمام رو بستم و کم کم خوابم
برد...
با احساس اینکه چیزی روم افتاد...از جا پریدم...خواستم جیػ بزنم که یکی
دستشو گذاشت جلو دهنم...نور چراؼو انداخت تو صورتم...چشمم کور شد...
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پرهام-بهار تو اینجا چی کار می کنی؟!
+دستشو برداشت....
خودت اینجا چه ؼلطی می کنی...مگه تو میمونی که از درخت میری باال...پرهام-حالت خوبه؟!انگار خودتم این باالیی ها...
هااان حاال هر چی بکش کنار خفه شدم...+کشید کنار...
ساعت چندِ؟پرهام۲۱-
دروغ؟!پرهام-خوش خواب باز یه جا گیر آوردی بیهوش شدی؟
یهو خوابم برد...پرهام-آره...من تو رو می شناسم...
-تو اینجا چی کار می کنی؟
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پرهام-از موقعی که اومدم اینجا...هر چند وقت یه بار میام باالی این
درخت...خیلی حال میده نه؟
حالو ماو ولش کن..بیا بریم همه نگرانمون میشن...پرهام-کسی نگرانه کسی نمیشه....همه به بهونه ی پیاده روی دو نفره،این حرفو
زدن...
نــــــــه!!!!پرهام-آیکیوت منو کشته...
+سرمو تکون دادم...
حاال هر چی من که دارم بر می گردم...پرهام-صبر کن با هم بریم...
+بلند شدیم...
پرهام-اول من میرم پایین...
نخیر اول من میرم...پرهام-بشین سرجات بابا....وایسا من رفتم بعد تو بیا....
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برو بزار باد بیاد...من اول میرم....+نمی دونم چه فرقی می کرد...کی زودتر بره...انگار بهم لج کنیم و بخوایم حرؾ
حرفه خودمون باشه...جفتمون همو هُل می دادیم که زودتر بریم...
یه آن پرهام تعادلشو از دست دادو افتاد پایین...اومدم بگیرمش خودمم پرت
شدم...در اوج شوت شدن بودیم که پرهام دستشو گرفت به یه شاخه...منم
آویزونش...
پرهام-سفت منو بگیر نیوفتی...
هر بالیی سرمون بیاد تقصیر توئه...پرهام-االن تو این موقعیت کل کل می کنن؟
خواستم که بدونی...پرهام-خودتو بکش باال که منم بتونم...وزنمون سنگینه...هر لحظه ممکنه شاخه
بشکنه...
+کؾ دستم عرق کرده بود...نمی تونستم خودمو خوب بکشم باال...
سر خوردم...منم کش شلوار پرهام رو گرفتم...
دستمو بردم باال که یهو ُ
پرهام-چی کار می کنی؟؟!!!منو بگیر...شلوارو ول کن...االن میاد پایین...
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 ِا چقدر ُؼر میزنی...خوب نمی تونم...پرهام-می گم منو بگیر...

+اما دیگه دیر شده بود...چون پرت شدم پایین،شلوارشم توی دستم...شانس
آوردم با پا اومدم زمین...وگرنه نابود می شدم...البته شدما...اما نه خیلی...
پرهام داد میزد:
پرهام-بهـــــار!!!حالت خوبه؟!سالمی...
آره بابا...پرهام-صبر کن االن میام...
+گفتم بزار یکم خودمو لوس کنم....رو زمین ولو بودم...چشممو بستم و اخم
کردم....صداش اومد...
پرهام-بهار...خانمی چت شد...بلند شو ببینم...
+دستشو انداخت زیر کمرم خواست بلندم کنه...
آی آی دست نزن...نمی تونم تکون بخورم...پرهام-باشه کجات درد می کنه؟
همه جام...وای افلیج شدم...آخ چاقالوس گرفتم...376
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پرهام-بزار کمکت کنم...
+چشممو باز کردم...اما از صحنه ای که دیدم هم خندم گرفت...هم چشمم 4تا
شد...
شلوارش که هنوز تو دستم بودو دادم بهش...
 ِا می گم چیزه...می خوای بیا اول اینو پات کن...پرهامِ -ا راست می گیا...آخه دختر خوب...این هم جا بود که آویزونش شدی...
+شلوارشو پوشید...
پرهام-می تونی بلند شی؟
نه پامو نمی تونم حرکت بدم...حاال چی کار کنم...پرهام-بزار من بؽلت می کنم...
+ایول االن می رم رو کولش....چه حالی بده...ولی جا اینکه کولم کنه یه دستشو
انداخت زیر پامو دست دیگشم دور کمرم و بلندم کرد...منم مجبور شدم دستمو
بندازم دور گردنش...
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سرمو به سینش تکیه دادم...قلبش چه دیسکویی راه انداخته بود...چشممو بستم
و نهایت استفاده رو بردم...داشتم تو ذهنم با آهنگ شان پال و آرش می
رقصیدم...
4مین گذشت...دیدم پرهام راه نمی ره...تا چشممو باز کردم...یهو پرتم کرد رو
زمین...
آخ چته روانـــــی...مگه مرض داری؟پرهام-که پات درد می کنه...
خوب آره...پرهام-انگار میری تو فکر دیگه حالیت نیست...
منظورت چیه؟بؽل من جا خوش کردی...می گی نمی تونم پامو تکون بدم...پس
پرهام-تو ِ
چجوری تو بؽلم هی پاتو این َورو اون َور تکون میدی...
+سرمو خاروندم...
اشتباه می کنی...االنم می گم...نمی تونم حرکت کنم...پرهام-جدی؟
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آره...پرهام-باشه دوباره بؽلت می کنم...اما بزار ۲مین استراحت کنم...
+یه دستشو تکیه داد به درخت و همین جور وایساد۲...دقیقش طوالنی
شد...سرمو آوردم باال که بگم وقتت تمومه...دیدم داره به پشت سرم با تعجب
نگاه می کنه...خواستم بر گردم....
پرهام-برنــــــــگرد....
چرا؟؟!!!پرهام-بهار اصال نترسیا...من پیشتم....
چی شده؟!پرهام-یه نمی دونم گرگه،شؽاله،الش خوره چیه پشت سرته...هر لحظه ممکنه
بهمون حمله کنه...
شوخی می کنی؟!!!+یه چشم ؼره رفت....از جام بلند شدم...با تعجب نگام کرد...
پرهام-تو که نمی تونستی پاتو حرکت بدی؟!
می دونی...االن که فکر می کنم...می بینم می تونم حرکت کنم...379
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+جیػ زدم...
فرار کن بریــــــــــم....+با تمام سرعتمون دوییدیم سمت خونه...حتی  ۲لحظه هم پشت سرمو نگاه
نکردم...تا رسیدم خونه هم با دو رفتم باال تو اتاقم....افتادم رو تخت...
پرهام هم باهام بود...اونم ولو شد رو تخت...نفس نفس میزدیم...یکم گذشت
برگشت سمتم و با خنده....
سرکارت گذاشتما....آفرین به این دویدن...
پرهام-خوب ِ
+بازم خندید...وااای باز منو سر کار گذاشت...
چــــــــــی؟؟؟!!!!!!پرهام-االن احساسه خوبی داری نه؟؟؟
آره می خوام َکلتو بکنم....پرهام-جرات می خواد...
از االن حسابی مراقب خودت باش...+باز هم خندید...
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**********
4+روز مثل برقو باد گذشت...شدیدا هم دیگرو می پاییدیم...همین هم باعث شد
که نتونیم هیچ کاری کنیم...
صبح،زودتر از همه بیدار شدم...رفتم پایین که صبحانه درست کنم...چایی دم
کردم...همه ی وسایلو رو میز چیدم...یه سری لیوان تو سینک بود...اینارو
بشورم دیگه ترکوندم انقدر فداکاری کردم در حق ماشین ظرفشویی تو این چند
روز دهنش سرویس شد از بس ظرؾ شست...
یکم ریکا برداشتم...نگاهم رو رنگش ثابت موند...یه لبخند شیطانی زدم...اصال
منو چه به ظرؾ شستن...ریکا رو برداشتمو رفتم تو اتاقم....پرهام خواب
بود...بی سرو صدا رفتم تو حمام،درو بستم...
شامپوش هم رنگه ریکا بود...همه رو تو یه ظرؾ خالی کردم و ریکا جاش
ریختم...
اومدم بیرون...یه ربع بعد همه بیدار شدن...
مامان-بهار قیچی داری؟
آره...برای چی؟381
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مامان-مارک پشت لباسم،اذیتم می کنه....می خوام قیچیش کنم راحت شم...
باشه االن میارم....+اومدم باال تو اتاق ...پرهام نبود...صدای آب هم نمیومد...یعنی کجاست؟شونمو
انداختم باال...
در کمدو باز کردم...خواستم قیچی بردارم...در حموم باز شد ...پرهام با یه حوله
دور کمرش اومد بیرون...و با ؼضب نگام کرد...یا خدا این چرا اینجوری شده...
خواستم فرار کنم...سریع گرفتم....
پرهام-کجــــا کار دارم باهات...
 ِا....می گم عزیزم بریم صبحانه آمادست...+منو انداخت رو کولشو رفت سمت حمام....
چی کار می کنی؟؟!!!اگه یکی بیاد آبروم میره...پرهام-اول من کارمو می کنم...بعد هرجا خواستی برو...
+این چی گفت...قلبم داشت از جا کنده میشد...
-چـــ....چـــــــی....چــــی کار؟؟!!!
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شکل....اول یه راهرو که دستشویی و توالت
+مدل حمام...به صورت مستطیل
ِ
فرنگیه و سر تا سر نصؾ دیوار آینه قرار داره،همراه با کمد و کشو...ته راهرو
یه پله ی کوچیک می خوره که میشه حمام...یک نصؾ دیوار هم بین حمام و
راهروئه که قضا رو جدا می کنه....
پرهام-االن می بینی...
+یه راست رفت تو حمام...منو گذاشت رو زمین...مابین دو دیوار بودم خودشم
رو به روم...هیچ جور نمیشد فرار کنم....
چرا این کارارو می کنی؟؟!!پرهام-برات دو تا سوپرایز عالی دارم...این از اولیش...
+یهو شیر آب سردو باز کرد...انگار بهم شک وارد شد...یه جیػ کوتاه زدم نباید
صدام می رفت پایین...می خواستم از زیر دوش بیام بیرون ولی محکم منو گرفته
بود...سریع آب گرمو باز کردم...
قلبم تند تند میزد...دیدم داره قوطی شامپوشو بر می داره...
پرهام-این هم سوپرایز دوم...
عمرا بزارم....383
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پرهام-خواهیم دید...
+به زور می خواست ریکا رو خالی کنه رو سرم...منم هی تقال می کردم...یکم
گذشت...صدای مامانم اومد...
مامان-بهـــــــــار؟؟؟رفتی قیچی بسازی؟
+با صدای آرومی:
در حمومو قفل کردی؟پرهام-نه...
وای االن میاد تو...+چسبوندمش گوشه ی دیوار...
از جات تکون نخور....+خواستم برم درو قفل کنم یه قدم دور نشدم که دیدم دستگیره ی در تکون
خورد...سریع رفتم عقب و چسبیدم به پرهام...
صدات در نیاد...مامان-بهار رفتی حموم؟
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جانم مامان...زود میام..مامان -پرهام کو؟
نمی دونم...شاید رفته پیاده روی...+صدای پاش اومد...نــــــه...بلیزمو در آوردم ...چشم پرهامو گرفتم و شلوارمم
کشیدم پایین..اومدم بیرون...مامان جلو آینه داشت موهاشو درست می کرد...
 ِا مامان اینجا چی کار می کنی....ای بابا من خجالت می کشم...+یه نگاه خریدارانه بهم انداخت....
مامان-دست گلم درد نکنه با این بچه بزرگ کردنم...ماشاال چه هیکلی...هوس
کردم یکی دیگم بزام....
وااااا!!!مامان-واال...نگا چی ساختم...
برو بیرون...االن میام...مامان-قیچی رو دیدم خودم بر می دارم تو هم زود بیا پایین...
-باشه...
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+رفت...منم 0سوت لباسای ناموسیمو در آوردم یه حوله برداشتم گرفتم دورمو
اومدم بیرون....
تا پرهام نیومده باید لباس بپوشم برم پایین...لباسای زیرمو پوشیدم...خواستم
بلیز تنم کنم...صدای در حموم اومد...زود حوله رو گرفتم دورم...
جلو آینه وایساد...داشت به موهاش ور می رفت...داشتم نگاش می کردم...
پرهام-یه ذره دیگه نگاه کن...
نزدیک بود آبرومو ببری...حتی  ۲%هم خجالت نکشیدی مامانم ببینتت؟پرهام-نه چون زنمی از چی خجالت بکشم؟
از بس پررویی...پرهام-به تو رفتم...
+خواست حولشو از دورش باز کنه....
 ِا چی کار می کنی؟!پرهام-می خوام لباس عوض کنم...
-جلو من؟؟!!!
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پرهام-من مشکلی ندارم....
+برگشتم...زیر لب:
به پررو گفته برو کنار من هستم...+یکم گذشت...
پوشیدی؟پرهام-آره...
+برگشتم...
این همه منو معطل کردی فقط یه شلوار پوشیدی؟!پرهام-تو به من چی کار داری؟
خوب می خوام لباس عوض کنم...پرهام-بکن..به من چه...
پس برو بیرون...پرهام-نمیرم...
+رفتم جلوش...
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 ِد می گم می خوام لباس عوض کنم...پرهام-آهان...کمک می خوای؟
حالتو می گیرماااپرهام-باشه میرم اما به شرطی که یه بوس بدی...
که بوس می خوای؟پرهام-اوهووم...
باشه...بیا جلو...+سرشو آورد نزدیک...وقتی با کله اومدم تو صورتت...ببینم اون موقع بازم
بوس می خوای؟یه قِر به گردنم دادم...آماده؟؟؟اکشن...به فاصله ی میلیمتری
صورتش بودم که در باز شد...
مامان-می گم بهــــــــا....
+با دستش زد تو صورتش....
مامان-وای خاک عالم!!!ببخشید پرهام جونِ ...ا چیزه انگار بد موقع مزاحم
شدم...ادامه بدین...نه یعنی...وای چی بگم...هول شدم...اصال من رفتم...
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+درو بست..تا حاال تو عمرم اینقدر خجالت نکشیده بودم...قرمز شدم...دوست
داشتم پرهامو درجا خفه کنم...رفتم در اتاقو قفل کردم...برگشتم...داشت می
خندید...همین باعث شد بیشتر عصبی شم....
طرفش خیز برداشتم...هی فرار می کرد...منم دنبالش...یه جا تقریبا نزدیکش
بودم...با پام کوبیدم تو کمرش...
پرهام-آخخخ...
+برگشت...اوه....امروز چه خشنه...دویید دنبالم....منم از دستش فرار کردم...در
حال دو بودم حولمو از پشت کشید...منم پت و مت بازی در آوردم...جا اینکه
حولمو بگیرم...دستمو بردم باال...
وای حاال همه ی زندگانیم ریخت بیرون...نمی دونستم با دستم کجا رو
بپوشونم...روم هم نمیشد تو صورت پرهام نگاه کنم...شیرجه رفتم سمتش که
حوله رو بکشم ولی دستشو کشید عقب و همین باعث شد بیوفتم تو بؽلش...
ای خاک بر اون سر دست و پا چلفتیت کنن....یکم ازش فاصله گرفتم...خواستم
برم اما دستشو انداخت دور کمرم...
-دستتو بـــــردار....
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پرهام-بهــــار...
+سرم پایین بود و نگاهش نمی کردم....
پرهام-به من نگاه کن....
+به حرفش گوش ندادم....با دستش چونمو گرفت باال...
پرهام-می خوام باهات حرؾ بزنم...پس نگام کن...
+با  ۲333بدبختی زل زدم تو چشماش...
پرهام-مگه تو زنه من نیستی؟مگه ما محرم نیستیم؟
خب؟پرهام-پس چرا ازم فرار می کنی؟
بهتر بریم پایین....پرهام-نه من تا جوابمو نگیرم هیچ جا نمیرم...
+انگار امروز الل شدم...نمی خواستم اذیتش کنم...دوست نداشتم فکر کنه دارم
خودمو لوس می کنم...اما چی کار کنم؟بلد نیستم ابراز عالقه کنم...حس می کنم
دوستش دارم اما چطور بگم...
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اگه این هم یه بازی باشه چی؟اگه بگم دوستت دارم و بخنده بگه باز سر کارت
گذاشتم چی؟دق میکنم...داؼون میشم...پس چی باید بهش بگم؟
جای من تو زندگیه تو کجاست؟؟+دستش شل شد...برگشت....چند مین گذشت...یه پوزخند زدم...خوشحالم که از
حسه درونیم چیزی بهش نگفتم...بی سروصدا لباسامو پوشیدم...
بهتر همه چیو فراموش کنی...
خودتو اذیت نکنِ ...+رفتم نزدیک در ...خواستم درو باز کنم
پرهام-صبر کن...
+برگشتم....به فاصله ی ۲قدمیم بود...
پرهام-جایگاه من چی؟اصال جایی تو زندگیت دارم؟
سوال منو با سوال جواب نده....پرهام-باشه...خوب اول من می گم...خیلی سخته...خیلی...چون معلوم نیست
بعدش چی پیش بیاد...
اما باید بگم...
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+یه آن خودمو باختم...نکنه بگه بیا جدا شیم...اون وقت من چی کار کنم؟؟دیگه
برام مهم نیست که خانوادم چه فکری کنن...خودم طاقت دوریشو ندارم....
پرهام-بهار من....من....
+چشماشو بست...
پرهام-من دوستت دارم....خیلی وقته که می خوام این حرفو بهت بزنم...اما
خواستم از احساسم مطمئن بشم...شدم...ولی از احساس تو مطمئن
نیستم....امروز بگو و خالصم کن...با این که ممکنه جوابت به نفعم نباشه...ولی
هر چه باداباد....دیگه تحمل بالتکلیفی رو ندارم...
+چشماشو باز کرد...
پرهام-آره من دوستت دارم...تو چی تو منو دوست داری؟؟
+تو دلم کیلو کیلو قند آب شد...دوست داشتم بپرم بؽلش بگم مگه کم دارم شوهر
به این ماهی رو از دست بدم...اما هیچ واکنشی نشون ندادم...
پرهام-بهار جوابت برام خیلی مهمه...من مثل بقیه سکوتو عالمت رضا نمی
دونم...اگه حرؾ نزنی...یعنی منو نمی خوای....
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+چه کار سختــــــی...به چه زبونی بگم...من بلد نیستم ابراز احساسات
کنــــــــــم...خدایا به دادم برس...
ای بابا بپر ماچش کن بگو منم دوستت دارم کاری نداره که....خوب آماده
ای...بگـــــو...
پرهام-باشه جوابمو گرفتم...
+لبخند زد...
پرهام-خودتو درگیر نکن...بعد از رفتن خانواده هامون از اینجا میرم....دیگم
مزاحمت نمیشم....
 پرهـــام!!!!+از بؽلم رد شد و رفت بیرون...چه خاکی به سرم بریزم؟؟!!!من که می خواستم
بهش بگم..
یکی کوبیدم پشت سرم...ابراز احساساتتم َخ َرکیه...پسر مردم فرار کرد...با
اعصابی داؼون رفتم پایین...نه من صبحانه خوردم نه پرهام...مامانم دورا دور
برام چشمو ابرو میومدو می خندید...ناچار جوابشو با یه لبخند اجباری می
دادم...
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جفتمون ظاهرا شاد بودیم...باطن داؼون...تصمیم گرفتم شب اعتراؾ کنم....اما
از شانس گندم دنیل پیله کرد شب آخرو پیشه من بخوابه...با این که خیلی
دوستش داشتم...ولی اون لحظه می خواستم خفش کنم...می خواستم دست به
دامن مامان شم...اما بهش چی می گفتم؟؟؟
شب دنیل اومد پیشمون ...پرهام دیگه نگامم نمی کرد...چند بار خواستم حرؾ
بزنم اما از ترس اینکه دنیل بیدار شه چیزی نگفتم...
تا صبح خوابم نبرد...قرار شد مامانینا قبل از ظهر حرکت کنن...همش تو خودم
بودم...گوشی رو برداشتم و زنگ زدم به یکی از دوستام...
آیدا-به به سالم بهار خانوم..آفتاب از کدوم طرؾ در اومده یادی از ما کردی؟
سالم...خوبی...آیدا-من که خوبم...اما انگار تو رو به راه نیستی...
آره...حاال بعدا سر فرصت برات توضیح میدم...یه زحمت برات داشتم....آیدا-نه رفیق...این چه حرفیه بگـــــــــو...
***************
+از همگی خداحافظی کردیم...اما مامانم باز برگشت...اومد کنارمو در گوشم....
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مامان-دفعه ی دیگه شرط می بندم،خبر نوه دار شدنمو بهم میدی...اون چیزی که
من دیدم...
+سرشو تکون داد...این ننه ی ما کال دوست داره منو حرص بده...هی به یادم
میاره که چی دیده...داره از مظلومیتم سو استفاده می کنه از بس جلوش سرخو
سفید شدم...باید بهش یه جواب دندون شکن بدم...یه لبخند گله گشاد زدم.....
مادر من تو مهلت بده من برات جینی نوه میارم...+چشاشو گرد کرد....
مامان-خجالت نمی کشی؟!دخترم دخترای قدیم...
وا مگه حرؾ بدی زدم...تو که هی تیکه می ندازی....شد من یه بار اون شبکه برقا رفتو یادت بندازم هاان؟
مامانِ -ا چیزه...من برم باباتینا منتظرن...
آره خوب مواظب خودتون باشین....مامان-فعال خداحافظ....
+همگی رفتن و ما با خوش رویی ازشون خداحافظی کردیم...تا دور
شدن...پرهام رفت باال...نشستم رو مبل و پامو انداختم رو پام...
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اومد پایین...همراه با وسایلش...
داری میری؟پرهام-اینجا جایی ندارم....
اگه دوست داری می تونی بمونی...+پوزخند زد...
پرهام-نه این لطفو در حقم نکن....
+رفت جلوی در...وایساد اما برنگشت...
پرهام-خداحافظ....
+بدون اینکه منتظر جوابم باشه...رفت...برای اینکه فکرم مشؽول باشه شروع
به جمع و جور خونه کردم0...ساعت بعد..آیدا زنگ زد...
آیدا-سالم دوستم...
سالم چطوری...شیری یا روباه....آیداِ -ا اس ام سو ندیدی؟
-پس شیری...دمت زیبا...جبران می کنم..
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آیدا-ببینیمو تعریؾ کنیم...
دیگه روتو زیاد نکن...بهت زنگ میزنم...کاری باری؟آیدا-قربونت...
فعال....+یه دوش گرفتم...دراز کشیدم رو تخت و به کاری که می خواستم انجام بدم فکر
کردم...هِـــ خل شدم دیگه...
*************
۲۱شبه...تیپ دزدی سرتا پا مشکیمو زدم....رفتم به آدرسی که آیدا برام پیدا
کرده....آره خونه ی یار....
از رو دیوار پریدم تو خونه...یهو صدای پارس سگ اومد...صدا از پشت بود
برگشتم.....
وای خدای من چی می بینم؟؟!!!!رکـــــس؟؟؟!!!!!!!
انگار منو شناخت...سریع اومد پیشم.....خیلی خوشحال شدم....داشتم بال در
میاوردم....دستمو رو سرم کشیدم ببینم شاخ در آوردم یا نه...پریدم رو هوا و
چندتا بشکن زدم...
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دل
دلم برات خیلی تنگ شده....خوبه که اینجایی....تورو که پیدا کردم...فعال باید ِصاحبتو بدست بیارم...
کارم ردیؾ شد...یه زنه خوب هم برا تو گیر میارم...برم تو برمی گردم....
+همه ی در و پنجره ها بسته بود....ویالی بزرگی داشت...طبقه ی باال یکی از
پنجره هاش باز بود...
عین مارمولک از دیوار رفتم باال و خودمو انداختم تو....یه اتاق ساده...یه فرش
و میز و کتابخونه...همین...
چیز خاصی نداشت....آروم اومدم بیرون از اتاق همه جارو وارسی کردم...تا
بالخره اتاقشو گیر آوردم...
بچم چه مظلوم خوابیده...یه شاخه گل سرخ گذاشتم پای تختش همراه با یک
نوشته:
اگر سلطنت بلد نباشم....سلطنت نمی کنماگر زندگی بلد نباشم....زندگی نمی کنم
اما اگر دوست داشتن رو بلد نباشم....به خاطر تو یاد می گیرم
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+اومدم طبقه ی پایین...در یکی از پنجره ها که دید نداره رو باز گذاشتم و از
خونه زدم بیرون...رفتم پیش رکس...
رفیق هر شب بهت سر میزنم فقط باید باهام همکاری کنی...من رفتم تابعد...مواظب صاحبت باش...
+از اونجا دور شدم....امشب که به خیر گذشت خدا بعدیو به خیر کنه...
**************
0+شب  ۲۱به بعد،میرم پیش پرهام با همون متن و یه شاخه گل...خب چی کار
کنم نمی تونم مثل آدم...بهش حرفمو بزنم...
باز پریدم تو حیاط...رکس اومد پیشم...
ببینم صاحبت در چه حاله؟خوابیده؟+دمشو تکون داد...
خوبه...+رفتم تو...یکم اوضاع رو چک کردم...اومدم تو اتاقش...اوه چه چپیده زیر
پتو...هوا اونقدرام سرد نیستا....
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نزدیک پا تختیش شدم...دوال شدم گلو نوشته رو بزارم...اما یهو یکی از پشت
گرفتم تعادلمو از دست دادم و شوت شدم رو تخت....
پرهام-امشب سر از کارت در میارم....
+برگشتم...داشت نزدیک میشد...خیز برداشتم یه سمت دیگه...گرفتم...افتاد
روم..خواست کالهمو از سرم بکشه بیرون نزاشتم...درگیر بودیم باهم...
پرهام-فکر کردی زورم بهت نمی رسه؟
+سرمو به نشونه ی +تکون دادم...
پرهام-باشه...خواهیم دید...
+دستمو با یه ضرب برد باالی سرم....نامرد انقدر محکم فشار داد که می
خواستم جیػ بزنم...
چراغ پای تختو روشن کرد...باز گیر داد به کالهم...منم هی وول می
خوردم...سرمو تکون می دادم کالهو نکشه...
اما یهو کالهو کشیدو صورتمو دید...با تعجب زل زد بهم...چند لحظه سکوت...
پرهام-بهـــــــار؟!؟؟!
+خیلی طلبکارانه جوابشو دادم...
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هااان...چیه آدم ندیدی؟!+صورتش جدی شد...
پرهام-اینجا چی کار می کنی؟!
چی کار می کنم؟خب اومدم مهمونی...پرهام-هــِـــ که اومدی مهمونی؟
آره...مشکلی داری؟+از روم بلند شد نشست رو تخت....بدون اینکه نگام کنه...
پرهام-برای چی اومدی؟
ناراحتی؟پرهام-جواب منو بده...
فکر کن خواستم تنها نباشی...+از تخت بلند شد بازم نگاهم نکرد...
پرهام-تنها نیستم...الزم نکرده به فکر من باشی...برگرد خونه...
+از جام بلند شدم اومدم رو به روش...
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می خوام باهات صحبت کنم...پرهام-حرفی برای گفتن نداریم...
+از کنارم رد شد...اگه تو شرایط دیگه بودم ۱تا می کوبیدم تو صورتش و
میومدم بیرون...منو باش به خاطر کی این کارارو کردم...نگاه عاشق کی
شدم...بدون اینکه برگردم سمتش...
اومدم پیشت که بمونم...اومدم تا کنارت باشم...نه به خاطر تو..به خاطرخودم...به خاطر هر دومون...همیشه زندگی رو به شوخی گرفتم...
از همه چی سر سری گذشتم...اما یه نقطه از زندگیمو نتونستم بی خیال از
کنارش رد شم...شاید االن بتونم...ولی نمی خوام چون دوستش دارم..برام
شیرینه...
هیچ وقت جز خانوادم کسی رو تو دلم راه ندادم...اما تو خود به خود نقشت برام
پر رنگ شد...و...
+یکم مکث...
تو شدی زندگیم...کسی که دوستش دارم...اگه تو نظرت عوض شده...مشکلینیست...من...میرم...
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+برگشتم..بدون اینکه نگاهش کنم رفتم سمت در...وقتی داشتم از کنارش رد
میشدم دستمو گرفت...
پرهام-به من نگاه کن...
+سرم پایین بود...
پرهام-مگه نمی گی دوستم داری؟پس سرتو بگیر باال...
+سرمو آوردم باال...زل زدم تو چشماش...
پرهام-هم دوستت دارم...هم عاشقتم...می خوام که همیشه کنارم باشی...چون تو
همه ی زندگیمی...
+شیطنتم گل کرد...یه لبخند شیطانی زدم...
می دونم....+خندید...
پرهام-خود شیفته ای دیگه...حاال نمی خوای چیزی بهم بگی...
+خودمو زدم به کوچه علی چپ...
-هووم...نــــــــــه...
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پرهام-چرا یه چی می خواستی بگی...
مـــــــــن؟یادم نمیاد...پرهام-اذیت نکن دیگه...نمی گی؟
نه...پرهام-باشه خسیس نگو...برات یه سوپرایز دارم...چشماتو ببند تا نگفتم باز
نکن...
واسه چی؟پرهام-کار دارم...ببند دیگه...
+هـــِــ تابلوئه می خواد چی کار کنه...بابا یه بوس کردن که این مقدمه چینی ها
رو نداره...
ما که بخیل نیستیم....بزار بچم دلش خوش باشه...چشممو بستم....
پرهام-تا نگفتم باز نکنیا...
باشه...+منتظر شدم...خبری نشد...یهو بلندم کرد...
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چی کار می کنی؟!پرهام-دختر خوبی باش و تا نگفتم...چشمتو باز نکن...
+نمی دونستم کجا میره...البد می خواد رمانتیک بازی در بیاره...چی کارش کنم
دوست داره دیگه0...مین گذشت...
پرهام-تا  0میشمارم بعد چشماتو باز می کنی...باشه؟
باشه...پرهام....0....۱....۲-
+چشم باز کردن من همانا و شوت شدنم تو استخر همانا....رفتم زیر آب...
آخه من به این بشر چی بگم؟؟این هم شد شوخی؟نمیگه خدایی نکرده زبون
دشمنش الل بالیی سرم بیاد..می خواد چه گلی به سرش بگیره؟
باید ادبش کنم...صدای خندش میومد...دستمو گرفتم به دیوار که باال نرم...همون
زیر موندم...
پرهام-بیا باال دیگه...بسه...تا تو باشی انقدر منو اذیت نکنی...
بــــــهار...بیا دیگه....
+کم کم صداش نگران شد...خودمم نفس کم آوردم...
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پرهام-بهـــــار...لوس بازی بسه....بیا باال....
بهـــــار!!!!
+پرید تو آب....جونه ننت بدو نفسم برید...کؾ استخر ولو بودم...اومد بؽلم و
منو کشید باال...
آخیـــــش...چشمم بسته بود...سعی کردم نفس بکشم...گذاشتم رو زمین...
آروم چند تا زد به صورتم...معلومه حسابی ترسیده....
پرهام-بهـــــار ؼلط کردم بلند شو....
+جلوی لباسمو باز کرد...یکم پایین تر از قفسه ی سینمو با دو دست فشار
داد...به قول مامانم وای خاک عالم داره تنفس مصنوعی میده...هی صدام میزد
دیدم دیگه داره می گرخه...
چشممو باز کردم..یه لبخند گله گشاد زدم....
هـــِـــ چطـــــــوری؟؟خوب سر کارت گذاشتما...+اوه اوه...خشم اژدها که می گن اینه؟؟؟!!!!
پرهام-این چه شوخیه مزخرفیه...داشتی سکتم می دادی...
 ِا چرا عصبی میشی...مثال شوخی خودت خیلی قشنگ بود؟416
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+یهو بؽلم کرد...انقدر محکم که نفسم بند اومد...چشمم چپ شد...
می گم اگه اون جوری خفه نشدم...این جوری حتما خفه میشم...+گره ی دستاش یکم شل شد...زل زد تو چشمم...خیلی مظلومانه...
پرهام-خواهش می کنم انقدر اذیتم نکن...
سعی می کنم ولی قول نمیدم...+اخمامو کردم تو هم...
برای چی راجع به رکس چیزی نگفتی؟پرهام-می خواستم سوپرایزت کنم...
ببین اگــــ....+تا به خودم بیام...گرمیه لب هاشو روی لبام حس کردم...چند لحظه
گذشت...دستامو بردم باال و انداختم دور گردنش...
دوستت دارم...پرهام-بالخره گفتی....من بیشتر...
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+دوباره منو بوسید و این بار منم باهاش همراه شدم....و این بود سر آؼاز
زندگیه مشترک ما...
**********
۱+ماه از زندگیه مشترکمون می گذره...از کارم اومدم بیرون....برگشتیم تهران
و اونجا زندگی می کنیم ...پرهام برای خودش یه دفتر مهندسی باز کرده و
مشؽول به کاره...منم گاهی کمکش می کنم...
چند روزیه حالم یهو بد میشه...نمی دونم احتمال میدم باردار باشم...یه بیبی چک
گرفتم...اگه باشم که پرهام رو خفه می کنم...چون فعال قصد بچه دار شدنو
ندارم...اما کو گوش شنوا...آقامون عاشق بچس...همیشم سر این موضوع با هم
کل کل می کنیم...
صبح زود از خواب بیدار شدم...رفتم دستشویی...یعنی جواب چیه؟؟؟
چشمم بستس...جوابو ببینم...نبینم...نه بابا الکی ترسیدم...یه چشممو باز
کردم....
حاال هر دوتاش...چشمم در اومد...نگام رو جواب ثابت موند...اومدم بیرون رفتم
باال سر پرهام که خواب بود...جیػ زدم...
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پرهـــــام...پاشو که بدبخت شدیــــم...+بی چاره ۲3متر از جاش پرید....
پرهام-چی شده؟؟!!!
همش تقصیره توئه...بدبخت شدیم من حاملم....+انگار هنوز خواب آلود بود...دوباره دراز کشید...
پرهام-خوب حاال...گفتم البد کسی بالیی سرش اومده...
+یهو بلند شد....
پرهام-چی گفتی؟؟؟!!!
می گم من حاملم...پرهام-شوخی می کنی؟!
شوخیم کجا بود...+یه لبخند گله گشاد زد...
پرهام-پس بابا شدم...چه خوب...
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+حرصمو در آورد....اصال عین خیالش نیست...شیطونه میگه یه تیریپ النچیکو
براش بیاما....
خفــــت می کنم...+پریدم رو تخت...منو گرفت تو بؽلش...گونمو بوسید...
پرهام-تبریک می گم خانومم...خشونتو بی خیال شو...انقدرم بپر بپر نکن...برات
خوب نیستا...ببین تو که هی می گفتی من بچه می خوام...به حرفت گوش
دادم...پس توهم به حرفم گوش کن...
خیلی روت زیاده...من گفتم بچه می خوام؟+خندید...
پرهام-آره دیگه...
ایشاال بچم فقط به من بره...پرهام-ببین از االن بچم بچم نکنا...اول شوهر بعد بچه...
ای حسود بدبخت...پرهام-همینه که هست...ظاهرو باطن...
****************
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۲3+سال از زندگیمون می گذره...و ما یه خانواده ی 4نفره تشکیل
دادیم۲...دختروپسر ۱قلو به اسم رادین و رها داریم که ماشاال از دیوار راست
میرن باال...عین منو پرهام مظلومن...
خدا به داد کسایی برسه که گیر این ۱تا وروجک میوفتن...
بعد از کلی عذر خواهی و معذرت سامان...روابط خانوادگی پیدا کردیم...اسم
زنش آنیتاس خیلی خانومه،یک پسر 8ساله به اسم آرش و یک دختر6ساله به
اسم آوا داره...
ویلیام اعدام شد...ویکی هم به دلیل همکاری با پدرش به مدت  ۲0سال روانه ی
زندان شد...به منو پرهام هم به دلیل همکاری با پلیس...لوح تقدیر دادن...
االن شبه و بچه ها رو بزور فرستادم برن بخوابن...از بس سرو صدا می
کنن...دیگه مخم سوت کشید...اومدم تو اتاقمو درو بستم...ولو شدم رو تخت...
وای...چقدر اینا انرژی دارن...این همه هم که ورجه وورجه می کنن خستهنمیشن...
پرهام-هر چی باشه به پدرومارشون رفتن...تو ناراحت نباش عزیزم...
+بؽلم کرد..
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پرهام دست به من نزنیا...از بس ایناخونه رو بهم ریختن من جمع کردم خستهزن شِ تِره
شدم...این زنم که صبحا میاد اگه خونه رو این شکلی ببینه میگه عجب ِ
شلخته ایه...
پرهام-اون کارش تمیز کردنه....خودش می دونه کی خونه رو منفجر می کنه....
+یهو برقا رفت...
 ِا برقا رفت...پرهام-چه بهتر...مهم نیست...
بچه ها....پرهام-ای بابا اونا خوابن....
+چند مین گذشت یهو در باز شد...منم ترسیدمو جیػ زدم....
رها-نترس مامان منو رادینیم....
+حاال هُل شدم...
 ِا...چیزه...دخترم اینجا به هم ریختس نیاین می خورین زمین...رها-منظورت از دخترم همون دخ خرمه دیگه؟باشه رادین بریم که مزاحمیم...
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+جفتشون خندیدن و درو بستن...شکه شدم دقیقا من این حرفو به مامانم
زدم...این دختر لنگه ی خودمه...می گن هیچ وقت به کسی نخند چون سرت
میاد...واقعا راسته...بچه های این دورو زمونه رو باش...نگاه چقدر پرروئن....
بیا دلت خنک شد؟؟؟+خندید....
پرهام-بچن دیگه...
+خدایا به منم یکم از این صبرا بده...اگه این لطؾ رو در حقم کنی...ممنونت
میشم...
زندگی زیباست...زشتی های آن تقصیر ماست...
در مسیرش هر چه نازیباست...آن تدبیر ماست...

زندگی آب روان است...روان می گذرد...آنچه تقدیر ماست...همان می گذرد...
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