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دفتر خاطرات مادر بزرگ ایدا دستم بود مادرم همش میگفت این دفتر خاطرات باید نسل در نسل توخانوادمون بچرخه 

داستان مادر بزرگ ایدا وپدر بزرگ رضا واقعا غمگین بود ولی اخربه سختی بهم رسیدن چشمام ازخوندن درد میکرد فردا 

سالگی به پاریس رفتم تادرس بخونم دفتر خاطرات مادربزرگمو بایدبه ایران برگردم چندساله ایرانو ندیدم ازبیست 

توچمدونم زاشتم وبه حموم رفتم نیم ساعتی دوش گرفتم هوله روسرم بود بادستام گوشامو پاک میکردم به آینه جلوم نگاه 

رمبینا هستم کردم قبال میگفتن من شبیه پدربزرگ رضا هستم واقعا هم شبیه اونم بزارین خودمو معرفی کنم من پویاپس

بیستوپنج سالمه به خواست پدرم منو به پاریس فرستادن منم بدونه مخالفت قبول کردم وبه خارج رفتم البته تنها نرفتم 

چون پسر دوست پدرمم بامن امد که اسمش مجید بود هم اتاقیم وهم زبونم این همه سال فقط اون بود که درکم میکرد 

ن اصال اهله شوخی نیستم وبسیار مغرورم باهرکسی هم حرف نمیزنم نمیدونم مجید پسره خوبیه بیشتر شوخی میکنه ولی م

چطوری منو تحمل کرده موهامو شونه کردم وخودمو روتخت رها کردم به چمدونا نگاه کردم همه چی واسه سفرفردا 

 .. امادس باصدای چرخش کلید ازفکر امدم بیرون

 ــ

مجید(..تازه ازحموم امدی بیرون بابا خوش بحالت تواینجا راحت من بدبخت باید خریداتو بکنم عجب ادمی هستی بشکنه )

این دست که نمک نداره این جواب محبتام اینه جواب اینه همه سال کنارت زندگی کردن برسیم ایران طالقمو باید بدی 

 .. اید بدیگفته باشم مهرمو باید کامل بدی تاقرونه اخرشو ب

 ـــ

 پویا(..باز چته چیشده ؟؟)

 ــــ

مجید(.واه واه خوبه واال دیگه چی میخواستی بشه چمدونم اماده نکردی فکرکردم وقتی میام امادس صبرکن برسیم ایران )

 طالقمو زود میگیرم

 ـــ

 .. پویا(.دیونه خدایا شکرت که فردا ازدست این بشر راحت میشم)

 ــــ

 نمک نشناس دستامو ببین چقد لباساتو شستم چقد اشپزی کردم ببین مجید(. ای)

 ــــ
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 پویا(..خندم گرفت مثل خانما حرف میزد خیلی خب بیا برات اماد میکنم راحت شدی)

 ـــ

مجید(.ای قربون دستت ازاول اینکارو میکردی این همه اشک نمیریختم حاالکه پسر خوبی هستی طالق نمیگیرم عشقم )

 میزنی دستت رومن بلند شد ؟اخ چرا 

 ــــ

سوار هواپیما شدیم چشمامو باز کردم دیدم مجید ??:?پویا(.وای باز چرتو پرتاش شروع شدتاشب هی غُر میزد ساعت )

 داره سربسره یک پیرزن میزاره گوشامو تیز کردم ببینم چی میگه

 ـــــ.

مجید(.عرضم به حضورتون شوهرخوبی براتون میشه ازمن میشنوین فقط سربسرش نزارین فقط بگین عزیزم ازخود بی )

 خود میشه اخ

 ـــ

 پویا(..داری ازکی حرف میزنی ؟؟)

 ــــ

 مجید(.هان بداخالق صبرکن ببین خانم اینم ازاخالقاشه نگران نباشین ادم خوبیه)

 ــ

 اینقد چرت پرت نگو پسردیونه این حرفا چیه بهش میگی ؟؟پویا(..مجید بیا اینور)

 ـــــ

 مجید(.بده دارم برات زن میگیرم باورکن پویا فقط این میتونه توروادم کنه اخ باشه باشه من میگیرمش خوبه ؟)

 ــــ

ه میشینه تااینو گفتن پویا(..وای خداکی ازدستت راحت بشم چشمامو بستم که گفتن کمربنداتون محکم ببندین هواپیما دار)

 .. این مجید باز دیونه شد سوت دست میزد وای ابرونزاشت

.: 
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 ..بلخره هواپیما نشست چمدونارو مجید میکشید کلی هم غر میزد

 ـــ

مجید(..نامرد بیا چمدونتو بیار دستاتو توجیبت زاشتی من باید دنبالت بکشم ها اخه مردی گفتن زنی گفتن مثال مردم )

 ..هستی وای مامان بیا ببین بچت بدبخت شده بیا ببین داره بیوه میشه بیا

 ـــ

 وای دیگه چته ؟؟پویا(.بسه دیگه مجید زشته این حرفا چیه بده من چمدونمو ازش گرفتم هی میخندید )

 ـــ

 .. مجید (.هیچی عشقم بریم که منتظرن اونه هاشونن ببین)

 ـــ

پویا(..اره دیدم بچه بازی درنیاری به سمت مامان بابارفتم اول مامان بود که منو به اغوشش کشید بعد بابا یهو مجید منو )

 ..هول داد اونور

 ــــ

ن بایدم خوب باشین نمیدونین چه بالی سرم اورد این پسرتون این پسر منو مجید(.سالم خاله جون سالم دایی جون خوبی)

کلفت خودش کرده بود هی امرو نهی میکرد منم چون توی غربت بودم مجبور شدم به حرفش گوش بدم چکار کنم کارشو 

 زن هم دارهانجام ندم منو طالق میداد اونوقت اونجا توشهر غریب بیوه میشدم خداروخوش میاد اخ ببینین دست ب

 ـــ

 پویا(.مجید بس کن)

 ــ

 مبینا(.وای خخخ مادر مجید پسرمو اذیت نکن)

 ـــ

نیما(..خخخ ازدست شما دوتا پسر زود بیاین سوارشین همه منتظرن مجید مادر پدرت توخونه ی مان ماگفتیم نیان االن )

 .. کلی نگران میشن سوار شین
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 ـــــ

پویا (.این مجید خسته نمیشد اینقد فک میزد تابه خونه رسیدیم بلخره پدرمادرشو دیدمنم باهاشون احوال پرسی کردم )

 .. اینقد خسته بودم اجاز گرفتم رفتم حموم که صدای مجید باز امد

 ـــ

جبورم میکردی برات مجید(.خائین کجا میخواستی بری تنهامیخوای بری حموم یادت رفته بود منو باخودت میبردی م)

 .کیسه بکشم هاا

 ـــ

پویا(.هنگ حرفاش بودم همه داشتن نگاه میکردن مجید من کی توروباخودم حموم میبردم اینقد حرف الکی نزن مجید )

 .. زشته این حرفا وای مگه ازحرف زدن خسته میشد

 ـــ

ق بده هرچی گفتم من عاشقتم مگه بخرجش مجید(..جونم براتون بگه خاله جون قرارشد که برگردیم ایران منو طال)

 .. میرفت اخ ببینین همش منو میزنه امدم شکایتشو بکنم خاله این روزا منو میزنه

 ــــ

 .. مبینا(..وای مجید مردم ازخنده خوشحالم توکنار پسرم بودی رعنا ممنون که پسرت مواظب پسرم بوده)

 ـــ

 .. ه من دیدم پسرم پسرتو اذیت میکنه خخخ ازدستت مجیدرعنا(.عزیزم این حرفا چیه بااین وضعی ک)

 ـــ

پویا(.سرم داشت میترکید یک ببخشیدی گفتم رفتم باال ازچمدونم لباس دراوردم رفتم حموم به ارامش نیاز داشتم نیم )

 .. ساعت حموم کردم امدم اتاقم که در زده شد

 ـــ

 .. مجید(.بیاشام خیلی وقته دستپخت مامانتو نخوردیم)

 ــ
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 پویا(.حولمو پرت کردم روش پسردیونه توکه آبرو نزاشتی واسم چجوری برم پیششون هان ؟)

 ـــ

 . مجید(.سخت نگیر بیا بریم)

 ــ

یخندیدن اخه مجید پویا(.دستمو گرفت برد فرصت نداد موهامو شونه بزنم باخجالت رفتم سرمیز شام نشستم همه م)

مجلسو گرم کرده بود منم باسواالتشون یکم جواب میدادم البته تامیخواستم حرف بزنم مجید جواب میداد براهمین کم 

 جواب میدادم

.: 

 .. باحرف مجید لغمه پرید توگلوم

 ـــ

 .. ـ)مجید(.خاله جون میدونستی من نزاشتم پسرت معتاد شه یروز پویا میخواست مواد بکشه

 ــــ

پویا(..بس کن مجید من کجا معتاد شدم مامان من حتی سیگارم نمیکشم این داره چَر ندمیگه به مجید نگاه کردم میخندید )

 .. پسر احمق ازعصبانیت داشتم منفجر میشدم که مجید دوباره حرف زد

 ـــ

مجید(.خخخ خیلی خب حاال اینقد عصبی نشو شوخی کردم خاله جون دایی جون این پسرتون عرضه نداره کارای خودشو )

 .. بکنه منه بدبخت همه کاراشو انجام میدادم

 ــ

 مبینا (..ازدستت مجید چقد توشوخی پویا بخور مادر چرا نمیخوری ؟؟)

 ـــ

رم درد میکنه خستم برم بخوابم ببخشید بلندشدم پشت سرمو دیگه ندیدم پویا(..سیر شدم مامان ممنون ببخشید من س)

پسری احمق دارم برات خیلی زود رفتم باال خودمو روتخت رهاکردم نفهمیدم کی خوابم برد حس کردم ی چیزی داره 

 ... روبینیم راه میره چشمامو باز کردم باقیافه ی نحس این مجید روبه رو شدم
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 ـــ

 قم خوب خوابیدی ؟مجید(.سالم عش)

 ـــ

 پویا(.مجید به نفعته همین االن ازاتاقم بری بیرون وگرنه بااون عکس یکیت میکنم)

 ـــ

مجید(.ایش چه بداخالق کی بهت زن میده اخه یکم اخالقتو درست کن تااون پیر زن اسمش روسی بودبرات بگیرم اخ )

 ه دیگرو ندیدیم باشه ؟؟باشه باشه نزن امدم بگم من دارم میرم حالل کن اگه هم

 ــــ

 .. پویا (.حاللی فقط برو دیگه هم پیدات نشه بزاربخوابم)

 ـــ

 مجید(.اممم بوس عزیزم میدونستم بدونه من نمیتونی باشه تافردا بای)

 ــ

پویا(..عجب ادمی بود خندم گرفت موندم اگه مجید نبود چی میشد تواین ساال فقط اون که همه چیمو میدونه پسره خوبیه )

هوف دیگه خواب ازسرم پرید ازاتاق رفتم بیرون به سمت دستشوری رفتم صورتمو شستم رفتم پاین کنار مامان بابا سالم 

دادم باپیشنهاد مادرم هنگ کردم مامان بزرگ ایدا کارخونه رو به نامم کردم ی سیب برداشتم کلی سوال کردن منم جواب 

زده ازقبل وصیت کرده بوده وقتی بزرگ شم باید من اونو بچرخونم هم خوشحال بودم هم ناراحت خوشحال ازاین که 

همرا بابابزرگ  ازچندروز بعد توکارخونه کارمیکنم ناراحت ازاین که مامان بزرگ ایدا تویک تصادف مرده توجادی شمال

رضا بودن که ماشینشون تودره می افته ازقبل کارخونه به اسمم کرده تاوقتی بیستوپنج سالم شه من اونو بچرخونم حاالهم 

وقتش شده شاید پدرم واسه همین منو فرستاد پاریس چون من از این خبر افسرده شده بودم مامان بدتراز من بود ولی 

مد وقتی منو دید زد زیره گریه اخه خیلی به پدرش شباهت دارم توفکراین بودم ازکجا خوشبختانه بااین موضوع کنار ا

 .. شروع کنم که باصدای بابا بخودم امدم

 ـــ

 .. نیما(..پسرم اونجا یک مرد باتجربه مدیریت میکنه وقتی بری همه چی یادت میده نگران هیچی نباش)
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 ـــ

حرفو اینا ساعت یک شب شد منم بلند شدم شبخیری گفتم رفتم باال روتخت لم  پویا(.باحرف بابا خیالم راحت شد باکلی)

دادم توفکر کارخونه بودم بلخره وقته رفتن به کارخونه شد باماشین فراری سیاهی که پدرم برام خریده بود راهی کارخونه 

لوس بودن حال بهم زن بودن هیچ  شدم اتاقو بهم نشون دادن اما منشی نداشتم اگهی زدم برای منشی چندتا امدن که خیلی

کدوم بدلم ننشست اعصابم خورد شده بود ازکارخونه زدم بیرون باماشینم رفتم به سمت بستنی فروشی عجیب دلم خواست 

بستنی بخورم تو راه بودم بلخره رسیدم کمربندو باز کردم پیاده شدم به سمت کافی شاپ رفتم دروکه باز کردم ی دختر 

تمام لباسام کثیف شده بودن وای خدا منم خیلی رولباسم حساس بودم امروز بدترین روزم بود باعصبانیت  بابستنی امد بغلم

 ..به این دختر نگاه کردم

 ـــ

سارا(..واییی جلوتو نگاه کن اقا سرتو انداختی حاال خوبه من مقصر بودماا ولی گردنش بندازم بهتره بمیری سحر که منو )

ندازی حقوق یک ماه منه زیر چشمی نگاهش کردم یا خدا چشماش قرمز شد فوری باید فلنگو بدبخت کردی این لباسش ا

ببندم چکار کنم اممم اهان بستنی توی دستموزاشتم دهنش الفرار توماشین سحر سوار شدم زود روشن کن بریم زود 

 ... تانیومده

 ـــ

 سحر(.باشه کی چیشده بستنی چیشده ؟؟)

 ــــ

 .. سارا(..بستنیو بیخیال همه رفت تولباسو دهن این پسره باسرعت ازاونجا دور شدیم اخیش خدایا شکرت)

 ـــ

 سحر(.خب توضیح بده چکار کردی ؟)

 ـــــ

سارا(.همه چیو براش توضیح دادم که هنوز که هنوزه داره میخنده کوفت رواب بخندی برو کنار این َد که بزار اگهی هارو )

 ار نیستببینم ک

 ـــ

 سحر(.بابا کشتی خودتو کارکار)
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 ـــ

سارا(.تواگهی ها دیدم منشی وای خدا شکرت فردا زنگ میزنم منو برسون خونه باکلی سربه سرگذاشتن سحر بلخره )

رسیدم خونه باخستگی کلیدو چرخوندم رفتم داخل هی به خونه نگاه کردم کلنگی فقط همین توزندگیم هست من 

یدم بچه بودم که مردن من پیش مادربزرگ زندگی کردم که اونم ازبدبختی وکارکردن پیشه اینو اون زمین پدرمادرمو ند

گیر شدچندسال دیگه مرد هفده سالم بود خودم کارشو ادامه دادم میرفتم خونه اینو اون کلفتی امادرسمو ول نکردم 

البته کالس موسیقی یکم کارمو راه انداخته  خداروشکر تودرسم موفق بودم باکلی زحمت اجاری این خونه رومیدادم

 .. بودخدایا بزارتواین کار استخدام شم باخستگی زیاد روزمین خوابیدم

 ـــ

 پویا(..هنگ حرکت این دختر بودم بستنی زاشت دهنم دررفت وای اگه گیرش بندازم میکشمش)

.: 

صبانیت لباسامو دراوردم رفتم حموم ربع ساعت دهنم یخ کردباسرعت به سمت ماشین رفتم راهمو به خونه کشیدم باع

عصر بود ?:?حموم کردم امدم بیرون چشمام قرمز شده بودن به خواب نیاز داشتم چندساعتی گرفتم خوابیدم ساعت 

 .. بیدارشدم رفتم پاین باسروصدای مجید نفسمو بیرون دادم همینو کم داشتم

 ـــــ

زنگ نه نامه ببین حالم چقد خرابه دیگه دوستت ندارم اخ چرامیزنی شوخی مجید(به به عشقم خوبی خیلی بی وفای نه )

 ..کردم باوا

 ـــ

 .پویا( مجید دیگه ازاین شوخیا بامن نکن زشته بدمیبینی هاا)

 ــــــ

 مجید(.واه واه چه حرفا کارت به تهدید کردن رسیده)

 ـــ

 . پویا(.بسه مجید میگم مجید توکارخونه بهت احتیاج دارم باید فردا بامن بیای کمکم کنی خیلی کارسرم ریخته)

 ـــ
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 .مجید (. حقوق چقدمیدی مهندس من مفتی کارنمیکنم هاا)

 ـــ

 .. پویا(.باشه حاال توبیا حقوقم میدم بهت)

 ـــ

 .مجید(.ای قربونت االن درخدمتم)

 ـــ

رای مجید توضیح دادم دقیق کارش توشرکت چیه باخندو شوخی های مجید وباسوال پرسی های مامان بابا زمان به پویا(.ب)

سرعت گذشت وقته خواب بود به سقف خیره شدم یاد این دختر افتادم بدون ارایش عجیب مثل این دخترانبود که بخودش 

شد ی روز پیدات میکنم گربه ی وحشی حالتو میگیرم  نیم کیلو ارایش بماله چشمای گربه ای سبزش بیشتر توذهنم حک

اینقد توفکربودم نفهمیدم کی خوابم برد صبح باسروصدای مجید بیدار شدم وای خروس بی محل توخواب وخوراک نداری 

 ؟؟

 ـــــ

مجید(.توازعشق چیزی نمیفهمی درد عشق باید کشید چشمامو ببین قرمز هیکلو ببین الغرشدم دارم ازدوریت روانی میشم )

 .. عشقم خخخخ

 ـــ

پویا(.بالشتو سمتش پرت کردم که جاخالی داد بادورفت بیرون منم خندم گرفت پسره پرو رفتم دوش گرفتم بیرون امدم )

رفتم بیرون به مامان بابا گفتم که امروز وسایلمو میبرم خونه خودم اینجوری راحتم بامجید  ی لغمه نون پنیر خوردم ازدر

رفتم شرکت سرم داشت منفجر میشد هنوز منشی پیدانکردم انتخاب منشی روبه مجید واگذار کردم دوتا بودن یکی پیرزن 

ن فقط تائییدش باید بکنم حوصله نداشتم گفتم بود یکیم جَون باید یکیو انتخاب میکردم البته مجید انتخاب کرده بوده م

خودت انتخاب کن تا چندساعت دیگه صدای تلفن امد ازپشت خط دختر جونی بود خوبه بهش بگید فردا جلسه بزاریم 

خب اینم ازکارم هنوز منشی روندیده بودم مهم نبود باصدای درازفکر امدم بیرون بدون نگاه سرم توبرگه ها بودجوابشو 

اینقد مشغول کارشده بودم نفهمیدم کی زمان گذشت ساعت یک بود گرسنم شده بود میخواستم زنگ بزنم  دادم رفت

 .. مجید که خودش امد

 ـــ
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مجید(.بیاناهار بخور قربونت برم عزیزم بیاخودتو ازبین نبر خخخ انتخابو داشتی منشی رودیدی انتخابو پسند کردی پسر )

 ..گاهش کنه امم چه غذایچشماشو باید میدیدی ادم میترسه ن

 ـــ

پویا(.دقت نکردم بعد میبینمش درزده شد امد تو غذا توگلوم پرید بامشت زدن مجید به کمرم داشت نصف میشد بسه )

 ..مجید خوبم

 ـــ

 مجید(.بمیرم چقد هولی پسر داشتی میمردی چت شد ؟)

 ـــــ

 پویا(.من مات این دختر بودم گفتم تو؟)

 ـــــ

اول کاریم بااین روبرو شدم باصداش داشتم قبض روح میشدم مم من ببخشید اقای مهندس این پرونده تموم شده سارا(.)

بببااجازه باترس ازاتاق زدم بیرون ولی مدیراگه این باشه حتما اخراجم خدا چه بدشانسم من هوف همش به درخیر شده 

 .......ر باز شدبودم منتظر دادوبیداد منو بالگد پرت کنن بیرون بودم که د

.: 

وای هردوشون امدن بیرون دستام داشت میلرزید بزور خودمو کنترول کرده بودم اب قند که کنارم هرساعت میخوردم 

ولی باکمال تعجب بهم فقط پوز خند زد رفت این دوستشم هی میخندید سرشو تکون میداد نفس راحتی کشیدم بخیر 

غول کاربودم تااین که به دفتر مدیر احضار شدم سرم گذشت االن ناهارمو میتونم بخورم خدایاشکرت چندروزی اینجا مش

 .. پاین بود

 ــــ

پویا(.کم کم ازت انتقاممو میگیرم خانم حیدری باصدای لرزونش دلم براش سوخت ولی باید ادب میشد احم احم شما )

بهش یک هفته مرخصی  تااخرین ساعت کاری اینجا بمونین وکار مش قربونو انجام بدین میدونین که اون امروز مریضه منم

 ..دادم میتونین برید

 ـــــ
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سارا(.پسرپرو وای نه اگه چیزی بگم که اخراجم پول اجاره روباید بدم هوف بدون حرف قبول کردم ورفتم بیرون کلی )

م بدو بیرا بهش گفتم ای بیشعور پسر مغرور مامانی روانی عقدای اینقد فحشش دادم پشتم به در بود نفهمیدم کی پشت سر

امده بود چشمامو بستم وای سارا توبااین کارات که هی اخراج میشی چشمامو باز کردم داشتم به مرزه سکته میرفتم ولی 

 .. خودمو گرفتم اممم خواستم معذرت خواهی کنم که گفت

 ــــ

نمیشه َمَزش پویا(.گربه ی وحشی بببن پشت سرم داره فحشم میده شیطونه میگه اخراجش کنم ولی اینجوری دلم خنک )

میره باید اهسته اهسته انتقام بگیرم احم احم خانم حیدری میخوام اینجا بعد کارتون برق بندازین چون من ازکثیفی خوشم 

نمیاداگه ببینم گردوخاک تودفترمه دوباره باید همه روازاول تمیز کنین بادهن باز اونو تنها گذاشتم ازدر رفتم بیرون تو 

ه بودم نصف شب بود منتظر توماشین نشستم تاکارش تموم بشه براش اتفاقی نیوفته چندساعت خیابون ماشینو پارک کرد

گذشت که دیدم بیرون امد وازنگهبان خداحافظی کرد وقتی سوار ماشین تاکسی شد خیالم راحت شد به سمت خونم رفتم 

 .. اخیش بلخره رسیدم ی دوش گرفتم بدون هیچ فکری گرفتم خوابیدم

 ــــ

ای کمرم خوشبختانه من به کلفت گَری عادت کرده بودم ولی اینقد گردگیری نکردم ای خسته وکوفته داخل خونه سارا()

شدم مانتومو دراوردم حیف به پولش احتیاج داشتم وگرنه به گریت مینداختم ی روزی به گریت میندازم باحرص شالمو 

یک تاپ امدم بیرون عجب روزپردرسری بود گشنم بود  انداختم رفتم حموم بعدنیم ساعت حالم جاامد باشلوار گرم کن

 . نون کالباس زدم تورگ شکممو اروم کردم گرفتم خوابیدم

 .ـــــ

پویا(..نمیدونم ساعت چندبود که زنگ درزده شد بابدن نیم عریان رفتم درو باز کردم هنوز توخوابو بیدار بودم حواسم )

 نبودکه مجید زد توسرم اخ

 ـــ

ی چشم سفید اینجوری میان دروباز میکنن؟من روت غیرت دارم چرا احساسمو درک نمیکنی ؟؟من عاشقانه مجید(.پسر)

 دوستت دارم عسیسم باشه باشه شوخی کردم خخخخ درو چرامیبندی بداخالق ؟؟

 ـــــ
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پویا(.خواستم درو ببندم واقعا حوصلشو نداشتم اوالکسی زنگ درونمیزنه جز تو بعدشم مجید چندباربگم اینجوری بامن )

حرف نزن دوباره برگشتم بخوابم که منو کشید برد تو حال که ناهار بخورم این ازکاراش دست بر نمیداره بزور تودهنم 

 میزاشت بسه مجید خودم میخورم

.: 

غذارو بخورم هرچند اشتها نداشتم ولی خوردم برم بخوابم بسمه امروز تعطیله هاا روز تعطیلی رو بزار بخوابم مجبور بودم 

 .. مجید بی سرو صدا برو خونت حوصله ندارم

 ـــ

 .. مجید(. کوفتت بشه بابا هنوز غذابه معدت نرسید نمک نشناس)

 ــــ

سمت اتاقم رفتم به غر زدنای مجید توجه نکردم سرم بدجور درد میکرد  پویا(ـ.خیلی خوب بابا توهم برو توحال بخواب به)

وقتی دفترخاطرات مادربزرگو میخونم سردرد عجیبی منو میگیره بابی حالی رفتم روتخت هنوز چشمام گرم نشدن که 

مو بیخیال زدم دیدم مجید کنارم خوابیده هوف مجید گفتم برو اونجا بخواب اصال توجه نکرد گرفت خوابید حرص میده اد

خودمم گرفتم خوابیدم باسروصدای مجید بیدار شدم روی تخت نشستم چشمامو باز کردم وای خدا مجید اون فکتو ببند 

اصال کی گفت تو صدات خوبه هاا پسری روانی بالشتارو توگوشم زاشتم وای مــجـید دیگه خواب ازسرم پرید ازاتاق زدم 

 طونه میگه بزنم همونجا ناکارش کنم بالبخند امد سراغم دوتا لیوان قهوه تودستشبیرون دیدم داره قهوه درست میکنه شی

.. 

 ــــ

مجید(.سالم نی نی من بیا قهوتو بخور نه صبرکن کدومشو بدم ده بیست سی ای دستم سوخت یواشتر بابامیزاشتی چهلو )

 بگم بعد میبردیش

 ـــــ

زش بردم روکاناپه نشستم توفکر رفتم حوصله هیچ کسو نداشتم حتی پویا(.پسری خل نزاشتم حساب کنه فوری لیوانو ا)

اون دختره سارا خیلی بی حال بودم هوف کارشرکت خسته کنندس توفکربودم که حس کردم پام داره میسوزه ای بخودم 

 امد دیدم این دیونه نصف قهوش ریخت روشلوارم چته ؟؟

 ـــــ

 .. خودتی کجای نکنه عاشق شدی بادابادا مبارک بادامجید(.توچته یک ساعت دارم صدات میکنم تو)
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 ـــ

 .. پویا(..مرض عاشق چیه عشق چیه ولکن توام حوصلم فقط سر رفته)

 ـــ

مجید(.عزیزم نی نی من میگفتی خودم میبردمت پارک بیا باهم بریم بیرون حالشو ببریم ازوقتی امدیم ایران جای رو )

 ... نرفتیم ببینیم برو اماده شو بریم

 ـــ

پویا(.بد فکریم نبود حداقل یکم هوا میخورم لباسامو پوشیدم یک کت شلوار شیک سیا باساعت مارک دار موهامم باال زدم )

عطر مورد عالقه ی خودمو بابابزرگ رضا روزدم ازاین عطر خوشم میادحس میکنم بابارضا کنارمه اخمام رفت توهم هنوز 

نفهمیدم چجوری تصادف کردن میگن یک ماشین بهشون زده دررفته اوناافتادن تودره حتی فکرکردن بهش وحشتناکه 

 .. یعنی کاره کی میتونه باشه با دست روی شونم بخودم امدم

 ـــ

 مجید(.حاضری عسیسم وای عشقم براخودش جیگری شده بوس بده امممم بوس)

 ـــــ

پویا(.به مجید نگاه کردم موهاش بلند بود بهش میومد ته ریش میزاشت ی تیشرت پوشیده بود باشلوار لی عالی شده بود )

وراه مجید بود رانندگی میکرد هیچ عینک دودیشم روسرش اره امادم وقتی گفتم امادم دوباره چرتوپرتاش شروع شدت

وقت نتونستم بخندم خنده برام معنی نداشت ولی مجید برعکس من شوخو خوش خنده به سمت یک کافی شاپ رفتیم 

نَماش عالی بود داخل شدیم سفارش بستنی دادیم باز یاداون روز افتادم دوباره حس انتقام تووجودم شعله ور شد....تودلم 

 بیشعور حسابتو میرسم بهش فحش دادم دختره

.: 

 ... باحرص بستنیمو خوردم داشتم بستنی میخوردم که دوتا دختر کنارمون نشستن

 ـــ

 سودابه (اجازه هست بشینیم اقایون ؟؟)

 ـــــ
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 ..پویا(خواستم جواب بدم ولی مجید پیش دستی کرد)

 ـــ

 مجید(.باعث افتخاره)

 ــــ

 .. سولماز (..سولماز هستم خوشبختم)

 ـــ

 .. پویا(..منتظر جواب بود که)

 ـــ

 مجید(.ماهم خوشبختیم من مجیدم اینم دوستم پویاس به دل نگیرین امروز اعصابش خرابه خخخ)

 ــــ

 سودابه(.منم سودابم خوشبختم اقا پویا بیخیال دنیادوروزه تاهستیم خوش باش عزیزم)

 ـــ

اشتم عصبی میشدم ولی بخاطره مجید سکوت کردم چه بی حیابودن انگار خیلی وقته مارو میشناسن دخترای پرو پویا(.د)

ازجنس مخالفم متنفرم هوف خدایا به من صبری بده بلند شدم بدونه حرف به مجید گفتم منتظرتم تااینو گفتم دخترا بلند 

 . شدن گفتن

 ـــ

 . ال میشم بهم زنگ بزنینسودابه(.خوشبخت شدیم این شمارم خوشح)

 ــــ

 مجید(.حتما زنگ میزنم خوشحال شدم)

 ـــ

 . پویا(.پسری ندید بدید توماشین بودیم گفتم خیلی خری اینارومن میشناسم فقط میخوان جیبتو بزنن)

 ـــ
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مجید(.باباولکن پویا ایناخودشون هزاربارتورومیخرنو میفروشن المصبا یکی ازیکی خوشکل تر پسر عجب تکه ای بودن )

 بزار اس بدم

 ـــ

پویا(.سرمو به نشانه ی برات متاسفم تکون دادم باکلی دورزدن بلخر به خونه رفتیم مجید منو رسوند رفت پی عشق بازیش )

 .. ه نشستم دوبار اون افکار وحشتناک امد سراغم رفتم قرص خوردم گرفتم خوابیدممن خسته توی حال روی کاناپ

 ــــ

سارا(..با فکرکردن به اون ریس کارخونه ی مزخرف چیپسمو باحرص میخوردم اخه کمرم درد میکرد ازاون کار نظافت )

به اندازی اجاری دوماهه ی منه ازدست تواتاقش بیشعورپول دیَشو باید بگیرم حالیت میکنم چنان بدبختت میکنم حقوقم خو

این صاحب خونه دوماه راحت شدم خیلی خب وقته نقشس اقای پویا منتظر من باش لبخند زدم هنوز نیومده کارخونه بلند 

شدم رفتم تواتاقش لرزو ترس تووجودم بود به ساعت نگاه کردم االناس پیداش میشه روی میزش چَسب ابکی زاشتم 

یست فوری ازاتاق زدم بیرون یخورده ازکارم استرس داشتم ولی خودمو کنترول کردم بلخره امد رفت خدارو شکر معلوم ن

تو اتاقش خبری نشد هوف حتما نقشم عملی نشد به کارم رسیدم ساعتای اخرکاری بود وسایلمو جمع کردم که صداشو 

که در باشدت عجیبی باز شد داشتم سکته شنیدم وای قلبم امد تودهنم بادستای لرزون کیفمو محکم تودستم فشار دادم 

 .میکردم امد جلو منو تو دیوار چسبوند ازاین همه نزدیکی داشتم میمردم یک لحظه .تودلم به غلط کردن افتادم

 ـــ

 .. پویا(.کارتوهست اره ؟ببین گربه کوچولو خودت خواستی ببین چه بالی سرت میارم باعصبانیت برگشتم اتاقم)

 ـــ

داروشکر رفت ولی شلوارش پاره شده بود بزور جلوخندمو گرفتم بادو ازکارخونه دور شدم یهو ازخنده منفجر سارا(..خ)

شدم تامیتونستم خندیدم وای دلم وای مامان لباس زیرش وای خخخخ اشکام ازخنده درامده بود هرکی ازم رد میشد 

ط اون صحنه توذهنم بود نمیتونستم جلو فکرمیکرد دیونه شدم اخه دعاهاشونو میشنیدم بهشون توجه نکردم فق

 .. خندموبگیرم باکلی خندیدن به خونه رسیدم وای هروقت یادم میاد میخندیدم

.: 

درباز کردم نفس عمیقی کشیدم ای خدا دل درد گرفتم لبم همینجور خندون بودمانتومودراوردم شالمم دراوردم انداختم 

هی خدا شکرد دوباره یادم امد باز روزمین ولو شدم وای مامان خخخ المصب لباس زیرش مارک دار بود روزمین که لم 

وار روزمین خواب به سقف خیره شدم بچه شیر برنجی مثال چکار دادم دستامو باز کردم حاال من بایک تاپو یک نیم شل
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میخواد بکنه ولی چشماش هنوز توذهنمه خوشتیپ بود ولی چشماش چرا اینقد غم داشت نمیدونم ولی حس میکنم پشت 

اون چشما ی رازی هست بسه سارا ادم شناس شدی نه بابا خرشناس شدم خخخخ وای خدا چجوری یادم میره باهاش چکار 

کردم اون ازبستنی که توحلقش ریختم اون کاری که بالباسش کردم االن چجوری ازشرکت میره خخخ بالبخند رفتم سمت 

اشپز خونه یک املت درست کردم اممم چه املتی بااشتها همه روخوردم اخیش بلخره سیر شدم رفتم روکاناپه لم دادم تی 

 .. رفتم سمت اتاقم خودمو روتخت پرت کردم خوابیدم وی رو روشن کردم اه اینم که چیزی نداره خاموش کردم

 ـــــ

پویا(..دختری روانی کاری میکنم ازاین کارش پشیمون شه حاال میبینی گربه کوچولو به مجید نگاه کردم قرمز شده بود )

 چته ؟؟

 ـــــ

 .. مجید(.خخخخخ وای دلم پویا خخخ فقط خخخ این دختره خخخ ازپست بر میاد خخخ)

 ـــ

پویا(.دیگه داشتم عصبی میشدم گلدونو گرفتم پرت کردم که مجید جاخالی داد ازاتاق رفت بیرون بیشعور حال توروهم )

میگیرم ازپشت در صداشو شنیدم که مثل زنا حرف میزد سرمو تکون دادم اینم دوسته من دارم شلوارمو در اوردم باشلواری 

ینجامیترسم حرف دربیارن برام باخودم بردم خونم سریع یک دوش گرفتم که مجید برام اورد عوض کردم باخودم بردم ا

به اینه نگاه کردم چشمام ازخشم قرمز شده بود بامشت کنار اینه زدم لعنتی منو مسخره میکنی باکلی نقشه ازحموم امدم 

گرفتم خوابیدم باز  بیرون پیتزای توی یخچالو دراوردم باحرص خوردم یکم کار شرکت بود که توخونه انجام دادم بعد

کابوس باز اون مردچهار شونه ماشین جیغ خون بافریاد ازخواب بیدار شدم نفس نفس میزدم همه جاتاریک یکم بخودم 

امدم دیدم همش خواب بود پیشونیم خیس عرق بود به ساعت گوشی نگاه کردم ساعت سه شب بود یک قرص ارامبخش 

ت کارزیاد بود ولی حواسم به این گربه کوچولو بود چندتا کاردادم تایپ کنه دراوردم خوردم دوبار گرفتم خوابیدم توشرک

که حساب کاردستش بیاد حاال اینقد کارکن تاانگشتات ورم کنه تاخوده صبح باید کارکنی بااخم گفتم اینا مهم هستن تافردا 

د زدم فکرکردی دختر کوچولو همه باید اماده باشن منتظر اعتراضش نشدم رفتم اتاقم پاهامو روی میز زاشتم لبخن

 .. بامیزچرخ دار داشتم خودمو تکون میدادم که بازاین مجید امد

 ـــ

مجید(.سالم عشقم خوبی خخخ پسرچکار کردی دختررو اخم تونگاهش همینجور داشت غرمیزد شمادوتا موش گربه اینا )

من که میدونم کدوم برنده میشه خخخ اهان  حال میده چیپس بیارم فقط نگاهتون کنم کدوم برنده میشه تام یاجری خخخ

 راستی پس فردا همه مهمونه من توهم دعوتی این خانمم دعوته میخوام ازفیلم شمادوتافیض ببرم نگو. نه که بهم برمیخوره
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 ـــ

 پویا(.من میدونم که مهمونی نرم تودرخونه ی منو ازجا میکنی باش میام)

 ــ

 ب من برم دیگه کاردارم بوس عسیسم خخخمجید(نمردیمو یک بار بله دادی خ)

 ــ

پویا(.خواستم چیزی پرت کنم که دررفت دوباره باهمون حالت اول برگشتم چندساعت طول کشید وقت ناهار بود ناهارمو )

خوردم به سمت این دختر رفتم حواسش نبود داشت کار میکرد ناهارشم نخورده بود باز برگشتم دیگه داشت شب میشد 

د لبخندی زدم اخیش حال میکنم اذیتش کنم هی سرفه میکرد کیفمو گرفتم ازدراتاق رفتم بیرون هنوز داشت کار میکر

بنظر سرما خورده بود دلم براش سوخت فقط دوتا پرونده بود گفتم برو خونت دیگه بزارواسه فردا تازه بخودش 

امدصورتش زرد شده بود بابیحالی بلندشد خواستم برم که صدای شکستن شنیدم نگاه کردم افتاده بود سریع خودمو بهش 

وندم اه من چکار کردم تکونش دادم خانم حیدری صدامو میشنوی حالش خیلی بدبود سریع بلندش کردم بردمش رس

بیمارستان بهش سرم زدن موهامو باحرص عقب زدم اخه الکی گفتم خانممه صدای پرستاروشنیدم میگفت خانومت بیدار 

 .....اتاقش که دیدم بیداره شد من باید بمیرم اگه این زنم باشه مگه ازجونم سیر شدم رفتم سمت

.: 

سرمشم یکم دیگه تموم میشه بهش نگاه کردم اخم توصورتش بابی تفاوتی گفتم سِرمت که تموم شد یک تاکسی دمه دره 

پولشو حساب کردم فقط تورومیرسونه خونت خداحافظ ازدر رفتم بیرون نفسمو بیرون فرستادم سردرد داشتم دیگه 

دی ازبیمارستان خارج شدم به سمت خونه رفتم توراه داشتم میرفتم که صدای شبیه زنگ موبایل نمیخواستم اینجا بمونم زو

شنیدم به اطرافم نگاه کردم چیزی نبود ماشینویجای نگهداشتم به پشت سرم نگاه کردم زیر صندلی عقبی موبایل دخترونه 

خاطبش خرمگس بود فهمیدم ماله کیه ماله بود اینو از قابش میشد فهمید صورتی بود نوشته خرمگس خندم گرفت اسم م

همین گربه ی وحشی بود نمیشد جواب بدم براهمین خاموش کردم وتوی جیبم زاشتم به راهم ادامه دادم خسته به خونه 

 ... رسیدم بایک دوش ربع ساعته بیرون امدم اینقد خسته بودم که خودمو روتخت پرت کردم خوابیدم

 ــــ

ر از دماغ زرافه افتاده وای سارا توفرق فیلو زرافه رو نمیفهمی اون فیله که میگن ازدماغش افتاده منم ـ.)سارا(..بیشعور انگا

باخودم درگیر بودماا شانسم نداریم بدون عذرخواهی ازپیشم رفت شیطونه میگه بزنم ناکارش کنم پسره بسیجی کجاش 

فقط تسبیح کم داشت اینقد بدم میاد ازاینجور ادما بسیجیه سارابسه دیگه وجدان توبس کن مگه ندیدی مثل بسیجیابود 

همینجور داشتم باخودم حرف میزدم که این پرستارمثل جن امد گفت حالت خوبه دیگه برو خونت ازترس یک متر پریدم 
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باال اینا ادمو خوب میکنن یاسکته میدن بدون حرف ازتخت امدم پاین اگه حرف میزدم مطمین بودم بادیوار یکی میشدم 

نقد قیافش عصبی بود ازدررفتم بیرون اخه من بین این همه ادم ازکجا بفهمم تاکسی که برام گرفته کدومه داشتم میرفتم ای

 دیگه گفتم خودم برم تاصبح پیداش نمیکنم به راهم ادامه دادم که منو صداکردن پشت سرمو نگاه کردم بله خودم هستم

 ــ

 گفتن من شمارو برسونمـ)راننده تاکسی(.خانم حیدری؟ببخشید اقا 

 ــ

سارا(..اهان پس این هستش رفتم سوار ماشینس شدم تادمه در منو رسوند بابیحالی رفتم سمت تختم ای ننه بازوم درد )

میکنه حتما وقتی افتادم بازوم بایک چیزی برخورد کرده خوبه ضربه مغزی نشدم اینقد خسته وگرسنه بودم ازتختم امدم 

ل یکم از شام دیشب بود گرم کردم خوردم اخیش یکم جون گرفتم حاال وقته خوابمه رفتم روتختم پاین رفتم سراغ یخچا

خوابیدم خدا اخه این همه ادم خوشتیپ پولدار خوش اخالق بین این همه ادم این ادم بسیجی به پست من میخوره اونم 

بسیجیاس یعنی بروزه ولی سادس برعکس مغرور حاال اونقدرابسیجی نیست هاا ولی نمیدونم چرا حس میکنم شبیه تیپ 

اون دوستش که گردن بندو دستبند چرمو خالصه یکم متفاوته شاید چون هردوباهم هستن زیادی این موضوع به چشم 

میاد بیخیال سارا باز کارگاه بازیت گل کرده راست میگیا اون اصال لیاقت فکرکردنم نداره وای پس فردا این مهمونی گرفته 

چی دارم فردا باید لباس بخرم اممم امشبم بدجور حالمو گرفتی اقای بسیجی اره این اسم بهش میاد بچه  من چی بپوشم

شیر برنجی خخخ حالتو میگیرم تومهمونی چنان حالتو بگیرم به من میگن ساراشیطونه بامن دربیوفتی وسایلت توکوچه 

داشتم دنبال گوشی میگشتم پس کجاس اه وای کجا بود??:?میدونه خخخخ بلخره باکلی باخود درگیری خوابیدم ساعتای 

 ....گذاشتم

.: 

خدا ساعتو نگاه کردم وای باید برم سرکار من که ارایش نمیزارم وللش همینجوری بادو از درخونه خارج شدم وای به 

ل پرسی سرکوچه رسیدم اقای رجبی رودیدم داشت شیشه های مغازشو تمیز میکرد سالم اقای رجبی خوبین باهاش احوا

کردمو رفتم یک تاکسی گرفتم بلخر به شرکت رسیدم اینقد دنبال گوشیم گشتم وای نیست به پرونده ها نگاه کردم پاهامو 

روزمین کوبیدم اه اینم وقت میخواد باعصبانیت داشتم تایپ میکردم حواسم به دوراطرافم نبوداخمام توهم بود یکی دیگه 

کنم تادنبال گوشیم بگردم هوف خدا یاشکرت بلخره تموم شد خواستم بلندشم  مونده بودهی خداخدامیکردم زود تمومش

که تلفن زنگ خورد بله بله چشم االن میام تلفنو سرجاش زاشتم روانی بسیجی پسره شوت خدا کاش به زنا قدرت میدادی 

زدم که اجازه داد بیام تو  ازخودشون دفاع کنن نفسمو بیرون دادم چشمامو باز کردم رفتم دمه دره اتاقش تقه ا ی به در

صندلیش پشت به من بود داشت بایک توپ تنیسی به روبه روش میزد که دوباره توپه برمیگشت به دستش صداموصاف 

 ...کردم احم احم بله کاری داشتین ؟
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 ـــــــ

گاهم فقط گذرا بود به پویا(.صندلیمو به سمتش چرخوند ابروهامو دادم باال دوست نداشتم به یک دختر زیادی نگاه کنم ن)

 ..روی میز اشاره کردم که اونم چشماشو به سمت میز برد یهو گوشم کر شد

 ـــ

سارا(..ای بابا بگو دیگه االن مگه میخواد بگه داشت حوصلم سرمیرفت دوست داشتم سرشو بگیرم بکوبم رومیز ولی )

کوجرعت مگه جرعتشو دارم موندم این اصال نگاه میکنه خوبه ازاون مردانیست که ماته دختر میشن میگم بسیجیه بگو نه 

ه میز من واقعا نمیدونم چجوری شد که ازهیجان جیغ زدم وای گوشی وجدان باتوام باحرف این بسیجیه بخودم امدم اشاره ب

خوشکلم وقتی به گوشی نگاه کردم انگار دنیاروبهم دادن حاال اگه گوشیم اپل بود چکار میکردم فکرکنم سکته میزدم تازه 

ی بود ابروم رفت بخودم امده بودم وییی چه غلطی کردم دندونامو به نمایش گذاشتم که معلوم بود خندی مسخرم چجور

االن میگه ندید بدیده اممم چیزه ببخشید وااینکه دستاش روگوشش اصال به من چه من عذرخواهی کردم این نشنید مجبور 

نیستم دوباره معذرت خواهی کنم دستاش اورد پاین یک ببخشیدی گفتمو ازدرخارج شدم منتظر اجازش نشدم گوشیمو 

شده بدرک یکی دیگه ولی این گوشی درست ازنظرمادی قیمت نداره ولی  ماچ میکردم شاید یکی غیر من میگفت گم

عکسای مامانم توشه خدایاشکرت پیداشد من که دیگه کاری ندارم اینم که اونجا داره باتوپش بازی میکنه برم ازش اجاز 

م پیش امده باحرفش بگیرم میخوام برم خرید چند تقه به درزدم وارد شدم امم سالم ببخشید میشه زوتربرم اخه کاربرا

داشتم پرواز میکردم سریع خواستم ازاتاقش برم که بادر یکی شدم ای ننه دماغم کنارم عطر تلخی روحس کردم برگشتم 

دیدم این کنارم نن چیزی نیست ازدرزودی رفتم نفسم بند امده بود عطرش بینیمو قلقلک میداد کیفو برداشتم دِبروکه 

لخره پیداکردم خودشه یک لباس سیاه شب پراز نگین های بزورگو کوچیک وای واقعا رفتیم یک ساعتی توبازار بودم ب

شیک بود ازجلو یکم باز بود که اونم مهم نیست کفشم گرفتم شال بگیرم نگیر اممم بگیرم شاید الزم شد بیرون ساندویچ 

 ... زدم تورگ یک تاکسی گرفتم رفتم خونه

 ــــ

ه بوداین دختر دیگه کیه میخواستم ببینم بینیش چیشد که فرار کرد به من چه چیشده پویا(.هنگ حرکاتش بودم انگار بچ)

بزاربره ازدستش راحت شم منم کم کم باید برم کاری نداشتم به سمت خونه رفتم که مجیدوتوخونم دیدم چشمام اندازی 

 .....توپ تنیس شده بود تواینجا چکارمیکنی ؟؟

.: 

 .. باشی بیا برات چای بریزم خستگیت دربره نه اول بزار بوست کنم تاخستگیت در برهمجید( .سالم عشقم بیا خسته ن)

 ــــ
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 پویا(..داشت واقعا میومد منو ببوسه که زدم تو سرش کلید اینجارو کی بهت داده چجوری امدی تو؟)

 ـــــ

ونت یکی ساختم خونه منوتو نداریم مجید(.عسیسم بوس که نزاشتی ببوسمت باشه میگم اون روزی که امدم اینجا ازکلید خ)

 .. مهنونیم که اینجاس خیالم راحته دمت گرم عشقم که بهم گفتی اینجا مهمونی بگیریم بزار بزاربوست کنم اخ

 ـــ

پویا(.بروکنار من کی گفتم مهمونیتو اینجا بگیر ؟چرتو پرت نگو مجید فکر مهمونی اینجاروازسرت دور کن فهمیدی )

 .. همینی که من میگم

 ـــــ

سارا(..من که بلد نیستم ارایش بزارم این همه ارایشو چکارکنم بزار زنگ بزنم سحر بیاد ببینم چکار میکنی سحر یک )

ساعتی سحر بامن وررفت تواینه نگاه کردم عالی شده بودم دستت درد نکنه باماشین سحر به خونه ای که اقامجید داده بود 

تر پسر شرکتمون مانتومودراوردم بااقامجید سالم علیک کردم این پسره بسیجی اخمو رفتیم خونه ی شیکی بود پراز دخ

روی یکی ازصندلی ها نشسته بود باسربهش سالم علیک کردم که بابی محلی بزور فقط سرشو یکم تکون داد صورتشو 

انی فکرده خیلی خوشتیپه اونور کرد ای بمیری پسری شیر برنج باحرص رفتم کنار صندلی خالی که روبروش بود نشستم رو

نیست ؟هست خو عه بسه دیگه سارا میوه رو بچسب داشتم پرتقال پوست میکندم یک قاچ زاشتم دهنم که یکی یهو سالم 

کرد پرتقال پرید توگلوم ای بمیری که مثل جن میای عزرائیلم قربونش برم منو اصال تحویل نمیگیره تامیفهمه منم فوری 

ه نفسم باال امد میخواستم بااین چاقوی تودستم جنایتی مرتکب بشم ازفکر بیرون امدم صداشو شوتم میکنه این دنیابلخر

 .. االن شنیدم

 ـــ

 سعید(..اجازه هست بشینم؟)

 ـــــ

سارا(.بله بشینید بدرفتاری نمیکنم من که نمیدونم این کیه یهودیدی داداشه یکی ازاین مدیراس دندون روجگر میزارم )

خانمانه سرجام میشینم شیطونی نمیکنم بعداز فک زدن این مرد منم که نمیشنیدم چی میگفت فقط میخوردم سرمم به 

منگ نگاهش میکردم ویی حتما گفته افتخار رقص میدی منم  عالمت بله تکون میدادم یهو دستشو به سمتم گرفت گیج

گفتم بله به اطرافم نگاه کردم همه درحال رقص بودن منم برقصم مگه چی میشه دستمو دادم به این مرده که اسمش سعیده 

یج شروع کردیم به اروم رقصیدن حواسم بود که تنش به تنم نخوره چراقا هی رنگارنگ میشدن حالم داشت بدمیشد گ
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شدم اینم داشت میرقصید تاریک بود ازفرصت استفاده کردم فلنگو بستم داشتم دنبال دستوری میگشتم این نیست این 

اتاقم نیست دوتا مونده میخواستم بازش کنم که صدای تلفن حرف زدن این بسیجی روشنیدم که داشت نزدیکتر میشد 

اب؟؟؟وییی بدبخت شدم رفت صداداشت نزدیک تر میشد چکار بافکراین که این اتاق دستشوریه رفتم توش یاخدااتاق خو

کنم به تخت نگاه کردم رفتم زیر تخت قایم شدم دهنمم بادستم گرفتم که این شیر برنج امدتوخودشو روتخت پرت کرد 

 .. که صدای دوستش مجید امد

 ـــ

کنم خونتو مثل دسته گل میکنم پاشو مجید(.پویا سخت نگیر دیگه چندساعتی صبرکن مهمونی تموم میشه خودم تمیز می)

 .. لباستو عوض کن کی این شربتو روکتت ریخته حتما خیلی مست بوده حواسش نبود من برم فعال

 ــــ

سارا(.باشنیدن لباستو عوض کن سرم سوت کشید وای حاال چه غلطی بکنم ازاسترس دل پیچه گرفتم بدبختی میخوام )

نو کم داشتم ازتختش بلندشد رفت سرکمدش لباسشو کند عجب عضله ی داشت عطسه کنم هی میادومیره وای نه همی

 ......داشت به جای باریک میکشید که عطسه کردم وای ننه بدبخت شدم اناهلل اناالیه راجعون منو دید چشمامو بستم که

.: 

 .. که صداشو شنیدم

 ــــ

 .. این اینجا چکار میکنه عصبی شدم گفتم بیا بیرونپویا(..صدای زیر تختم شنیدم چشمام ازشدته تعجب باز کردم )

 ـــــ

سارا(..یاخدا االن منو میکشه ازترس داشتم میلرزیدم اخه نمیدونین چه عربده ای سرم کشید االن من روبه روش ایستادم )

ی ویری منم یک لحظه نگاهش کردم زودی نگاهمو ازش گرفتم فقط میخواستم ببینم قیافش ادمو میکشه یانه تواین هیر

باخودم درگیر بودم هنگ بودم چه جوابی بدم دوباره ازم پرسید اینجا چکارمیکنی اینو باداد زدن گفت هاا ازاون داد بزنا 

بود که ادم خودشو... وای ننه زبونم االن درحال کارکردن بود بدونه فکر حرف زدم من من امدم دستشوری فکردم 

ینارو مثل طوطی میگفتم اینقد سریع بودم که احساس کردم دارم رپ میخونم یک دستشوری که ازبدشانسی اتاقتون بود ا

چشممو باز کردم چشماش یجور دیگه بود صورتشم قرمزشده بود وا این چش شده نکنه داره خفه میشه یهو قه قهه زد که 

فته بود دلم میخواست نزدیک بودسکته کنم رواب بخندی ایش اِکبری همچین میخندید انگار چندسال نخندیده حرصم گر

بزنم ناکارش کنم ولی کوجرعت واقعا کوجرعت دوباره شد همون ادم تخس که باعسلم نمیشه خورد داشت جلومی امد 
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منم عقب عقب میرفتم چشماش ترسناک بود کمرم به دیوار خورد دستاش روی دیوار گذاشت منه بدبختم راه فراری 

اوردگفت.. ازاتاقم برو بیرون روانی منوازاتاقش شوت کردپشت دراتاقش نداشتم انگار حبسم کرده بود لبشو درگوشم 

یکم فحشش دادم که چندتا دختر باتعجب ازم ردشدن براهمین باحرص ازپله ها امدم پاین که دیدم این اقاسعید کنارم 

ی بود وللش یادم رفت امد وا این چرا مثل جِنه تودلم کلی صلوات فرستادم واقعا شاید جن باشه کارازمحکم کاری بقیش چ

اخه بتوچه من کجا بودم ازفکر بیرون امدم یک لبخنده الکی زدم که دهنش بسته شد...ساعتونگاه کردم کم کم باید برم 

اخه پاهام کز کز میکرد بلد نیستم بااین کفشا راه برم چندبار نزدیک بود بی افتم که سرجام فقط نشستم لباسمو پوشیدم 

هیچ چیز خونه ادم نمیشه خودمو روتخت انداختم موهام خیس بودن تازه ازحموم امده بودم  تاکسی گرفتم رفتم اخیش

 ... چشمام گرم شد دیگه نفهمیدم کی خوابم برد

 ـــــ

پویا(.قیافه این دخترواقعا خنده دار بود خندم گرفته بود ولی درست که فکر کردم دیدم گفت اتاقتو بادستشوری اشتباه )

ه عصبی شدم یکم ترسوندمش ازاتاق بیرونش کردم همه مهمونا رفتن االن مجید داره جمع اوری میکنه گرفتم منم دوبار

 منم بهش زول زدم زیرچشمی نگاهم میکنه چیه ؟؟

 ـــــ

 مجید(.خوش میگذره بابا صدرحمت به رفیقای قدیم کمک هم میکردن توچه رفیقی هستی)

 ـــ

پویا(.خودت این بالروسرخونم اوردی حاال بکش اون لحظه ای که توبغل اون دخترابودی باید فکر این لحظه هم بودی من )

خوابم میاد تمیز کردی خواستی برو خونت نخواستی برو تواون اتاق بخواب دیگه صبرنکردم چی میگه بابیحالی روتختم 

 .. نم امد زیاد نخواستم بهش فکر کنم زود خوابم بردولو شدم روشکمم خوابیدم چشمای گربه کوچولو توذه

 ــــ

 ... سارا(.مثل همیشه ساعت موبایلم زنگ زد بهش نگاه کردم امروز که جمعس بگیرم بخوابم دوباره بخواب رفتم)

 ـــ

دونستم کار مجید پویا(.وای خدا صدای چیه بالشتو روسرم گذاشتم تابلکه صداکم بشه امااونقدصدابلندبود نمیشد خوابیدمی)

اه بااین صدا نمیشه خوابیدبراهمین ازاتاقم رفتم بیرون که مجیدو دیدم دستمال رو سرش بسته اهنگ گذاشته داره تمیز 

 کاری میکنه جارو به دست گرفته مثل گیتار داره باهاش ورمیره مگه دیشب تمیز نکردی؟

 ـــــ
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یشو تمیز کنم عسیسم ببخش کار داشتم صبحونه رو درست نکردم مجید(.یکم تمیز کردم ولی خوابم امد گفتم فردا بق)

 .. امروزو تو درست کن ببینم دست پخت اقامون چجوریه

 ـــ

پویا(.باز مثل دخترا حرف زد چیزی دمه دستم نبود باهاش اونو بزنم سرمو تکون دادم به سمت دستشوری رفتم صورتمو )

 ....میخواست حرصم بده بدونه تشکر نشستم صبحونه رو خوردمشستم بیرون که امدم دیدم صبحونه امادس فقط 

.: 

سارا(..اه کیه اینقد زنگ میزنه مثل ادمیزاد نیست انگار دروباپاش میزنه بدونه نگاه کردن به خودم به سمت در رفتم موهام )

درباز کردم که یکی زد پس شلخته لباسم تازانوم استینم تاانگشتام بودیجورای دستامو پوشونده بود یک خمیازای کشیدم 

 کلم خواب از چشمم پرید کوفت چرا میزنی ؟؟

 ــــ

سحر(..اخه دیونه اینجوری میان دروباز میکنن بعدشم نیم ساعت دارم در میزنم نگو خانم خواب هفت پادشاهو میدیده )

 ... ظهر توتالنگ ظهر گرفتی خوابیدی برو کنار بزار بیام تو?:?میدونی ساعت چند ؟نمیدونی دیگه ساعت 

 ـــ

خیلی اروم ریلکس ازم رد شد روتو برم دن فکت درد نکرد ؟؟سارا(..توروباید ببرن خبر نگاری کنی بااین همه حرف ز)

 رفتم صورتمو شستم دیدم سحر باچای امد منم بی تعارف لیوانو گرفتم چیه چرا چپ چپ نگاه میکنی؟

 ــــ

 سحر(..دیشب چیشد ؟؟)

 ــــ

 سارا(..واسه این سوال امدی منو ازخواب نازنینم بیدار کردی؟)

 ـــــ

 یدونی من کنجکاوم ببینم کسیو تور کردی ؟(..توکه مسحر)

 ـــــ

 .. سارا(.واال چی بگم دیشب کل ماجرارو براش تعریف کردم ازخنده داشت روده بر میشد خندم گرفت رواب بخندی)
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 ــــ

سحر(.وای دختر چکار کردی خخخ وای مامان خخ نمیتوخخخ نمیتونم وای خخخ هوف خدانگم چکارت نکنه حاال ببینم )

 ... ن جناب ریست هیکلش چجوریه اخ چرا میزنی؟ای

 ـــــ

 .. سارا(..این فضولیا بتو نیومده دختر منحرف من اون موقعه داشتم اب میشدم)

 ـــ

سحر(.اره جون عمت توهم دختر اروم سربزیر اگه بدونه مُنشیش چه شیطانیه خداشانس بده یکی نیست ماروازتنهای در )

بیاره واال تاهمین دیشب قایمکی اونم کجا تودستشوری تلفنی باامیر حرف میزدم تاکسی صدامو نشنوه یاتوحموم بدبختم 

نجارو بزورو خواهش اجازه گرفتم امدم چه کنیم دیگه توتواتاق دیگه مثل تو راحت نیستم بادوست پسرم حرف بزنم ای

 ... بااون پسر وای اگه بابام منو اینجو میدید ازوسط به دونصفم میکرد اخ چرا میزنی

 ـــ

 سارا(..کم چرندیات تحویلم بده توکه پدرت ازاد گذاشته این حرفاروازکجا اوردی؟؟)

 ــــــ

 .. کالت جامعه گفتم دیدم که میگمسحر(..ها من خودمو نگفتم ازمش)

 ــــ

سارا(.دیونه یکی حرفاتو میشنیدگریه میکرد منم داشت گریم میگرفت ولی خدایش میخوام حال این بچه شیر برنجی رو )

 ...بگیرم بدجور اذیتم میکنه خودشو بدجور گرفته پسره شوتیه مثال اون مغروره پسره عقدای

 ـــ

این کارو گرفتی میخوای مثل اون شرکت اخراجت کنن رفتی توجلسشون بجا شکرنمک  سحر(.دختر بیخیال توتازه)

گذاشتی اون بدبختاهی نمک توچای میزاشتن اخرشم اخراجت کردن بازم بگم چقد بال سرشون اوردی خسته نشدی اینهمه 

 ... دنبال کار تااینو پیداکردی دختر خل نشی هاا مثل ادم کارتو بکن

.: 
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حرفای سحر رفتم بدم نمیگفت ولی اون پسره بزاریک لقبی براش بزارم اممم چی بزارم ببینم چی این پسر  سارا(..توفکر)

توچشم میاد واال خوشکل بودا چطوره بزارم بچه خوشکل بسیجی یانه یچیز دیگه اینقد توفکر بودم که یچیزی روم پرت 

 ..شد درست که دیدم این شاله وا شالتو چرا انداختی روم ؟

 ـــــ

 .. سحر(.کجای یک ساعت دارم صدات میکنم نکنه توفکر یاری نترس یا خودش میاد یامسکالش)

 ــــ

سارا(.خندم گرفت باکلی توسرهم زدن بلخره تصمیم گرفتیم بریم بیرون االن داره مثل الکپشت رانندگی میکنه اه چقد )

 .. یواش میری حوصلم سر رفت

 ـــ

سحر(..کجا الک پشتی رانندگی میکنم نمیبینی سرعتم بیش ازحده هاا دقت کن اگه تندترمیخوای باشه مشکلی نیست )

 ... فاتحتوبخون تا باعزرائیل اشنات کنم صبرکن یک مسکال براش بفرستم که ماداریم میایم

 ــــ

ران بچه بسیجی خوشکلمونو دیدم باصدای سارا(..ازحرفای سحر خندم گرفت داشتیم میخندیدیم که یهو کنار یک رستو)

بلند گفتم صبرکن باحرف من سحر زد روترمز منم ازصدای الستیکا وحشت زده شدم جدی جدی عزرائیل امد سراغموم 

 ... بابا ََسرور مافقط مزاح کردیم

 ـــ

 .. سحر(.چته جیغ زدی سکتم دادی دیونه)

 ــــ

 ین مجید اقاس میگم بیا سربسرشون بزاریم چطوره پایه ای ؟؟سارا(.بابا این ریسمونو دیدم ببینش باا)

 ـــــ

سحر(.دختر توازکارات دست برنمیداری چون که رفیقمی چارای ندارم هرچند سُتونم نیستم چه برسه به پایه اوکی نقشت )

 چیه ؟

 ـــ
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 ؟سارا(..هیچی فقط ماشینت روشن باشه تامن بیام راستی سنجاق داری )

 ــــ

 سحر(.اره دارم میخوای چکار؟)

 ـــ

سارا(...بده االن میام سنجاقرو ازسحرگرفتم دوال شدم همینجور به ماشین نزدیک شدم چهارتا الستیکشونو پنچر کردم )

 ....فرار کردم زود برو تامارو ندیدن وای چقد خندیدیم

.: 

مهرهای کمرمو شنیدم خیلی خسته بودم حوصله ی خسته کوفته به خونه برگشتم یک کِشو قوسی به بدنم دادم که صدای 

حمام کردن نداشتم مانتومو توسبد لباسای چِرکی انداختم شلواروشالمم همینطور بایک نیم شلوارو تاپ خودمو روتخت 

 ... رها کردم بشمارسه خوابم برد

 ـــــ

ازشون دور شدم به مغازه جلویم پویا(..مجید یک ساعته بادوست قدیمیش حرف میزد اعصابم داشت خراب میشد یکم )

داشتم نگاه میکردم البته داخل مغازه رونمیدیدم یجورای خودمو توشیشه های سکوریت تمیز میدیدم که یهو چشمم به 

یک دختر کنار ماشین افتاد که دوال دوال داشت الستیکای ماشینو پنچر میکرد درست که دقت کردم دیدم این که منشیه 

 ... ه دیدم مثل موشک سوارماشین شد دررفت تودلم براش نقشه چیدم کی فردا برسهمنه خواستم برگردم ک

 ـــــ

مجید(..ای بابا اخه مگه میشه الستیکا یهوی همه پنچر شن پویا این تاصبح کار داره بیا دربست بگیریم میگم بچه ها این )

 .. ماشینو درست کنن غمت نباشه بریم

 ــــ

ست گرفتیم برگشتم خونه مامان مجیدهم بهش زنگ زده که زود بیاد خونه اخیش راحت شدم بدون پویا(..بابی تفاوتی درب)

سروصدا االن میتونم راحت بخوابم دوشو که گرفتم به سمت تختم رفتم وبرای فردا نقشه کشیدم عجب دختری شیطونی 

بیخیال زدمو دفتر خاطرات مادربزرگ  بود نمیدونم ازکجا فهمیده بود داریم بیرون میریم اینقد که فکرکردم هنگ کردم

ایدارو باز کردم ی چیزی اینجا درست نیست انگار یچیزی کم داشت مادربزرگ پدربزرگ چجوری تودره افتادن اینجا 

چراننوشتن کی مقصره نمیشد ازمامان بابابپرسم نمیخوام دوباره خاطرات تلخو زنده کنم باحرص دفترو بستم خداکمکم 
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روزاتفاق افتاده پیشونیمو بادستام مالش دادم یک قرص ارامبخش ازتوکِشاب میزم دراوردم وخوردم  کن بفهمم چی تواون

 ..... نمیدونم ساعت چندبود گرفتم خوابیدم

 ـــــ

سارا(..صبح زود ازخواب بیدار شدم ی دوشی گرفتم موهامو سشوار زدم مانتو شلوارمو پوشیدم واخر سری به دور اطراف )

چی خب بود شالمو سر کردم ازدر زدم بیرون پیش بسوی شرکت مثل همیشه من اول میومدم حاال فاکتور  نگاه کردم همه

دیر رسیدنام بیخیال میشم نمیگیرم ازمش قربون خواستم برام چای بیاره به میزم نگاه کردم وسایلمو چیدم خب کامپیوترو 

یپ میشن کارمو سریع انجام میدادم دیگه سرعتی شده روشن کردم به ورقه های توی دستم نگاه کردم خدارو شکر زود تا

 .....بودم تااینکه صدای اقای خوشتیپ شیربرنجو شنیدم یاخدااا بهم رحم کن امروز ازاون روزاس اب دهنمو قورت دادم که

.: 

 ـــ

 .. پویا(..خانم حیدری کارتو که تمام کردی بیا اتاقم)

 ـــــ

سارا(..هوف باز چه خوابی برام دیده ازفکر بیرون امدم دوبار بکارم ادامه دادم کارم که تموم شد انگشتامو بهم گره زدم )

وجلوم کشیدم اخ چقد انگشتام درد میکرد بلند شدم چای سردمو یکم ازش خوردمو رفتم دمه دره اتاق این ریس خوشکل 

شدم باز مثل همیشه پشتش به من بود صدامو صاف کردم گفتم کارم داشتین یک تقه ای به در زدم که باصداش وارد اتاقش 

 ؟؟

 ــــــــ

پویا(..باصداش روبه روش برگشتم ازصندلی بلند شدم ونزدیکش شدم ولی کنارش ایستادم دقیقا شونه به شونه هردو به )

ادم به نیم روخش نگاه کردم که دهنش دوجهت مخالف هم نگاه میکردیم دستمو باال اوردم وسنجاق تودستمو بهش نشون د

 .. ازتعجب باز بود فکرنمی کنی اینو کنار الستیکا جا گذاشتی ؟

 ــــــ

سارا(..یاخدا بدبخت شدی سارا یعنی تورو اون روز دیده چشمامو بستم ترس داشتما بدجور هول کرده بودم یکم بخودم )

 مسلط شدم خودمو به نفهمی زدم خب این چیه ؟؟

 ــــ
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پویا(..ازحرفش جا خوردم هنوزم نمیخواد اعتراف کنه که پنچر کردن الستیکا کار خودشه عجب روی داره این دختر باشه )

مثل این که خودشو به نفهمی میزنه خب باید ازیجای دیگه شروع کنم به سمت پالستیکی که باخودم اوردم رفتم به سمتش 

 ..امدم جلوش گرفتم بگیرش

 ــــ

 یه ؟؟سارا(.این چ)

 ـــــ

 ..پویا(.بازش کن)

 ــــــ

سارا(.یک شلوار دراوردم بزور جلوی خندمو گرفتم این همون شلواری که من باکارم پارش کرده بودم خندمو قورت دادم )

 گفتم خب این شلوارو چکار کنم؟؟

 ــــــــ

 پویا(..میخوام بدوزیش مثل اولش کنی)

 ـــ

 ..سارا(..تودلم گفتم خب سرسری میدوزم راحت میشم میره داشتم باخودم حرف میزدم که صداشو شنیدم)

 ـــــ

 .. پویا(.میخوام مثل اولش کنی اگه خوشم نیومد دوباره باید بدوزیش)

 ــــ

ره بود یهو اخم در سارا(..باحرص نشستم وبه کاره دوختن ادامه دادم بهش نگاه کردم روصندلی نشسته بود به سقف خی)

امد سوزنه رفته بود توانگشتم بهش نگاه کردم هیچی نمیگفت فقط پوز خند رولبش بود انگشتمو تودهنم گذاشتم خاک 

توسرت سارا االن فکرمیکنه کی هست حاال ایش بلخره تموم شد بهش نشون دادم که اخم غلیضی توپیشونیش امد المصب 

 .. جذاب بودا باحرکتش هنگ کردم

 ـــــ
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پویا(.دختری دستوپاچلوفتی سوزن انگشتشو زد ولی خودشو جمعجور کرد داشتم تواتاقم نفس کم می اوردم نمیدونم چرا )

توفکربودم که شلوارم جلوم دیدم خوب دوخته بود ولی من میخوام فقط اذیتش کنم شلوارو دوباره پاره کردم وبهش دادم 

 ......؟ازاول بدوز این چیه یعنی دوختنم بلد نیستی؟

.: 

اگه بلدنبودی چرا نگفتی بلدنیستم ؟خوبه داشت حرص میخورد شلوارو محکم ازم کشید پوز خند زدم دوباره به سقف 

 ... خیره شدم ولی گهگاهی بهش نگاه میکردم دوباره به سقف خیره میشدم

 ـــــــ

سارا(.بیشعور خوب دوختماا ولی این مَنگُله نمیفهمه که خواستم بگم بدرک بده ننه جونت بدوزه که باحرفش حرصم داد )

چی من بلد نیستم عمرا جلواین شیر برنج کم بیارم خیلی محکم ازدستش کشیدم به پوز خندش اهمیتی ندادم توقلبم گفتم 

میکنم میندازم توصورتش واال چیزی که زیاده کار بسه سارا کار کجابود  داشته باش اگه دوباره پاره کرد منم کامل پارش

دوماه فقط داشتی شکمتو باکالس موسیقی اونم چندنفردونفر بقیه رایگان کالس میزاشتی بچسب بکارت دختر بچسب اه 

قف خیرس ببینم بسه دیگه وجدان چقد حرف میزنی به این شیر برنج نگاه کردم اینم براخودش منگلی میکنه همش به س

سقف چی داره به سقف نگاه کردم چیزی نداشت درست دقت کردم نه بابا چیزی نیست صبرکن ببینم اممم یک عنکبوت 

بود اخی حتما به این نگاه میکنه هی عنکبوت حتما دوست داره باید یک روز ببرمش خونم کلی عنکبوت داره سرمو تکون 

رم خونه خودم درگیرم بدجور.. شلوارو دوختم اخیش تموم شد نگاه کردم خوب دادم منم خلم هاا براچی یک پسرو باید بب

شده بود خواستم بهش بگم تموم کردم که دوباره نگاهش به سقفه وا یعنی تااین حد نگاه کردم عنکبوت دیگه نیست 

بخودم امدم  صداموصاف کردم احم احم بلند شدم بخودش امد بفرماین تموم شد نگاهمو به سقف دوختم پسره روانی

داشت به من نگاه میکرد بعد به سقف بعددوباره نگاهشو روبه من کرد قشنگ تعجبو تونگاهش میشه دید به من چه خودش 

 ... یک ساعت به سقفوعنکبوت نگاه میکرد تودلم گفتم روانی باصداش به خودم امدم که گفت

 ــــ

لوار نگاه کردم خوب دوخته بود بهش دادم گفتم خب وقتی میری پویا(..این دختر چرا به سقف نگاه کرد بیخیال شدم به ش)

 ...خونه اونو توسطل اشغال بنداز میتونی بری

 ـــــــــ

سارا(..یعنی دوست داشتم سرشو بکوبم به دیوار یاباهمین شلوارش خفش کنم وای خداا گرمم شد یک ساعت منو عالف )

باید حالیش کنم باکی طرفه ساراآروم باش آروم باش حرص بخوری کرده بود نه نمیتونم باید حقشو کف دستش بزارم 

ببینه بدتر میشه نباید بهش آتوازخودم بدم لبخندی که از زهر هم بدتر بود زدم به زور جلو عصبانیتمو گرفتم ولی دارم 
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لی وقته ندوختم براش باشه حتما میندازمش توسطل اشغال ازتون ممنونم که گذاشتین دوختنو دوباره یادم بیاد اخه خی

ممنون خب کاری ندارین برم امر دیگه ای باشه انجام میدم حرصشو تودندوناش میشه دید باعث شد یکم اروم شم صداش 

بزورشنیدم بهم گفت نه میتونین برین اخیش ازاتاق رفتم بیرون چشمامو بستم خودمو باد زدم خودت خواستی پس بازی 

 ..... شروع شد پسره شوت شیربرنجی

 ــــــ

پویا(..فکرکردم حرصش دادم اما بدتر باکمال خونسردی منو حرص داد تاحاال کسی اینجوری حرصم نداده حتی مجید )

این گربه تونست حرصم بده دستامو مشت کردم دیگه نمیتونستم تحملش کنم بهش اجازه دادم بره رفت بیرون کراوتمو 

 ... م بیرون هوای اونجا گرمو خفه کننده بود به سمت خونه رفتمیکم شُل کردم داشتم خفه می شدم بلندشدم ازشرکت زد

 ــــ

 سارا(..اه بسه سحر میگم من باید اونو به غلط کردن بندازم)

 ــــ

 سحر(.خیلی خری دختر توکه میگی حرصش دادی پس دیگه چه مرگته ؟؟)

 ـــــــ

سارا(.کمه بابا من باید یجوری حرصش بدم که نتونه بلندشه شده هرکاری حتی به قیمت عاشق کردنش بعد مثل این شلوار )

 .بندازمش توسطل..اشغال

 ــــــ

سحر(.وای خیلی دیونه ای یوقت اینکارو نکنی پسر مردمو بدبخت کنی االن عصبی هستی بعد میفهمی عصبی بودی یادت )

 ...میره

 ــــــــ

سارا(.من چندبارازش گذشتم سحر باکاراش نمیزاره مثل خانما عادی کارمو بکنم من میخوام عاشقش کنم بعد ازشرکتش )

 ... برم تا تحقیر امروزو بهش نشون بدم چه عاقبتی داره کسی که منو تحقیر کنه

 ــــ

 م توعاشق شی هاااسحر(..توکه میگی اون اصال نگاهت نمیکنه پس چجوری عاشقش میکنی من میترس)
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 ــــ

سارا(..چی عمرا من عاشق این روانی بشم نترس خودم بلدم چکار کنم ازفردا کارم شروع میشه فقط یادم بده چجوری )

 ... بااین ارایشا کار کنم

.: 

اتیک خالصه سحر بهم یاد داد چجوری ارایش کنم االنم روبه روی آینه دارم خودمو نقاشی میکنم خب اینم ازاین یک م

قرمز زدم اوف خودم دلم میخواد لبمو بوس کنم دیونم دیگه شاله قرمز پوشیدم که باروژلبم همساز باشه خیلی خب اماده 

شدم پیش به سوی شرکت باید نقشمو عالی اجراکنم جوری عاشقت میکنم که به گریه بی افتی چه حالی میده اون روز 

ه کردم همه چی اوکی بود اینه روزاشتم توجیب مانتوم که بدون نگاه به من اشکتو ببینم اخجون بلخرامد تواینه تودستم نگا

سالم کرد رفت اتاقش منم مثل الستیک پنچر شده روی میز نشستم باید یجوری برم داخل اره خودشه یک پرونده دراوردم 

 پاین بپرم ازخوشحالی ولی اینو دیروزتموم کردم به سمت اتاقش رفتم چند تقه ای به در زدم صداشو شنیدم میخواستم باال

فقط دستامو بهم زدم خودشه شروع شد بخودم امدم سرووضعمو درست کردم شالو یکم عقب دادم موهای لختمو یکم جلو 

دروباز کردم رفتم داخل سرش توبرگه هابود صدامو صاف کردم که نگاهم کرد بعد به برگه ها نگاه کردکه یهو دوباره 

ی شده چشه ازترس پشت سرمو نگاه کردم بعد بهش نگاه کردم منم خنگماا خب تعجب نگاهش به من دوخت یاخدا جن

کرده من بااین تیپ امدم دیگه خیلی ناز رفتم جلو صدامو نازتر کردم که خودمم تعجب کردم ببخشین این پروندهارو 

م دست برداشت بهم گفت تموم کردم به چشماش زول زدم هنوز مات من بود منم چیزی نگفتم تااین که از انالیز کردن

ممنون میتونین بریدمنم لبخندپسرکش زدم رفتم فکرکنم سکته کرد اخه تاحاال چشمامو سرمه نزدم ارایش اینجوری نزدم 

 .... باخوشحالی وپیروزمندانه روی صندلیم نشستم

 ــــــ

ربه ایش اونم سرمه کشیده هنگ پویا(..مثل همیشه بدونه نگاه به منشی سالم کردم رفتم اتاقم ولی بادیدن چشمای گ)

کردم اصال نفهمیدم کجام چیشدم ماتو مبهوت به صورتو چشماش زول زدم بخودم امدم پیشونیم گرم شده بود بهش اجازه 

دادم بره اخه لباش منو اذیت میکرد یجورای هوس کننده بودن بالبخندی که زد تپش قلبمو شنیدم خیلی تند میزد هنوزم 

یتونستم روکار تمرکز کنم همش چشمو لباش توذهنم مثل فیلم می امدن بادستام سرمو گرفتم لعنتی مات دربسته بودم نم

چرانمیتونم تمرکز کنم بلند شدم کراوتمو شل کردم به اب نیاز داشتم تشنم بود به سمت در رفتم درونیم بازش کردم 

دیدش میزدم چرامن درست ندیده بودمش بهش نگاه کردم حواسش نبود داشت تایپ میکرد منم ازفرصت استفاده کردم 

واقعا زیبابودتوافکاربودم که موبایلم زنگ خورد بدبخت شدم سعی کردم خیلی ریلکس دروکامل باز کنم انگارنه انگار که 

من داشتم دیدش میزدم همینطورکه موبایلو جواب میدادم به سمت اب سردکن رفتم ولیوان ابو پرکردم وهمینجورمیخوردم 
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امشب میام خدانگهدار ابو کامل سرکشیدم زیرچشمی به این دختر نگاه میکردم دلم نمیخواست برم ولی شک  باشه حتما

 ...میکرد خیلی بی تفاوت ازش رد شدم وداخل اتاقم شدم

.: 

سارا(..واقعا شوته این پسر یک ساعت داره بهم نگاه میکنه فکرکرده نفهمیدم منم خیلی ریلکس مثال دارم تایپ میکنم )

پسر دیونه اخه ساده وقتی دروبازکردی من فهمیدم داری نگاهم میکنی میخواستم بزنم زیرخنده خیلی هول شده بود 

موچشو گرفته بودم امااونم نقش بازی میکرد خیلی ریلکس موبایلشو جواب داد ورفت اب خورد زیرچشمی نگاهش کردم 

ادامه دادم تارفت خواستم هورابکشم ولی نمیشد بلند بکشم داشت نگاهم میکرد منم خودمو زدم به کوچه علی چپ به کارم 

براهمین خیلی یواش گفتم هورا یکم توجام رقصیدم واقعا خُلم درحدتیم ملی دیگه هیچ اتفاقی نیو افتادتااین که یک پسر 

 ... خوشتیپ خوش هیکل کجا اینودیدم امد کنارم کجادیدمش اممم نمیدونم چرااینقدبرام اشناس

 ــــــ

 ...سعید(..سالم ساراخانم خوبین تحویل نمیگیرین نمیگین دلمون براتون تنگ میشه).

 ـــــ

سارا(.اهان میگم کجا دیدمش تومهمونی اون روزاره خودشه بخودم امدم بلندشدم خیلی دوستانه گفتم سالم این چه حرفیه )

خ ازش خوشم امد خندم گرفت من ازیک اختیاردارین واال سرم خیلی شلوغه ببخشید دیگه پسر خوبیه خوشتیپو شو

پسرخوشم بیاد عمرا به عنوان دوست خوشم امدااا حاال تاباشه خداچی میخواد منم دیونم هی باخودم حرف میزنم بله هستن 

یک لحظه تلفنو گرفتم وبه ریس همون شیربرنج خودمون گفتم اقای صادقی امدن که اجازه داد برن داخل بفرماید 

 .. منتظرتون هستن

 ــــــ

پویا(..صدای خنده میومد میخواستم بلندشم ببینم باکی میخنده حس کنجکاوی بهم دست داد ولی باصدای تلفنم برگشتم )

که صدای سارارو شنیدم که گفت اقای صادقی امدن اخ کالیادم رفت باهش جلسه دارم بهش بگین بیاد داخل اخم کردم 

 رااینجوری شدی بتوچه اون دختر باکی میخنده باتقه به دربخودم امدم بفرماینیعنی بااین بچه مامانی میخندید پویاچته چ

... 

 ــــ

سعید(.سالم چطوری پویا خوبی بایدم خوب باشی بااین منشی جیگری که داری ادم ازش سیر نمیشه چشماش که ادمو )

 .. هیپنوتیسم میکنه
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 ــــ

 .. م تودهنش ولی بخودم امدم میشه راجب کارصحبت کنیم ؟؟پویا(..دیگه داشت زیادی حرف میزد دلم میخواست بزن)

 ــــ

 ..سعید(.اخ ببخشید کارواصال یادم رفت بله)

 ـــــ

پویا(..بلخره سعید رفت منم کیفمو گرفتم ازدررفتم بیرون به سارانگاه کردم که داشت وسایلشو جمع میکرد کنارش امدم )

ین من توشرکتم ابرو دارم بدون این که حرفشو بشنوم ازکنارش رفتم خیلی گفتم خانم حیدری لطفا بااین وضع دیگه نیا

عصبانی بودم دقیق نمیدونم چرا شاید بخاطر حرفای سعید هست که همش راجب ساراحرف میزدبه خونه مامان رفتم 

 ...براشام

 ـــــ

سارا(..ازکارم خوشحال بودم بیشتراین که اقای صادقی کارتی بهم داد که اگه ازاینجا راضی نبودم بیام شرکت خودش )

کارکنم کارتو زاشتم توکیفم تااین که این پسره امد همه افکارمو بهم ریخت بیشعور سرلجتم شده بااینجورتیپ میام 

صه روزها گذشت منم بااین تیپ موهامو رنگ میکردم ابرو میگرفتم تاعاشقت نکردم نمیرم ایناروتودلم باحرص میگفتم خال

یجورای این پسر بهم عادت کرده سرهرچیز الکی منو تودفترش احضار میکر مثال همین االن باید برم دفترش داخل اتاقش 

 ...شدم باعشوگری گفتم کارم داشتین یهو بلند شد یاخدا

.: 

به درخوردم نفسش به صورتم میخورد عطر تلخش به مشامم میرسید صورتش بلندشد نزدیکم شد منم عقب عقب رفتم 

خیلی نزدیک صورتم بود دودستاش باالی سرم بودن نگاهش یجوری بود یعنی تونستم عاشقش کنم اگه اینجوریه کارم 

 حرف نداره بخودم امد صداش اروم بود جوری بودکه ته قلبم خالی شد چم شد ؟؟

 ــــــ

تر داره بامن چکار میکنه بااین که بهش گفتم اینجوری نیا شرکت ولی بازم لجباز بود به اتاقم احضارش کردم پویا(..این دخ)

قلبم باز تند میزد نزدیکش شدم نمیدونم چرا دوست داشتم توبغلم بگیرمش اما نمیتونستم یچیزی مانعم میشد به چشماش 

به حرفم گوش نمیکنی واقعا انگار من نبودم که دارم به این  خیر شدم صورتشو کامل انالیزم کردم خیلی اروم گفتم چرا

ارومی حرف میزنم اونم مات من بود نگاهم رفت سمت لبش خواستم نزدیکش بشم که موبایلم زنگ خورد به خودم امد 

 ... لعنتی چکار میخواستم بکنم چرااینقد خودمو باختم مگه این دختر کیه ازش دور شدم تلفنو جواب دادم
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 ــــــ

سارا(..من هنگ بودم بخودم امدم من چراهیچ حرکتی نکردم میدونستم چکارمیخواست بکنه ولی هیچ عکسوالعملی نشون )

ندادم وقتی دیدم داره گوشیشو جواب میده دیگه جایز نبود بمونم رفتم بیرون بادستم صورتمو باد زدم رفتم اب سرد 

گهگاهی مات دیوار میشم نمیدونم چرا اینجوری شدم موبایلم زنگ خوردم یکم حالم خوب شد به کارم ادامه دادم ولی 

خورد بخودم امدم بله خودم هستم بله حتما میام ازبانک بود که گفتن بیا بانک یک مرخصی ساعتی گرفتم رفتم بانک وای 

باید بکنم سویچ  باورم نمیشه من توبانک برنده ماشین پژو شدم وای خدا خواب دارم میبینم نمیدونستم ازخوشحالی چکار

ماشینو گرفتم خداروشکر بلدم رانندگی کنم به سحر خبر دادم که اونم مثل من خوشحال شدمیتونم ماشینو بفروشم باپولش 

یک خونه بخرم با پول ماشین وپولی که توحسابمه وپول پیش خونه وای خداشکرت چند روزه که امدم خونه جدید یک 

 احی من چیده میشه خیلی خب عالیه سحر چجوری شد؟؟اپارتمان نوقلی خوشکل که دارم باطر

 ــــــــ

سحر(..عالی دختر باطراحی تو عالی شد دکراسیون خونتو عالی چیدی یادم باشه وقتی ازدواج کردم ازطراحی های تو )

 .. استفاده کنم

 ـــــــ

دم همه چیز طالی کردم خداروشکر پول سارا(..درخدمتم هرچی درتوانم باشه واسه دوستم انجام میدم به خونه نگاه کر)

کم نیوردم ووسایل جدید اوردم گتاری که سحرواسه تولدم هدیه بهم دادو گوشه ی دیوار گذاشتم پیانو رووسط حال 

گذاشتم یک پیانو سفید که باطرح هاای که بهش دادم طالیش کردم طرحی به صورت ماهوستاره کشیدم عالی شده بود 

موعروسکی کردم محشر شده بود اخه رشتم گرافیک داخلی طراح دکراسیون بودچشمامو بستم انگار توی فضابودی خون

دستامو بهم گره زدم ازته ته دلم خداروشکر کردم نذر کردم هروقت وضعم خوب شد درحدتوانم به فقیرا کمک کنم ویابه 

و خوشکلم رفتم روی میز نشستم بچه های بی سرپرست موسیقی اموزش بدم چندساعتی ازرفتن سحر میگذره به سمت پیان

چشمامو بستم وباانگشتام هرنوتی روبااحساس میزدم جوری میزدم که تمام صحنه های که باهاشون زندگی کردم مثل فیلم 

جلوم می امدن ازبچه ی که کنارمادربزرگش توخونه ی مردم مشغول تمیزکاری بود ازاون صاحب خونه ی مهربون که 

اون بودم یک استادیک اسطوری موسیقی من خانم تاج الملوک که تنها زندگی میکرد ومن  یادگرفتن موسیقی رو مدیون

مشغول تماشای پیانوزدن اون خانم بودم اینقد خوب میزد که من محوش میشدم براهمین عالقم به موسیقی بیشتر شد 

به سمت پیانو رفتم وهرچی روکه  هروز اهنگ زدنشو میدیدم تااین که خانم تاج الملوک باالتواتاقش استراحت میکرد منم

دیدم زدم باعشق زدم عشق مامان عشق بابا عشق مادر بزرگ عشق پیانو وقتی تموم کردم صدای دست زدن تاج الملوک 

امد خیلی ترسیده بودم اشکم درامده بود بانوازش بهم گفت کارت عالیه لبخندزدم فکرمیکردم ادم عصبی هست برعکس 

تارو پیانورویاد دادمنم خیلی سریع یاد گرفتم ازت ممنونم خانم تاج الملوک روحت شاد هنوز خانم مهربونی بود بهم گی
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داشتم میزدم تصویر پویا امدوقتی که خواست لبمو ببوسه وقتی صداش لحن ارومی داشت دلم لرزید تواین افکاربودم که 

و پاک کردم به گوشیم نگاه کردم اقای گوشیم زنگ خورد به خودم امدم چشمامو باز کردم صورتم پره اشک بود اشکام

 .... صادقی

.: 

انگشتموروی دگمه وصل کشیدم گوشی رو روی گوشم گذاشتم ودستمو روی گونم کشیدم تا اشکای که هنوز روی گونم 

 ..بودروپاک کنم الو

 ــــــ

 سعید(.الو سالم خانم حیدری خوبین ؟)

 ــــــ

 سارا(.سالم بله ممنون خوبم شماخوبین؟)

 ـــــ

 سعید(.شماخوب باشی ماهم خوبیم راستی جمعه وقتت ازاده ؟)

 ـــــ

 سارا(.جمعه واال من یجای میرم چندساعتی هم بیکارم چطور؟)

 ـــــ

 عت چندبیکاری ؟؟سعید(..که این طور میخواستم اگه این چندساعت بیکاریو افتخار بدین باهم یک چیزی بخوریم سا)

 ـــــــ

 . سارا(.من عصر بیکارم البته اگه کارم طول نکشه)

 ـــــ

 سعید(.اشکال نداره اگه شخصی نیست باهم انجام میدیم شامم اگه افتخاربدین باهم بخوریم)

 ــــ

 سارا(.نه شخصی نیست شماهم میتونین توش سهیم باشین)
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 ــــ

 سعید(.جدی باعث افتخاره خب این کار چی هست ؟)

 ـــــــ

 سارا(.به بچه های بی سرپرست موسیقی یاد میدم)

 ـــــ

 سعید(.چه خوب پس حتما میام ساعت چند بیام کجا بیام ؟)

 ـــــ

دم نفسمو سارا(.. ازساعت یک ظهر من ادرسو براتون اس میدم بله خواهش پس منتظرشماهستم ممنون گوشی قطع کر)

بیرون دادم فردا کلی کار دارم نمیدونم چرا این شیر برنجی شمارمو ازم گرفت خوبه ادرسو نداره هاا باگفتن این جمله 

زنگ در به صدا امد رفتم ایفونو نگاه کردم دهنم ازتعجب باز شد ادرسو ازکجا پیدا کرد کی بهش گفته دگمه روزدم بله 

یک ماتیک زدم وای وقت لباس عوض کردن نبود زودی ازاتاق زدم بیرون یک تاپ  بفرماین باز شد سریع تواتاقم رفتم

پوشیده بودم بایک شلوار گرم کن دروباز کردم امد تو تامنو دید هنگ کرد منم ازخجالت داشتم اب میشدم سربزیر بودم 

 ...امد تو بدبختی شالمم نپوشیده بودم موهای بازم روی شونم افتاده بود تازه بخودش امد سالم کرد

.: 

پویا(..نمیدونم چرا دلم براش تنگ میشه این حس چیه گیج منگم چندباری تعقیبش کردم که دیگه تواون خونه قدیمی )

زندگی نمیکرد امروز تعقیبش کردم به این خونه رسیدم چند ساعتی توخیابون ماشینو گذاشته بودم باید فکر میکردم چرا 

کشیدم دیدم یک دختر ازهمون خونه امد بیرون چندروزی فهمیده بودم ساراتنها من اینجوری شدم دستامو روصورتم 

زندگی میکنه نیتمو صاف کردم وزنگ درو زدم وقتی صداشو شنیدم ازخود بی خود شدم دستپاچه شدم ولی خودمو کنترول 

ش کرد بخودم امدم کردم دروکه باز کرد مات اندامش شدم موهای ازادش که روی شونه هاش افتاده بود منو محوخود

وسالم کردم وداخل خونش شدم باید خودمو کنترول میکردم به تمام خونش نگاه کردم واقعا طرحش عالی بود انگار تویک 

خواب رویای هستی که یهو جلوم امد بهم تعارف کرد بشینم لبخند زدم تودلم گفتم اینم فرشته ی خوابم باید یک حرفی 

 ندگی میکنی ؟؟میزدم ازش پرسیدم اینجا تنها ز

 ــــــ
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سارا(.همینجور که به سمت اشپزخونه میرفتم گفتم بله من تنهازندگی میکنم چای روتوسینی گذاشتم وامدم نزدیکش باید )

دوال میشدم گیرکردم چجوری دوال بشم اخه همه چیه من معلوم میشه لبمو گاز گرفتم گفتم حواسش نیست برمیداره بهم 

 بود داشتم ازنگاهش اب میشدم سریع گفتم نمیخواین بردارین ؟؟نگاه نمیکنه ولی برعکس 

 ـــــ

 پویا(..بله ببخشید چای روبرداشتم من چرا هی مات میشم خانم حیدری جمعه وقت دارین مهمون من باشین؟؟)

 ــــــــــ

 ..سارا(..ای بابا نیست نیست اگه هست میریزن سرت بخودم امدم گفتم واال من قرار دارم ببخشین انشاهلل یک روز دیگه)

 ـــــ

 .. پویا(.چشمامو ریز کردم قرار ببخشید قرار چی شخصیه اخ گند زدم)

 ـــ

 .. سارا(..نه میخوام با اقای صادقی برم پیش بچه های بی سرپرست)

 ــــــ

پویا(.وقتی شنیدم سعید باسارا قرار داره قلبم اتیش گرفت انگار فلفلواتیش باهم توقلبم میزاشتن عصبی شدم پس سعید )

 ... سارارو طعمه کرده نمیزارم سارارو ازمن بگیری

 ــــــ

 سارا(.حالتون خوبه ؟؟)

 ـــــ

 ...شدم من باید برم دیگهپویا(..بله خوبم فقط نمیدونم چرا احساس گرما میکنم ببخشید مزاحم )

 ــــــــــ

 سارا(..کجا شماکه هنوز چایتونو نخوردین)

 ـــ
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پویا(..ممنون باید برم بزارین برا یک وقت دیگه بهش نگاه کردم حیف دختر به این ماهی طعمه سعید بشه باعصبانیت )

 ... ازخونش زدم بیرون

 ــــ

سارا(..خندم گرفت خوبه فکرکنم عاشق شده بدبخت خمیازای کشیدم چقد خستم خیلی خوابم میاد روتخت لم دادم )

فرداخیلی کار دارم چطوره سعیدو واره نقشه کنم اره اینم خوبه به صورت پویا فکرکردم اگه عاشقم بشی خیلی بدبختی اقا 

 ...م بردپویاچون من تودلم نوشتم ورودممنوع بااین افکار خواب

.: 

پویا(..اصال خوابم نبرد همش اتاقمو متر میکردم چکار کنم نباید بزارم به قرار برسه خدایا بهم کمک کن چکار کنم چرا )

نمیتونم حاله خودمو درک کنم چرامن رواین دختر حساس شدم یعنی یعنی ممکنه من عاشقش شدم رفتم توی نت سرج 

تم خودشه من عاشقت شدم گربه کوچولو حاال بادله عاشقم چکارکنم چجوری کردم عالیم عاشقی چیه که جوابشو گرف

صبح فکر میکردم تااین که یک نقشه ای بسرم زد گوشیمو کنارم گذاشتم باید ?:?بفهمم اونم بهم حسی داره تا ساعت 

زود خودتو برسون  بود که اس دادم مجید حالم بده?:??بهش اس بدم ولی فکرنکنم بیدار باشه چند ساعتی گذشت ساعتای 

ازعمد گفتم بهش بگم مجید تا شک نکنه منتظر جواب بودم انگار نقشم کارساز نبود ولی صدای اس امد وقتی اسمشو دیدم 

 ... خوشحال شدم نوشته

 ــــــ

 سارا(..ازحموم امدم بیرون صدای مسکال گوشیم امد بهش نگاه کردم شیر برنجه پویارو نوشتم شیر برنج درست خوندم)

حالش بده وای بهش اس دادم گفتم من خانم حیدری هستم مسکالی ازش نیومد نگران شدم انگار قلبمو دارن میکنن 

 .نمیدونم چرا اینجوری شدم دستام میلرزید بهش زنگ زدم بوق بوق بوق سوم الو

 ــــ

گ بزنه باتاخیر گوشی روبرداشتم پویا(..اس داد گفتم جواب ندم تا نقشم بگیر انتظار زنگ زدنشو داشتم یکم گذاشتم زن)

 .. صدامو ناله مانند کردم الــو سالم یکم سرفه الکی کردم که بیشتر نگرانش کنم

 ـــــ

 ... سارا(.وای حالش خیلی خرابه گفتم من االن میام پیشتون تلفونو قطع کرد سریع لباس پوشیدم وازدره خونه زدم بیرون)

 ـــــ
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صورتمو کنار بخاری بردم تایکم داغ شه صدای ایفون در امد سریع بخاری رو خاموش کردم  پویا(..بخاری روروشن کردم)

 ..ودگمه ایفونو زدم خودشه داره میاد داخل

 ــــ

سارا(..نمیدونم چطوری خودمو اینجا رسوندم خودمم نمیدونم چرا هولم دروکه باز کرد سریع رفتم پیشش گفتم چیشده )

خوبین حالتون خوبه صورتش قرمز شده موهاش ازعرق کردن به پیشونیش چسبیده بود گفتم بیابریم بیمارستان که 

استراحت کن االن میام رفتم اشپزخونش براش سوپ درست بامخالفتش روبرو شدم چقد لجباز بود خیلی خب بیا تواتاقت 

 ... کنم

 ـــــ

پویا(..اگه میرفتم بیمارستان لو میرفتم لجبازی کردم االن یک ساعت رفته اشپزخونه صدای پاشو شنیدم یکم چشمامو )

 ... خمار کردم مثال حالم خیلی خرابه

 ــــــ

ودهنش میزارم همه سوپو خورد به ساعت نگاه کردم نمیشه برم اونو سارا(..وقتی امدم دلم براش سوخت دارم سوپ ت)

 ... تواین وضع تنها بزارم به سعید زنگ زدم گفتم نمیتونم امروز بیام یهو صدای پویا امد

 ــــ

 ..پویا(..باید نقشمو کامل کنم باچشمای بسته بلند گفتم عزیزم کجای فکرکنم سعید شنید)

 ــــ

االن چی دارم بگم این پسرم ازتبش داره هذیون میگه اون سعیدم گفت مزاحمت نمیشم قطع کردوا  سارا(.من مات بودم)

 ...مردم طلبکارن هاابهش نگاه کردم باپشت دستم به پیشونیش دست زدم که حس کردم یک لحظه لرزید

.: 

ی قطع کرداخه نشنیدم پویا(..وقتی بلند گفتم عزیزم سکوت همه جارو پرکرده بود فکرکنم سعیدبدون خداحافظ)

ساراخداحافظی کنه کارم عالی بودیهو بادست زدن سارابه پیشونیم نمیدونم چرالرزیدم فقط من نلرزیدم قلبمم لرزید 

چجوری بهش بگم من عاشقت شدم خدایا بهم کمک کن یک قدرتی بده تابهش بگم دیگه داشتم بیتاب میشدم چشمامو 

این دخترو بغل کنم حواسش بهم نبود انگارتوافکارش غرق شده بود ازفرصت  باز کردم بهش زول زدم چقد دلم میخواد

 ...استفاده کردم تامیتونستم نگاهش کردم تااینکه قافلگیرم کرد
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 ـــــ

سارا(..ازفکر بیرون امدم که دیدم پویانگاهم میکنه یعنی ازکی ماته من بوده ؟ازش پرسیدم حالت خوبه چیز دیگه ای )

 نمیخوای ؟

 ــــــ

 .. پویا(..اگه کاری داری میتونی بری میتونم ازخودم مراقبت کنم ببخش مزاحم قرارت شدم ازعمد اینجوری گفتم)

 ـــــــ

سارا(.نه اون که کنسل شد یروز دیگه میرم اشکال نداره االن کاری ندارم من برم اینارو تواشپزخونه بزارم توهم بخواب )

تم ظرفارو شستم وقتی بیرون امدم توسالن یک پیانو خوشکل دیدم ازاون گِرونا یعنی استراحت برات خوبه ازپیشش رف

اینم پیانو میزنه چه شیک بود سمت پیانو رفتم ویکم باانگشتم همه ی نوت هارو کشیدم لبخند رولبم نشست توجایگاه 

ونم وقتی انگشتامو روی دگمه نشستم وچشمامو بستم تصویر چشمای پویا امد چقد غم داشت همینجور داشتم میزدم نمید

های پیانو لمس میکردم چه حالی داشتم وقتی میزنم انگارروحم داره موسیقی رو میزنه چراصورت پویا ازذهنم نمیره من 

نمیخوام قلبمو ببازم نه نمیخوام وقتی تموم کردم اروم چشمامو باز کردم که دیدم پویا روی دیواردست به سینه تکیه کرده 

نمیزاشت درست ببینمش تازه بخودم امد اشکامو پاک کردم اه لعنتی اشکامو دید وقتی اشکامو پاک کردم اشکای مزاحم 

 .تازه واضح پویارو دیدم لبخند زدم ازکی اینجاین ؟

 ـــــــ

ن پویا(..کجارفت این دختر بلندشدم صدای پیانو رو شنیدم وقتی دیدم چطور باعشق پیانو میزد اشکم درامده بود ولی او)

چشماش بسته بود چه خوب وبااحساس میزد وقتی دیدم ازکارش دست برداشت سریع اشکمو پاک کردم وقتی دیدم 

چشماش بارونیه دلم اتیش شد انگار خجالت میکشید که من اشکشو دیدم دیگه طاقت نیواوردم به سمتش رفتم وصورتشو 

روی گونشو پاک کردم به لبش نگاه کردم نزدیکش  بادودستم گرفتم محوه چشمای بارونیش بودم باشصت انگشتام اشکای

شدم وبوسیدمش وقتی بوسیدم جونی دوباره گرفتم ولی اون اصال همرای نمیکرد مات من بود بادستاش دست به سینم زد 

 ...ومنو هول داد

 ــــ

کنده شد تازه  سارا(..وقتی اشکامو پاک کرد من هنگ بودم که لبم اتیش گرفت جوری منو بوسید که حس کردم لبم)

بخودم امدم بلخره عاشقش کردم هولش دادم مانتو کیفمو برداشتم پوشیدم هنوز مات من بود کنار درخروجی یک پوز 

خند زدم ورفتم باید میرفتم امابه کجا حوصله ی خونه رونداشتم روی لبمو کشیدم چرا وقتی بوسید انگار انرژی گرفتم بسه 
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ثل اشغال بندازیش توسطل اره این قرارم بود تویک پارکی پیاده روی کردم صدای سارا قرارت این بود عاشقش کنی وم

دختر پسری رو توجوهمو جلب کردن که دختره عشوگری میکرد پسره برای یک ثانیه لبشو بوسید یاده خودم افتادم چرا 

سیدم خستم خیلی خستم اینقدکه دارم گریه میکنم من چم شده چرا نمیتونم جلو اشکمو بگیرم اینقد رفتم تادمه دره خونم ر

 .....انگار چیزسنگینی دارم حمل میکنم دروبازکردم وهمینجوری رفتم زیر دوش زانوهامو بغل کردم گریه کردم

.: 

پویا(..هنوز مات در بودم یعنی هیچ حسی بهم نداره زانوهام سست شدن پاهام دیگه تحمل وزنمو نداشتن روزمین نشستم )

ار هوا وجود نداشت به سختی نفس میکشیدم وقتی درباز شد فکرکردم سارابرگشته اما بجاش مجید اشکم درامده بود انگ

 ... امده بود

 ــــــ

مجید(..سالم چی شده اینجا نشستی پویا چراداری گریه میکنی حرف بزن داری نصف جونم میکنی توکه گریه نمیکردی )

 حتما چیز مهمی هست درسته؟؟

 ــــــــ

 .. ت مجید رفتپویا(..رف)

 ــــــ

 ..مجید(.کی رفت درست حرف بزن ببینم چیشده)

 ــــــ

 .. پویا(..کل ماجرارو برامجید گفتم که گفت درست میشه اخه چجوری درست میشه)

 ـــــ

مجید(..توباید عاشقش کنی نمیشه بی مقدمه امدی اونو بوسیدی خاک توسرت عرضه نداری دیگه اینجوری ابراز عشق )

میکنن منم بودم در می رفتم ببین تامن هستم غمت نباشه االنم بیا این اب قندو بخور نگاه چه رنگش پریده نچ نچ ببین 

 .. اول باید رومخش کار کنی

 ــــــ

بهم یاد داد چجوری باسارا برخورد کنم اخه ماشاهلل تجربش تو مخ زدن دخترا زیاده به مجید نگاه کردم مثال  پویا(..مجید)

 .. این دکتر جامعس این همه مخ زنی میکنه
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 ـــــــ

 ... مجید(.اینقد فکر نکن درست میشه حاال برو یک دوشی بگیر تا بقیه کارو بهت یاد بدم افرین پسرخوب برو)

 ــــ

پویا(.بااکراه به سمت حموم رفتم زیر دوش یاد طعم لبش افتادم اولین کسی که لبشو باعشق بوسیدم اما حیف همراهی )

 .. نکرد دوش گرفتم حوله روی سرم بودروانداختم روتخت که مجید امد دوباره حرف زد

 ـــــــ

وسید راستی چراتمام تنم اتیش گرفت ضربان سارا(...بخودم امد چایم سرد شده بود فکرش ازسرم نمیره لبش که لبمو ب)

قلبم تند شده بود فکرکنم مریض شدم اره چون اون مریض بود به منم سرایت کرده پیشونیمو گرفتم نه خوبم پس من 

 ... چمه به سحر زنگ زدم امد اینجا االنم بهم زول زده

 ــــــ

 .. سحر(..واقعا تو عاشقش کردی یعنی جدی جدی عاشق شد یعنی االن عاشقه وای باورم نمیشه)

 ــــ

 . سارا(..چندباربگم اره عاشق شده چون لب)

 ـــ

 سحر(.لب چی لبتو بوسید واو)

 ـــــ

 .. سارا(.کوفت چه حالیم میکنه لب منو بوسید توچرا خوشحالی)

 ـــــ

 ری بود میشه بگی جون من مسخره نکن بگو چه حسی داشتی ؟سحر(..میگم سارا چجو)

 ــــــ

سارا(..توفکر اون لحظه رفتم گفتم حس خوب حسه تشنه بودن حسه اتیش گرفتن درونت اما اتیشش خوب بود انگار )

خودش گذاشتمش ارامشو تو وجودت تزریق کردن به سحر نگاه کردم تواین دنیا نبود انگار باحرفای من تو رویا بود به حال 
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تازه بخودم امدم من چی گفتم چرا من دارم اینجوری توصیف میکنم ؟مگه دروغه توحرفای چون برامنم رویای بود رویای؟

دلتو گفتی حرفای دلم اره حرفای دلت نه من نمیخوام من باید همیشه برنده باشم نباید به بازم ازفکر امدم بیرون سحر 

 میدی؟؟میخوام یکاری برام بکنی انجام 

 ــــــــ

 سحر(..کارت چیه بگو)

 ــــ

 سارا(..میخوام استعفا بدم تواونو به مدیر بده تاامضا کنه انجام میدی؟)

 ـــــــ

سحر(.دیونه باشه انجام میدم فردا باتو میام وای یادم رفت به مامان قول دادم زود میام برم تامنو نکشته عزیزم فعال برم )

 ... بوس بای

 ــــــ

سارا(.ازکارم پشیمون نیستم درسته دلم براش تنگ میشه ولی دیگه نمیخوام بیشترازاین عاشق بشه حوصله شام خوردن )

 ... نداشتم وقتی ناراحتم بی اشتها میشم روتختم رفتم وخوابیدم

.: 

ولی ماتوشرکت قانون داریم که پویا(..بابرگه استعفای جلوم هنگ بودم یعنی میخواد بره به این خانم نگاه کردم گفتم )

 .. کارمند خودش برگه رو میاره تا قبول کنم لطفا بهشون بگین خودش بیاد

 ـــــ

 .. سحر(..واال راضی نمیشه سارا من کار دارم اینم قانون قانون میکنه بیا کار خودته من برم فعال خداحافظ)

 ــــــــ

ه ای به در زدم وارده اتاق شدم قلبم تند میزد نمیدونم شاید ازترسه اینقد سارا(.نفسمو بیرون دادم چشمامو باز کردم تق)

تند میزد که فکر میکنم پویا صداشو میشنوه سرم پاین بود دوست نداشتم توچشماش نگاه کنم برگه رو جلوش گذاشتم 

ش شدم قلبم همچنان ببخشید میشه امضاش کنین صداش در نمی امد سرمو باال اوردم داشت به من نگاه میکرد منم مات

 .. میزد باصدای لرزون گفتم امضاش کنین تابرم باحرفش جاخوردم
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 ـــــــ

پویا(..بزور جلوی خودمو گرفته بودم که بغلش نکنم بخودم امدم خیلی جدی گفتم اگه استعفاهم بدین باید یک ماه بدون )

فابده باید خسارت یک ماهو بده اما باکارکردن حقوق کار کنی چون این قانون شرکته نخوندین وقتی کسی بی دلیل استع

بدون حقوق. باشه اگه میخواین بدون حقوق یک ماه کار کنین امضا میکنم شماحق ندارین وسط کاری استعفابدین این 

 .. قانون شرکته

 ــــ

نم وسط کار باید یک ماه سارا(..چرا یادم نبود راست میگفت توقانونشون نوشته بودن که کارمند اگه بی دلیل استعفابده او)

رایگاه کارکنم مگه دیونم یک ماه رایگان کار کنم عجب قانون مسخرای هاا بهش نگاه کردم اه تودلم گفتم اینبارو توبردی 

 .. برگه رو خواست امضا کنه گفتم من پشیمون شدم

 ـــــــ

 پویا(..لبخندی زدم حس اذیت کردنشو داشتم گفتم چی شد پشیمون شدی ؟؟)

 ــــــــ

سارا(..نه پشیمون نشدم اما من مفتی واسه کسی کار نمیکنم وقتی اینو گفتم لبخندی زد که تمام دندونای مرتبش دیده )

میشده عجب جذاب بوداا تاحاال خندشو اینجوری ندیده بودم چی میگی سارا بخودت بیا این االن دشمنت به حساب میاد 

اون قانون نباشه باشه پس میزارم خودش منو اخراج کنه قانونشون دیگه به اخراجیا  توباید بزاری اون اخراجت کنه تا دیگه

نگفته مفتی کار کنید لبخندزدم که ازچشم پویا دور نموند وا نکنه فکرکرده من دارم بخاطر کار لبخند میزنم اخم کردم 

که یهو صدای یک دختر جیق جیقو رو وبااجازای گفتم رفتم سرجام نشستم اینقد تایپ کرده بودم انگشتام درد میکردن 

 .. شنیدم که همش میگفت پویا هستش منم گفتم اره بزارین باهاش تماس بگیرم

 ــــ

 سولناز(..نمیخواد خودم میرم داخل کسی که پیشش نیست؟)

 ـــــ

 سارا(..نه نیست)

 ــــ

 ... سولناز(..اوکی پویا منو میشناسه کسی نیاد تو)
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 ــــــ

گ بودم چه باعشوه میخندید صدای خندشون تااینجا می امد نمیتونستم تمرکز کنم خندهای این جادوگررومخ سارا(.هن)

بود مثل جادوگرای توی کارتون میخندید ..ناخونامو باحرص میجویدم رفتم اشپز خونه قهوه خوردم یک فکری به سرم زد 

ی نمیشنیدم جز خندهاشون حرصی شدم رفتم داخل اون دوتا قهوه ریختم به سمت در اتاقشون رفتم تقه ای بدر زدم صدا

خانم میخواست لب پویارو ببوسه که توجاش خشک شده بود منم گفتم ببخشید من در زدم چشمای این خانم وحشتناک 

 ... بود انگار برام خطو نشون میکشید باحرف پویا بخودم امدم

 ــــــ

 .. سولناز تعارف کنپویا(...خوب شد قهوه اوردی خانم حیدری بیا به )

 ـــــ

سارا(..تودلم گفتم به عمت تعارف کن ولی یک چشمی گفتم قهوه روبهش دادم که توهوا ولش کردم اخش درامد منم )

خودمو به کوچه علی چپ زدم وای عزیزم ببخشید فکرکردم قهوه رو گرفتی اشکال نداره االن اب سرد میارم که باعصبانیت 

 ... گفت

 ــــــ

 .. سولناز(.نمیخواد دستپاچلفتی مگه نگفتم کسی نیاد اینجا برو بیرون)

 ـــــ

سارا(..هه نمیدونستم شما اینجا ریسین من ازریسم دستور میگیرم بعدشم بی عرضگی شما بهم ربطی نداره باعصبانیت )

 ..خنده نبود ازاتاق بیرون رفتم سرجام نشستم اخیش راحت شدم دلم خنک شد..حرصشودراوردم دیگه صدای

.: 

 .. پویا(..هنگ حرفاش بودم باصدای سولناز بخودم امدم)

 ـــــ

سولناز(..ببین چجوری حسودی میکنه پسرخوب چرا مثل ادم احساستوبهش نمیگی معلومه دوستت داره ندیدی وقتی )

 اینجوری مارو دید مات موند

 ــــــ
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ری کنه تاازحس سارا باخبرشیم ازحرف سولناز خوشم امد یعنی سارابهم پویا(..این نقشه ی مجید بودکه سولناز بامن همکا)

حسی داره ولی چرا بهش نمیاد چراباورم نمیشه حسی بهم داره روبه سولناز کردم من باید بفهمم حسی بهم داره میخوام 

 ... مطمین شم خیلی سخته بروز نمیده

 ـــــ

 ..بازوتو میگیرم ببینم اینبار چجوری میشه مواظب باش سوتی ندی اوکی؟ سولناز(..نگران نباش االن باهم میریم بیرون من)

 ـــــــــ

پویا(..باشه سوتی نمیدم سولناز دستشو دور بازوم حلقه کرد بالبخند ازدر رفتیم بیرون دوباره ضربان قلبم باالرفت سارا )

 ... نگاهش به بازوم بود که سولناز دستشو محکم حلقه کرد یعنی داری سوتی میدی ازکنارش رد شدیم

 ـــــ

چقد سادم من منو بگو فکرکردم عاشقش کردم هی سارا رودست سارا(..هه فکرکردم پسر بسیجی هست زکی خیال باطل )

خوردی کی بهت نگاه میکنه اون بوسی که فکردی ازعشقه ازروهوس بود بخودم امدم کسی دیگه نبود گوشیم زنگ خورد 

 .. سعید بود الو

 ــــ

 سعید(..سالم خوبی)

 ـــــ

امو باهم بخوریم االنم دارم ارایش میزارم یک تیپ سیاه زدم سارا(.ممنون شماخوبین باکلی احوال پرسی قرار شد امشب ش)

مانتو مشکی بادگمه های بزرگ دوتاجیب که توشون خیلی خوب بازنجیر طرح کاری شده ساپورت سیاهمو پوشیدم شال 

امدم  مشکی براق عالی شدم زنگ در بصدا امد بله االن میام ازخونه رفتم بیرون واو چه جذاب بود محشر شده بود بخودم

 .. سالم

 ـــــ

 .. سعید(..سالم دختر چه کردی میخوای پسرارو بکشی)

 ــــ

 سارا(..خندم گرفت میخواستم سوار ماشینش بشم که حس کردم نگاه سنگینی روم هست نگاه کردم کسی نبود سوارشدم)

.. 
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 ـــــــ

قلبم تیر کشید امایک لحظه خواست پشتشو ببینه پویا(..میخواستم بیام همه چیو بهش بگم که دیدم سارا باسعید میخنده )

 ... که من سریع پشت ماشین قایم شدم همونجا روزمین نشستم پاهم سست بودن انگار دنیا روسرم خراب شده بود

.: 

 سارا(..وای چه جای شیکی امدم داشتم همه چیو انالیزم میکردم بعد بالبخندباصورت سعید روبرو شدم چیه چرا میخندی)

... 

 ـــــ

 سعید(..هیچی خوشکل بودی خوشکلم شدی)

 ــــ

سارا(..خندم گرفت ممنون سرمو پاین انداختم به پویا فکر کردم اه چرا ازذهنم نمیره بابا اون عشق داره مگه ندیدی )

 چجوری بهَم نزدیک بودن فقط حیف اون دختره عشقشه اصال به من چه رستورانو بچسب خاک توسرت سارا ندید بدیدی

دیگه به سعید لبخند زدم خوشتیپ بود اما پویا یک چیز دیگس ای بابا امشب چرا همش سعیدو پویامیبینم نکنه من نه نه 

 ..افکارو از ذهنم دور کردم مشغول شام خوردن شدم شام عالی صرف شد توی ماشین بودیم که سعید حرف زد

 ــــــ

 سعید(.. ساراخانم توزندگیت کسی هست؟؟)

 ــــ

ارا(..خندم گرفت کی توزندگی باید باشه خواستم بگم نه اما نمیدونم چرا چشمای غمگین پویاامدسراغم خندمو قورت س)

 .. دادم نمیدونم

 ـــــ

 سعید(..نمیدونین؟؟معموال یا هست یانیست)

 ــــ

 سارا(.جوابشو فقط بالبخند دادم به خونه رسیدم)

 ـــــ
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 موبامن بخوریسعید(..ممنون که افتخاردادی شا)

 ـــــ

سارا(..خواهش بابت شام ممنون ازماشین پیاده شدم کناردرخونم بودم ماشین سعید رفت منم کلیدوزاشتم ودروباز کردم )

داخل شدم اخیش لباسمو دراوردم باتاپو شلوار گرم کن عوض کردم خودمو روتخت پرت کردم دیگه نفهمیدم چی شد 

 ...خوابم برد

 ــــــ

 پویا(..حالم خیلی بد بود به مجید گفتم بیاد رانندگی کنه داغون شدم بدجور)

 ــــ

مجید(..نگران نباش پسر چه زود تسلیم میشه ببین االن توباید واسه عشقت بجنگی من دوباره مهمونی میگیرم دعوتش )

 یمیکنم یجای خلوتی گیر بیار احساستو بگو دیگه باشه پس فردا مهمونی میگیریم اوک

 ــــ

 .. پویا(..نمیدونم دیگه باید چکار کنم به حرف مجید گوش کردم)

 ــــ

سارا(..ای بابا بازم مهمونی گرفتن من بدبختم باید هی خودمو نقاشی کنم بلخره تموم شد موهامو فردرشت کردم عالی )

کسی دمه دره نگاه کردم درماشینو شدم لباسم ازپشت بازبوداماموهام تاکمرم هست پس خیالم راحته کیفو برداشتم به تا

باز کردم رفتم نشستم ادرسو دادم بلخره رسیدم داخل که شدم قلبم ایستاد وای چقد استرس دارم چرامن اینجوری شدم 

هردومات هم بودیم که یکی خورد به من منم ازفکر بیرون امدم لباسموباید عوض کنم مجیداقا امد راهنمایم کرد کجا باید 

 ... ینجا که اتاق پویاس حتما اشتباه امدم میخواستم برم که پویا امدعوض کنم وا ا

 ـــــ

پویا(..مجیدچشمکی برام زد منم رفتم باال دراتاقمو باز کردم دیگه طاقت نداشتم نزدیکش شدم گفتم لباستو اینجا عوض )

 ... کن هنگ من بود

 ــــ
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ولی چرامیگه اینجا عوض کن حرفشو نفهمیدم شایداشتباه شنیدم سارا(..هنگ کردم من مانتومو روی لباسم پوشیده بودم )

 .. ببخشید بازم اتاقو اشتباه امدم امدم برم که دستمو گرفت

 ــــ

پویا(..خواست بره که دستشو گرفتم اتفاقا درست امدی اینجا عوض کن بازمات من بود جلو امدم که برگشت عقب گفتم )

 ...نترس من کبریت بیخطرم کمک میخوای لبخند شیطونی زدم که خودش دست بکارشد

 ـــــ

ستی وقتی لبخند زد دلم لرزید سارا(..توفکررفتم گفتم بابا اون اینقد دخترخوشکل پیشش هستن که توتوچشمشم نی)

شیطون شده بود مانتومودراوردم که بازمات من بود بخودم نگاه کردم یکم ازجلوباز بود ولی برامن عادی بود ولی ازپشت 

 ...بازبود ازش رد شدم که باصداش سرجام میخ کوبم کرد

.: 

 صبر کن جلو رفتم گفتم این چیه پوشیدی؟؟پویا(..داشت میرفت اما بادیدن لباس بازش ازپشت عصبی شدم بلند گفتم )

 ــــــ

سارا(.وااین چی گفت؟ خوبه اون عشقش انگار چیزی نپوشیده بوده هاا گفتم شما به عشقتون برس خواستم برم که دستمو )

 گرفت منو چسبوند به در هردو دستمو باالسرم گرفته صورتش مماس صورتم بود قلبم داشت ازضربان زیاد می ایستاد به

چشمام خیره شده بود بعد نگاهش رو لبم رفت اب دهنمو قورت دادم میخواستم بگم برو کنار ولی نتونستم چون لبش 

رولبم قفل شده بود همینجور داشت میبوسید دیگه نتونستم خودمو کنترول کنم یکم لبمو تکون دادم بعد منم همراهیش 

م سیر نمیشدم بلخر لبشو ازلبم جدا کرد چشماش خمار بود کردم واقعا لذت بخش بود انگار باتمام وجودم تشنه بود

 .. چشمای منم بدترازاون بود یک بوس دیگه کرد که به ثانیه نرسید لبشو برداشت خیلی اروم گفت

 ـــــــــ

 پویا(.وقتی همراهیم کرد انگار توآسمونا بودم لبموازلبش جدا کردم سیر نشده بودم دوباره یک بوس کردمش بعد اروم)

 گفتم چرااین لباسو پوشیدی این که همه ی کمرت پیداس کتی نداری روش بپوشی ؟؟

 ــــــ

 .. سارا(..لحنش اینقد اروم بود که دلم براش سوخت خیلی اروم گفتم نه نیو اوردم باحرفش جاخوردم)

 ــــــ
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 .. ننپویا(..پس بااین وضع مجبوریم پاین نریم نمیخوام مردای اینجا اینجوری توروببی)

 ــــــ

سارا(..توفکر رفتم مگه عشقش این پاین نیست اصال چرا این به من گیر داده خاک توسرت سارا بازم وادادی پرو شد )

حتما باعشقش قهرکرده امده پی تو ولی من دوباره دلم میخواد بوسم کنه خجالت بکش ساره بخودم امدم گفتم من اینجا 

م بیرون میدونم اگه میموندم حتما منو میکشت خیلی اروم ازپله ها حوصلم سر میره بدون نگاه خیلی تند ازدر اتاقش رفت

 ..امدم پاین که دیدم دستش روکمر بود یاخدا کی بهم رسید کنارگوشم گفت

 ــــــ

 پویا(.. به نفعته کنارم باشی وگرنه جلو جمع همون کار تواتاقو باهات میکنم پس ازکنارم تکون نمیخوری)

 ــــ

صم گرفت داره زور میگه اما نمیدونم چراته قلبم انگار کارخونه قند راه انداختن حیاکن سارا کنارش سارا(..ازکارش حر)

بامهمونا سالم علیک میکردیم مجبور بودم هرجا میرفت منم باید مثل جوجه اردک دنبال مامانش میرفتم سولناز کنارمون 

د وشروع کرد احوال پرسی منم جوابشو میدادم به پویا امد عجیب بود هیچی نمی گفت بادیدن سعید لبخند زدم کنارمن ام

نگاه کردم اخم کرده به منو سعید نگاه میکرد چندساعتی گذشت تااین که سعید بهم گفت بیاحیاط منم بدونه اجازه گرفتن 

اری ازپویا رفتم براچی اجازه بگیرم کی من بود فقط یک ریس بود منم کارمندش بخودت دروغ نگو سارا توهم دوستش د

اینو ازحسادت کردنات معلوم بود توحیاط کنار سعید بودم یهو روزانو نشست ویک جعبه در اورد اونو باز کرد هنگ انگشتر 

 .. توی جعبه بودم که گفت

 ــــ

 سعید(..حاضری بامن ازدواج کنی ؟؟)

 ــــــ

 ..خاستگاری ازسارا زمان برام ایستادپویا(..شک کردم سارا چرارفت رفتم دنبالش که توجام خشکم زد باصحنه ی )

.: 

نفسم تنگ شد یادم رفت چجوری نفس میکشن به صورت خندون سارا نگاه کردم راضی بود راضی نبود نمیخندید 

اینقدباشوق به سعید نگاه نمیکرد داشت اشکم درمیومد تحملش سخته عشقت بایکی دیگه ازدواج کنه دیگه چیزی نمیدیدم 

دیگه چیزی واسم مهم نبود حتی نگاه متعجب سارا ازشون رد شدم به بیرون خونه رفتم باپای پیاده  اشکام مزاحمم بودن
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واقعا چرا اینجوری شدم خدا چراکسانی که دوست داشتم ازم دور میکنی اشکام همینجور میریخت به ادمای دوره ورم 

تن درست میشه یعنی اینقد داغون بودم اینقد توجه ای نمیکردم چند بارم بهشون برخورد کردم که یافحش میدادن یامیگف

 .. راه رفته بودم که پاهام دیگه نای نداشت کناره یک تاالر عروسی نشستم که نگهبانش کنارم امد

 ـــــ

 نگهبان(..چیزی شده باباجون؟؟)

 ـــــ

میگفتم جلو چشمم ازعشقم خاستگاری کردن دستامو روی چشمام (.فقط سکوت کردم چی میگفتم چی داشتم بگم پویا)

کشیدم اما بازم اشک می امد اون لحظه ازچشمم دور نمیشد میخواستم بلند شم اما دست نگهبان روشونم امد منو دوباره 

 ..سرجام نِشوند

 ـــــ

ت معلومه به عشقت نرسیدی حالت دقیقاً حال اون روزای جونیم بود منم عاشق شده بودم نگهبان(..بشین باباجون ازحال)

عشقم توهمین تاالر عروسی کرد بخودم قول دادم دیگه ازدواج نکنم و اشتباهم همین بودچون نگفتم عاشقشم جلو چشمم 

میبینی نگهبان شدم خیلیا جلو همین ازهمین جارد شدن منم دیگه نتونستم ازاینجابرم واین باعث شداینجا کار کنم منو 

تاالربه عشقشون نگاه میکردن وهیچ کاری نمیکردن اون زمان من هیچ وقت حرف دلمو بهش نگفتم ولی بتو نصیحت 

 .. باباجون بروبهش بگو تاازدواج نکرده بروتا توهمین تاالر عروسیتو ببینم

 ــــ

ت دیگه ای داشته باشم ممنون پدربزرگ یک ماشین گرفتم به پویا(..قصه ی غمگینی داشت بخودم امدم شاید یک فرص)

 .. سمت خونه رفتم مهمونی تموم شده بود بامجید روبه روشدم

 ــــ

مجید(..معلومه کجای چراچشمات قرمزن گوشیتو چرا جواب نمیدی یهو کجا رفتی همه رو نگران کردی بخصوص سارارو )

 .. که داشت از دلشوره میمرد

 ــــ

 ..درست شنیدم سارا امااون که سعیدو میخواست واقعا سارا نگرانم بود؟پویا()

 ــــ
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 مجید(..خری دیگه مگه بهش نگفته بودی عاشقشی ؟؟)

 ـــــ

 .. پویا(..نه فرصت نشد بگم قبل ازاین که بگم سعید خاستگاری کرد)

 ــــــــ

 مجید(..ولی سارا بهش جواب داد)

 ــــ

 پویا(..پس بله روداده روزانو هام افتادم دستامم روسرم)

 ــــ

 .. مجید(..اره جوابش منفی بود سعیدم باعصبانیت ازدر رفت بیرون)

 ــــ

پویا(..چــی منفی بلند شدم مجیدو بغل کردم خدایا شکرت رفتم داخل سویچو اوردم به سمت ماشینم رفتم باعجله به )

 .. یاشکرت به درخونش رسیدم زنگو زدمسمت خونه سارا میرفتم خدا

 ــــ

سارا(..وقتی اشک پویارو دیدم دلم لرزید تحمل نداشتم اشکشو ببینم ولی خیلی زود ازمن رد شد من مات در بودم ازسعید )

عذرخواهی کردم که اینم باعثبانیت ازپیشم رفت منم گوشی رودراوردم هرچی به پویا زنگ زدم جواب نمیداد داشتم 

رانی میموردم به مجید اقا گفتم اونم زنگ زد خاموش بود دیروقت بود رفتم خونه توخونه چندبار زنگ زدم ولی ازنگ

 .. خاموش بود وقتی زنگ درو زد سریع باز کردم نفهمید چی پوشیده بودم وقتی درو بازکردم منو توبغلش گرفت

.: 

شتم تادروبازکرد بغلش کردم سرش روسینم بود واقعا پویا(..دیگه تحمل نداشتم چندماه بود حسرت بغل کردنشو دا)

 .. عاشقش بودم انگار یک عمر ندیدمش وتازه اونو پیداکردم صداشو شنیدم خندم گرفت

 ـــــ
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سارا(..وقتی بغلم کرد صدای ضربان قلبشو میشنیدم انگار اهنگ پراحساسی توی گوشام میشنیدم ارامش بخش خیلی )

م له میشدم اخه منو بدجور بغل کرده بود انگار میخوان منو ازش بدوزدن خندم گرفت گفتم ارامش بخش بخودم امدم داشت

 .. دارم له میشم رحم کن اقای ریس

 ــــــ

پویا(..وقتی ازبغلم جداش کردم به صورتش نگاه کردم که اشاره به در کرد یعنی باید ببندمش درو بستم دوباره ماته )

چشمای گربه ایش شدم صورتشو قاب گرفتم ولبشو بوسیدم وچشمامو باز کردم پیشونیم روپیشونیش گذاشتم صداش 

 .. کردم سارا

 ـــــــ

اره باید اعتراف کنم عاشقش شدم دیگه نمیتونم به دلم دروغ بگم باصدای اروم گفتم  سارا(..وقتی صدام کرد دلم لرزید)

 .. جانم

 ــــــ

 پویا(..من عاشقتم سارا)

 ــــــ

سارا(..بااعترافش تپش قلبم بیشتر شد لبخند زدم منم گفتم منم عاشقتم بااین حرفم منو بوسه بارون کرد بلند میخندیدم )

سالن میچرخوند بسه پویا سرم گیج رفت دوباره نگاهم کرد مثل دختر کوچیکا تو بغلش بودم لبمو  اونم میخندید منو دور

 بوسید منو گذاشت زمین بغلم کردگفت

 ـــــــ

 ..پویا(.. فردا کاردارم باید برات حلقه بخرم خیلی کار دارم باید برای عروسیمون برنامه بچینم باحرف سارا بخودم امدم)

 ـــــ

..خندم گرفت چقد هول بود بهش گفتم االن استراحت کن تافردا خدا بزرگه خالصه بزور راهی خونش کردم سارا()

 ... باخوشحالی گرفتم خوابیدم

 ـــــ
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پویا(..خیلی خوشحال بودم رفتم حموم کردم خداروشکر خونه تمیزبود کاره مجیده به اینه انگاه کردم چشمام قرمز بود )

 ... ابیدمباخستگی زیاد گرفتم خو

 ـــــ

سارا(..صبح خیلی سرحال بودم باشوق رفتم شرکت هنوز نیومده هرثانیه انگار یک عمرمن بود که میگذشت بلخرامد بلند )

 .. شدم بالبخند سالم کردم که بااشاره گفت بیااتاق منم رفتم اتاقش

 ــــ

پویا(.توترافیک گیرکرده بودم بلخره رسیدم شرکت سالم دادم گفتم بیا اتاق دراتاقو بست دوباره بغلش کردم روژ لبش )

زیاد بود که بابوس کردنش یکم ازش کم کردم اگه دوباره روژت زیاد باشه بامن طرفی هاا نمیتونستم جلو خودمو بگیرم 

 .. واقعا ناز بود

 ــــ

االن کارمندا شک میکنن گردنشو بوسیدم ازبغلش امدم بیرون به کارم مشغول شدم هروز همینجوری  سارا(..من دیگه برم)

پیش میرفت عاشقو عاشقتر بلخره امروز قرارشد بریم حلقه بخریم اخه من نمیرسیدم باهاش برم بازار چون باید موسیقی 

 ... به پویا گفتم این عالیه این حلقه روبگیرروبه بچه ها یاد میدادم تاسره نمایش اماده باشن امروز وقتم ازاده 

 ــــــ

 ...پویا(..باشه عزیزم اقااینو میبریم)

 ـــــ

سارا(..وای گوشیم توماشینه پویا االن میام گوشیم توماشینه به سحرزنگ بزنم میام..به سمت ماشین که اونور خیابون بود )

 ...یادم نیسترفتم تااینکه ماشین باسرعت به سمتم امد دیگه هیچی 

 ـــــ

 ...پویا(.باصدای جیغ سارا حلقه ازدستم افتاد)

.: 

پاهام بزور تنه سنگینمو میکشیدن جمعیتو جداکردم باجسم خونیه سارا روبه رو شدم رو زانوافتادم سره سارای من که 

می افته باهام اینجوری شوخی درخون چهرشو پوشونده بودتوبغلم گرفتم زار زدم سارا بلند شو بلندشو ببین اشکم داره 

نکون بلندشو دیگه هنوز کارداریم نصف خریدامون مونده بلندشو خانمی بلندشو بادادگفتم بلند شو منو ببین بهم نگاه کن 
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مگه نگفتم هیچ وقت چشمای گربه ایتو ازم نگیر ببین خیلی بدقولی دختر من عاشقتم اینجوری بهم قول دادی تاابد کنارمی 

ساراروازمن جدا کردن ولش کنین زن من حالش خوبه داره بامن شوخی میکه مگه نه سارا بلندشو بگو شوخیه  بلندشو بزور

 .. بلندشودیگه داری اذیتم میکنی سارارو تو اورژانش بردن منم همراهش رفتم حالم بدبود اینقد بدکه ازحال رفتم

 ــــــــ

 مجید(...پویا پویا خوبی ؟)

 ـــــــ

پویا(..چشمامو اروم باز کردم یکم تار میدیدم کم کم تصویر مجید واضح شده دستمو به سمت صورتم اوردم که اخم رفت )

 هوا نگاه کردم دیدم یک سِرم بهم وصله دور اطرافمو نگاه کردم مجید من چرا اینجام ؟؟

 ــــــ

 مجید(..هیچی فشارت افتاده بود االن خوبی ؟)

 ــــــ

ه خوبم وای مجید خواب بدی دیدم خواب دیدم سارا تصادف کرد نمیدونی چی بهم گذشت به مجید نگاه کردم پویا(..ار)

 خواب بود مگه نه؟

 ــــــ

 مجید(..فعال استراحت کن حالت خوب بشه)

 ــــ

 پویا(..مجید من حالم خوبه جوابه منو بده نگو خواب نبود واقعی بود)

 ـــــ

 نبود واقعی بود مجید(..متاسفانه خواب)

 ــــ

 .. پویا(...حالم دوباره بدشود سِرمو ازدستم کندم کجاس سارای من کجاس)

 ـــــــ
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 مجید(..اروم باش بیا بشین تواالن حالت خوب نیست بیا پویا میگم بیا بشین)

 ـــ

پویا(..میگم سارا کجاس مجید من کجا بشینم عشقم داره جون میده من بشینم مجیدو پس زدم رفتم دنبالش گشتم سارا )

 کجای سارا همه ریخته بودن توبخش باصدای بلند گفتم کدوم اتاقه ؟

 ـــــــ

 مجید(.باشه من میبرمت ولی نگران نباش)

 ـــــ

قلبم داشت کند میشد عشقم اینجا چکار میکنه پشت شیشه های ای سی یو بودم  l.c.uپویا(..ممنون مجید منو برد توبخش)

وسارارو بااون همه دستگاه که بهش وصله نگاه کردم باورم نمیشه باورم نمیشه این سارای منه پاهام سست شد که مجید 

خره مجید منو برد پیش سارا به دادم رسید وزیر بغلمو گرفت به مجید نگاه کردم مجید منو ببرپیشش خواهش میکنم بل

صداش زدم سارا چشماتو باز کن پویات امده مگه نمیگی عاشقمی پس چرا چشماتو واسه عشقت باز نمیکنی دستای ظریفشو 

گرفتم بوسیدم اشکام روی دستاش می افتاد دستای که ازشدت تصادف زخمی بودنو ناز کردم هق هقم رفت هوا مجید 

 .. ان گریه میکردم دسته کسی روی شونم امد بهش نگاه کردم بابابادیدن من رفت بیرون من همچن

 ـــ

 نیما(..پسرم امیدت بخدا باشه بیا بریم بیا)

 ــــ

پویا(.بااکراه منو ازسارا جدا کرد مامانمو دیدم که اشک میریخت مجیدکه هیچ وقت چشمای قرمزشو ندیده بودم امروز )

کما بود معلوم نبود کی بیدار میشه هروز من شده بود ازخونه به بیمارستان دیدم حتما اونم گریه کرده سارای من تو

ازبیمارستان به خونه یک ماه اینجوری میگذشت هروز میومدم ازسارا نگهداری میکردم مامانمم کمکم میکرد شباباسارا 

رستان زدم بیرون کل حرف میزدم ولی اون حتی یک کلمه هم نمیگفت هنوز چشماشو بسته طاقتم تموم شده بود ازبیما

راهو گریه کردم اینقد رفتم تا بخونه رسیدم به سمت حمام رفتم دوشو باز کردم رفتم زیردوش اشکم دوباره جاری شد 

داد زدم خداااااا چراسارای من هاااان چراااااا اینقد داد زدم حس کردم هنجرم سوخت توحموم نشستم چندساعتی مات 

بودم ازحموم بیرون امدم به اینه نگاه کردم ریشم بلندشده بود صورتم الغر شده بود  بودم بخودم امد یک ساعت توحموم

 چشمام قرمز ازاینه رد شدم باگریه خوابم برد...تااینکه

.: 
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 .. گوشیم زنگ خورد خواب الود گفتم الو??:?ساعت 

 ـــــــ

 .. مجید(..سالم پویا یخبر خوش زود بیا بیمارستان)

 ــــ

 پویا(..نفهمیدم چجوری خودمو به بیمارستان رسوندم مجیدو دیدم به سمتش رفتم چیشده مجید؟)

 ــــ

 مجید(..سارا بهوش امده تبریک میگم)

 ــــ

پویا(..ازبغل مجید بیرون امدم باهم به سمت بخشی که سارارو بردن رفتیم سارا مات دیوار بود ازخوشحالی بغلش کردم )

بود به مجید نگاه کردم مجیدم گفت عادیه دستای سارارو گرفتم بوسیدم هیچکسو نمیدیدم صورتشو اما اون خیلی سرد 

بوسیدم سارا خوبی فقط نگاهم کرد بعد به دیوار نگاه کرد یکم نگران بودم ولی اینقد خوشحال ازاین که دوباره چشماشو 

استم ازپیش سارا برم اما صورت مجید منو نگران باز کرده بودم که نگرانیم برطرف شد مجید امد منو صدا زد که نمیخو

 ... کرد به سمتش رفتم گفتم چیشده

 ــــ

 مجید(..پویا ازحرفی که میزنم هول نشو چیز عادیه)

 ـــــ

 پویا(..مجید بگو چیشده واضح بگو متوجه نمیشم ـ)

 ــــــ

 .. مجید(..میدونی که سارا ضربه ی بدی به سرش خورده ویک ماه توکما بوده واین امرعادیه)

 ـــــ

 پویا(..زود بگو چه مشکلی پیش امده)

 ــــ
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 مجید(..راستش سارا دوچاره فراموشی شده البته نگران نباش به مرور زمان حافظش برمیگرده)

 ـــــ

خراب شد.یعنی سارا منو نمیشناسه به سارا نگاه کردم مات دیوار بوده تحملش سخته پویا(باحرف مجید انگار دنیاروسرم )

خیلی سخت چندروزه سارارو توخونم اوردم خودم هروز ازش مراقبت میکنم دهنتو باز کن افرین دخترخوب تموم شد 

 حاال بگیر بخواب

 ـــــــ

سفیدبود یک سرم توی دستم چراهیچی یادم نمیاد دوتا  سارا(..چشمامو باز کردم من کجام به اطرافم نگاه کردم همجا)

پسر امدن یکی روپوش پوشیده بود یکی تامنو دید منو بغل کرد وهی منو میبوسید بایک اسمی منو صدامیزد سارا؟ یعنی 

ا اسم من سارا هست مات دیوار شدم این اسم برام انگار اشناس چندروز توخونه ی این پسر که االن فهمیدم اسمش پوی

هست زندگی میکنم خیلی مهربون بهم غذاودارومیداد ازش خوشم میاد نمیدونم چرا ولی باهاش احساس امنیت میکنم من 

چه نسبتی بااین پسر دارم خواهرشم زنشم توش موندم خسته بودم خیلی خوابم می امدبراهمین چشمامو بستم دیگه 

 ..نفهمیدم چیشد

 ـــــ

بچه کوچیکا گرفته خوابیده کنارش روتخت نشستم موهای بازشو اروم نوازش میکردم روی پویا(..داروی سارارودادم مثل )

تخت کنارش لم دادم شروع کردم به ناز کردنش خیلی خوشحالم که ساراکنارمه وداره نفس میکشه موهای روی صورتشو 

ار لبشو بوسیدم که باعث پشت گوشش دادم که یکم تکون خورد وچشماشو بازکرد منو دید من مات چشماش شدم بی اختی

 ... شد تعجب کنه لبخند زدم خوب خوابیدی خیلی وقته صداشو نشنیدم تاایکه صداش درامد

.: 

سارا(..خواب بودم که حس کردم یچیزی توصورتم تکون خورد چشماموباز کردم که پویاروکنارم دیدم که لبش رولبم )

قتی بوسم میکنی بهم ارامش تزریق میکنی تااینو گفتم لبخند گذاشت وبوسم کرد لبخندش جذاب بودباپروی بهش گفتم و

شیطونی زد ولبشو دوباره رولبم گذاشت اینبار بیشتر می بوسید منم ناخوداگاه همراهیش کردم که تنشو روتنم امد دستامو 

نگ بودم روی موهاش فروبردم ومشغول بوسیدن شدیم به نفس نفس افتاده بودیم که یهو از من جداشد ورفت بیرون ه

چرااینجوری کرد ولی خیلی خوب بود ارامبخش بهم تزریق کرده بود دوباره خوابیدم چندروز که حالم خوب شده بود 

میتونستم راه برم پویا خونه نبود منم ازفرصت استفاده کردم وخونه رو دید زدم به یک پیانو خیره شدم چقد قشنگ بود 

ی جایگاهی که موسیقی میزنن نشستم دستامو ازاول تااخر پیانو کشیدم که اما حیف بلد نبودم چجوری باهاش کار کنم تو

صداش کمو زیاد میشد ازاین کار خوشم امد چندبار اینکارو کردم که حس کردم یکی پشت سرمه باترس نگاه کردم دیدم 
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بلند شدم گفتم بشین پویاس نفسی ازسوی اسودگی کشیدم بهش گفتم بیا ببین خیلی عالیه میتونی بزنی که باسر گفت اره 

 .. ببینم چجوری میزنی

 ـــــــــــ

پویا(..رفتم مغازه یکم خرید کردم خیلی سریع به خونه برگشتم وقتی داخل شدم تعجب کردم فکرکردم یادش امده ولی )

مدم جلو باحرفاش ناراحت شدم چیزی یادش نیست اما وقتی مثل بچه ها ذوق داشت باپیانو براش اهنگ بزنم لبخند زدم وا

که اون پاین نشست ومنم روبه پیانو نفسمو بیرون دادم بهش نگاه کردم بعد چشمامو بستم وشروع کردم ..ـ غبار غم گرفته 

شیشه ی دلم شکسته عادت همیشه ی دلم دوباره ازکنارگریه رد شدم به جای تودوباره باخودم بدم کنارمی غمامو کم 

خلوت خودت نمیبری ی عمره بی دلیل ازم تو دلخوری ی عمره من کناره تو  نمیکنی ی لحظه هم نوازشم نمیکنی منو به

قدم نمیزنم ی عمره میشکنم ی لحظه دم نمیزنم ی عمره حسرتم فقط یکم محبته ی عمره بودنت کناره من ی عادته باید 

ندارم ی روز تموم خونه بشه دوباره عاشقم شی باید بشه مثل گذشته هاشی باید بتونمو دوم بیارم دوستت دارم که چارای 

غرق خنده بود نمیشه دلخوشیم تموم بشه خیلی زوددلم میخواد نگاهم کنی یجوره خاص همون جوری که اون روزا دلم 

میخواست دلم میخواد دوباره باورم کنی بفهمی معنی نفس کشیدنی دلم میخواد ببینی من کنارتم دلم میخواد بفهمی بی 

نمیزنم ی عمره میشکنم ی لحظه دم نمیزنم ی عمر حسرتم فقط یکم محبته ی عمربودنت قرارتم ی عمره من کنارتو قدم 

کنارمن ی عادت باید بشه دوباره عاشقم شی باید بشه مثل گذشته هاشی باید بتونم دوم بیارم دوستت دارم که چارای ندارم 

ل زده بود اشکامو پاک کردم رفتم ))اهنگ اززنده یادمرتضی پاشای(( به سارانگاه کردم اشک تو چشماش بود بهم زو

سمتش که باعث شد بلند شه به چشمام خیر شددستامو روی گونش کشیدم گفتم منو ببخش که اشکتو دراوردم نبینم دیگه 

 .. گریه کنی لبشو بوسیدم ورفتم که

 ـــــ

سارا(.وقتی چشماشو بست منم چشمامو بستم وقتی میزد ی تصاویری ازذهنم میگذشت وقتی صداشو بااهنگ شنیدم )

تصویرابرام واضح شدن باهرنتی که میزد انگار گذشتم جلو چشمم می امد وقتی تموم کرد بخودم امد چشماش بارونی بود 

م گرفت که امد اشکامو پاک کردبه چشماش خیره چقد عوض شده چه سختی کشیده ریشاش بلند شده الغرترشده گری

شدم چقد غمگین بود وقتی رفت گفتم پویا که باتعجب بهم نگاه کرد گفتم چراریش گذاشتی دهنش ازتعجب بازشد خندم 

گرفت امدم جلو گفتم اقای ریس من شوهر ریش دار خوشم نمیادهاا دیگه داشت به مرز سکته میرفت بیشتر خندیدم 

 .. ادم امدهاا یهو امد سمتم منو توبغلش گرفتگفتم همه چی ی

.: 

پویا(..وقتی گفت ریس هنگ کردم فکرکردم اشتباه شنیدم دوباره حرفشو ادامه داد که چراریش گذاشتم ازتعجب دهم )

بازشدچی شنیدم مگه منو یادش امد باگفتن همه چی یادم امده دیگه داشتم بال درمی اوردم به سمتش رفتم وبغلش کردم 
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رق بوسش کردم یک دور دورسالن چرخوندمش خندش سکوت خونه رو شکست اونو زمین گذاشتم به چشماش خیره غ

شدم فدای خندهات عشقم بااین حرفم سرش پاین اورد خندم گرفت چیشد مثال خجالت کشیدی ؟بادستش به بازوم زد 

نی چه بالی سرم امد باانگشتش جلو بیشتر خندم گرفت توبغل گرفتمش بهش گفتم دیگه هیچ وقت نگرانم نکن نمیدو

 .. حرف زدنمو گرفت

 ـــــ

سارا(. حرصم داد به بازوش اروم ضربه زدم که منو تواغوشش گرفت بازم صدای ارامش توگوشم شنیدم تپش قلبش ادمو )

باعث  مست میکرد باحرفی که زد به چشماش خیره شده بودم دیگه نمیخواستم چیزی بشنوم انگشتمو رولبش گذاشتم که

شد انگشتمو ببوسه لبخندی زدم که باعث شد از زمین کنده شم ومنو برد تواتاقش خیلی اروم منو روتخت خوابوندخواست 

 .. بلندشه که دستامو دورگرندنش محکم گره کردم شیطون امده بود توجلدم به لبش نگاه کردم بعد به چشماش

 ـــــ

 دستت ندادمپویا(..دختر باز شیطون شدی بزاربرم تاکار )

 ــــ

 . سارا(..مثال چه کاری)

 ــــ

 .. پویا(..خندم گرفت میخوای بدونی چه کاری)

 ـــــ

سارا(..به حرفی که زدم فکرکردم وییی سارا باز خل بازی دراوردی بخودم امدم به چشماش نگاه کردم شیطون شده بود )

منو بوسید تابه نفس نفس افتاده بودیم چشماش خمارشده بود  بی اراده لبخند زدم که باعث شد لبش رولبم قفل بشه اینقد

 ... صداشو شنیدم که گفت

 ـــــ

پویا.(..سارا خیلی تحمل کردم دیگه نمیتونم به چشمای سارا نگاه کردم من واقعا عاشق چشماشم اجازه میدی باحرفش )

 دنیامو کامل کرد ...ــ

 ــــــ
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سارا(..دلم براش سوخت وقتی اینجوری ازم درخواست کرد دلم لرزید منتظر اجازی من بودکه گفتم من متعلق به توام )

چند ساعتی بادنیای دخترونم خداحافظی کردم قرار شد یکشنبه اینده بریم محضر عقد کنیم من عروسی نخواستم فقط 

گره میگم من این مدل مورونمیخوام اما بخرجش نمیرفت میگه جمع خانوادگی بس بود االن یک ساعته دارم به این ارایش

این مد روزه توهچی نمیدونی توکارم دخالت نکن منم دخالت نکردم تا یک اتو ازش بگیرم همینجا موهاشو بکنم دیونم 

م حرف تودهنم دیگه باحرفه ارایشگره بخودم امدم بلند شدم خودمو تواینه ببینم تا یک دعوا راه بندازم به اینه نگاه کرد

ماسیت این منم واو واقعا دستش طال باورم نمیشه این من باشم خانم شما استادواقعا شاهکار کردی من دیگه غلط بکنم 

توکار شما دخالت کنم بالبخند رضایت مندانه ازش تشکر کردم به مادر پویا نگاه کردم که مات من شده بود خندم گرفت 

 چطور شدم مامانی ؟؟

 ــــــــــ

 مبینا(..عالی شدی دختر پسرم سکته نکنه خوبه عزیزم بزار اسپند دود کنم)

 ـــ

پویا(..بادیدن سارا توجام خشکم زد واقعا خوشکل شده بود دروبراش باز کردم وسوار ماشین شدیم به باغ رسیدیم کلی )

اد نشستیم همه به همون تبریک دود اسپند قربون صدقه های مامانم دستای سارارومحکم گرفتم وتوی جایگاه عروس دام

 گفتن دمه گوش ساراگفتم خانم خوشکله نبینم غمگین باشه

 ــــــ

سارا(..جای مامان بابا مادربزرگ خالیه بااین که گفتم عروسی نمیخوام ولی پویا قبول نکرد عاقد بار سوم ایاوکیلم منم )

وت مجید امد خندم گرفته بود مجید همش سربه سره صدامو صاف کردم گفتم بااجازی بزرگترها بله صدای کِل ودستو س

 سحر میزاشت به پویا نگاه کردم اونم دقیق مثل من بهشون نگاه میکرد تااین که بهم نگاه کرد لبخندی به صورتش پاشیدم

 ـــ

 .. پویا(...وقت رقص بود منو سارا داشتیم میرقصیدیم که مجید امدگفت)

 ـــــ

 م باعشقم برقصممجید(..ساراخانم میشه من)

 ـــــ
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سارا(..عشقتون؟ پویادمه گوشم گفت مثال پویا عشقشه وای دیگه نتونستم جلو خندمو بگیرم بهش گفتم دیگه عشقتون )

 .. نیست عشق خودمه خوده خوده خودم به پویا نگاه کردم که منو رولبم بوسید صدای مجیدو شنیدم

 ـــــ

مجید(..حداقل به دوستت بگو بامن برقصه همش بامن دعواداره نمیدونم چرا اینجوری میکنه من خودم عشق داشتم ازم )

 بردیش حاال من نمیدونم باید یک عشقی واسم پیداکنی

 ــــ

گفت  سارا(.خیلی بامزه حرف میزد بهش گفتم برو کارخودته من ازپس سحر برنمیام بادلخوری ازمن دور شد که پویا)

عادیه این عکاس همش میگفتن اینجوری کنین اونجوری کنی حالم داشت بهم میخورد سریع دویدم ته باغ هرچی تومعدمه 

رو انداختم بیرون پویا بانگرانی امد گفتم چیزی نیست چندوقتی اینجوری میشم مجیدو صدا زد نبضمو گرفت سحر ماته 

منم هنگ بودم که مامان پویا کل کشید تازه دوهزاریم افتاد من باردار  کاره مجید بود که باخنده گفت چیزی نیست مبارکه

بودم ازخجالت سرخ شده بودم پویا همش میخندید من لبمو گاز گرفته بودم ابروم رفت وییی سرمو باال اوردم که همه زدن 

وست ماهم خل بود زیرخنده منم خندم گرفت سحرو دیدم که به مجید نگاه میکرد فهمیده دکتره ازش خوشش امده د

االن اون باید بره دنبال مجید چون بدون نگاه ازسحر رد شد که سحرم دنبالش رفت منو پویا بهم نگاه کردیم زدیم زیر 

 .. خنده

پویا(..سحرو مجید باهم عقد کردن براشون ارزوی خوشبختی کردیم منو سارا صاحب دوبچه ی دوقولو شدیم اسمشونو )

 گذاشتیم شادی وشایان

 ـــــــ

 شادی(.هییس ساکت باش شایان وگرنه میفهمن)

 ـــ

 شایان(..خیلی خب بابا من باید حال اینارو بگیرم امدن شادی باشمارش من ابو بنداز روشون یک دوسه ویییش فرار کن)

 ـــــ

 شادی( وای هردوشون خیس اب شدن خخخ بیا بریم خونه تا بابا مامان نفهمیدن)

 ـــــ

 دوتا کجا بودین ؟؟ سارا(..شما)
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 ـــــ

 شایان(.ماداشتیم به گال اب میدادیم مگه نه شادی)

 ــــــــ

 شادی(..اره مامان راست میگه شایان بریم باال)

 ـــ

سارا(..ازدست این دوتا خواستم برم بیرون که تلفن زنگ زد الو بله ببخشید توروخدا خودم تنبیهشون میکنم مرسی ممنون )

 بازم عذر میخوام خدانگهدار تلفنو قطع کردم چشمامو بستم بلند داد زدم شاااایاان شااادی

 ــــ

 شایان(.وای لودادی)

 ـــــــ

 وندسشادی(.نه بخدا وای فاتحمون خ)

 ــــ

 .. سارا(..اونجاروهم تمیز کنین افرین اگه بازم ازتون شکایت کردن کل خونه روباید تمیزکنین)

 ــــ

 شایا(..همش تقصیرتوهست بااین نقشت)

 .ـــــ

 شادی(..نقشه ی من خوب بود فقط تورو دیدن توگند زدی)

 ــــ

 سارا(..هیس حرف نباشه بشورین)

 ـــ
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سالشونه وای وقتی بزرگ بشن چی میشن خدارحم  9پویا(..بله اینم ازدوقولوهای وروجک ما خودتون که دیدن اینا هنوز )

کنه منم هنوز نفهمیدم پدربزرگ مادربزرگ چجوری تودره افتادن صدای زنگ در امد ببخشید بچه ها برم ببینم کیه بله 

 یکنم مرسی ببخشید خداحافظ شاااادی شااااایان بیاین پاین ببینمببخشید نه حتما بهشون میگم مرسی خودم دعواشون م

 ـــــ

 شادی ( وای توکاری کردی ؟)

 ــــــــــــ

 شایان(.نه توچی)

 ــــ

 شادی(..منم نه)

 ــــ

 پویا(..چکارکردین باز همسایه ها شاکی شدن)

 شایان(..من هیچکاری نکردم)

 ـــ

 شادی(..منم کاری نکردم بابا ماهیچکاری نکردیم)

 ــــ

پویا(..پس همسایه چی میگه الستیکای ماشینش پنجر شده بوده اینه ی ماشینش گِلی کردین تواگزوزش پوفیال زاشتین )

 هااا

 ــــ

 شادی(.. خخخخ حال کردی چجوری به فکرم رسید تواگزوز ماشینش پوفیال بزارم)

 ــــ

 که چیزی نیست بابا وقتی داشت روغن عوض میکرد یک پاکت نمک گذاشتم شایا(..این)

 ــــ
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 پویا(..که هیچ کاری نکردین برید چندبار ازمشقتون بنویسید ازناهارم خبری نیست)

 ـــ

 شایان(.خنگ همش تقصیر توهست لومیدی)

 ـــ

 شادی(.من خنگم کی بود ازافتخاراتش حرف میزد)

 ــــ

پویا(..بادوتاتونم باال مشق زود هوف ببخشید بچه ها چی داشتم میگفتم اهان داشتم میگفتم ببخشید زنگ در دوباره زده )

شد دروباز کردم همه همسایه ها جمع شده بودن خیلی شلوغ شده بود ازبچه هاهمه شاکی بودن خدا چکار کنم ببخشید 

اتو تموم کنم میبینین که همه همسایه ها از بچه هام شاکی شدن موفق بچه هاا مجبورم تمومش کنم بااین وضع نمیشه خاطر

 .. باشین

 ــــــــــــــــ

 شایان( اینبار مامان مارومیکشه )شادی(.اره شایان بیا یک نقشه ی بسرم زد)

 شایان (. نمیخواد دوباره نقشه بچینی همین نقشه هاته ماروبدبخت کرد حاال نقشت چیه)

و بزنیم به مریضی هستی ؟)شایان( هی تنهاراه هستم باید صورتامونو گرم کنیم وسایل مخفی درشون بیار شادی(..خودمون)

 )شادی(.شایان تخت داره میسوزه (()شایان( اخیش خاموش شد بدبخت شدیم()شادی( اره خیلی بدبخت شدیم

 :پــایان

 (m)ــ)نویسنده:نازی

 


