
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

که در کسری از ثانیه  است یاحساس که عاشق شدن، کنمیممن فکر 
 .کندیمآدم را دچار 

برق  تیهاچشم درونت. شودیمیک لحظه است که متالطم  اشهمه
ی احساس .شودیمو پایین  باال و لرزدیمو چیزی میان وجودت  زنندیم

 اما شیرین... آوردلهره یهیثانکمتر از یک 
و این  پشت تکرار... تکرار ی به تکرار آن لحظه.کنیمبعد تو شروع 

 پری زمان هایکسرکه کل چهارچوب بدنت از همان یک  شودیمباعث 
 کی ، عشق و عشق.عشق ؛شوندیمتمام اعضا و جوارحت  بعد .شوند
 ی سرتاپا عشق!اشده ینیبیموقت 

ی اعتیاد نیبیم آخرش همه چیز به همان یک کسر از ثانیه بستگی دارد.
 ی که هم شیرینی دارد و هم تلخی.ادیاعت ی!اکردهپیدا 

داستان شروع نشده  و شوندیمهم از آن یک کسر از ثانیه رد  هایبعض
در همان  زنندیماندکی هم هستند که هِی درجا  تعداد اما رسد؛یمبه پایان 

حس نوظهور تن و روحشان تا بعدتر  در .شوندیمکسر از ثانیه و دفن 
 جوانه بزنند.

 رشد ،شودیمپایان چه  کندینمجوانه که زدی دیگر برایت فرق 
اتفاقی هم که بیفتد و هر پایانی هم که در  هر ی.شویم بزرگ ی،کنیم

 ی...اکردهانتظارت باشد، مهم این است که تو شروع 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 انسان یبرا را دنیکش نفس یحت که بود فرسا طاقت و گرمقدر آن هوا
 که بود یااندازه به هم رطوبت و یشرج شدت یطرف از. کردیم سخت

 دختر. یفرستادیم تیهاهیر به آب با را هوا انگار ی،دیکشیم نفس یوقت
 در یجلو ،رنگ همان به یامقنعه و رنگ محل کارش یاسورمه اونیفرم با

و  کردیم نگاه ساعتش به مدام. بود ستادهیا طبقه سه یساختمان یورود
 هیشب و انداخته گل دشیسف هایلپ گرما شدت از. ابانیخ یانتها به بعد
 یقهی نیبرا  عرق یهادانه لغزش. بود شده دهیرس یفرنگگوجه به

 کمرش پشت یرهیت از یگاه. کردیم حس اشاداره فرم یمانتو یبرگشته
 .کردیم تحمل را عرق قطرات وارقلقلک چرخش هم

 ابانیخ یانتها به باز. بود مانیپش مانتواش ریز تنگ تاپ پوشیدن از
 که مانگو مارک چرم و رنگ اهیس فیک داخل از. نبود یخبر ،کرد نگاه
 چند با و آورد رونیب را لشیموبا یگوش بود، دوستش نیبهتر یهیهد

 نیآخر اب و گشود را آن قفل تلفن، یلمس یصفحه یرو حرکت چرخشی
 حوصلگیبی با شد وصل ارتباط تا. گرفت تماس سوم بار یبرا شماره
 :گفت

 نیا. دارم عجله گفتم که من ؟یتاکس نیا شدی چ! خانوم سالمــ 
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 .گرفتم تماس که باره نیسوم
 :گفت حالیبی یصدا با زن یمنش
 شما به خودشو که زدم زنگ بود ریمس راننده توی. خانم فرستادمــ 
 .برسونه

 کولر خنک باد ریز حاال که خیالیبی یمنش با کردن صحبت انگار! خب
 سپ .بدهد باد به را اشیپول شارژ که بود آن از ترفایده، بیداده لم یگاز

 .کرد قطع را تلفن یخداحافظیب
 یارفته در وارهز رنگ یانقره دویست و شش لیاتومب ،اثنا همان در

 شهیش پشت کتیات و راننده زن با دیدن خترد .کرد توقف ساختمان یجلو
 سمت حوصلهبی بود، شده حک یشرو آژانس اسم ،اهیس اینوشته با که

 کوچک یجعبه یتعداد اما با گشود؛ را عقب در عادت طبق .رفت لیاتومب
 :گفت یبوشهر ظیغل یلهجه با زن. شد مواجه وتریکامپ سیک کی و

 رفتم آژانسه یمشتر مال نایا شرمنده،. نیبش جلو ایب !خانوم دیببخشــ 
 اومدم ریمس یتو نیهم واسه ینفر هی شما گفتن .گرفتم لیتحو ییجا از
 .برسونم هم رو شما که

 جلو در .زد هم به محکم در را و کرد فوت را حرصش پر نفس دختر
 صورت دنید با زن. کرد پرت یصندل یرو بایتقر را خودش وگشود  را

 کرد میتنظ او سمت را لشیاتومب کولر یهاشبکه جهت دختر، یبرافروخته
 صورتش، به خنک باد خوردن با. گذاشت ادیز یدرجه یرو را کولر و

 :گفت تریآرام لحن با و شد کم تشیعصبان از یکم
 !شده رید کارم چون. برو تندتر لطفاــ 
 :گفت و گذاشت گاز یرو را شیپا زن
 !دارم عجله خودمم اتفاقاــ 
 :گفت دختر به رو زن لیاتومب گرفتن سرعت با

 .کننیم ممهیجر راه چهار سر! ببند کمربند لطفاــ 
 سمتبه  را آن و انداخت کمربند یتسمه پشت را دستش میلبی دختر

 ریز تاپ به مانتو حاال. انداخت یمنیا قفل در و کرد تیهدا بدنش چپ
 چندشش قدرو چه بود دهیچسب عرقش از سیخ بدن به هم تاپ و لباسش
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 !وضع نیا از شدیم
 سرعت با زن ی،ساحل ابانیخ به شدن وارد و چهارراه از گذشتن با

 هاآن از جلوتر یکم. بود داده رییتغ چهار به را دنده و راندمی یشتریب
 روشن و رهیت سبز هایخط با یژاپن یهاهندوانه که یرنگ یآب سانین وانت

 دختر! داشت هم یادیز سرعت البته و بود حرکت حال در کردیم حمل را
 نشسته آپارتمانش کوچک سالن در حاال کاش یا که کرد فکر خودش شیپ

 خنک خوب خچالی درون خورد کهیم را هاهندوانهاین  از یقاچ و بود
 .داد فرو را دهانش آب فکر نیا با. بود شده

 احساس با که کند چک را همراهش تلفن دوباره تا آورد نییپا را سرش
 .آورد باال را سرش راننده ادیفر و نیماش دیشد تکان
 شیپا زن. خورد تاب خودش دور به و شد منحرف رنگ یآب سانین

 و رفت در دستش از فرمان. بود کرده اقدام رید انگار اما زد؛ ترمز یرو را
 از ؛رفت برق چراغ ریت طرف به و شد منحرف راست سمتبه  نیماش
 با در شدت به و آمد هاآن سمت چرخش دور مین کی با هم وانت یطرف

 .رفت حال از اشنهیس یقفسه در درد احساس با دختر. کرد برخورد راننده
 


