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 جرات یا حقیقت؟نام کتاب : 

 nafasنویسنده : 

 کاری از رمان سیتی

 ما  تلگرام کانال

romancity@ 

 

 ایدی اینستاگرام 

Roman.City 

 

 وبسایت رمان سیتی

city.ir-Roman 

 

 

https://telegram.me/romancity
https://telegram.me/romancity
http://instagram.com/_u/roman.city
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  nafas_me |؟!  قتیحق ایجرات 

 

 «میاهلل الرحمن الرح بسم»

 

 

 ::مقدمه::

 

 

 !؟قتیحق ای جرئت

 

 

 

 ...سابدیم شانیچهره و موها یِرا رو یریو زمان قندِ پ گردندیها م ادمک

 ...شوندیم عوض

 ...برندیم یپِ  شانیرفتارها یِها دیها و نبا دیه مطلوب بود...تازه به باک یبعد از از دست دادنِ زندگ و

 ...رودیم گرانیانگشتِ اتهام سمتِ د نهیریو طبقِ عادت د گذارندیم یرا مسکوت باق قتی...حقاما

 که وقتِ اعتراف است... رسدیم یروز و

 ...یکنیها را اعتراف م قتیحق

 باشد.... یکه جرئت یدر صورت فقط

 ....یرویم راهِیز هم راهِ ببا ای

 ....یها فرار کن قتیاز تمامِ حق یخواهیم

 ....یبریرا م یشاهرگِ زندگ پس

 باشد... یکه....جرئت یباز هم فقط در صورت و

 انتخاب با تو است! و

 قت؟یحق ای جرئت

  

 اول فصلِ
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ما چتر بشن؟؟مگه من و مامانم  یخونه  دیون باچرا هر شب عمه و عمو و بچه هاش دونمی...من نمستیهم ن یتموم شدن یلعنت اَه

 بپز....  یانچنان یبشور و بساب و غذا یم؟هیچقدر توان دار

....واسه من کالِس ادب شورهیکوهِ ظرفو م نی....انگار اونه داره ا زیخفه وجدان عز گهید یکی...تو  لنایبا ادب باش....بابا فام یاِل

 ... ذارهیم

 گفتم:  لب ریفوت کردم و ز نفسمو

بابا باالخره منو منگل  ی فهیطا نیبه دو با خودمو دارم...ا یکیبساطِ  نیشدم رفت...هر شب موقع ظرف شستن ا وونهیبخدا د-

 ... دونمی، من م کننیم

 مهمونا...  شِیپ میبر ایبعد ...ب یباشه واسه  شی...بقیمامان خسته شد یاِل-

واردِ  یوقت هیمامانِ منم از بس موجودِ آروم نینگاه کردم...ا یهر شده بود سکته اوسِط غرغر کردنم ظا یدفعه ا هیمامان که  به

خدا مامانِ  یآب هم واسه خودش باز بود...هِ  ریبودم و ش رهیبه مامان خ نطوریها ...هم شهیحضورش اصال حس نم شهیجا م هی

 گفتم:  لمایفکر و خ الِ یخیو ترگل ورگلم هست...ب ندونداره ها چه خ وبیما هم صبر ا

 ... ستمینمونده...خسته ن شتریب گهینه مامان چند تا د-

 ... کنهیم فیتعر یریکبینشسته و از وجنات اون ا شیجوِن همون عمت که رو مبل کنار پسر سوگول آره

 مونده انداخت و گفت:  یباق سِیبه دو تا د ینگاه هی مامان

 دلم...  زی...دستت درد نکنه عزدو تا هم تموم کن نی...پس زود ایباشه...هرطور راحت-

 گفتم:  یکلفت کردم و با لحن کوچه بازار صدامو

 .... زیعز میکَرِت-

 زد...  رونیلحنِ حرف زدنم چشم غره رفت و از اشپزخونه ب نیبه ا مامان

و  کنهی...اهسته کارا رو مهخونیم یی...انگار داره الالمیآروم و مال یِ...با تُنِ صدازنهی...اهسته حرف مهیاروم یتیمامانم شخص کال

 یِاعضا یمائه....که همه  یخونه  هیکنه...تنها موجودِ دوست داشتن یبدخلق یحت ایکنه...غُر بزنه...و  تیشکا دمیوقت ند چیه

 .... رهیبه من م زنمیحرف م یمن الت یخشمشم همون چشم غره است که وقت تِی...نهامشیپرستیخونه با تمامِ وجود م

که شسته بودم رو  ییوانایاز همون ل یکیتا خشک بشه... دمیکه بسته بودم کش یشبندیو دستم رو به پ آبو بستم ریش

 ... دمینفس سر کش هیو تمامِ آب رو  ختمیبرداشتم و توش آب ر

ارِ اخمو کن نیجمع نداشتم ..واسه هم چوندنِیپ یِبرا یلیدل چیچون فردا جمعه بود ه یبشتم ول ییراینداشتم واردِ پذ دوست

 زد...  یو لبخندِ مهربون دیمامان نشستم...مامان اخمِ من رو د

 بلند عمو گُم شد:  یخنده  نیاهستش ب یِکردم منم لبخند بزنم تا مامانِ فوق العاده تودارم ناراحت نشه...صدا یسع

 ... زمیعز یخسته نباش-

 یاریکه  یبودن اما وقت زیت یلیکه گوشام خ نیابود..با  یعال میکنم...لب خون یاما راحت تونستم لب خون دمینشن صداشو

 ... دیرسیبه دادم م یلب خون کردنینم

 اسیگوش کردم....همون لحظه ال یمفتاح یِعمو و بابا و شوهر عمم اقا نِیب یگفتم و به بحثِ مسخره  یجوابِ مامان مرس در

 پام پرت کرد:  یِخودشو رو

  ؟یباز یاینم گهیم نینگ ،یآج-

 توجه به جملش از خودم دورش کردم و گفتم:  یب و دمیکش یپوف

 از رو پام بلند شو..انقدرم بهم نچسب...  اسیال-

دوست هم  یمنف یژگیو نینداشت و به خاطر ا یبود..اما در جمع اعتماد به نفس یطونیپسر فوق العاده ش اسی...الدیبرچ لباشو

 خدا دُمِ من بود...  ی شهیهم هبیچه در جمع غر لی...و چه در جمع فامکردیم دایسخت پ یلیخ

پام  یِلحظه از نگاهِ مظلومش عذاب وجدان گرفتم...آهسته دستامو دو سمتِ پهلوهاش گذاشتم و بلندش کردم و رو هی

 نشوندمش: 

 شرک نشو...  یخب باشه...واسه من گربه -

 خودمو خودش خالصه کرد و اهسته گفت:  نیب طنتشویش شهیهم مثل

 تو شرک؟؟؟  من گرِبهَم و یعنی-

 .... ومدهین یبچه خوب نیگرفت...به ا خندم

 و نگار دختر عموهام بلند شد:  نینگ یِ صدا

  ؟یباز یاینم یاِل-



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 5 

 

  دادن؟یمزخرفو انجام م هیباز نیهرشب ا نکهیحالشون بهم نخورد از ا نای، ا اَه

 گفتم. یا دهینَهِ کش حوصلهیب

 عمو گفتن: یِو آرمان دو قلوها نیآرم

 ... گهید ای...ب لوس نشو-

 حوصله ندارم...  امینم-

سال از من ...فکر کنم حول و حوش  هیو نگار بزرگتر بودن و  نیسال از نگ 3و آرمان  نیو زن عمو دوتا دوقلو داشتن...آرم عمو

هنر  یشته ساله بودن هر دوشون ر 11و نگار هم که  نی...نگخوندنیم عیبودن...و هردو صنا یکیرو داشتن ...امسال ترمِ  11

 .... خوندنیم

متنفرم اما همه  یاضیر یبود..از رشته  یاضیبه حالشون...منم هنرو دوست داشتم....اما بابام نذاشت...حرفِ بابام فقط ر خوش

اصال  ی...اما از لج و لجبازمی....امسالم کنکورومدهیتر تا حاال ن نییپا 11دارم..نمره هامم از  ییاستعدادِ باال گنیمعلمام بهم م ی

 ... خونمینم

 براش...  دهیشاه پسر که جون م هیتا دختر داره و  3ام هم  عمه

راه انداخته بودن عمه و  یبودن...کال جوجه کش رستانیو اول دب ییو سوم راهنما ییدوم راهنما بیو فرح...به ترت بایو فر فرناز

ده و تو شکرت شوهر عمم که همون باباش باشه کار سالشه و درسشو تموم کر 25عموم...ابوالفضل هم که شاه پسر عمم باشه 

بزنه...اخه  یغاتیتبل یِکارا یِشرکت برا هیتا با پولِ خودش  کنهیبه رشتش نداره...داره پس انداز م ی...البته کارش ربطکنهیم

 خونده...  کیگراف

بود  یاطوار دایکم سن و سال بود اما شدکه  نیفرناز که با ا یِاومدم...همون لحظه صدا رونیرو پام از فکر ب اسیحرکت ال با

 : دمیرو شن

...مگه ادیتازه ابوالفضل هم م میکن یباز میتونی...خودمون که مادین یال ن؟خبیبابا شماها چرا مثلِ لشگر شکست خورده شد-

 نه داداش؟ 

 گفت:  شیحرفِ خواهرِ ته تغار دییبه تا ابوالفضل

  نیکنیرو م یباز نیداره که هر شب ا یتیچه جذاب نمیکنم بب یون بازامشب باهات خواهمیجوجه ها که م دیبلند ش-

 زد:  یفرناز ِزرِ اضاف بازم

 نکهیا ای...میزیآب بر یِپََتشون رو رو میکن یکنن نکنه سواال شخص یباز ترسنیم ایسر هیشجاعت....اخه  گنیم نیبه ا نیافر-

 خطرناک بکنن...  یِکارا ترسنیاز بس سوسولن م

 «! ترس»رو نقطه ضعفِ من دست گذاشته بود یدخترِ مغز جلبک نیبود ا دهیفهم نمیشد...ا رهیبهم خ ینگرانبا  اسیال

 ... ی! فکرکردهه

 زدم:  یرو به فرناز پوزخند کردمیپام بلند م یِرو از رو اسیکه ال همونطور

 ! نهیبیخواب م یادیالمثل اومده که ز ؟ضربیشناسیشتر رو که م-

 فت: شد...با حرص گ مات

 شتر...  یخودت-

 گفتم:  الیخیب

 که زدم رو ثابت کنم...  یتا حرف ی...منم بازندازمیبا بچه ها کَل نم-

 خودشونو گرفتن....  یِو آرمان خندشون گرفته بود اما جلو نیهمون شتر بودنش بود...آرم منظورم

 گفت:  یمفتاح یِاقا

 ... دیکن یباز ونیزیسمتِ تلو ییرایاونطرفِ پذ دیبر نیرو شلوغ نکن نجایبچه ها ا-

 ...پررو... شی...امیریم دیکن نیی...اصال هر کجا شما تعی!شما صاحب خونه ابله

که  نهیفقط به خاطر ا نمی...ایمادر لیواسه فام دمیدر عوض جون م ی...ولادیخوشم نم میپدر لی... از فام ستیخودم ن دستِ

 ..... دمید ادیز رهینوه ها و غ نیب ضیفرق و تبع یپدر لِیتو فام

حرکت بهش داد...سرِ  هیگذاشت و  رهیرو وسطِ دا یو ارمان بطر میداد لیتشک رهیدا هیو  مینشست ونیزیتلو یِبچه ها جلو با

 گفت:  طونیش شهیسمتِ نگار افتاد و تهش سمتِ فرح...فرح مثلِ هم یبطر

 قت؟؟یحق ای...جرات نمیخب تِخ کن بب-

 هی تونستیم نویا دی....شاقتیگفت حق دهیبا رنگِ پر ستیدر امان ن نایکدومِ ا چیاز ه ونستدیو م شناختیکه فرح و م نگار

 بود... یکه بفهمه....فرح کال خرک هیکنه و دروغ بگه...ک یماست مال یطور

 اد؟؟؟یاوم....تو از ابوالفضل خوشت م-
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و  دیخندمون گرفته بود شد اسیبود...من و ال یرِ خجالت....نگار کال دختدمیکه...رنگِ سرخِ نگار رو د ذارهیابرو مابرو نم کثافت

 ...نگار باالخره به حرف اومد:کردیخواهرش نگاه م ییابوالفضل با تعجب به پررو

 واسم فرح جون... ننیاقا ابوالفضل مثه ارمان و ارم-

ابوالفضلِ...به قولِ  یِحالت ها نگار عاشقِ تمامِ میدونستیم نی...من ونگخوندمینگار دروغو م یِتوو چشا یوا رفت....ول فرح

 ....یکیو ش ژیچه حرکتِ با پرست یوا گهی...ابوالفضل دست توو دماغشم کنه ...نگار م نینگ

 خنده.... ریتا نزنه ز دیگزیلبشو م یکه ه کردیحرفش فکر م نیهم داشت به هم نیگرفته بود...احتماال نگ خندم

 :نیارم یِابوالفضل بود و تهش روبرو یِرودفعه سرش روب نی...ادیچرخ گهیبار د هی یبطر

 قت؟؟؟یحق ایجرات -

 دستِش اومده بود گفت: یفرح احساسِ خطر کرده بود و تازه باز هیکه از سوالِ قبل ابوالفضل

 جرات...-

 گفت: نیفرح به خواهرشو جبران کنه واسه هم هیزد و خواست حرفِ خرک یثیلبخنِد خب نیارم

 ....میشنویما صداشونو م یزنیانتک هات زنگ مبه تک تکِ ک یاریم تویگوش-

 یِخواهرا ینطوری...انیبه ارم ولیخنده....ا ریز میو زد میریجلو خودمونو بگ مینتونست گهید نی....من و نگدیابوالفضل پر رنگِ

بخواد  نکهیچه برسه به ا دهینم تیداداشِ من به دخترا اهم گفتنی....اخه همش مستیداداششون پاک ن فهمنیم قهیعت نیا

 کنه.... ویس شیاسماشونو توو گوش

تا کانتَک حداقل  232....از کردیصدا قطع م دنِیبا شن زدویابوالفضل رو گرفته بود و به تک تک شماره ها زنگ م هیگوش نیارم

 «عشقم؟ جانم»گفتنیدختر بود که همشونم بال استثنا م فِیظر یِبه باالش تا صدا 55

 ارهیحرصشو در ب نکهیشد از ابوالفضل و واسه ا نی....نگار هم دل چرکمینده سرجامون بند نبوداز خ نی.....من و نگاوقققق

ابوالفضل زوم  یِو فرناز بود که رو باینگاهِ متعجبِ فرح و فر نیب نیو در ا دیربع طول کش هیکار  نی...اکردیم یماهارو همراه

 یهمراه دنی....البته ارمان هم ماها رو توو خندمیدیخندیر هِر مکه هِ کردیبه ما سه تا نگاه م تیشده بود و اونم با عصبان

 .ارهینباشه که حرصِ ابوالفضلو در ب یطور کردیم یاما سع کردیم

بابام امسال ازم  موی...سرش سمتِ من بود و تهش سمتِ ابوالفضل...اوه به فنا رفتم....البته من گوشدیچرخ گهیبار د هی یبطر

 بخونم...ابوالفضل با خباثت گفت:گرفته بود تا مثال درس 

 جوجه؟؟ قتیحق ایجرات -

 گفتم: الیخیب ستیمربوط ن یدهن لق ربط یخانواده  نیکه به ا قتیحق

 جرات...-

 پوزخند زد... فرناز

 گفت: ابوالفضل

 3تا ساعتِ  و تونییروبرو یخونه  یبر دیشب با 12پنج شنبه راس ساعتِ  میکه شب قرارِ خونتون بمون گهید یخب ....هفته -

 ...یاونجا بمون

 رونیاز اون خونه ب گهید یکس یبعدِ اتش سوز گفتنیها م هیکه سوخته بود و همسا یمخروبه ا ی ؟؟؟خونهییروبرو ی خونه

 دهیهم گفته بودم...احتماال ابوالفضل شن نیبه نگار و نگ نویو ا نمیبیبودم که از پنجرش نور م دهیمن خودم بارها د یول ومدین

بودم اما تمامِ ترسمو توو  دهیکه ترس نیاقا....پوزخند زدم با ا یترسوام...اما کور خوند نبه همه اثبات کنه م خواستیم بود و

 خالصه کردم: میالیخیب

 باشه ...تا اون روز....-

 اعتراض کرد: نینگ

 داره... ی...خطرِ جانهیخرک یلیکارخ نیا-

 مرموز گفت: ابوالفضل

 پام زانو بزنه و دستمو بوس کنه یِشلوغ جلو نِابویبه جاش تو خ تونهیم-

 ...به حالتِ تمسخر سر تا پاشو نگاه کردم و گفتمم: یعقده ا کهیمرت

 ....نمتیبیم زیکم ر هینزدم  نکمویاوه شرمنده ع-

 دفعه دخالت کرد: نیو نگار ا دیخند زیر نینگ

 ...میکه ندار ی...خصومتِ شخصمیکنیم یباز میبچه ها دار-

 ز خودشو نخودِ آش کرد:با فرناز

 به تنش بماله... زویهمه چ هیپ دیبا کنهیجراتو انتخاب م یوقت-
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 کردم: یکیش هیازش طرفدار ارمیکه حرصشو در ب نیا یِبرا

 هست... یشرفتیپ یِ...جانی...افرولیحرفِ درست توو عمرش زد...ا هیباالخره فرناز  شهیباورم نم ایواو...خدا-

 زد:شد....اما پوزخند  یکفر

 ....یکنیو شرِط دومو قبول م یکنیم هیکه چطور گر متینیبیپنج شنبه ساعت دوازده هم م-

فرناز خندش گرفته بود....با هم  هیحرص ینگاه کردم...اونم از جمله  نیخنده دار بود....به نگ یلیجملش خ یکی نیا شییخدا

 :میگفت گهید

 عشق است تویتوهم فانتز-

شده بودن و حرص  دیعمه بودن که سرخ و سف یتا بچه  4فقط  نیب نیهم خندش گرفت و در اخنده....نگار  رِیز میزد و

 بود گفت: ختهی....ابوالفضل که زهرشو رخوردنیم

 ....کنمینم یباز گهیمن د-

 سرش انداخت: یِخونه زنگ خورد...بابا باز صداشو رو تلفنِ

 تلفنو جواب بده.... یال-

اخه ربطش به بابا  یاروم نیبا هم داشتن که با هم ازدواج کردن....مامان به ا یتفاهم مامان و بابا چه نیا دونمینم من

 منو خواهشا روشن کنه.... یکی...هیچ

 برداشتم: تلفنو

 .دییبله بفرما-

 سالم خانــــوم...-

 گفتم: عیم.سرکن نیی...مهسا بود...خاک بر سرم قول داده بودم بهش زنگ بزنم تا مکانِ فردا رو تعمیشونیپ یِرو زدم

 ...دیببخش-

 و گفت: دیخند

 کرد... رییبرنامه تغ یال-

 رفتم: وا

 کرد؟؟  رییتغ یچ یعنی...خوادیم رونی...من دلم بشوریمهسا....ب-

 به حرفم گفت:  توجهیب

 بده به مامانت حرِفت نباشه دختر...  ویگوش-

 با مامانم؟؟  یکار دار یچ-

  من کار ندارم ...مامانم کار داره....-

 از خودمو دور کردم:  ویو گوش دمیکش یقیبودن...نفسِ عم کیتوو ج کیبا هم ج یلیو مامانم خ ایمح خاله

 مامان ...مامان... -

 ... گرفتیوقتا از فس دادنِ مامانم حرصم م یاهسته به سمتم حرکت کرد...بعض مامانم

  ه؟؟؟یک-

 ... ایخاله مح-

 عیهم سر اسیو نگار نشستم و ال نیخاله شروع کرد صحبت کردن...منم کنارِ نگازم گرفت و با  ویزد و گوش یلبخند مامانم

 تماشا کرد...  ونیزیمبل گذاشت و تلو ینشست و سرشو رو دسته  مونیاومد مبلِ کنار

 گفت:  نگار

 ... یکه ابوالفضل گفتو انجام بد یکار ستیالناز اصال الزم ن-

 زدم:  لبخند

 ... زمیاهنِ سوخته توش داره ترس نداره که عز کهیکه چهارتا ت یبابا خونه ا-

 گفت:  نینگ

 وقتا روشنه...  یاز پنجره ها بعض یکیچراغِ  یدیبا چشمِ خودت د یخودت گفت یریکبیگمشو ا-

 ... دمید یزیچ نیهمچ هی ای،  یتوهم دیبودم شا داریمن اون موقع خواب و ب نیبابا نگ-

 .... یبر میکه عمرا بزار میدیرس جهینت نیمن نگرانم...با نگار به ا-

 کردم:  یلحنم رو کوچه بازار شهیو مثِل هم دمیخند

 ... رونینخاله ها بکشه ب نیخودشه از تُفِ ا مِیلیغمت نباشه...داشِّت بلده گ یابج-

 : دیو نگار از هر دو طرف محکم به بازوم زدن...دردم اومد شد نیگفتنِ تُفِ نخاله ها نگ با
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 ها...  وونهیااا چتونه د-

 گفت:  یبا لحنِ معترض نینگ

 اصطالحاتِ کج و معوجت....  نیخاک بر سرت با ا-

 : دمیخند

  ایریاصطالحاتو کِش م نیوقتا ا یرفته خودت بعض ادتی نکهیاصطالحاتِ کج و معوج...مثه ا نیمنم و هم-

 گفت:  طنتیو نگار هم با ش دیخند

گرفتنِ فوشش باالست؟؟؟اصال مگه تو  ادیاستعداد  نیا یدونیدختر...تو نم تُفه هم توو دهنش افتاده...خدا ازت نگذره نیا-

  رن؟؟؟یگیم ادیزود  یفوش بد دیجلو بچه ها نبا یدونینم

 . دادیخنده هاش به هردوتامون فوش م نِیب یول دیخندیهم م نینگ یخنده ...حت رِیز میکه گفت زد نویا

 و گفتم:  دمیکش یا ازهیخنده خم یاز کل بعد

 ن؟؟؟یکم کن نیقصد ندار 11ساعت  گمایم-

 با لحنِ خودم جواب داد: شناختیکه من رو م نینگ

 .. میخداست...شر هم اصال ندار بی...مهمونم حبمی...ما مهمونشوریب-

 به ابوالفضل کردم:  اشاره

 بله کامال مشخصه... -

 و گفت:  دیخند نگار

 ... زنهیم خونکیور به بابام سچط نی...مامانمو ببمیکه بر میکنیجمع م میدار گهید-

 دنِی...با دگرفتیم شگونینفهمه ن یکه کس یعمو طور یِنشسته بود و اهسته از رونِ پا ی...زن عمو فرشته کنار عمو علدمیخند

و بساطِ  وردیزن عمو طاقت ن یشکنجه  رِیصحنه بودا...باالخره عمو ز ششیخنده...خدا رِیز میزد یصحنه هر سه بازم زرت نیا

 شد....  یکردن...خونمون خال یتُف مال گرویهمه هم د قشنگ یهر شب شروع شد و وقت یبوس دهید

 به مامان و بابا گفتم:  رو

  ن؟؟؟یندار یبخوابم..کار رمیمن م-

 اهسته گفت:  مامان

 ... ری...برو شب بخزمینه عز-

بود و من  ینییتختِ پا اسیترکمون رفتم...الو گرفتم و به سمِت اتاقِ مش اسیجواب دادم و دسِت ال رشویلبخند شب بخ با

و  زدیم ادیشب توو خواب حرکات خفن ز اسیال ی...ولکردمی...چون من توو خواب مثه مرده ها بودم و عمرا اگه حرکت م ییباال

...همون دمیتخت باال رفتم و اهسته دراز کش کِیکوچ هی...از نردبونِ اهنارهیخودش ب سرِ ییممکن بود بال دیخوابیاگه باال م

 در داخل اورد و اهسته گفت:  نِیموقع در باز شد و مامان سرشو از ب

  ؟؟؟یخواب یاِل-

 ...منم اهسته جواب دادم: کردیوقتها خِر خِر م یخوابِ خواب بود و بعض اسیال

 نه... -

واست...گفتم فردا صبح  شهیدردسر م ادیهم باهات ب اسی...المیکوه که من و بابات کار دار میمهسا گفت فردا باهاشون بر-

 .... انیحرکت کنن دنبالِ توام ب خوانیکه م 5ساعتِ 

 شدم:  خوشحال

 مامان  ی...مرسرمیم رونیاخجون...پس باالخره ب-

 ... ری...شِبت بخزمیخواهش عز-

و قلنبه کردم و بالشم الیخیتوو گوشم گذاشتم و ب مویو هندزفر نییگندمو پرت کردم پا پسِیموهامو باز کردم....کر پسِیکل

 یِرونیب یِاز سوراخ ها یکیالکتر تاریگ یِحدس بزنم صدا تونستمیکردمو م ادیفورمو تا ته ز یام پ یِسرمو روش گذاشتم و صدا

خواننده اوج گرفتم  ادِیخشن اهنگ و فر یِ...چشمامو بستم و با صداشهیپخش م کمونیتار توو اتاقِ فی...به طور ضعمیهندسفر

 و خوابم برد.....  مدیو به ارامش رس

پام  یِ.... رو نوکِ انگشتا دمیپر نییخواب از تخت پا جِیصبح خودکار از خواب بلند شدم....گ 4ساعتِ  میشگیعادتِ هم طبقِ

چنگشون زده  میشونیپ یِچشمم دور کرده بودم و باال یِدست از جلو هینشد....موهامو همونطور که با  دیتول ییبودم و صدا

 دهیخم یا هیبعد سا یشدم....لحظه ا رهیروشنِ روبروم خ یبرداشتم و به نقطه  اروندننگه داشتم و دست از خبودم رو ثابت 

 ایما جن داشت؟؟؟؟ ییروبرو یخونه  یعنی....ترس برم داشت....یروشن رد شد و بعد....خاموش یپنجره  یِتو چراغِ قرمز از جلو

خودم  یلحظه ا یِچشمام اومد و برا یِبعد جلو ی هفته ی....پنجشنبه کننیم ها اشتباه هیو همسا ستیاز سکنه ن یهم خال دیشا



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 1 

 

 ستادهیها راست ا وارید یِباال زینوک ت یا لهیم یداشت و حصار یبلند یِوارایکه د یخونه ا هیو فکستن یدرِ اهن یِرو جلو

خونه رشد کرده  اوننمادِ کوچمون بود در که  یپوسته پوسته شده بود؛ تصور کردم....درختِ کاجِ بلند دشونیبود......رنگ سف

 یکه برام سوال شده بود چرا شهردار یزیما...چ یکوچه  یخونه  نیبدونِ نما.....نامنظم اما بلند....بزرگتر یِبود و اجر ها

 .... کوبوندشینم

به  دهیتا پوش دمیتابم پوش یِنداشت رو رو ییکه بلند بود و گرما یژاکتِ سوراخ سوراخ عی....سردیبه ذهنم رس یلحظه فکر هی

ما اونقدر بلند بود تا از باال پشتِ  یسه طبقه  یرفتم....خونه  شدیکه به پشتِ بوم ختم م ییسمتِ پله ها عینظر برسم و سر

 ... هیشکل چهاون خونه  اطِیتوو ح نمیبوم بب

 عیکناِر پله ها سر یقهوه ا یِها لهیگرفتن م...اما با نیزم فتمیاخرو ب یبود با مخ چند تا پله  کیعجله داشتم که نزد اونقدر

شه...اخه  داریراه ننداخته باشم تا مامان ب ییکه کردم سر و صدا یهمه عجله ا نیبا ا کردمیخودمو کنترل کردم...دعا دعا م

بهم  رهیخاونقدر ناراحت  رفتمیکه باال پشتِ بوم م یو وقت ومدیباال پشتِ بوم برم بدش م نم نکهیخوابش سبک بود و از ا

 .... فتادمیکه به گُه خوردن م شدیم

باز  ییصدا چیبدونِ ه بایکه تقر دمیپشتِ در رو باز کردم و اونقدر در رو سمتِ خودم کش یچفتِ زنگار گرفته  اهسته

و نداشت... اهسته پام یریتاث چیژاکتمو محکم تر کردم که البته ه عیاومد و سر یسوزِ سرد هیشد....در رو که باز کردم 

نبود از  دیکردم....رو نوکِ انگشتام راه رفتم....بع چیباال پشتِ بوم...در رو پشِت سرم پ یشده  زوگامیا نِیزم یِگذاشتم رو

 .... شدیمُچَم گرفته م ینطوریهم شهینبود...چون هم یعاد رِیغ زِیچ یعنیسقفو بشنون... یِراه رفتن رو یِصدا نییپا

نگاه کردم  یشدم سرمو جلو بردم و به باغِ بزرگ زونیطاقچه مانندِ پشِت بوم او یتم و از لبه ...رو دو زانوم نشسدمیکنار رس به

حداقل تا  رفتیتوش م یکس یِکه اگه پا ییخونه پُر بود از برگ ها نِیبود ...زم یقهوه ا یِدود گرفته با اجر ها یکه توش خونه 

مدرنِ  یِخونه ها نِیب میساختِ قد ینکردن...خونه  زیاون خونرو تم اطِی...انگار که چند ساله حرفتیمُچ پا توو برگ ها فرو م

 گماتیباز شد....وحشت کردم....چشمام آست یکرده بود...درِ ساختمانِ اصل جادیهوا خوف ا شِیکوچه واقعا توو اون گرگ و م

روشن کرده بود اما نور به دِر  اطویح یکم چراغ برقِ کوچه رِی...نورِ تنهیبب تونستیم یاخه چ یکیبود و از اون فاصله توو اون تار

 سنجهیرو م رونیب تِیپشتِ در هم که باشه؛ داره موقع یبود...احساس کردم هرک کیباز تار مهی....داخلِ در ندیرسیباز نم مهین

 نباشه...  ینشه و کس دهیکه د

 دیو پوسِت سف یخی هی....با اون ژاکتِ آبلحظه به خودم اومدم....من تا کمر تو کوچه دوال شده بودم هینباشه؟؟؟ ی!کسهان؟

که  دمیخودمو عقب کش عیترسناک سمتم اومدن...سر یِ لحظه همه احساس ها هی...زنمیمشخص بود که از دور چراغ قرمز م

که توو اون خونست داره به سرعت سمتم  یجن نکهی...احساس ترس کردم...اکهمترو یشدنِ درِ خونه  دهیهمزمان شد با کوب

 خفم کنه ... نجایتا هم کنهیمپرواز 

 ی...وازنمیدادم...نفس نفس م هیسمتِ در رفتم و چفتشو بستم و بهش تک عیاومدن سر یتوجه به اهسته بودن و دزدک یب

پشتِ بوم انداختم  هیقهوه ا یِنگاه به درِ اهن هی عیرَد شه که....سر تونهیم وارمیخاک برسم...چرا من انقدر ارومم..... جن از د

...االن فقط جونم مهم بود....دِر وردمیخودم ن یِ خورد اما اصال به رو چیبارم پام پ هی ی....حتومدما نییو تا دو تا پله ها رو پاو د

بود و  کیتار مهیخونه ن یِباز کردم و خودمو توش انداختم و با ترس و لرز در رو بستم...فضا عیگذاشته بودم سر چیحال رو که 

 عیو انقدر ضا یسرک کش یبر یکله خروس خون پاش ی...مگه مجبور بوداتکار نیبا ا یال یاله یری...بمفقط آباژورا روشن بود

 ...یبزن دیخونه مردمو د

کردم و لرزون لرزون واردِ اشپزخونه  دای....اما با چند بار اب دهن قورت دادن جرات پدمیاز اشپزخونه گرخ ییصدا دنِیشن با

بود و از اطرافِش نورِ زرد  خچالیسرش توو  بایرو باز کرده بود و تقر خچالیبود و درِ  یکیو تارکه تو یا هیسا دنِ یشدم...با د

 دایادامه پ غایج نیاون...اونقدر ا یکیمن... یکیبکشه.... غیکه باعث شد اونم ج دمیکش یغِ خفه ایج زدیم رونیب خچالیرنگِ 

نگاه  خچالیبودن و به من و سمتِ  سادهیشتِ اُِپنِ اشپزخونه وادفعه چراغا روشن شد و مامان و بابا هراسون پ هیکرد که 

 بود....با حرص گفتم: اسیکه اِل نینگاه کردم...ترسم فروکش کرد...ا خچالوی...با ترس سمتِ کردنیم

 جونت به شکمت وصله؟؟؟ خچال؟؟؟تویسراغِ  یایکله سحر م یمرض دار-

 بچه گونش جواب داد: یِراحت شده بود با لحنِ خودم و صدا الشیمن خ دنِیبود و حاال با د دهیمن ترس یکه به اندازه  اونم

 ؟؟؟یکشیم غیج یپشتِ سر من هِ  یایم یمرض دار-

دفعه  هی غِیکه برداشته بود تماما از ترس و ج یریش وانِیقبول دارم...بدبختو اونقدر ترسونده بودم که تازه دقت کردم ل نویا

 .من رو خودش واژگون شده بود.. یا

 رِی...اما زدن زدنیپر یاز خواب با وضعِ اشفته ا نکهیبا ا اسیال یو جوابِ بزرگونه  اسیمن و ال تِیوضع دنِیو بابا با د مامان

 ....دارنیخونه ب هیراحت بود که خونه روشن هستش و اهال المیخنده....منم خندم گرفت...حاال حداقل خ
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 رهیگیباشه بعدش م لیو اگه تعط خورهیم ریش وانیل هی شهیصبحِ زود پا مکه  نهیا اسیهم حواسم نبود که عادتِ ال اصال

حاضر  عیو بعدشم سر یا قهیدوشِ سبِک پنج دق هیبه ورزش کردن بعدشم  کنهینباشه با من شروع م لی...و اگه تعطخوابهیم

 ....شهیم سشیو منتظرِ سرو شهیم

 دست برداشتم: اسیشدن به ال رهیمامان از خ یِصدا با

 ...برو حاضر شو....ادایمهسا م 5ناز ...ساعتِ ال-

نگه داشتم  قهیدق کیکردم و کلمو تو اب فرو بردم و  خیوان رو پر آبِ  عیسرمو تکون دادم و به سمتِ حمام رفتم و سر عیسر

 ....وردیسرِ حالم م دایکار شد نیا یسرم منجمد شدن...ول یِکار رو انجام دادم...تمامِ رگا نی...سه بار ا

سشوار رو به برق زدم تا  عیو خشکشون کردم....سر دمیبرداشتم و به موهام کش دمویسف کِیکوچ یکردم و حوله  یخال انوو

چشمِ راستم  یِکج رو شهیرنگم بودن....مثلِ هم یگربه...بلوط یِبره....موهام لختِ لخت بود...مثه مو شونیسیکامل خ

گنبدِ خوشکل پشتِ سرم درست کردم....اما  هیگنده  یکمی پسِیبعد با کل متموهامم اول با کش محکم بس ی هیانداختمشون بق

 پسیبه کناِر کل کیکوچ ی رهیگ هیو تهشونم با  چوندمشونیپ پسیبودن....سه دور دورِ کل زونیبلندم هنوز او یِموها

واسه  دونمی....من نمدادمیم وشفبه جد و ابادِ بابام  یه دادمیچسبوندم....همونطور که مراحلِ درست کردنِ موهامو انجام م

واسه پس  نیکالفه شده بودم به خاطرِ هم دیروزا شد نیخب ا ی...ول یموو هاتو بزن دیکه نبا کنهیم فیتکل نییواسم تع یچ

معلوم  ی...چون اونطوررمیمدلِ خفن بزنم...البته باالتر از شونم نم هیگرفته بودم که موهامو  شگاهیوقتِ ارا یمکیفردا قا

اطرافِ چشامو  ملیخطِ چشمِ کلفت مهمون کردم و با ر هیبرداشتم و چشامو  ملموی....مدادو رارهیسرم م ییبابام چه بال ستین

تر به نظر برسن...دو  دهیچشمم باز گذاشتم تا چشام کش یِ و انتها دمیمداد کش کمیکردم....داخلِ چشمم قسمِت جلوشو  اهیس

 خورهیم یبه توق یتا تق گهیبود د نیهم دیبدنِ سف یِرنگ گرفتن....بد کمیهام زدم... همحکم به گون یتا قسمت یارومِ کم یلیس

 ...کنهیرنگ عوض م

 تا صداش به من برسه...به گوشم خورد: زدیم غیج بایکه تقر نییاز پا اسیال یِ صدا

 ...رسنیم گهید قهیبدو...ده دق گهیمامان م یال-

 هی.....دمیخفن توو چشم بود رو پوش شییطال یِکه دکمه ها میمشک یِو مانتو دمیپوش مویمشک هیسمتِ کمدم رفتم و ل عیسر

مامانم بدم که  لیتحو عیواسشو برداشتم و تا سر دادمیزردَمو که جون م یرو سرم انداختم و کوله  ینطوریهم هم یشالِ مشک

از اتاق زدم  یگذاشتم و فشنگ اظیمحظِ احت ومیشیلوازم ارا فیپولو ک فِیک ویخودم گوش شُپرش کنه...البته قبل یمنیاز لوازمِ ا

توو  رفتمویوقت سمتشون نم چیهمراهت باشه و منم ه دیبا شهیکه معتقد بود موقعِ کوه رفتن هم یلی...مامانمم وسارونیب

 کولم گذاشت....

 :رو زد و رو به من کرد و گفت فونیا یمهسا ..دکمه  یچهره  دنِیموقع زنگِ در خورد...بابا با د همون

 ...ینیبیموهاتو از جلو چشمت وردار....جلوتو نم-

در  یِاسپرتِ گنده مو که رنگا یِها یسمتِ در رفتم و کتون عیسر ذاشتمیکولمو روو هر دو تا شونه هام م یِکه دسته ها همونطور

عاشقِ  یعنیو دادم...و جل دمیباال کش شویجلو یقرمز بود رو پام کردم و لبه  کشمیت هیو  یو مشک دیو سف یهم زرد و نارنج

 ...غورممی یِها یکتون

 زدم و گفتم: یهم به بابام توجه نداشتم که..بابا با حرص حرفشو تکرار کرد....لبخندِ مرموز اصال

 ...کنمیمحوش م یپس فردا از جلو هست یجعفر یِنگران نباش اقا-

برداشت و منم  زیو سمتم خ دیحرفمو فهم هیکه معن دینکش هیبفهمه...اما دو ثان شویحرفم بابا اول به من نگاه کرد تا معن نیا با

بابا  یِو در رو باز کردم و خودمو توو کوچه انداختم...صدا دمیدو عیتا پله رو سر 1فلنگو بسته بودم و  عیکه با گفتنِ حرفم سر

 :شداز داخلِ راهرو بلند 

 در صد فکر کن من اجازه بدم هیتو -

که  یریزشت بسازم!کلمو تکون دادم و سمتِ مزدا ت یِموها نیبا ا دیو با لِیتعط شگاهیآرا دونستمیاالن م نیهم از

انداختم و سالم کردم.....همه با خنده بهم نگاه  نیخودمو داخِل ماش عی... پسر خاله مهسا بود رفتم و سرنیرانندش....مع

 ...مهسا گفت:کردنیم

 رون؟؟یاز خونه ب یدیپر یکه اونطور یسوزوند شیات-

 :دمیخند مرموز

 داشتم... یکه نه....اما مراسمِ بابا سوزون شیات-

 جلو بهم نگاه کرد و گفت: ی نهیاز ا نیهم لبخند زدن....مع هیخنده...بق ریمهسا ...زد ز گرِید یِدختر خاله  هنگامه

 سالم...  کِیعل-

 پام بذارم گفتم:  یِتا کولمو از پشتم ور دارم و رو رفتمیکه کلنجار م همونطور
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 ... نین که سالم کردم...شما ها جواب ندادم-

 رو عوض کرد...مهال خواهرش گفت:  نیماش یِدنده  دیخندیهمونطور که م نمیروو هوا رفت...مع نیدفعه کلِ ماش هی

 جبهه گرفت...  عیفکر نکرد که جوابِ سالم داده...سر ی...الکنهیبا طعنه سالم م میرسیهر وقت بهش م نیمع نیانقدر ا-

خودمون نسبت داده  شِ یپ نیکه به مع یلقب ادِی...به مهسا نگاه کردم....اونم به من نگاه کرد و هر دو دمیخند خودمم

 ... کردیمحومون م یعقده....مطمئنن از هست ی...حاجمیگیبهش م دیفهمیم نیشد...اگه مع شتری...و خندمون بمی...افتادمیبود

 یتنه مشکل نییپا یگلدون کلِیته خنده بود...هر دو با اون ه شییدن...خداجلو نشسته بو هیصندل یِبا هم رو ثمیو م فرهاد

تا جوابمونو بدن...اخر سر  خوردنیوول م یو اونا هم ه میکردیکنارِ هم ....با مهسا مسخرشون م شدینبود..اما باال تنشون جا نم

 نگه داشت و گفت:  یبه سخت ابونیشد کنارِ خ یکفر نیمع

 از دخترا عوض کنه...  یکیجاتونو با  تونیکی-

 ادهیپ نیاز ماش عیمهسا........فرهاد سر یِها ییپسر دا شدنیساله بود.....م 23 ثمیو م 24داداش بودن...فرهاد  ثمیو م فرهاد

 شد و درِ عقب رو باز کرد....رو به هنگامه گفت: 

 برو جلو... -

 : دیلب گز هنگامه

 یچ گهیو د شهیقطع م میبیو پول تو ج شهیماه قهر م هیبرسه باهام تا  ...من برم جلو که به گوشِ بابامیشد وونهید-

 کوه....  امیب دهیهم اجازه نم گهی...اهان....دشهیم

 نیا هیبود از صدقه سر یمهسا که اسمش مرض یکمِ هنگامه تک دخترِ خاله بزرگه  یِازاد نیبود و هم یهنگامه ادم مومن یِبابا

و  شدیراهِ رگِ وارد م نیدوست داشت از هم یلیاشونو خوب بلد بود و چون تک دخترشو خجون رِگ خوابِ اق یبود که مرض

 ... نایا

کال منصرف شد و به مهسا نگاه کرد....مهسا خندش  نینگاه سمتِ مع مین هیکرد و رو به مهال خواست بگه که با  یپوف فرهاد

 نگاه به من کرد و گفت:  هیگرفته بود ....

 شم..  ادهیشو من پ ادهیمورد..حداقل پ هی نیا الِیخی...پس ببهیتنِگ پسرِ غر ینیبش یمرا برتو ع دونمیمن که م-

 شدم:  رهیبه فرهاد خ متفکر

  نه؟؟؟یشیم یک شِیوضع پ نیعقب با ا ادیخب اونوقت فرهاد م-

 شده بود گفت:  هیکه تازه متوجه قض فرهادم

 .... مینکن نشیماش بزن که دو تا یواسه من زر اضاف ی...هِ نیمع کشمتیم-

 و گفتم:  دمیبود واسه خودش...خند یخندش گرفته بود...وضع نیمع

 .... میچسبیچفتِ همم نم ی...اونطورمیریسوژه بگ میتونیم-

 نداشت گفت:  رتیاخم کرد و فرهاد که کال رگِ غ نیمع

  ده؟یحرکتو انجام م نیپاک دامن ا یِاز شما خانوم ها یکیاونوقت کدوم -

داشته باشم...اما توو  یتماسِ جسم ستمیو حاضر ن دمیپسر دست نم هیوقت با  چیه نکهیخنده...بر خالفِ ا رِیز میزدمهسا  با

 کردن و مُخ زدن استاد بودم...  تیکارِ اذ

 باالخره به حرف اومد:  ثمی...مرونیب ادیرو ...االن از دماغشون دود م نایکردم...اوه اوه ...ا نیو مع ثمینگاه به م هی

 امیم نیخونه..من با ماش میریم نی...با معستیفاصله ن ادی...با خونه زسایوا نجای....فرهاد انیطنز راه انداخت گهیبسه د-

 دنبالت... 

 هم قبول کرد...  فرهاد

 ... میکرده بود دایپ ختنیهوس کرم ر دی...شدمیاَهِ اروم گفت هیمهسا  با

 بود.....به مهسا گفتم:  نیو مع ثمیدا تر از مفرهاد نگاه کردم...باحال تر و پر سر و ص به

  م؟؟؟یسیما با فرهاد وا-

بهمون چشم  نیو مع ثمی...ممیشد ادهیپ نیاز ماش عی...سردیزد و خند یخوش گذروندنِ محض....چشمک یعنیفرهاد بودن  با

 .... خیُحساب مساب  نیما نبودن واسه هم یخب کاره  یغره رفتن...ول

 یالک یکردن...الک می...فرهاد و مهسا هم همراهدمیخند طنتی...کولمو روو شونم جا به جا کردم و با شگاز داد و رفت نیمع

 و گفت:  دیو تند مال دی...فرهاد دستاشو به هم کوبمایبود ونهید ششی...خدا میدیخندیم

 ... میزیریکرم م یو تا کوه کل نیسمتِ مع کنمیشوتش م ارهیب نمویماش ثمیم-

 شلوغ تر شده بود:  ابونیو خروشن  یکم هوا

 ... میرسیوضع فکر کنم تا شبم به کوه نم نیبا ا-
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روش  یسرخاب شرتِیکه سو دیسف یِکه مانتو یدختر هی...فرهاد که به دمیکش یبلند نِیمتروکه افتادم و ه یخونه  ادِیدفعه  هی

شده بود  رهیانداخته بود ، خ پسشیشم رو کرکمرنگ یپاش بود و شالِ صورت یفانتز دِیسف یصورت یِها یبود و کتون دهیپوش

 و گفتم:  دمینگاه کرد...خند مبه یو سوال دیاز جا پر نمی....با ه

 ... نیادامه بد فتونی...شما به کارِ شردیببخش-

 رفت و گفت:  یخنده...فرهاد چشم غره ا ریزد ز مهسا

 که...حاال چه مرگت بود؟ ینذاشت-

 و مهسا با تعجب به حرکتم نگاه کرد: دمیکوب میشونی....محکم به پمتروکه افتادم یخونه  ادِی بازم

 ؟یگرفت یخود ازار وانه؟چرایچته د-

 ترس گفتم: با

 شد؟؟؟ یچ روزیبگو د-

 زده شد و گفت: جانیهم ه فرهاد

 شد؟ یچ-

 ....ادتونهیفرناز رو که -

 داد: نیچ شوینی....با انزجار بادینم شمیخونمونن ..پ نایهم هروقت عمه ا شهی...همادیاز فرناز خوشش نم چیه مهسا

 خب...-

 گفت: فرهاد

 ...شناسمیمن نم-

 گفتم: کالفه

 به در.... زدهیبود...موقع س دهیچرا...همون دخترِ که مانتو سبز پوش-

 نگام کرد: گنگ

توو اب و  یپرتش کرد منم اومدن...بعدش تو یِعمه و عمو ها میشمال رفت گهیبه دِر امسال بودا...با هم د زدهیبابا...س یا-

 «فکر کردم سبزه سالِ نو بود یوا یا»یگفت

 نِیاون روز خندم گرفت...چقدر با مهسا دلمون خنک شده بود...فرهاد ب هیاداوریخنده....خودمم با  ریزد ز یگفتم زرت نویا تا

 خنده گفت:

 ...کردیدخالت م یتوو هر بحث یهبزرگه  یلیخ کردیاومد...همون دختر بچه کوچولوئه که فکر م ادمیاومد... ادمی-

 رو هوا زدم: یبشکن

 ...خودشه....نیافر-

 گفت: جانیبا ه زدیاون روز لبخند م هیاداوریهم که با  مهسا

 

 

 خاله سوسکه؟ نیکار کرد ا یخب حاال چ-

 شدم.... کیزد ...رو اعصابم رفت...تحر یادیِزرِ ز شبید-

 :دیوسطِ حرفم پر فرهاد

 خاک بر سرم...-

کنارش نشستم و با اخم به  ینشست...منم کفر ابونیجدولِ کنارِ خ یِشدم...مهسا که از خنده رو یدم گرفت هم کفرخن هم

 فرهاد نگاه کردم که گفت:

 ؟یریاخمشو به ما م یکنیوا خوبه تو کارا بد بد م-

 کردم: یظیو اخمِ غل دمیگرفت...لبمو گز خندم

 خفه بابا بزار بگم...-

 شد: تیپاراز بازم

 که چشم و گوشم بستس... یدونیمن گوش ندم...م 18گه +ا-

انداخت و از کنارمون عبور کرد...با مهسا  نییسرشو پا عیو با تعجب بهش نگاه کرد اما سر دیاز عابران حرفِ فرهاد رو شن یکی

 خنده...مهسا گفت: رِیز میزد

 ...نجایا ارنیم یاخالق تیببند فرهاد..االن امن-

 ت:و گف دیهم خند فرهاد
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 خب باشه بستم...بگو...-

 گفتم: جانیه با

 ...کننیکه هرشب بچه ها م یشدم و رفتم باز کیاره خالصه تحر-

مهسا و فرهاد کردم...خودمم خندم گرفته بود...جملم تَهِ انحراف بود....هر سه نگاهامون به  ینگاه به چهره سرخ از خنده  هی

 گفت: خنده نِیخنده....مهسا ب رِیز میهم افتاد و زد

 ؟؟؟یاسگلمون کرد-

 گفت: فرهاد

 یزِرِتو اگه زد-

 جمع کردم و گفتم: خندمو

 بود.... ینه ...ابوالفضلم باز ای یابوالفضلو دوست دار دیبود..اول فرح از نگار سوال پرس قتیجرات ..حق یباز-

 مهسا گشاد شد گفت: یِچشما

 خب؟-

و  نیبعد افتاد به ارم یشد سر دهیسوال پرس نیکه ا نیدن از اش یخب داداشا نگار کفر ینگارم گفت مثه داداشمه...ول-

 ....یزنیزنگ م تیگوش یایویس ستِیبه همه ل یاریم تویجبران کرد گفت گوش نمیابوالفضل....ارم

 با خنده گفت: فرهاد

 اوه اوه...-

و  میدیخند یو نگارم کل نیشد....من و نگ ختهیابوالفضل ر یدختر بودن و خالصه پته  شترشونیواقعا هم اوه اوه ...ب-

 بعد افتاد به من و ابوالفضل... ی....سرمیکرد یکفر یابوالفضلو کل

 .دیکش یبلند نِیه مهسا

 رمیپنجشنبه..که شب تا صبحش خونمون تلپن ...م گهید یروبروتون هفته  یمتروکه  یمنم جراتو انتخاب کردم...گفت خونه -

 ...رونیب امیب دیصبح هم نبا 3شب تا ساعتِ  12توو اون خونه هه ساعتِ 

 گفت: فرهاد

 ها... هی...ملِک مسکونیچه حرفِ خرک-

 من جوابشو دادم نه مهسا...مهسا رو به من گفت: نه

 ؟یقبول کرد-

 زیشلوغ جلو پاش زانو بزنم و دستشو بوس کنم...منم گفتم ر ابونِیتو خ دیاره...اخه بچه ها اعتراض کردن اونم گفت پس با-

 خونه هرو انتخاب کردم.... نیه همواس نمتیبیم

 گفت: فرهاد

 ؟یکن یچه غلط یبر یخوایمردم م یبابا خونه -

 با حرص گفت: مهسا

 فرهادِ خر منظورش اون خونه متروکه هست...-

 رو به من ادامه داد: بعد

شبا  یاز پنجره ها بعض یکیچراغِ  یشاهد بود ی...اون خونه جن داره...خودت گفترهیم ادشونیها...تا پنجشنبه هفته بعد  ینر-

 ....شهیروشن م

 گفت: فرهاد

 ....جن وجود نداره...هیمسخره باز-

 صبح با ترس گفتم: هیاور ادیمن با  یول

خونه  میساله بودم که اومد هی....من ومدهین رونیساله از اون خونه ب 18توش باشه که  یادم هی دیبا یعنیپس -

از توش  یکس گهیگرفته و د شیات ییاون خونه...خونه روبرو میایما ب نکهیقبل از ادو سال  گهیم یی....خانومِ صحرادایجد

 نکرده بودن توو خونه...پس چطور؟! دایپ ویکس چیه یاتش نشان یِامورانشده بود....م دایهم پ یجسد ی...حتومدهین رونیب

 گفت: فرهاد

 ...یتوهم زد یبود داریخواب و ب-

 :بردمیم یپِ  شتریب تمیبه خر کردمیموضوع فکر م نیبه ا شتریب ترس بهش نگاه کردم...هر لحظه با

 نه فرهاد...-

 حق به جانب باال داد: ابروهاشو
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 به چراغ روشن کردن داره اخه... ازینبوده؟؟؟جن وجود نداره...تازه جن چه ن قا؟؟؟توهمینه دق یچ-

 گفتم: دیاحساسِ ترسِ شد با

 شدم.... داریشم...امروزم طبقِ عادت ب داریصبح از خواب ب 4عادتمه ساعتِ  شهیمن هم-

 سردش دستمو گرفت و گفت: یِ...با دستاکنمیم فیدارم تعر تابیب نطوریکه ا دمید یترسناک زِیحس کرد چ مهسا

 خب؟-

 هم از جلو هیسا هیکه فقط از پنجره اتاقِ من مشخصه...چراغش روشن بود... یطبقه باال ...همون پنجره ا هیاتاقِ سمتِ راست-

 دیرفتم باال پشتبوم...از اونجا کل خونرو د دمیپنجره رد شد بعد ...خاموش شد...منم فکر کردم توهمه...ژاکت پوش

 باز شد.... یموقع درِ ساختمون اصل مونپر بود از برگِ خشک شده...ه نشیزدم...زم

 :کردیدفعه فرهاد هم با دقت گوش م نیا

 هیکه فقط  یکیتابلو بودم مخصوصا توو اون تار دیاز دور شد نیشن بود واسه همتا کمر توو کوچه خم شده بودم...لباسمم رو-

 سمتِ ما رو.... کردیچراغِ کم نور روشن م

 دفعه فرهاد گفت: نیا

 خب؟-

که در رو  یلحظه احساس کردم اون هیبود.... کیتار کهیکه باز بود داخلش تار یروشن کرده بود در اطشونویاز ح یکمیچراغِ -

خودمو عقب  عی...سرزنمیمن که چراغ قرمز م دمینه...به خودم اومدم د ایهست  یتا کس سنجهیاطرافو م طِیداره مح باز کرده

که  یبرم داشت تا خودِ طبقه دوم نایجن و ا الِیو فکر و خ دمیکه همزمان درِ خونهه هم محکم بسته شد...منم که ترس دمیکش

 ....دمییدو مینیشیتوش م

 شد: تیفرهاد باز پاراز جانیاون همه ه وسطِ

 کاریدو تا طبقه ب یاتاقِ مشترک...وقت هیطبقه جدا! هر سه طبقه که مالِ خودتونه اخه...چ هی یریچرا تو نم دونمیمن نم-

 ...دیدار

 به فرهاد انداخت و گفت: یهینگاهِ عاقل اندر سف هی مهسا

 دنه؟؟؟یوقتِ سوال پرس یکِ  ینگرفت ادیتو هنوز -

 ند:کلشو خارو فرهاد

 خب واسم سوال شده بود....-

 خودشو به جو برگردوند: عیسر یول

 توو اون خونه ادمه... یعنیهوم...-

 گفت: مهسا

 جن...  دمیشا-

 خودتو نترسون...  زایچ نیبا ا ینه مهسا...جن خرافاته...الک-

 گارد گرفت:  مهسا

 خرافاته...خدا هم گفته وجود داره....  ویچ یچ-

 گفت:  دهیبچه درس م هیه به انگار که دار فرهاد

 ...ادمه... ستیبا ما جداست....پس جن ن اشونیاره وجود داره..اما دن-

 : دمیبحثشون پر نِیب

  رون؟؟؟؟یب ادیسال ن 18ادم  هی شهیمگه م یول-

 ثمی..م.میسرمونو باال اورد ینیدفعه فرهاد هم جواب نداشت...همون موقع با بوقِ ممتدِ ماش نیدو متفکر شدن....ا هر

که تا خودِ  می....اونقدر هرسه مون در فکر بودنیمع شِ یپ میبنداز ثمویم میخواستیو م میکه داشت یمیبود...برخالفِ تصم

 ... میبه کوه حرف نزد دنیرس

 گفت:  نیشد رو به مع ادهیپ یکه از سکوتمون متعجب شده بود وقت ثمیم

 شده....  شونیزیچ هی نایا-

 گفت:  نیمع

 ؟ شده؟ شونیچ-

 شدن اصال حرف نزدن...  نیکه سوارِ ماش یاز موقع-

 و مهال و هنگامه با تعجب به ما سه تا نگاه کردن و با هم گفتن:  نیمع

 واقعا؟؟؟ -
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 زدم و رو به فرهاد و مهسا گفتم:  ی....لبخنددمیکش رونیمتروکه ب یو ذهنمو از خونه  دمیکش یقیعم نفسِ

 ... رنیگیاالن واسمون دست م دیبابا حرف بزن-

 به من انداخت و گفت:  ینگاه هی فرهاد

  م؟یبر یواست بندر یتوقع دار یحالمونو گرفت یاول صبح-

 مرموز نگامون کردن....  هیبق

 فرهاد زدم و گفتم:  یِبه ساقِ پا یحرص لگد با

 نه تو....  یشکیاره اونم ه-

نثارش کردم....وگرنه من انقده  یاردنگ ینطوریا نیخاطر هم کنه...به کیتا مثال عذاب وجدانمو تحر ادیم لمیداره ف دونستمیم

 !!! میدخترِ خوب

مردم رو اسگول  یِدخترا یو کل میو به فرهاد کمک کرد میشدیجا بند نم هی...من و مهسا و فرهاد میسمتِ کوه راه افتاد یهمگ

 کرد...  شهیچه م گهید میفرهنگیب ثمی...به قولِ ممیکرد

فرهاد باشه،  بِیاز ج ی...کال هرچدیو به قولِ مهسا فوق العاده بهمونم چسب میفرهاد ِکش رفت بِیعرکه از جناهارِ م هیکوه  بعدِ

 خوردن داره.... 

و  میدر اورد ی....انقدر مسخره بازمیو دِ برو که رفت نیمع شِ یپ میشوت کرد ثمویهم، م ایخاله مح یبرگشت به خونه  موقعِ

حرف زدن  یِ...اصال نامیدیخاله رس یشب خونه  1ساعتِ  ی...که وقتمیدیو رقص میکرد دایواهنگو ولمشو ز میکورس گذاشت

 ... مینداشت

...مهسا هم که حوصلش سر شیخوش گذرون یِکه هنگامه و مهال رو تنها رها کرده و رفته پِ کردیداشت مهسا رو سرزنش م خاله

رو فعال سرهم اورد...البته به قولِ خودش تا  هیقض«شد رشید یال» یپشِت سرِ همه خاله با جمله  یِرفته بود از سرزنش ها

 موضوع...  نیداره با مامانش سِر ا هیدو هفته قض

شدم و  ادهیپ عیشب بود...سر 1که خونه خاله بودم...ساعت  یدر خونمون نگه داشت با توجه به دو ساعت یِفرهاد جلو یوقت

 کوچمون رفتن...مهسا گفت:  یمتروکه  یخونه  یِشدند و روبرو ادهیپ شونم گذاشتم...فرهاد و مهسا هم یِ رو حالیکولمو ب

 در عجبم... -

 خودم افتادم گفتم:  تِیخونه و خر ادِیکه باز  منم

  ؟یاز چ-

  ؟؟؟یشهردار کوبهیخونرو نم نیچرا ا-

 ... شهیسرم نم یزیچ زایچ نیخب من که از ا یاومده...ول شیسوال واسه منم پ نیاتفاقا ا-

 : میبه فرهاد نگاه کرد یعالمت سوالدو  هر

 من بدونم؟؟؟  دیتوقع دار قایاالن دق-

 ... هییجاینه توقعِ ب-

اون  اطِیرو از داخِل ح یخش خش یِبرداشت و اونا در حالِ کل کل بودن که من صدا زیحرفو زد خ نیسمتِ مهسا که ا فرهاد

خش  یِنبود...اول فکر کردم توهمه...اما بازم صدا ادیبا خونه زداده بودم و فاصلم  هی...به درِ زنگار گرفتش تکدمیخونه شن

...ده قدم از من دور دمیبود...سمتِ فرهاد و مهسا دو کیخش خش نزد یِ...صدا فتماز در فاصله گر عیخش تکرار شد...سر

 من نگاه کردن...  یعاد ریغ دنِیباز به دو یشده بودن...اونا کل کلشونو نصفه رها کردن و با دهان

 مهسا رو چنگ زدم:  یِبازو عیسر

 پشتِ اون درِ... قایدق یکی-

 برگشت و گفت: یسمتِ در رفت و گوشش رو به در چسبوند بعد از مدت فرهاد

 بوده... یزیچ یگربه ا دیشا-

 بود...اما بازم گفت: دهیهم که مثلِ من ترس مهسا

 در عجبم...-

 :میفرهاد با هم گفت با

 ....یزهرِ مار و در عجب-

 ترسه؟؟؟ینم یکیهمه نزد نیخونه از ا نیا هیپشت وارِیبه د وارید یخونه  گمایم-

 نگاه به مهسا کردم... هی

 خونه؟؟؟ ؟؟؟کدومیچ یعنی-

 گفت: دویکش یپوف
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 ن؟؟؟یقبل ندار یکوچه  هیمگه شما -

 گفتم: متفکر

 یزندگ گهیجا د هیصاحابشون  شتراشونمی..ب..گهید هیو بلند و باغ دار...پولدار هیمیهمه خونه هاش سبِک قد یاره کوچه قبل-

 ...کننیم

 واریمتروکه د یهم داشت و مثلِ خونه  یکه اتفاقا باغِ بزرگ دیسف یرو واسه خودم تصور کردم...خونه  یپشت یلحظه کوچه  هی

 خونه بود و اتفاقا صاحبم داشت...گفتم: نیپشِت ا قایهم داشت دق یبلند یِها

 ترسن؟؟یاره ها....چطور اونا نم-

 و گفت: دیخند فرهاد

 نه؟؟؟دوما امکان داره اونا مثلِ شما ترسو نباشن... ای ترسنیم نیکه بفهم دیاونا بود شیدو تا خنگو....خب اوال مگه شما پ نیا-

 به فرهاد گفت: یباز شده و نگاهِ عصب یِ نیب یِ...مهسا با پره هامیشد رهیبه فرهاد خ ظیدو با غ هر

 و سوما؟؟؟-

 گفت: یتاشو بامزه باال برد و با لحنِ بانمکدس فرهاد

 سوما غلط کردم دهنمو باز کردم..-

 خنده ...اما مهسا موضعِ خودشو حفظ کرد: رِیگرفت...زدم ز خندم

 ترسوها... یگیبارِ اخرت باشه بهمون م-

 گفت: عیسر فرهاد

 چشم...بچه که زدن نداره...-

 یبود...به فرهاد نگاه دهیرنگش پر دایشده بود و شد رهیجا خ هی...به دفعه خشکش زد هینازک کرد اما  یپشتِ چشم مهسا

 نگاهشون رو دنبال کردم.... رِیشده بود...با تعجب مس رهیانداختم...اونم مبهوت به روبرو خ

کشه...اما رو گرفته بود........وحشت کردم...دست توانِ اخرشو زد تا خودشو باال ب زینوک ت دِیسف یِها لهیکه م دمیرو د یدست

که  یبود...به کاغذ دهی....رنگِ من هم پرمیدیبرگ ها رو شن یِرو یزیافتادنِ چ یِو دسِت اخر رها شد و صدا دیلرزیم دیشد

به  ازیپر از ن ییبود....دستا یبه کاغذ نگاه کردم...نقاش عیبه خودم اومدم و سر هی...زودتر از بقدمافتاده بود نگاه کر نیزم یِرو

که در کتِ بلند و نامنظمش گلوله شده  دهیکوتاه قد و خم یمرد رِ یپ رِیبودند....تصو ستادهیا یچاله ا رونِیود که بب یسمتِ مردم

 یِرنگ با خط ها یکاه یکاغذ یِبود و رو اهیرا دراز کرده است....قلم س انشو دست کندینگاه م رونیو با تمنا به مردمانِ ب

 ...با لرزشِ صدا گفتم:ومدینم واریاز اونورِ د یی...صدادمیبود...ترسشده  دهی....فوق العاده ماهرانه کشیآب

 اونجاست؟؟؟ یکس-

 ...ومدین ییصدا چیه

 ....کردیبه کاغذ نگاه م رهیسمتم اومد و با نگاهِ خ فرهاد

 مهسا؟-

 :کردیهم به کاغذ نگاه م مهسا

 ه؟؟ی...چیچ-

 ...فتدیاتفاق ب یحت دیگنجین نمکدوم در باورمو چیبود که ه یلکنت گرفته بود...صحنه ا یکم

 باشه؟؟؟ تونهیم یچ ینقاش نیا ی...معنیبلد یتو نقاش-

 نگاه کردم و گفتم: واریتوجه به سوالِ فرهاد باز به د یب

 اونجا هست؟؟؟ یکس-

شتم...اما باز هم انتظار رو دا نی...منم مثلِ اونها اادیبه حرف ب وارینگاه کردن...انگار انتظار داشتن د واریو مهسا به د فرهاد

 سکوت....

 گفت: یپر از اضطراب یِبا صدا مهسا

 دهی...واقعا ماهرانه کشینقاش نی...ایخونیم رِمردیپ یِ...التماس و کمک و توو حالِت چشماینقاش نیواضحه...خودِ توام از ا نیا-

 شده....

 به در نگاه کردم: مضطرب

 خونه چه خبره؟؟؟ نیتو ا-

 م؟؟؟یبگ سیبه پل-مهسا

 هیگه؟؟؟یم یچ سیدست ؟؟؟پل هیاونم توسطِ  رونیخونه اومده ب نیاز ا میبگ مینشون بد ینقاش هی؟؟؟یبچه شد-هادفر

 ...نیافر صدیهزار و س سهینویم نشییو پا زارهیم ستیب هی ینقاش رِیز دارهیخودکارِ قرمز برم



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 فوت کردم: نفسمو

 ...خوادیکمک م نجایا یکی یول-

 یخونه کس نیساله از ا 18...میتوو نخِ خونه رفت دهیما رو شاسگول کرده...انگار فهم یکی.وادخیکمک نم نجایا یکس-فرهاد

 ؟؟؟یفهمی....مومدهین رونیب

 اد؟ین رونیخونه ب هیسال از  18 یکی شهی...مگه نمفهممینه نم-

 پوزخند زد: فرهاد

 !یگفتیم گهید زیچ هی نیقبل از ا-

 گفتم: مصرانه

 داره! اجیبه کمک احت نجایا یکی-

 متفکرانه وسطِ بحثمون اومد: مهسا

بکشه و  غیبلند ج ایرون؟؟؟یب ادیراحت از در ب یلیخ تونستیتونسته باال بکشه..مگه نم یبلند نیبه ا واریکه خودشو از د یکس-

 ...ندازنیکمک بخواد؟؟؟من با فرهاد موافقم...دارن دستمون م

 :دمیخودم کنار نکش یبود اما از جبهه  یمنطق حرفاش

 .خوادیکمک م نجایا یکی گمیدر قفله...نه من م دیبخواد ما رو مسخره کنه و دستمون بندازه؟؟؟شا یداره کس یلیچه دل-

 :دیتوو موهاش کش یدست یعصب فرهاد

 نه... ایداره  ازین یفهمیتوش م یریبعد که م یخونه...پنج شنبه هفته  نیبه کمک داره توو ا ازین یکیخب باشه...-

 ته پته کنان گفتم:...تدمیترس

 تو؟تنها؟ نیرم؟ایمن؟م-

 ....رنتایکه اشتباه نگ یبر تی...پنچشنبه با لباِس مخصوصِ سوپرمنیسوپرمن ش یبر ی...مگه اصرار ندارگهیاره د-فرهاد

زنگِ در فشار  یِخودمون رفتم...رو یکردم و سمتِ خونه  یظیتلخ بود...اخمِ غل شهیفرهاد هم یِ ها کهیشدم...ت یکفر

 :دیچیمامان مضطرب توو کوچه پ یِم....اصال هم دستمو برنداشتم...در باز شد و صداداد

 شده؟؟؟ یزیچ-

 نگاه کردم و گفتم: مونیریزنگِ تصو تو

 نه مامان...-

 ...نهیبیم یرینه تصو دهینه گوش م گهیمامان د دمینورِ زنگ خاموش شد فهم یوقت

 خشم سمتِ فرهاد برگشتم: پُر

 ...ادیجز انکار بر نم یزیترسو چ یِاز تو-

 درِ خونرو باز کردم و خودم توو راهرو انداختم و در رو محکم بستم... عیسر

 مضطربِ مهسا: یِصدا سادمیدر وا پشتِ

وجود  اطیح هی یبهشون....فاصله  رسهیصدا م هیخونه هستن...خونه جنوب نایبه درا...خاله ا یفرهاد...اروم باش....نکوب-

 نداره....

 و حرکت کرد... دیکه کش یآفِ پُر از عصبان کیت یِصدا قهیفرهاد و بعدِ چند دق نِیخشمگ نفسِ یِ صدا

 مامان در مورد خوش گذشتن رو به بابا گفتم: یِدر پِ یپِ یِبه سواال توجهیکردم و ب یواردِ خونه شدم و سالمِ اروم اخمو

 باال بخوابم.... یطبقه  خوامیامشب م-

 به مامان گفتم: رو

 مان خوش گذشت...اره ما-

رو رو به مامان  یبعد یتعجب کرده بود اما مهربون نگاهم کرد....اگه جمله  نکهیشده بود و مامان هم با ا رهیمتعجب به من خ بابا

 جوابِ مامان رو دادم... عیسر نی...واسه همزدمیحرف م ینطوریبا مامانم ا دیکه نبا گرفتمیعذاب وجدان م گفتمینم

 ؟؟؟یمطمئن-

 ابا مطمئنم...اره ب-

 من... شِیپ یندار یدرخشان ی...الناز...سابقه شهینه نم-

 سابقه درخشان انگار تا حاال پسر اوردم طبقه باال... گفتیم نیهمچ

 اخم به بابا نگاه کردم و معترض گفتم: با

 بــــــابـــــــــا-

 درمانده به مامان نگاه کرد.مامان پُر از ارامش گفت: بابا
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 ...یضعفت کار کن یخودت و نقطه  یِرو دیخوبه...با-

 زدم....اما بابا گفت: لبخند

 ...ادیسرش ب ییمونس ممکنه بال-

 التماس گفتم: با

 ...ادین دمیقول م-

 گفت: مامان

 ؟یدیقول م ی...چطورستیدستِ خودت ن-

 با خنده گفت: اسیالتماس نگاهشون کردم....ال با

 خوابم...امشب بدونِ سرخر ب هی...گهیبره د دیبزار-

 و با حرص گفتم: دمیپر سمتش

 ....من که مثه مرده هام صدا ندارم...ایکنیو اهم و ُتلُپ واسم م یزدیتوو خواب حرف م یکه ه ییخوبه تو شوریب-

 ...گهیترسناکه د نتیخب هم-

 شد... رهیبهم خ یبا نگاهِ بامزه ا و

 گرفت: خندم

 ...ینه، تو بترس یشکیگمشو بابا...اونم ه-

 دندوناشو بهم نشون داد... فِیرد

 بابا بلند شد: یِ صدا

 ....یبر یتونیخب باشه م-

رو بهم دادن....البته ُدرُستِش  ایحرفو زد نگاه کردم...انگار دن نیدرجه گردنمو مثلِ جغد چرخوندم و به بابا که ا 185سرعت  به

جهان رو فتح کردم  یقله  نیو انگار سخت تر دمیپریم نییکردم....تند تند باال پا یذوق هیبهم دادن... تاپیکه بگم انگار ت نهیا

 ...گفتمیهورا هورا م یهِ

باال ختم  یکه به طبقه  یتا پله ا 14و  رونیو از خونه زدم ب دمیبشن...به سرعتِ نور صورتشونو بوس مونیکه پش نیاز ا قبل

بعد نگاه  یتا پله  14باز کردم...قبل از ورود به که داشتم در رو  یدیدر بودم...با کل یِکردم....روبرو یرو به سرعت ط شدیم

خوب خوب فکر  یِزایو به چ دمیکش قیچند تا نفسِ عم عی...اما سردمیبه پشتِ بوم...لرز رفتیبعد م یتا پله  14کردم...

 کردم...

 گفتیم شهیمامان هم...دمیمبلها رفتم و همرو کش یِفکر کنم...سمتِ روکش ها خواستمیرو باز کردم...خسته بودم...اما م در

 یِازشون ....فلشمو از کولم در اوردم و به دستگاه زدم...و صدا ومدیمن اصال خوشم نم یبمونن ول زیمبال تم شهیروکشا باعث م

اتاق نگاه  یرفتم و به تختِ گوشه  ی...سمِت اتاقِ گوشه ارهینم رونیصدا ب دونستمیاهنگ رو تا ته بلند کردم....م

رفت لباس  ادمیتا اگه  ذاشتمیباال م نیدست لباس ا هی شهیو هم نجایا ومدمیالبته صبح ها م وقت ها یکردم...بعض

از تنها بودنِ  شهیمامان بابا...اخه هم یِ..اونم خطرِ عوض شدِن را نییپا گشتمیباشه...اخه خطر داشت برم یلباس هیبردارم...

بود که بتونم  نیشدنام...فقط و فقط بخاطرِ ا داریصبحِ زود ب نیانداشتم ...و  یدرخشان ی...به قولِ بابا سابقه دنیترسیمن م

با غصه به  صبحاسخت بود از تختِخوابشون دِل بکنن...مخصوصا مامان که  نایصبحِ زود واسه مامان ا گهیتنها باشم...اخه د یساعت

 یرفتارِ بچگونه  نیکه بابا عاشِق ا دونستمیم نمیسمتِ اشپزخونه صبحونه اماده کنه...و ا رفتیو م کردیتختِ خوابش نگاه م

 گهی...اره دومدیم رونیمامان از اتاقشون ب فیخف یِها غیبابا و استثنا ج یِخنده ها یِجمعه صدا یِصبحا نیمامان بود به خاطرِ هم

 دِلِ ملت جوونه هنوز....

و  دمیچیدورِ خودم پ یمسافرت یِپتو هی نیسوزِ هوا نبود...به خاطرِ هم نیلباس هامو عوض کردم...اصال لباسم مناسبِ ا اهسته

مامان  شهیمامان بود...هم یِها کیرفتم که منبعِ ک یخچالیسمتِ  عیساز و زدم به برق و سر یبه سمتِ اشپزخونه رفتم...چا

شه اما اماده ب یرفتم تا چا نییبرداشتم و انقدر توو اشپزخونه باال پا یشکالت کِیبزرگ ک کهیت هی....ذاشتیم نجایا کاشویک

 یکه به تراس کوچک ییتا 1 کِیکوچ یِ و رفتم سمتِ پله ها ختمیبزرگم ر وانِیل یِنشده تو ایو درست شده  وردمیباالخره دووم ن

به «دارم یامشب در سر شور»اهنگِ ارامش بخشِ یِمخروبه...در رو باز گذاشتم...صدا یخونه  یِروبرو قای...دقشدیختم م

 اهنگ بودم... نیا ...عاشقِدیرسیوضوح به گوشم م

 ی...دستخوادیدر اون خونه کمک م یبگم کس نکهیا یِ...به دست...تنها استنادِ من براکردمیخونه چشم دوخته بودم و فکر م به

 یتا قسمت یو کم دهیافتاد که چروک یبود ، نقاش دهیو محکم به حفاظ چسب انیباال ب واریاز د کردنیکه تقال م ییانگشتا نِیکه از ب

 گفتیبود و از تمامِ اصولِ ان با خبر بود...م یوار عاشقِ نقاش وانهیبود...اما زنده بود...مهسا که د هشد سیقِ کف دستان خاز عر

سال خونه خلوت  18...رونیب ادینبود که ب یسال کس 18...دمیفهمی...اصال نمدمیفهمی...نمدمیکش یقی...نفسِ عمهیحرفه ا
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سال بود...و االن فقط  3..فقط دمیترسیسال بود از اون خونه م 3....فقط دمیدیروشن رو م سال بود که چراغِ 3بود....و من فقط 

 خواد؟؟؟ی...واقعا کمک مخوادیکهنه ازم کمک م وارِیاز اونورِ د یهفته است که کس کی

 یا هیِغ بزرگ فاصله....ساعرضِ کوچه و با هیروبرو منتها با  یِکه االن کامال روبروش بودم...روبرو یروشن شد...چراغِ اتاق چراغ

اهسته  هی....سازدیرو در دستم فشردم....پنجره باز شد...قلبم تند تند م وانی...در خودمو مچاله شدم و لستادیپشتِ پنجره ا

باشه جز  تونستینم یبزرگ که متعلق به کس یکلیمشخص نبود..جز ه زیچ چیپنجره اومد...ه یِ جلو تراسِ یِرو باز کرد و رو یدر

تراس  کِیتار یفقط به خاطرِ مچاله شدنم در گوشه  نمیبزنم...ا دید تونستمینبودم ...اماخوبم راحت م دیرد....اصال توو دم هی

که سرش رو عقب  دیشن یی...انگار مرد صدادیچیپیگوشام م ووقلبم ت یِ...صدادادمیبود...اب دهنمو تند تند قورت م

 ...ادیداخل ب خوادیو ازش م کشهیکه دستِ مرد رو م دمیدیاومد....م رونیب یفینح کلِیه یکیبرگردوند....و از تار

 کنه؟؟؟؟یم یبکشم...توو اون خونه آدم زندگ تونستمینم نفس

 یِکردم و به صدا زی...گوشامو تقینبود..نفسِ عم یفکر کنم...اونا ادم بودن...جن نبودن...پس ترس دیبستم....نبا چشمامو

 بود گوش کردم تا ترسم فروکش کنه....که اخراش  میاهنگِ دوست داشتن

چراغ هم خاموش  یچراغِ قرمِز پنجره نبود...بعدِ مدت یِدر روشن گهید یفیظر بتِیچشمامو باز کردم...مرد و ه اهسته

...ادم بودن دیچیپیضربانِ قلبم توو گوشام م یِپاشدم و داخل رفتم...صدا عیهم تموم شد...سر میشد...اهنگِ دوست داشتن

 ...دمیترسیهنوز م اما من

 کیو ک وانیتر....چشمامو بستم...ل قی...عمقینقطه ضعف...نفسِ عم نیکلمه....متنفرم از ا نی.متنفرم...متنفرم از ای!لعنتترس

کردم...انقدر  تیپیرو ر« دارم  یامشب در سر شور»و بازم اهنگِ  دمیکاناپه دراز کش یِرو عیاخر گذاشتم و سر یپله  یِرو رو

 ..دو کردم تا خوابم برکار ر نیا

 دوم فصلِ

 

 

 

 

 

 

 

 ماهک آدم باش!!!-

...امروز اصال رو فرم نبود.....ساغر غمبرک زده ازش میدیکش یقیمهسا...من و ماهک و ساغر نفِس عم یدادِ عصب یِصدا با

 :دیپرس

 !؟یاعصاب یچته مهسا؟؟از سر کالس تا االن ب-

 گهیهم نکرد...د یمعذرت خواه یمن و آخَم بلند شد...حت یِنیخورد به ب دفعه در هوا تکون داد که محکم کیدستاشو  مهسا

 آمپر چسبوندم:

راتو  یرو ادامه بد هیرو نیهم یخوایشعور نباش...اگرم م یانقدر ب ایحرف بزن  ایرو اعصابم... یریم یدار گهیچته مهسا؟؟د-

 ...یبِکِش هِر

 ه حرفمو گرفت:هم که از دادِ مهسا سرِ خودش ناراحت بود دنبال ماهک

 ....یدی...روزِ هممونو به گُه کشیریگیپاچه م یاز اول صبح دار-

 هم اخم کرد: ساغر

 م؟؟؟یبیذهنتو مشغول کرده اخه؟؟انقدر غر ینطوریرو دلت مونده که ا یچ-

پوشوند...ساغر اشک  یا هینگاه کرد...چشماشو ال میشده بود رهیدر مانده به هر سه تامون که طلبکارانه و نگران بهش خ مهسا

 میسیکه عجله داشتن وسط وا یاون همه آدم نِ یو درست نبود ب میرو بود ادهیو ماهک متعجب اسمشو صدا کردن...توو پ

کارم هق هق  نیمهسا گذاشتم و اهسته بغلش کردم...با ا یدستمو دورِ شونه  ورو کشوندم  ادهیپ یگوشه  هیهمرو  عی...سر

 :گفت نیبلند شد...ماهک غمگ شیگر

 بازم فرهاد؟؟؟-

 یِهق هق ها ی...ساغر و ماهک با ناراحتادیکه سوال نپرسه تا خودِ مهسا به حرف ب نیا هیسمتِ ماهک کردم به معن یاخم

 کی ی هیگر یوقت شهیو کم کم در چشماشون نمِ اشک نشست و بغض کردند...منم مثلِ هم کردندیمهسا رو گوش م یمظلومانه 

 ...ختیریم نییسر و صدا تند تند از چشمام پا ونِ....اشکام بد شمیم طاقتی...ب نمیبینفر رو م
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که ساغر و ماهک « شده؟ یزیچ»دیو پرس سادیوا یزن ی..حت شدیم رهیبا تعجب بهمون خ کردیکه از کنارمون عبور م یرهگذر هر

 ...ستین یزیخاطر جمعش کردند که چ

 هق هق گفت: نِیب مهسا

اون موقع  ی...توام بوددهیگه عاشقِ هر کدوم از دوست دختراش بشه....به مامانش نشون مفرهاد...فرهاد...گفته بود که ا-

 نگفته بود مگه نه! نویا یگفته بود؟؟اره؟؟ال نویرو راحت کنه اره؟؟...هم ییزن دا الِیحرف رو زد تا خ نیکه ا

 قاینگفته بود..اما من دق نویداشت بگم اره ا ...انتظارکردیجدا کرد و با خواهش به من نگاه م نمی..مهسا سرشو از سدمیگز لبمو

 ...ادمهیاون روز 

 اوج گرفت: شینکرده بود هق هق گر افتیدسِت مهسا رو فشرد ...مهسا که از سکوتم جوابِ دلخواهش را در ساغر

رم مگه اگه ن سینشون داد...نشون داد...عکسشو به مامانش نشون داد...فردا هم تولدشه...اصرار داره منم برم...ضا-

و بوسش  دهیخوشگل بهش م ی هیفرهاد هد نمی...برم بببرنیم کویبا هم دارن ک نمی...برم ببمیکه عاشقِ مهمون ینه؟؟اونم من

 خــــــــــــدا یـــــــی...آکنهیم

 ...ماهک زمزمه کرد:هیگر رِیبازم زد ز و

 که.... یتو دوسش دار دونهیمهسا...نم دونهیاون که نم یول-

 دوسش دارم؟؟؟ فهمهیاز حرکاتم نم یعنی_مهسا

 ...یاعتراف کن دیبفهمه؟؟؟اخه کدوم حرکات؟؟؟تو با یچطور یمهسا تا حرف نزن_ساغر

 اخم کرد: مهسا

 دستش بشم؟؟ یکنم؟مسخره  کیتا خودمو کوچ-

 :دمیبهم کوب دستامو

 ستیسن الزم ن نیشده و تو ام توو ا ...فرهاد عاشقرونیب یایفرهاد پَر...پس بهتره از نخش ب یگیم ی...مهسا دارگهیبسه د-

 ...یاحساسات کن نیا رِیخودتو درگ

 زمزمه کرد: مهسا

 ...نیریش هیاره عاشق شده...عاشقِ -

 شده بود....ادامه دادم: یخوردم...چقدر حالش قاط بغضمو

 ...یکن یجوون دیکه با یهست ی...مهسا تو االن توو سنالیخیب-

 زدم رو به بچه ها گفتم: یچشمک

 ...یایب رونیب می...از فکرِ اون افغانیخوشگل خوشگل کن یِها یتا جوون میهست شتیا سه تا هم پم-

رابطه واسه  هیتو  دونستمی...منهیما شکست خورده بب شِیخودشو پ خواستیاما تالش کرد...نم جونیب یلیزد....خ یجونیب لبخندِ

 پُررنگ کرد و هر سه نفرمونو بغل کرد و گفت: جونشویبلبخندِ  عیسر نیمهسا اول غرورش مهم بود....به خاطرِ هم ی

 دوستتون دارم... یلیخ-

 .دمیخند

 م؟؟؟یخونمونو اجاره کن یِ باال یتا خودِ پنج شنبه طبقه  دیا هیبچه ها پا-

 پُر ذوق گفت: مهسا

 ...هیمن پا-

 شونه باال انداخت: ساغر

 ...دیکن شیراض دیایب دیمن دستِ بابامه....با یاجازه  دیدونیشما که خوب م-

 گفت: ی...ماهک هم با لحنِ بانمکمیدیسه نفر خند هر

 سرخر کمتر بشه... هیمنم که ننه بابام از خداشونه -

 حرفِ ماهکو گرفتم: یکه مهسا دوباره توو فکر نره ادامه  نی...واسه امیدی....ماهم خنددیخند زیر و

 ماهک؟؟؟ ینیبیم-

 گفت: یبا لحنِ اوا خواهر اونم

 خواهر؟؟؟ ویچ-

 گفتم: میکرده بود جادیا یو سد میرفتیرو راه م ادهیدر عرضِ پ ینفر 4که  همونطور

دختر و پسر مجرد توو خونست...من که هر صبحِ  کننی...بخدا...با خودشون فکر نمیامروز یِ ننه باباها نیاصال توجه ندارن ا-

 گهیو م کنهینگاه به ساعت م هی رسهیجمعه که م ایآخر نیا گهی.....دکشهیم غیج دهیمامان سوسک د گمیم اسیجمعه به ال

 ....رسهیم گهید قهیسوسکه تا چند دق
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 خنده گفت: نِیخنده...ماهک ب رِیبچه ها بلند زدن ز اسیگفتنِ حرفِ ال با

 داداشتم من... نیعاشقِ ا یعنی-

 ..مهسا هم گفت:دمیخند

 زبون... نیریت اما ش...ساکدمیکه توو عمرم د هیموجود نیزبون تر نیریش اسیال-

 افتاده باشه گفت: ادشی یزیچ یانگار بعد

 خونش.... ناستیا یال یِکنم طرفا رم؟؟فکریداده بگ اطیکه مامانم به خ یمن برم لباس نیایبچه ها م یراست-

 نِیب شیی..خداپولدارا بود. یما ؛ همون کوچه  هیقبل یکوچه  گفتیکه مهسا م یاطی...خمیو موافقت کرد میسه نفر لبخند زد هر

 یبه کاغذ انداخت و رو به رو یما چقدر تفاوت بودا.....مهسا نگاه یکوچه  یِاون کوچه که همه باغ داشتن با خونه ها یِخونه ها

 و با تعجب گفت: ستادیبزرگ ا یبا باغ میساختِ قد یخونه ا

 ...یاِل ستیهمون خونه پشت نیا-

 گفت: یبا کنجکاو ساغر

 ه؟؟؟یکدوم خونه پشت-

 ارواحه... یپشتِ خونه  قایخونه دق نیخنگ ا _مهسا

 من... یِوا یهَ_ماهک

رو از  ایقضا ی هیبق یکدومشون نگفته بودم...ول چیه یِرو برا شبید ی هی...قضمیحرفِ ماهک هر سه نفر لبخند زد نیا با

 ساغر و ماهک خبر داشتن... ج،یتلفن و مس قیطر

 بود...پنج شنبه رو چه کار کنم؟!!!!! زیچ هینگم...فقط تنها مشکلم  یبه کس دمینه داز اون خو یهر چ گهیگرفته بودم د میتصم

 زنگِ در رو زد و ماهک غر غر کرد: مهسا

 کنه؟یم یاطیخ ی..واسه چییهمه دارا نیبا ا دونمیمن نم-

 صداشو خفه کرد و گفت: یو با لحنِ مثال ترسناک دیحرفش موافق بودم...ساغر مرموز خند با

ـُده.... دیــــــاشـــــ-  جـــــــِن زده شـــ

 رِیز میماند کنارِ صورتش ، رو به ما، گرفته بود، کردم و با ماهک زد یکه چنگک یینگاه به چشمانِ از حدقه در اومدش و دستا هی

 خنده...

 :دیغر مهسا

 خفه شو ساغر...-

 یسرد رنگ یباشه با چشمانِ طوس داریسرا خوردیمکه بهش  یمرد رِیکرد...که در باز شد و پ مونیدفعه ساغر هم همراه نیا

 یخوفناک بود..مخصوصا با اون طرزِ نگاه کردنش...مهسا با لرزش یلیطلبکار به ماهک و مهسا و ساغر که جلو در بودن زُل زد...خ

 تو صداش گفت:

 ...دیببخش-

 یمرد شد و جمله  رِیر بود چشم در چشمِ پکرد...ماهک که از هممون شجاع ت شتریبهش نگاه کرد که ترسشو ب یبدونِ حرف مرد

 مهسا رو تموم کرد: ینصفه 

 ...میایب لیتحو یِکه امروز گفته بودن تموم شده و برا نی...مثِل امیداده بودن اومد یساجد ایکه خانومِ مح یگرفتنِ لباس یِبرا-

 گفت: یگرفته ا یِلب با صدا ریسرشو تکون داد و ز عیسر رمردیپ

 ساختمون تا به گلشن بگم به خانوم بگه.... داخل دییبفرما-

ماهک رفت و پشتِ سرش مهسا و ساغر جوجه وار و لرزان دنبالش حرکت کردن...منم پشتِ سرشون حرکت کردم....تا  اول

 دهیبه چشمام و سرش بلند شده بود....انگار تازه من رو د دیمرد از نوکِ پام چشماشو گرفت تا رس رِ یپامو داخل گذاشتم..پ

 ...صداش خش دار شد:دمیدیدر صورتش نم تعجبهمه  نیرو مستحقِ ا دنیتازه د نیبود..اما ا

 شما کجا؟؟-

 گفتم: متعجب

 سه نفرم... نیبا ا-

 بار پُر از ترس شد: نیا رمردیپ تفاوتِ یب یِچشما

 ....این ان؟؟شمایلباس م یِچند نفر برا-

 کردم: زیر چشمامو

 نداره پدر جون... یربط اطیکه به خ ادیکه چند نفر م نیا-

 نرم کرد: لحنشو
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 ....کنمیدختر خواهش م ایتو ن-

 گفت: عیمرد نخواد من داخلِ خونه پا بذارم؟؟؟ماهک سر رِیداشت پ یلیشدم...چه دل متعجب

 یکس به خواهش شما ستی...قرار نمیایو م میریو با هم هم م می...ما چهار نفر با هم اومدردیگیوقتمونو م دیاقا دار دیببخش-

 از ما جدا بشه...

با تحکم صحبت کرد...خوشم اومد...ماهک کال از  نیاز جدا کردنِ ماها داشته باشه...واسه هم یقصدِ بد رمردیپ دیترسیم انگار

 ماها محکم تر و شجاع تر بود... نِیب

 گفت: رمردیپ

 ...هیکه به سه تاتون اجازه دادم کل نیهم رنیگینفس م یتنگ یخانوم توو شلوغ-

 گفت: یرو به من با مهربان عدب

 ن؟؟؟یاز رفتن در عوض توو باغ بمون نیمنصرف ش شهیاگه خواهش کنم م یمن واقعا شرمندم...ول-

 گفتم.... یرلبیز یانداختم و چشم نییواسه صداش که لرزان شده بود سوخت...اهسته سرمو پا دلم

نگران بهم  ییو با چشما گشتنیبچه ها برم یاخر هِ یتا لحظه  کرد...اما ییراهنما یشد و بچه ها رو تا ساختمونِ اصل خوشحال

 ...شدندیم رهیخ

اروم و  یِدادم و چشمامو بستم و نفسا هیسنگ شده تک واریاز پاهامو به د یکیدادم و سرم رو به عقب بردم و  هیتک وارید به

بچه ها هستن  نکهیا الِ یامو باز کردم و با خچشم ییقدم ها یِ صدا دنِیخودم بودم که با شن یِ....توو حال و هوادمیکش قیعم

 گفتم: گردوندمیدنبالِ منشا صدا برم هزدم و همونطور که سرمو ب یلبخند

 چه زود او....-

به قرمز  یِنامرتب و چشم ها یِها شیو ر دشیژول یِاحوال نصفه موند...متعجب به موها شونیپر یپسر دنِیبا د حرفم

 ...دمیشدم...ترس رهینشستش خ

کرده بود و به سمتم اومدم...قدماش محکم  زیسراغم اومدو تند تند شروع کردم به پلک زدن....پسر چشماشو ر میعصب کِیت

لرزانش روپوشِ مدرسمو  یِبرداره...با دستا یا گهینبود تا قدمِ د یفاصله ا گهیباور نداشت...د ویزیچ هیو لرزان بود...انگار 

 گفت: یلرزون یِ...با صدازدمیو پلک م دمیکشیو منم از ترس فقط تند تند نفس م واریگرفته بود و چسبونده بودم به د

 !؟یاومد-

....اشکام در دمیکش یکیریستیه غِیو ج دیمعقولش که محکم بازوهاشو حصارِ بدنم کرد ترسم به اوجِ خودش رس رِیحرکتِ غ با

 یی..با صدادیکشیو بوو م دادیط من رو به خودش فشار م...اما اون فقخوردیو دندونام محکم به هم م دمیلرزیاومد و از ترس م

 گفتم: دهیبر دهیبر ودو ترس لرزان شده ب هیکه بر اثر گر

 ...اقا....نیولم کن کنمیاقا...اقا...خواهش م-

و کمک  دمیکش یبنفش غِیفکر ج نی...با اوونستیمن رو از خودش جدا کرد و صورتش رو جلوتر اورد...شک نداشتم که د یکم

خودشو به ما رسوند و پشتِ سرش بچه ها  عیباغبون سر ِرمردِیو پ دمیرو شن ییتندِ قدم ها یِاستم...همون موقع صداخو

 ...دنیدویرو م میکه ما بود ییتا جا ینِ ساختمونِ اصلیداشتن مسافتِ ب دهیبا رنگِ پر یهمراه با زن

 وانهید ی...ولزدینم یحرف چیکرد از من جداش کنه اما ه یسعرسوند و بازوهاشو گرفت و  وانهیخودشو به اون د عیمرد سر رِیپ

 بود.... دهیمن رو چسب یِبازوها ادیبا قدرتِ ز

غش  ادیحرکتش باز نقطه ضعفم بروز کرد و از ترسِ ز نیلباشو روو لبام گذاشت و با ا عیمرد رو هل داد و سر رِیخشونت پ با

 ....دمینفهم یچیه گهیکردم و د

همش  گفتیم یسرمو در اغوش گرفته بود و هِ  هیچشمامو اهسته باز کردم...مهسا با گر وانیدِن قاشق به لبهم خور یِصدا با

قلپ  هیکرد... کیزد و دستِ سردمو گرفت و ماهک ابقند رو به لبام نزد یبازم لبخند یِچشما دنِیمن بود....ساغر با د رِیتقص

 خوردم و سرم رو بلند کردم

 گفت: ماهک

 کوکه؟؟؟ یخاکبرسر یِبعدِ کارا فِتیاالن؟؟ک یدختر که....خوب یون کردما رو نصفه ج-

 :دمیپرس یلرزان یِ و با صدا نهیبه تنم بش یباعث شد لرز وونهیاون د ادِی باز

 ....بود؟؟یاون...اون....ک-

 پشتِ سرِ ماهک رو نگاه کنم: قایباعث شد سمتِ چپ دق یزن یِ صدا

 ... ستیخوب ن شیاحوالِ روحدخترم.... خوامیپسرم بود...معذرت م-

 شده..... ی...چندشم شده بود که لبام تفدمیپسر بازم لرز یبوسه  هیاداوری با

 نگفتم... یچیزدم و ه یلرزان لبخندِ



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 23 

 

 از جاش بلند شد: ساغر

 ...میریم گهیبابتِ لباس...د یاتفاق افتاد...مرس یلی...خمیخوایمعذرت م-

 به من انداخت و گفت: ینگاهِ غمناک زن

 شرمندش شدم رو بدونم؟ یکه کل دتونویاسِم دوستِ جد تونمیم-

 گفت: دادینم شتریسوالِ ب یکه اجازه  یبه زن نگاه کرد و با لحنِ سرد یشده ا زیر یِبا چشما ماهک

 الناز...-

 و گفت: دیاز جاش بلند شد و دسِت من رو کش عیهم سر مهسا

 گهدار.....خدانمیزحمت داد دیخانوم بزرگوار...ببخش یمرس-

لباس رو در دستش جا به جا  ی سهیما چهار نفر بود...مهسا ک یِهنوز رو بشیگفت و نگاهِ عج یلب ریز یبزرگوار خداحافظ خانم

 رونیب ییکذا یاز اون خونه  ی...وقتادیسرم ب ییکرد و با بچه ها من رو تا موقعِ خروج از باغ اسکورت کردن که مبادا باز بال

 گفت: ماهکو  میدیکش یقینفسِ عم میاومد

 داشت... یمامانِ خودش مشکل روان-

 ....رمیبگ یاب معدن یبزرگ اونجا بطر هیسرِ کوچه تا از سوپرمارکت دمیبه اونا دو توجهیلبخند زد و من ب مهسا

دوست  یحالم بده...ول کردنی...فکر مکردمیو پشتِ سرهم اسممو صدا م دنیدنبالم دو میناگهان دنِیها با تعجب از دو بچه

 نداشتم االن حرف بزنم...االن شستنِ دهانم واجب تر بود...

اب مشت مشت آب در دهانم  یِرو حساب کردم و کنارِ جو یاب معدن یبچه ها قطع شد...بطر یِکه شدم صدا یسوپرمارکت واردِ

و انداختمِش  دمیکش یتبزرگ تموم شد...نفِس راح هیاب معدن یبطر ی...وقترونیب کردمیو تف م شستمیو لبامو م ختمیریم

 سطلِ اشغال

 :دمیماهک رو از پشتِ سرم شن یپر از خنده  یِ صدا

اب به چه اندازرو تموم کرد....جون به جونت کنن اختالِل  نیماچِ ناقابل بودا...بب هیاقت؟؟؟یل یتموم شد ب یپاک ساز اتِیعمل-

 ...یدار یروان

 واسش در اوردم و گفتم: یگرفت...زبون خندم

 بوس بده... یبعد کالهت افتاد اونجا برو داوطلب یاگه سر-

 گفت: یشیترس و لرز نما با

 ندارم که...واال بخدا... ی...مشکل روانرمیسمتش نم فتهیپُر از پولم اونجا ب ی سهیمن ک-

 خنده... رِیز میزد همه

 گفتم: شدیبودم که از بچه ها جدا م ینفر نیو اول میسادیکوچمون وا سرِ

 ...میبحث دار بزن یِمنم باشم بعد حرفا دی...بزارناینزن یحرف ستمیمن ن وجدانایب یهو-

 با خنده گفت: ساغر

 رو گول بزن... التیباشه ...خ-

 نثارش کردم: یپس گردن هی

 کثافت...-

 گفت: ماهک

توو  امیباهات مپنج شنبه هم  ی....حتزمیتا اخرِ هفته عز شمیتلپ م شتیپ امیم کنمیجمع م لمویوسا عیخونه سر رمیمن که م-

 ...خواهدیم جانیه ی...دلمان کم دهیخونهه...حال م

 تکون داد و گفت: یکرد و سرِ تاسف ینوچ نوچ مهسا

 ...ستمی...فقط من پنج شنبه رو نمیایم گهیکنم با هم د یساغر باباشو راض شِ یپ رمیجمع کنم بعدشم م لیخونه وسا رمیمنم م-

 گفت: عیسر ماهک

 که... میریبم ینفر بره هممونم از دلواپس هیکه  نهیتر از انفر برن به 4 وانهید-

 مردد نگاهمون کرد و گفت: مهسا

 ...حاال...فعال...دونمینم-

 و رفتن... دیدستِ ساغر رو کش عیسر و

 چشمک زد: ماهک

 ...مطمئن باش حله...ادیم-

 اما گفتم: دمیخند



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 24 

 

 شما ها رو از جلو چشمِ ابوالفضل رد کنم... یمن چطور-

 ...نمتیبیم ی....فعال...زودمیکنیمورد هم صحبت م هی نیدر ا میای...حاال بعدا مدونمینم-

 گرفت... یدربست یرفت و تاکس ابونیسمتِ خ و

رو به مامان  هیقض نیگرفتم ا میاهسته سمتِ خونمون رفتم و به اون پسرک فکر کردم...به نگاهِ متعجبِ باغبون...تصم اهسته

باهاش درد و دل  ایروزمررو گفت  یِنداشت تا بشه بهش اتفاقا یتیبرگشتم...مامان شخص ممیبگم...اما بسرعت از تصم

 اضافه کنم... اشیرو به دل مشغول ینگران دمیترسیبود..شکننده بود...و من م فیرنبود...ظ ینطوریمامان اصال ا تِیکرد...شخص

 شدم و زنِگ خونرو زدم... الیخیب

 به سرعت باز شد... در

در  فمیمدرسه گرفته بودم رو از ک یکه از بوفه  یلیدر رو برام باز کرده...لبخند زدم و پاست عیانقدر سر اسیال دونستمیم

 طلبکارِ داداشم نگاه کردم: ی افهیاوردم و در روکه باز کردم به ق

 ؟؟؟یکشیخجالت نم-

 لبخند گفتم: با

 وروجک؟ یاز چ-

 نیبعدِ ا گهیرو بهش ندم؟؟؟...د لیحرفشو زد من پاست یممکنه وقت کردیمو با خودش فکر  کردیداشت حرفشو مزه مزه م انگار

 که گفت: دینکش هی...به ثانگذشتیم یفسقِل بچه چ نیبفهمم توو ذهنِ ا تونستمیراحت م یلیهمه وقت خ

 کوش؟؟؟ لمیجونم پاست یاوم ...ابج-

رو سمتِش پرت کردم و  لیو پاست دمیکنه...خند که گذاشته بود منحرف یجوابیداشت ذهنمو از سوالِ ب یذهنِ بچگانش سع با

 گفتم:

 ....یبرو بچه خودت-

 رو باز کرد... لشیتوجه به من با ذوق پاست یاز کنارش گذشتم و اونم ب و

 ....دیچینهار رو م زیرو باز کردم و مامان م در

 زَم؟یخانوم جون...احواالتت جُفتُ جورِ عَ کیسام عل-

 الناز؟ یشیبزرگ م یکِ-

 و گفتم: دمیخند زیر

 ...گرایجواب سالم توو دهاِت ما واجبه ج-

 و گفت: دیخند

 ناهار بخور... ایپاشو برو لباساتو عوض کن دست و صورتتو بشور ب-

چوب  زونِیگفتم و به سمتِ اتاقم راه افتادم...کولمو کنارِ تخت گذاشتم و مانتو و شلوارم رو او یا دهیزدم و چَشمِ کش یچشمک

باسنم بود شلوارِ  رِ یتا ز شیکه بلند دمیپوش یبلندِ خردل نیلباسِ گشادِ است هی عیدر کمدم گذاشتم و سر کردم و یلباس

 باال.... دادمیمدرسمم تا ارنج م یِمانتوها یِنایباال....کال عادتم بود...است دمیتا ارنج کش ولباسم یِنایو است دمیپوش ممیکرم

رو بستم....صورت و دستامو با  ریز کردم و دو تا مشت اب به صورتم زدم و شوان رو با رِیحمام رفتم و همونجا ش سمتِ

زدم  رونیانداختم و از اتاق ب زمیگوله شده رو در سطلِ اشغالِ کنارِ م سِیخ یِها یخشک کردم و دستمال کاغذ یدستمال کاغذ

 بلند شد: اسیلا یِغذا رفتم....صدا زِیسمتِ م عیو سر

 ؟؟؟یقحط ایمدرسه بود  نیخدا ا ای-

 گفتم: اسیبه ال توجهینگاه کرد...منم ب نیریش اسِ یو با لبخند به ال دیخند مامان

 بادمجـــــــــــــون... مهیجـــــــــــــــونم ق یا-

گشاد شه و خنده  اسیال یِ که باعث شد چشما ختمیتو بشقابم ر ینیزم بیعالمه س هیو سه تا بادمجون و  دمیغذا کش ریکفگ سه

 بلند .... مامان ی

با دهنِ پُر  دارهیدست بر نم اسیکه ال دمیو د دادمیو قورت م دمیجویو قشنگ م ذاشتمیغذا رو تند تند در دهانم م یِقاشقا

 گفتم:

 ؟؟؟یبا نگات کوفتمون کن یخوایم ایبره  نییلقمه نون از گلومون پا هی یذاریچه مرگته نفله...م-

 خنده و گفت: رِیزد ز اسیاما ال اخم کرد میباز به لحنِ کوچه بازار مامان

 .... یشیم ییالناز چه هلو ی....وایزنیحرفارو م نیا یتصورت کردم که دار لیبیلحظه با س هی-

اما  مردمیکه داشتم م نیکه با ا ختینوشابه برام ر اسیو شروع کردم به سرفه کردن...ال دی....اما برنج توو گلوم پردمیخند

 ... دیاورده بود بهم داد و با استرس به پشتم کوب یرو که از اشپزخونه هولهولک یاب وانیپَس زدم...مامان ل



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 25 

 

 و گفتم:  دمیکش میو تهشم دستمو دورِ دهنِ چرب دمیاب رو سر کش تمامِ

 خانوم جون...  زیدمت ج-

ش کنه اما با زدنِ کوبوندم که قاشق رو جلوش گرفته بود دهنشو باز کرده بود تا قاشقو توو حلق اسیال یمحکم پسِ کله  بعد

 رو باز کردم و گفتم:  شمیمحکم خورد به عاشق و قرمز شد....ن شینیمن ب

 .... یواسه من ِاهِم تُُلپ نکن یحقته نفله تا تو باش-

 ... شتریغذامو خوردم...منتها با ارامشِ ب هیحرص بهم نگاه کرد زبون در اورد و غذاشو خورد...منم بق با

....اما خوردیمامان ناهارشو با ما م نیبه خاطرِ هم ومدیبعد از ظهر از سرِ کار م 1خونه نبود....ساعتِ  وقت موقع ناهار چیه بابا

اونجا  اسیموقع ناهار مگه من و ال دونمینم اسی...به قولِ الچسبهیوقت ناهار بهش نم چیعصرونشو با بابا....به قولِ خودشَم ه

 ... چسبهیکه بهش نم میبوق

 تا جمعه بمونن...  دیطبقه باال شا میریم انیها ممامان بچه  یراست-

جمع کردم  لمیخودش رفت....منم وسا یِسو یجمع شد هرک زینگفت...ناهار که تموم شد و م یچیه گهیگفت و د یباشه ا مامان

 گفت:  یطونیبا ش اسیو ال

 ... شمیچند روز از دستت راحت م یریم شیاخ-

 حرص گفتم:  با

 ... شمیباخبر م یشتم ...دست تو اون چماغت کنباال گو نیقورباغه هم-

 و گفت:  دیکش یزنونه ا غِیج اسیال

 خودت چماغه...  هینیب-

 ابروهامو باال انداختم:  طنتیو با ش دمیخند

به سنِ بلوغ  نکهیبه حالِ ا یاندازست وا نیسن به ا نیو سر باالست...مماخِ توئه که از ا یو قلم کیکه بار نیمن؟؟؟ا هینیب-

 .... یرسب

تا االن دستِ  اسیال هینیهمش اداست....ب دونستمیم ی...دلم واسش سوخت ولرونیکرد واز اتاق زد ب زونیو لوچشو او لب

سالش شد بره  18 یعهد کرده بود وقت یبانمکش کرده بود ول یکل شینیب نیداشت و هم یبار شکسته بود و قوسِ خفن 8کم 

 که منو مُرده...  شهینیب هی نیهم دونهینم گهیعمل کنه....خرِ د شوینیب

 رو برداشتم و سمتِ پله ها رفتم...مامان در رو باز کرد و واردِ خونه شد..متعجب گفتم:  کیکوچ چمدونه

  ؟؟؟یکجا رفته بود-

 گفت:  رفتیکه سمتِ اشپزخونه م همونطور

 باال بذارم...  خچالِیتوو  یرفتم موادِ خوراک-

 فِیک هیو لباسامم توو  ایدوشم بود و کتاب درس هیمدرسم رو  یزدم...کوله  رونیواز خونه ب گفتم و در رو باز کردم یاهان

مرتب کردم...همون  لویباز کردم و سمتِ اتاق رفتم و وسا یگذاشته بود رو با لگد چیبود...در باال رو که مامان پ یبزرگ سرمه ا

 : بودزنگ خورد...ماهک  میموقع گوش

 بله؟ -

 بگو جانم عشقم....  تیصشخ یب هیبله چ-

 جانم عشقم؟؟؟ -

 به حرفم که؟؟  یکردیوقت گوش نم چیه ؟؟؟تویاُه ...خودت-

 فشرده شده گفتم:  گهیبهم د یِدندونا نِیتموم شد و از ب صبرم

 ... گهیبنال د-

 و گفت:  دیبود...خند نیاولِ تلفنِ من و ماهک هم شهیهم

 شب خونتون بمونم اونوقت...  ترسمیو منگ گهی..عشقمو دپسندمیم شتریب تویمدل نیا-

 ... زنهیم جدهیگرفت...جون به جونش کنن مثبتِ ه خندم

  ؟یحرفتو بزن یخواینم زمیعز-

داداشم با لحنِ صحبت کردنِ من  ی...عرضم به حضورت من جلو درِ خونتونم ولزمیعز یگیم یمدل نیا کنمیلرز م یییییوووو-

 توو  امیب ذارهیشک کرد نم

 ...با خنده گفتم: کنهیم یداره شوخ دونستمیم

 داداشت رختِ خواب شه!  الِیکه خ امیمن االن م-

 گفت:  یغیج غیو ج یحالتِ تعجب با
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  ا؟؟؟یحیوسطِ کوچه ب-

 رفت هوا:  غمیج

 ماهک خودتو مرده حساب کن... -

 گفت:  عیسر

 غلط کردم... -

 قطع کرد...خاک بر سرش...  ویگوش و

زدم و رو به  یحیماهک و ماهان داداِشش لبخندِ مل دنِیرفتم و درِ خونرو باز کرد و با د نییپله ها رو پا رو باز کردم و به دو در

 ماهان گفتم: 

 سالم... -

 زد و گفت:  یمتقابال لبخند اونم

  د؟؟یسالم الناز خانوم..خوب هست-

 داخل...  دییخوبن؟بفرما ن؟خانوادهیممنون...شما خوب یمرس-

 ... شمیممنون...مزاحم نم ی...خانواده هم سالم دارن خدمتتون...نه مرسمیما هم خوب یمرس-

 کرد و گفت:  یاهم ماهک

 فعال من مزاحمم..  نکهیمثلِ ا-

لحظه که داداشش بهش نگاه کرد چشامو واسش َچپ کردم و زبونم از ته حلقم واسش در  هیو رو بهش کردم تو  دمیخند

دفعه برگشت سمتِ  هیپسر چطور  نیخنده ...منم لبمو گاز گرفتم...ا رِیمن زد ز یِ ماهان رو ی رهینگاهِ خ دنِیاوردم....ماهک با د

 ...حناق... دیلرزیاونم م یِشونه ها وماهان پشتشو بهم کرد  دمیمن اخه....د

 ... گهید میبر ایماهک ب-

بدوز پسره پررو.. واسه  نیچشاتو به زم که سرخ شده بود نگاهِ پُر از خندشو به چشام دوخت...زهرمار یبرگشت و در حال ماهان

 من پسرخاله نشوها... 

 و رو به ماهان گفت:  سادیساک بدست کنارم وا ماهک

 شرت کم... -

اونم  زننیبوق م یکه ه نایاز ا ادیکرد...انقدر بدم م یرفت و با زدنِ بوق مثال خداحافظ نشیکرد و سمتِ ماش یدریاخمِ ح ماهان

 ها....  هی...اصال وضعهیخداحافظ یکیسالمِ  یکی..دهیفوش م یعنی زنهیبوق م یکیمختلف... یِها یبه معن

 ادهیپ عیاخمو و دمغ سر یا افهیو مهسا با ق سادیفرهاد جلومون وا نِیماش میزدیکه با ماهک جلو درِخونه سر و کله م همونطور

و  مینگاه به ماهک کرد هی...زدیلب با خودش حرف م ریبرد....و ز ورشیبود...در رو بست و به سمتِ ما  خیم رِشیشد...انگار ز

 شد و گفت:  یخنده جد نِیبخنده...ماهک  رِیز میهردو زد

 یحجابت کامله؟؟اومد یدیدار و شلوارِ گشاد پوش نیشالِ بزرگ و لباس است هیاالن شما  یعنی؟؟؟یکشیتو خجالت نم فهیضع-

برو  کنهیم هی..غضنفر داره گردیچشم سف ی فهی...پاشو برو تو خونه ضعاشو؟؟؟پیندازیواسه من جلو درِ خونه هِر و کِر هم راه م

 از جلو چشمام خفه شو.... 

 نگاش کردم و گفتم:  یچپک

 ... رسهیبحث انقدر چرت و پرت به ذهنت م هیوسطِ  یمن مُردم که تو چطور شیخدا-

 من نابغــــــــــم...  زمیعز-

 شده بود...  رهیم به ما خگفتم و رو به مهسا کردم که با اخ یشیا

 ... مایهان چته؟ما گوشت ندار-

 رِیدادم و خورد توو صورتِ ماهک...زدم ز یخواست نثارم کنه که جاخال یپس گردن دونهیاز حرص منقبض کرد و  لباشو

 بلند گفت:  یِخنده....فرهاد با صدا

 سالم... -

 : دیکش یقیسالم کرد..فرهاد نفسِ عم تیبا جد محلِشَم ندادم ماهک نیبشر قهر بودم واسه هم نیکه با ا من

 ها...  یمثال خانوم النازِ جعفر میسالم کرد-

خب به  ی...ولمیکه واسه هم مثلِ دو تا دوست دونستمیم نوی.اما اشمیفرهاد دلنگران م متِیموقع ها از احساس صم یبعض

 رِیو زد ز دیاما ماهک شن دمیگفت که من نشن یزیلب چ ریز....مهسا هینیب شیقابلِ پ رِی..کال ادمِ غستین یفرهاد اصال اعتماد

به فرهاد کردم و  یتفاوتیجمعِش کردم و نگاهِ ب عیگشاد شد...اما سر شمی...از خندش ندیدهندِل مانند خن شهیخنده....مثلِ هم

 سرد گفتم: 



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 داخل؟  دییسالم...بفرما-

....با دییدویبود و به سرعت م دهیشد اما رنگ پر انینما کوتاهمون یکرد همون موقع ساغر سر کوچه  بشیتوو ج دستاشو

 افتاد...همونطور نفس زنان گفت:  نیزم یِبزرگش گرومپ رو ی...کوله دیبه ما رس ی....وقتمیانداخت یتعجب بهش نگاه

 ... ای....خای...خیوا-

 بلند زد:  ویحرف هیبار از اومدنش  نیاول یِبرا مهسا

  ه؟؟؟یچ ایساغر؟؟خ یگیم یچ-

 گفت:  ماهک

 ! یانقدر ارزش نداره که از خونه فرار کرد یدوره هم هیبابا -

 با حرص گفت:  مهسا

 کردم..  یراض یمن باباشو تلفن یکنیم یخفه شو ماهک چقدر ِزر ِزرِ اضاف-

 گفتم:  یحرص

 ساغر؟  یکنیتکرار م یکه هِ هیچ یچ گهید ای!خدیکنیبابا چقدر بحث م-

 متوجه فرهاد باشه گفت:  نکهیهر سه نفرمون انداخت و بدونِ ا به یشینگاهِ پُر تشو ساغر

 ...اطهیخ-

 بعد تند تند ابِ دهنشو قورت داد... و

  ؟؟؟یاطیچه خ ؟؟اصالیچ اطهی؟؟خی!خب چاطه؟یگشاد شد...خ چشام

 گفت:  ماهک

 مامان مشکل داره؟؟؟ -

 یا وونهیو د اطیخ نی..همدمیهش نگاه کردم..تازه فهمگشاد ب یِو منم با چشا دیکش یبلند نِیسرشو تکون داد و مهسا ه ساغر

 .... دمیکه ظهر د

 : دیپرس صبریباز ب ماهک

  ده؟؟؟یرنگِت پر ینطوریکه ا کهیکرده زن یخب چه غلط-

 یعالمه خوراک هیاونا بزرگتر و باحال تره...منم رفتم  ی..اخه سوپرمارکتِ جلوِ کوچه شدمیاز جلو کوچشون داشتم رد م-

و  یدواریتوو چشماش اومد و با ام یبرق هیانگار  دی...مامانه جلوم سبز شد منو که درونیکه اومدم ب یز سوپر..ادمیخر

ازتو ازم سوال  یموندم....هِ یستیخواهش و التماس ازم خواست به سواالش جواب بدم...انقدر قسمم داد که توو رودربا

 .... دیپرسیم

 و گفت:  شیشونیبه من اشاره کرد...ماهک زد به پ و

 ! یجوابشو داد ویحتما توام با اشکاش خام شد-

 مانند گفت:  غیج یانداخت....مهسا حرص ریسرشو ز ساغر

 ... یخر یلیخ-

 گفت:  فرهاد

 شده؟؟  یچ دیبگ شهیم-

تان داس هی عیسر شهی...ماهک مثلِ همدی...رنگِ هر چهار نفرمون پرسادهیوا نجایفرهاد هنوز ا میدیهممون تازه فهم انگار

 مورد استاد بود:  هی نیسرِهم کرد...توو ا

خوبه و  یلیپسرِ من فالنه و خ گفتیم یخوشش اومد...ه یاز ال یلیخ اطهی...خمیریبگ اطیرو از خ ایلباسِ خاله مح میظهر رفت-

خانوم رفته  نینم اخواهرِ منه....اال نکهیو..... و ا نایسالمه و ا 12اخرشم سربسته ادرسِ خونه خواست که الناز دروغ گفت من 

 ... اشتهراستشو کفِ دستِ خانومه گذ

 انداخت و باز به فرهاد نگاه کرد و ادامه داد:  یبه ماها نگاه نگران

 ... میباش دیخواستگار با هیفکر کنم پس فردا منتظرِ -

 زد و گفت:  یلبخند فرهاد

 بود که از الناز خوشش اومدا....  یچه مشکل دار-

 گفت: لب  رِیباز ز مهسا

سراغِ اونا که  رهی،تازشم اخرسر م ارهیو بمِ دخترا رو در م ری..... زگردهیم زیچشاش ه یه ستیانگار خودش مشکل دار ن-

 بوقن... 
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 یلیخ شهیم یحرص یکیاز  یخنده...کال مهسا وقت رِیز میکه نزن میلبمونو گاز گرفت یهم ماهک....هِ دمیهم من شن حرفشو

 .... شهیم حرص بانمک یِحرفاش از رو

 رو به فرهاد گفت:  مهسا

 چند روز رو فقط با بچه ها باشم...  نیا خوامیببر م گهید یِهمپا هیبکن و  یفکر هیواسه جشنِ تولدِ فردا خودت -

 

محترمانه رِدش  یلیو خ میکرد شیاما باالخره با هزار دنگ ُ فنگ راض یایب دیکه نه با کردیو اصرار م شدینم یاولش راض فرهاد

سالم  اسیخودمون رفتن و به مامان و ال یاول به طبقه  نیب نیاما بچه ها در ا میباال رفت یباهم سمِت طبقه  یو همگ میردک

شده  کیهوا تار گهید میقشنگ توو خونه مستقر شد یپاره کردن و در اخر وقت کهیرو ت نایو ا میکردم و تعارفاتِ مزاحم شد

 بود.... 

شب  8و ساعت  میکَفِ اشپزخونه نشسته بود یاماده کرد و همگ عیرو سر یود موادِ ماکارونب یعال شیکه خونه دار ساغر

گاز رو کم کرد و درِ قابلمرو گذاشت و  رِیو موادشو قشنگ با هم در قابلمه مخلوط کرد ز یماکارون یِ ها هیال یبود....ساغر وقت

 اهسته کنارِ ما نشست.... 

 گفت:  ماهک

 ر داشت اسمِ الناز ، پرند باشه؟؟؟ اخه؟؟چرا اصرا یچ یعنی-

 بود....ساغر دستاشو توو هوا تکون داد:  دهیکرده بود پرس فیکه ساغر واسه ما حرفاشونو تعر یسوالو صد بار از اون موقع نیا

باور واقعا اسمش الناز؟؟؟اخر سر هم که گفتم بهتون، بهش گفتم اگه  یعنی گفتیم ی....هِ یپرسیاخه...چقدر م دونمیمن چه م-

 ... کنندیم یزندگ یمشک یِاجر نما یساله تو خونه  11شما هستن و  هی...کوچه پشتدیهاشون بپرس هیاز همسا دیبر دیندار

 انگشتشو گاز گرفت وادامه داد:  بعد

 ... گهیگفتم د نویهم گهید نیواسه هم هیشومائه که اجر نماش مشک یپالکتونو بلد نبودم ...تنها هم خونه -

 نثارش کرد:  یدنپس گر ماهک

 ابله... یگفتیم نمیهم دیخب نبا-

 

 :دمیساغر و ماهک پرس نِیعوض کردِن بحثِ ب یِ حوصله به مهسا نگاه کردم و برا یباال گرفتنِ بحث ب با

  ؟؟؟یچطور شد با فرهاد اومد-

 خودشو وبالَم کرد...  امیدارم م دیفهم یوقت نیخونمون تلپ بود واسه هم شهیاقا مثلِ هم-

 گفت:  عیسر رساغ

 ... ی...تو وبالِش بودیجابه جا گفت-

 حناق -مهسا

 توو رگ؟  میبزن نویپخته دوس ندارم...هم ادیز یمن گشنمه...اقا من ماکارون الیخیب-ماهک

اما با  میدوباره دورِ هم نشست میظرف ها رو شست یو با خنده و شوخ میرو خورد یماکارون یو وقت میباهاش موافقت کرد همه

 ... میدیبود خواب گهیشب همونطور که دستامون توو دستِ همد 12ساعتِ  میمدرسه بر دیساغر که گفت فردا با تشرِ

 **** 

 ! ؟یجعفر-

 حال گفتم:  یشدم و ب رهیبود خ لیِفرانسید یکه معلمِ عقده ا درزادهیاز دفترم برداشتم و به خانومِ ح سرمو

 بله خانوم؟ -

 داد و گفت:  در دستش تکون مویامتحان ی برگه

 ... نجایا ایب-

حال سمتِ  ی..بدمیکشیکالس م یِکاییموزا یِ...همونطور که کفشمو روادیخوابَــم م ؟منیایخودت ب شهیتو ذاتت کنن...نم اَه

 که یینایمتوقف کردم...با حرص به است زِشیکشان کشانم رو کنارِ م یِرفتم و قدما کردیکه طلبکار بهم نگاه م مونیمعلمِ عقده ا

..اما سمیشد...تا مثال مثلِ ادم وا رهی،خ کردمیمانتو بودم و خمار بهش نگاه م بِ یطبقِ عادت تا ارنج باال داده بودم و دست در ج

 کوبوند و گفت:  زیم یِرو مویامتحان یبرگه  ی...حرصوردمیخودم ن یِبه رو

 چه وضعشه؟؟؟  نیا-

 یِپشتِ لبا ازمویکار رو نکرده....خم نیتا حاال جلوش ا یانگار کس زهیکه چندشش شد...وااا چه پاستور دمیرو باال کش مینیب

ازم کَم  یشده بود...و من مطمئن بودم نمره الک 1...نمرم 1شدم... رهیخ زیم یِشده رو دهیکوب یکردم و به برگه  مییبستم قا

خانوم  هیسوگول زِیمعلم سمتِ م ییاژدها یِنفساو بدونِ توجه به  دمیکش زیم یِو برگرو از رو نداختمابرومو باال ا یِتا هیشده....
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کَم  یعنی...کنهیسرِ امتحانا کمکِش م شهیهم یادمِ عقده ا نیاما ا لیبه چه دل دونمیکه نم یمعلم رفتم....سرونازِ شمس....کس

 تم: و گف دمیسروناز رو از دستش کش ی...برگه سهیبنو اسَشسروناز و یِبه جا رهیمونده خودکار رو از دستِش بگ

 با اجازه... -

انتظارِ  دونستمیگذاشتم...م زیم یِخانوم رو یِحرص درار بود...برگه ها رو جلو شیبود...اما خب خنگ یزد....دخترِ خوب لبخند

 کار رو نداره...  نیا

چون  مدیبود که اصال سرِ کالسِش درس گوش نم نیفقط به خاطِر ا لشمیکم کردن...دل یماهه شروع کرده نمره هامو الک 2

 جشیگ میَدر پِ یپِ یِاگه گوش بدم با سواال ای دمیاصال به درساش گوش نم ای نمیدرس بده...واسه هم ستیمعتقدم اصال بلد ن

که  یواسمون ارِزش قائل بشه که قبل از جلسه ا دیاونقدر با ی...ولستیبلد ن ستین م...مهیو البته فوق العاده عصبان کنمیم

واسش وجود نداشته  یداشته باشه تا ابهام یمرور هیبده اول خودش  حیواسمون رو توض وادخیکه م یباهامون داره درس

واسه ما ثابت شده که  شکالم حرفِش بود..درس دادنِ  هیباشه...هرچقدر هم تالش کردم عوضش کنم کادرِ مدرسه 

 .... ستنیسرِ کالساش ن یثابت شده وقت یواسه اونا چطور دونمیخوبه...نم

 رِیدستِ چپم هم ز یسوالِ اولِ سروناز گذاشتم و انگشتِ اشاره  رِیخانوم کشوندم انگشتِ اشارمو ز یِاز رو جلوسرون ی برگه

کار  نیهم 15بود...تا اخرِ سوالِ  یکیبزنم...تمامِ راهِ حال  یکه حرف نیبدونِ ا دادمیسوالِ اولِ خودم گذاشتم...با هم حرکت م

و پنج صدم بارم داشت رو ننوشته بودم چند بار کوبوندم و پوزخند زدم  ستیاخر که ب جوابِ هی یِرو کردم و در اخر فقط رو

 : موندیتوو گلوم م نداختمینم کمویت وردمی...دووم ن

 ... دیستیکردنِ برگه هم بلد ن حیدرس دادن...صح هیکار ی طهیبه جز بلد نبودن تو ح نکهیمثلِ ا یخانوم ها ول خوامیمعذرت م-

دوماه از طرفِ دفتر به خاطِر نمره  یبتمرگم سرِجام...ول امیکه ب کردیالس حبس شد و ماهک با چشم اشاره مک یِبچه ها نفسِ

 بود..االن وقتِ شوِرش بود...برگه ها رو برداشتم و با تمسخر گفتم:  یسرزنش شدن واسم کاف فرانسلمیکمِ د یِها

 میبره و اون تصم ینیدستِ خانومِ حس رِیدو تا برگه ز نیا نکهیا ایبشه.... 1نمرش  دیسروناز با ایبشم... 11.15 دیمن با ای-

 بودن و بلدن... لیِفرانسیمدت معلمِ د هی دمی..اخه شنهیبه چ یکه چ رهیبگ

پاچه  ششیخدا پ ی شهیمجتمع مانند ما بود و فوق العاده هم من رو دوست داشت...چون هم یمدرسه  رِیمد ینیحس خانومِ

 گهیبودم د شوریازش سواستفاده کنم...ب ازیخوار بودم تا موقِع ن

 :ومدین نییکرده اما از موضِعِ خوِدش پا یچه غلط دیفهم شیعقده ا خودِ

 ...رونی!از کالس برونی؟؟بیکشینم ؟؟خجالتیکنیم یاحترام یو به بزرگترت ب یریگیم رادیاز من ا یتوئه بچه دار-

 گفتم: نهیبرم با ک رونیتا از کالس ب ختمیریم فمیتوو ک لمویزدم و همونطور که وسا پوزخند

 ...کردیبرگه کمکتون م حِیتو تصح یکی دیبا دیرسیاخه به نظر م-

نابه  تِیدفتر و شروع به شکا رهیخانوم م یاالن عقده ا دونستمیسروناز رو بهش ندادم...چون م یبه زنگ بود برگه  قهیدق پنج

 نه... ای مونهیم یحرف نمیدو تا برگرو جلو روشون بزارم بب نیپام به دفتر باز شد هم یوقت خواستمیو م کنهیجا م

 کالسِ مزخرفِ روزِ سه شنبمون تموم شد... نیزنگ خورد و اخر رونیکالس که زدم ب از

 لب گفت: رِیکرد کنارم و ز یگذشت اما مکث عیاز کنارم سر مونیعقده ا معلمِ

 گستاخ... یدختره -

 بنامِ ما... یاومده بود توو مدرسه  یباز یبا چه پارت دونمیازمون بزرگتر نبود..نم شتریبود...فکر کنم چند سال هم ب یا عقده

 شونمو گرفت و گفت: عیسر ماهک

 خاک برسرت...-

 ندازه؟؟؟یم کهیو ت کنهیبحث م رشیالناز...اخه ادم با دب یتو کَم دار-ساغر

 جانبمو گرفت: مهسا

 یوقت ای دهیم یمنف ای دهینمره کم م یبه ال یدو ماهه الک نی...خودتون شاهدیردک ی...اتفاقا خوب کارنیکنیم هشیبابا چرا تنب-

صبر به خرج داد که بعدِ دو ماه اعتراض  یلیخ یادم چقدر تحمل داره مگه؟تازه ال هی...خب کنهیاش م عیتخته ضا یِپا ادیم

 کرد...

 د شد:ناظمِ مدرسه از پشتِ بلندگو بلن یازیمعروف به پ یازیخانومِ ن یِ صدا

 ...ادیدفتر ب یخانومِ النازِ جعفر-

 و گفت: دیرو تکرار کرد...ساغر لبشو گز ییکذا یجمله  نیا گهیبار د دو

 اشهدتو بخون...-

 زمزمه کرد و در همون حال فوت کرد بهمو گفت: یالکرس تیبا خنده ا ماهک

 از کادرِ مدرسه حفِظت کنه... شاالینصفه ا نیتا نصفه حفظم هم-
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دو تا شونه هام ثابت کردم و دستمو به بند هاش گرفتم و بسمتِ دفتر رفتم...از پله  یِخنده...کولمو رو رِیز میفر زدچهار ن هر

 یقاِب مشک یِرو ییسمتِ راست رو به پله ها و کنارِ اب سردکن با رنگِ طال کِیبار یِاتاقِ راهرو نیاومدم...اول نییها که پا

 نوشته دفتر....

از پشتِ  ینیبودن به من افتاد....خانومِ حس لیمعلم ها که در حالِ جمع کردنِ وسا یزدم که نگاِه همه  یتقه ادرِ بازِ دفتر  به

کرد و با حرص  ادیداغ ز ازیهم پ یازی....خانومِ ننمیکرد و گفت بش یچاق و فربش به من اخم کلِیاومد و با ه رونیب زِشیم

 گفت:

 ؟؟؟یکنیم یاحترام یمعلمت ب ؟؟بهیکشیتو خجالت نم-

جلو رو باز کردم و دو تا برگه ها رو در اوردم و رو به  پِیپام گذاشتم و ز یِاز شونه هام جدا کردم و رو فمویاونها ک الِیخ یب

 رهیخ دهیباال تر نم 15فرهنگمو و نمره انضباطمو از  یب کردیو ادعا م دیچیم یکبر یکه همچنان داشت برام صغر یازیخانومِ ن

 گرفتم و با لبخند به اخمِش نگاه کردم و گفتم: ینیسمِت خانومِ حس مشرو با ارا شدم و برگه ها

 فوله... لِتونیِفرانسیو االنم مطمئنا د یزمان هی دیبود لیِفرانسید رِیشما دب ینیخانومِ حس-

 وسطِ حرف و گفت: دیشده بود پر یبهش و قطع کردنِ حرفش عصبان یتوجه یکه از ب یازین

 بلغور کردنا... نیا یِکن به جا یاز معلمت معذرت خواه و؟؟؟پاشیخب که چ-

 گفتم: یازیبه ن توجهیگذاشتم و بازم ب ینیچشِم خانومِ حس یِتا برگرو کنار هم رو برو دو

 یو الک یناعدالت نیکالسمون...من االن دو ماهه ا ستِیب ینمره  یبا برگه  شهیمن تفاوتِ بارمش چقدر م یبرگه  دینیشما بب-

داره...من اگه مقصر بودم االن خونسرد نَشسته بودم و  یصبرم حد گهیاما د کنمیگرفتنا رو دارم تحمل م یمنف یا و الککم شدن

 یاول همه  دیبترسم...شما با یزیبخوام از چ نمیبینم یلیدل ستمیمقصر ن یاما وقت کردمیم یا هیمطمئنا از ترسِ کارم گر

 ...نیباشم برخورد بکن که من یبعد با شخصِ خاط دیموضوع رو بدون

سرشو تکون داد و  کردیم حیکه به دقت داشت برگرو صح ینیگفتم...که اخم کرد...خانومِ حس یازیاخر رو رو به ن یجمله  نیا

 متفکر گفت:

 ...کنمیم یدگیموضوع رس نیبرو خونه من فردا به ا-

زدم و سه کله پوک  رونیگفتم و از مدرسه ب کردنیش مبه بحثِ ما گو یبه کلِ دفتر که با کنجکاو یدیزدم و خسته نباش یلبخند

 درِ بزرگ و سبز رنگِ مدرسه منتظرم بودن: یِجلو

 حاال؟؟ دیکرد ازیچقدر نذر و ن-

 با هول و وال گفت: ماهک

 شد؟؟؟ یچ-

 ...دیفتیکنه..راه ب یدگیقرار شد فردا رس یچیه-

 ...مهسا با خنده گفت:میبچه ها شروع به قدم زدن کرد با

که  کردنیدو تا کله پوک داشتن دعوا م نینکردم اما ا ناینذر ا نیواسه هم یدیسروناز رو نشون م یبرگه  دونستمیکه م من-

 کنن... شیکنن تا سرشو بِبُرنو قربون دایاز کجا پ ناسوریدا

 خنده..ساغر با حرص گفت: رِیز میحرف زد نیا با

 یکیخ می...ارواحِ شکِمت نگراِنت بودشتویببند ن-

 ی...ولمیدادیبه خودمون م یالک درزادرویاخراجِ ح یو وعده  میدیخند یو کل میبا هم سر و کله زد میدیبه خونه رس یوقت تا

 ...کننیمعلم عوض نم گهیوسطِ سال د میدونستیم

ِمشِ داخل اومد و برخالفِ ارا عیکه سر دمیدرِ خونه زده شد...در رو باز کردم و مامانو د میلباسامونو عوض کرد یوقت

 گفت: شیشگیهم

 قرار نگرفتم... تیموقع نیمن تا حاال تو ا نییپا ایالناز ب یوا-

...ماهک زودتر میشده بود رهیبار به هول و وال افتاده بود خ نیاول یِگشاد شده به مامانم که برا یِهر چهارنفرمون با چشما حاال

 به خودش اومد:

 شده خاله؟ یچ-

 گفت: دادیکه از استرس تند تند تکون م یید و دستازر ییبا تعجب و رنگ و رو مامانم

 هی...توو کارَِشم حرف نداره...االن اطهیاما دورادور...خ شناسمِشیبود ...خانومِ بزرگوار م هیخانومه اومد خونه ...همسا هی-

گار اونم دو سه تا از ...من تا حاال خواسترهیبا دخترت حرف بزنم واسه امرِ خ خوامیکرده که م ریسوزنِش گ یهِ  شهیم یساعت

 ...رمیمیمُِدل رو تا حاال تجربه نکردم..دارم از استرس م هی نیپشتِ تلفن رَد کردم..ا

 نگفت...ساغر تته پته کنان گفت: یچیچشماش گشاد شد و ه مهسا
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 بُ...بُزُ..بُزُرگ..وا...وا ... وار ؟؟؟؟-

 ...نکرد. یساغر توجه بِیسرشو تکون داد و اصال به لحنِ عج مامان

 با بهت گفت: ماهک

 !؟یکنیحال م اهمویسقِ س-

که واسه فرهاد سِرهَم کرده  یکرده بود اما هر چهار نفرمون که از موضوعِ داستانِ الک انیب رتیجملَش را با تعجب و ح نکهیا با

 !میلبخند زد میبود ، با خبر بود

 نبود!ماهک اشاره کرد:ِبهِش  یدیبه مامان انداختم!اصال ام یکار کنم!نگاه یبودم چ مونده

 !؟یتخته کم دار خواستگار هیواسه  ادیم ی!اخه کستین میکنیکه هممون فکر م یریاون امرِ خ دیخب برو...شا-

 و گفت: وردیاخر سر دووم ن کردیسر و ته ماهک گوش م یمبهوت به سخنانِ ب مامان

 نگو! ینطوریماهک جان!به دخترم ا ستیالناز تختش کم ن-

 شده اند! دهیاز مامان ها ساده افر یچقدر بعض ایداغنج رفت!خ دلم

 گذاشتمیپله ها رو اهسته پشتِ سر م دیزور و اصرارِ بچه ها به سمِت پله ها هُل داده شدم!پُر از ترد با

....گفتم دمیدیخودم م یِهر چهار نفرشونو رو رهیشد...نگاهِ خ رهیخ رفتمیم نییبه من که از پله ها پا رتیباال موند و با ح مامان

مثلِ  دیوگرنه االن با کنهیدست و پاشو مثلِ بچه ها گم م فتهیاتفاق م هیکه  یبار نیاول شهی...همفهیکه...مامانم کال نازک و ظر

 یا روزهیف یبا خطِ نازکِ اب دیسف هیو شلوارِ ورزش دیسف شرتِیت هیبا  یکشینم خجالت»گفتیو م ومدیم شمیمامانِ معقول پ هی

 ...گهیبود د یمُدِل نیخب مامانِ ما ا یول«جلوِ خانومه؟؟؟؟ یریم یمارکِ پوما دار

که  یبهه رنگِ بلوط یی..با موهاانسالی...مزهیم زهیر یمبل نشسته بود نگاه کردم...زن یِرو باز کردم و به مهمونمون که تنها رو در

رُژ  هی ششیکه تنها ارا ینگاه کردم....صورت دیچیپیزده بود و با استرس دستانش را در هم م رونیب شیَ از گوشه و کنار روسر

و خوشپوش تنها  کی....شیخوشدوخت و شلوارِ مشک یِخاکستر یِساده و مانتو یساتنِ مشک هیچشم بود و روسر یِلب و مداد تو

 در موردِ ظاهرش گفت... شدیبودن که م یکلمات

 یگریبود...نگاهِ د 1و هنوز ساعت  دیرسیسه خونه م هنوز مدرسه بود...سه شنبه ها ساعتِ اسیبه اطراف انداختم...ال ینگاه

 شده بود و در فکر فارغ از وجودِ من در اتاق بود... رهیدستانش خ نِیابِ ب وانِیبه خانومِ بزرگوار انداختم...به ل

در اومد و  ینگخورد و به من نگاه کرد و از حالتِ گ یاو نشستم...تکان یِمبِل روبرو یِبرداشتم و رو یبزرگ یِقدمها اهسته

 نگاهِش باز رنِگ غم گرفت...به رسمِ ادب اول سالم کردم:

 سالم-

 از دستم ناراحت شد که رفت؟ ؟؟؟مامانتی.خوبزمیسالم عز-

 ن؟ی.شما خوبیمرس-

 ....یبکنم چه کارِ بد یگرفتم راستشو بگم حاال چه کارِ خوب میسواِل دومش با خودم کلنجار رفتم اما اخر سر تصم جوابِ

که داره تا  یهول کرده و به رسمِ عادت یکم نیشکل بود واسه هم نیو به ا نهیزم نیمامانم در ا یتجربه  نی...راسِتش اولاوم-

 هول بودن رو به همراهِ خوِدش داره... نیساعت ا هی

 ....یکه بهم بگه اَنان یماهک خال یِلفظِ قلمم...جا ی...مُرده اوهو

 

 

 زد و گفت: یلبخند

 گفت پس مامانت بهت-

 بره...پَس منم رُک گفتم: هیاونم دوست نداشت حاش انگار

 د؟؟؟یزنیم یحرکتِ ُپر اعتماد به نفس یلیخ دیکنیاحساس نم-

 ...منظورمو کامل گرفت و گفت:دیخند

 باهات درد و دل کنم، اجازه هست؟ خوامیم-

 :دمیکش یقیمشاورس؟؟؟نفِس عم مرکزِ

 ...دییبفرما-

 رد...ک شهی....چه مگهینازکم د دل

 چرا اصرار دارم فقط تو؟؟؟ یدونیم-

 حرفشو گرفت: یادامه  عیجواب دادن بهم رو نداد و سر مهلتِ
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چطور  گمینه...نم ایبشم  دیبا دونمینم اتیتر بود...واردِ جزئ یپرند...اما پرند سرکش تر بود...عصب هی...شبیهشیشب یلیخ-

کنار  قتیبا حق دیبا گنینِ پرند پسرم به اون شکل افتاد...دکترا مبگم که با از دست رفت خوامیپرند از دست رفت...فقط م

 شیماریب ی هیباعثِ رشدِ اول نی....و ادید شیزندگ یلحظه  نیعمرش رو توو بهتر ین صحنه ی...چون بدترادی..اما کنار نمادیب

زد...خودشو به  دنیدشو به نفهم.... خوِمشیشناختینبود که ما م یاون پسر گهیعوض شد....د یرعلی....امیاعتماد یشد...ب

 نی...سه ساله پرند رو از دست داده و سه ساله که اتبهش باور شد که پرند هنوز هس نیتلق نیواقعا ا نکهیزد...تا ا یوونگید

 ....دهیباور هنوز نرس نیبه ا ری!اما...امستین چارهی...پرند رفت!پرندِ برشهیگ بانیگر تیوضع

 

 د و ادامه داد:ش رهیالتماس توو چشام خ با

...حالِش بدتر شیالک یِنایبه تمومِ تلق یبود دیی..اما تو مُهِر تادونمی...از کجاشو نمدونمی...نمیبعدِ سه سال تو اومد-

احساسِ منم  نی...ایتونیم ی...ولدونمی...چطورشو نمیحالشو خوب کن یتونیفقط تو م گهیشده...محمد دکترش م

 کن... ول...قبکنمیواهش م...کمکم کن...خکنمیهست...خواهش م

 ...با تته پته گفتم:دمیفهمینم یچیگشاد شد...اصال از حرفاش ه چشمام

 قَ...َقبول کُ...کُ..کنم؟؟؟ وی...چیچ-

 :دیکشیرو نگاه کرد انگار از روم خجالت م نیزم ونیگر یِچشما با

 ...ی...دوباره پَرَندِش شیکه زنِش ش-

 :دمیجوش

 بخوام پنهان کنم... تمویهو شهی..شباهتِ من به عشقِ پسرتون باعث نماسمِ من النازِ خانوم.. یول-

 هق هق گفت: با

 ...یاگه طالق بخوا ی...حتمیکنیهمون کار رو م یتو بگ ی...پسرم که خوب شد هر چکنمیخواهش م-

 بشم... تونیزندگ هیمن دوست ندارم واردِ باز-

 م، زانو زد:که روش نشسته بود یمبل یِ مبل بلند شد و جلو یِرو از

 ....کنمیبهت التماس م-

پام زانو زده  یِو جلو کردیسال بزرگتر بود و حکمِ مادر رو برام داشت داشت بهم التماس م نیکه از من چند یمن زن یِ خدا

 زن بود گفتم: یِاشکا رِیکه تحتِ تاث یبود!دستشو گرفتمو بلندش کردم و با بغض

 کنمیاز توانِ من خارجه...خواهش م دیگیکه شما م یباز نیسالمه...بچم....ا 11..من .نیخانوم تو رو خدا...خودتونو کنترل کن-

مسائل فکر  نیبه ا سپرن؟؟؟شمایبه شما م یدست ی....به نظرتون مادر پدرم من رو دستیچی...اصال من هدیمن بش الِیخیب

اسف بارِ پسرتون ناراحتم...اما  تی.به خاطرِ وضعناراحتم... د؟؟منینابجا رو دار ی خواسته نیو از من ا نجایا دیکه اومد دیکرد

 ....ادیبرنم یچیاز دستِ من ه

 

 رونیاز خونه ب عیبود سر یصورتم جار یِزن رو یِها هیکه اشکام به خاطرِ گر یدستشو وِل کردم و در حال عیحرفم سر نیا با

نفر متعجب بهم نگاه انداختن...با  4باز کردم هر باال رفتم...در رو که  یطبقه  عیزدم...توو راه پله اشکامو پاک کردم و سر

 گفتم: یمهربون

 ...ششیمامان جون مهمونت تنهاست...برو پ-

 خودمون رفت... یو سمتِ طبقه  دیکش یقینفسِ عم شهیکه استرس داره حرف گوش کن م یکه موقع شهیمثلِ هم مامانم

 براشون گفتم و تنها عکس العملِ اونها بهت و تعجب بود و َبس....اتفاقات رو  یرفتنِ مامان توسطِ بچه ها دوره شدم و همه  با

 **** 

 گفتم: محکم

 رمیمن م یول-

 :دیدفعه نگار بهم توپ نیا

 تموم شد کِِشش نده... یاون باز-

  نایکِشِش ندم که ا-

 عمه ادامه دادم: یِاشاره به بچه ها با

 واسم حرف درست کنن و بگن ترسوام؟؟-

 ت:شد و گف یشیات ساغر

 ...گهیبتمرگ سرِجات د-
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 :دیهم سمتِ ابوالفضل غر مهسا

 هی...اونوقت  ومدهیهم ن رونیکه تا حاال از خونه ب یو کس کنهیم یکه ادم زندگ یکه توو اون خونه ادمه...توو خونه ا میدیما د-

 ..فتهیسرِش م یچه اتفاق ستیساله بره اون توو معلوم ن 11دخترِ 

 و گفت: دیبه موهاش کش یدست ابوالفضل

الناز  نیکه خودش لجبازه....بش ینیبیکار رو بکنه اما م نیکه بگم ا ستمیبودم...بخدا انقدر بچه ن یمن اون موقع توو جوِ باز-

 کِش نده... ویباز گهید گهی...نگار راست مالیخی...بیبر خوامیبخدا نم

 بزنه که ابوالفضل محکم گفت: یاومد حرف فرناز

 ...زنهیهم حرفِ اضافه نم یکس-

داد و پاش رو تند تند تکون داد...خوشحال شدم  هیمبل تک هیبه پشت نهیحرفِش فرناز ُبغ کرد و سرِ جاش دست به س نیا با

 گفتم: عی....اما موضعم رو حفظ کردم و سریلیخ

بمونم ُدمَمَم  هم اصرار کنه یخونهه هرک رمیم زنمیهمون موقع و همون لحظه م نیانداخت یزیچ یا کهیت یپَس اگه موقع ا-

 ...کنمیحسابِش نم

چونَش  رِیو مُچِ دستشو ز ذاشتیم یمبلِ راحت یدسته  یِگذاشت و همونطور که ارنجشو رو گشید یِپاشو رو پا هی ماهک

 گذاشت و گفت:

 یا ونهید،  یادمِ عقب مونده ا ای یجن نیاون بِ دمی...شاجانی...هم فاله هم تماشا هم همیبر یدستِ جمع یهمگ گمیمن م یول-

 باشه... یزیچ ی، قاتل

که وارد  نیتصور ا ینداشتم...حت گهیشک د هی یاصال حوصله  گهیهاش....من د هینظر نیدوست داشتم خفش کنم با ا یعنی

حواسش بهم نبود ،  یبشه...اما چون کس خیتنم س یِو موها رمیبگ یکامال محسوس ی هیاون خونه بشم باعث شد لرزشِ ثان

 ....دنینفهم

 

 ماهَک زد و گفت: یمحکم َپسِ کله  نیو نگ دیخند بایرف

 ...نیَالناز دوستاتم مثلِ خودت روان-

 اعتراض کرد: ماهک

 دستاتو هرز نگردون باو.... ییاشنا یجلسه  نیبابا اول نیاَه نگ-

به گوش  نییپا یاز طبقه  بابا یِسوخته بود...صدا شییجا هیبه جز فرناز که انگار بدجور  میدیبه لحنِ با نمکِ ماهک خند یهمگ

 :دیرس

 شام... نیایبچه ها ب-

 نگاه به من کرد: هیرفتن  یبرن و وقت هیتا بق سادیمهسا وا میبلند شد یهمگ

 ؟؟یکنیکار م یالناز چ-

 کارمون افتادم: مهیبحثِ ن ادِیو  دمیکش یقیعم نفسِ

 مهسا الیخیب-

 ت:در داخل اورد و گف یِخودشو از ال عیموقع ماهک سر همون

 ...یاون خانومه توجه کن یِها یاگه به التماس و زار یا وونهید-

 گفتم: متاثر

 یدیهم که د روزی.....دکنهیو اصرار م شهیراهَم سبز م یِجلو رونیدو روز تا رفتم ب نیتوو ا نیاخه خودتون که شاهد بود-

 حرفا رو داره؟؟ نی..اصال مگه چند ماه امامانمو داره. یِزشته...جا یلیکرد؟؟؟خیازم خواهش م ابونیخ یِشما تو یِجلو

 بود با تشر گفت: دهیجمعمون و چون حرفامونو شن نِیمحکم کوبوند َپسِ کلم و ساغر هم اومد ب مهسا

 شدنِ شناسنامته اهیابله بحثِ س-

 کالفه تکون دادم: سرمو

 ...دونمی...بخدا نمدونمی...نمدونمینم-

 ه جلو هُل داد و گفت:ادامسشو باد کرد و هر سه نفرمونو ب ماهک

 تی...حاال تازه توئه چسقلم اهمیبد تیاهم دیکه اصال به اون زن و داستانِش نبا یبدون نوی...اونم ایبدون دیبا زمیچرا عز-

 ...دیکه گشنمه شد میوسالم...بر نیهم دنینم تیننه بابات اهم یبد

 از حرص گفتم: پر

 ماهک ننه، عمته-
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 :دیخند

 جوره ننش نکردن چیشدن...ه یدکترا هم قالب نیننه نشد بدبخت که...ا-

 

 یبا سوپم باز حوصلهیبودم و ب دهیبکشن اما تازه به عمقِ افکارم رس رونیمنو از فکر ب یکردن با خنده و شوخ یها سع بچه

..هم فکرم مالقه سوپو به زور خوردم و زودتر از همه هم رفتم که بخوابم. هیو سوپ که من همون  می...شام مرغ داشتکردمیم

 ...اسیو ال شدمیو باز من م شدیناراحت بودم...از فردا باز دوَرم خلوت م مبود همه به خاطرِ رفتنِ دوستا ریدرگ

 سوم فصلِ

 

 

 

 

 

 

 

اما  ادیبشه و به مخم فشار ب یرنگِش فشار دادم تا بلکه فرج یاب هیکیدِر پالست یِرو توو دهنم چرخوندم....دندونامو رو خودکار

!اصال استاندارد یکه داد هییچه سواال نیداره ...احمق ا یخر انگار باهامون پدر کشتگ کهینداشت...زن یریتاث چیاصال ه

تا توو کتابمونو  گفتیکه خودش توو کالس م ییچرا سواال ابوی نیبگم متنفرم از معارف؟!ا یک همن ب یهست؟!...لعنتـــــــــــ

 رو نداده بود اخه؟! میسیبنو

 دِیشدم تا حداقل برگم سف یسیو مشغولِ چرت و پرت نو دمیکش ی...پوفِ عصبشدمیباالتر عمرا اگه م 11 شدم...از یحرص

 نباشه... دمیسف

...دو سه نفر با عجز بهم نگاه دیچیترقِشون توو سکوِت سالنِ امتحان پ یِ بلند کردم و انگشتامو شکوندم و صدا سرمو

ها با هم فاصله داشتن...اول  یصندل کییدو تا موزا یبه فاصله و تا ته سالن .... میبود فیتا رد شیکردن...ش

ها شماره گذاشته بودن تا هم  یرو صندل ونیدرم یکی... یاهدانشگ شیو پ رستانی...سوم دبرستانی...دوم دبرستانیدب

طلب داشت کالسشو داو ینداشت ....چون تعدادِ کم یانسان یها و هم رشته ها کنارِ هم نباشن..البته مدرسمون رشته  یکالس

 برگذار نکردن....

برگم  کنمی....تو ذاتت...احساس میبلند شدم تا برگمو برم بدم....تو ذاتت هاشم میمراقب از صندل یو با اجازه  دمیکش یپوف

 ...یسمیساد کهیرنگه...زن یقهوه ا دیرنگِ سف یِبه جا

مدرسه  اطِیسبز رنگِ کنارِ ح مکتِین یِرفتم و برگشتم ....رودور ماه عسل  هیو با عمه ش  دادمیدلم به معلمِ معارف فوش م توو

شونم خورد...پشتم به سالنِ  یِمحکم رو یدفعه دست هیدورِ دومِ ماه عسل بودم که  یِنشستم و در حالِ حاضر شدن برا

 گفتم: دهیمونگال باشه .کش نیهم از یکی دیبا دونستمیامتحانات بود و م

 آدم بـــــــــــاش-

 نشست و دستاشو مشت کرد و توو هوا تکون داد: اطیح یاسفالت شده  نیزم یِحرص چهار زانو رو با ماهک

 برم رسما خفتش کنم... دیعمشو اباد کنم....من با الیتوو فکر و خ شمینم یبخدا اصال راض-

 ساغر از پشتِ سرمون اومد: یِ صدا

 ...امیمنم م-

....مهسا با حرص کنارم دادیفوش م یلب هِ  رِیو ز دیک گذاشت و دراز کشماه یِ پا یِپکر کنارِ ماهک ولو شد و سرشو رو و

 نشست و گفت:

 بود داده بود اخه.... ییچه سواال نیا یسمیهم رو نََنشه هم رو عمش....احمقِ ساد شنهادمیمن پ-

امتحان رو گند  نیاخر نکهیاز اکالسِ ما ناراحت  یِبچه ها شترِیاومدن....و ب رونیاز من کم کم بچه ها از سالنِ امتحانات ب بعد

 زدن...

 داد زد: اطیاز اونور ح سها

 خبر داشت... کهیزن نیا هیسمیامتحانو معارف گذاشت....از افکارِ ساد نیاخر دونستیم زیچ هیاصال مدرسه -

ما ولو شد...من و اومد و کنارِ  رونیهم از سالن ب نبیدرهم کنارمون نشستن...ز یِ ها افهیسمتِ ما اومدن و با ق کویو ن سها

 با حرص گفت: نبی...زمیباش یتا مثلِ بچه ها خاک مینشست نیزم یِمهسا هم رو

 بود... ییچه سواال نیاخه اشغال ا-
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 کمِر ساغر ولو کرد... یِبعد خودشو رو و

 نشست و گفت: رهیوسطِ دا شبنم

دست و پا و مانتو و تهِ کفشش  یِچهارو رو تا اخرِ درسِ رهیگیمثلِ من م یکی گهی...بابا نمتهیبود عفر یسواالش مفهوم-

 ...نیکن یدگیمسئوالن رس یبه ذهنش خطور کنه؟آها نیا دی...اخه نبادمی!من فقط نوشتم خب مفهوم که نفهمسه؟ینویم

 یِمانتو یِرو یمشک سِی...با روان نوگفتیخنده...راست م رِیز میبود اما زد یکه اعصابمون خشخاش نیبا ا یحرفش همگ نیا با

...ساقِ پاشم از نوشته پُر بود...کال یشدیمتوجه نوشته ها م یدیدیم کیو از نزد یکردیدقت م ادیکه البته اگه ز شیسرمه ا

 ....گذروندیبا تقلب م اشویهمه درس حفظ

م اما واقعا گند زد شویکه اخر نیتموم....با ا میترِم اول رو داد یِ...امتحانامیفوش بهش خودمونو راحت کرد یهمه با کل باالخره

 ترمِ اول تموم شده... یِامتحانا نیخوشحالم ا

 :دیکش یقینفسِ عم مهسا

 مدرسه.... امیمن عمرا فردا ب-

 شیو دهنمو ش دمیکش یا ازهیحال خم ی....منم حسشو ندارم برم مدرسه....بمیلیچهار شنبه بود...پنج شنبه هم که تعط فردا

 متر باز کردم و در همون حال نامفهوم گفتم:

 تخت بخوابم... خوامی....سه روز م امیمنم نم-

 یمدرسه آه یسرِ کوچه  دنِیخونه....مهسا با د میکه بر میشونم مرتب کردم و با بچه ها از درِ سبز رنگ رد شد یِرو کولمو

 نگاش نفسمو فوت کردم: رِ ی...بدونِ نگاه کردن به مس دیکش

نظر  رِیکار کنم؟؟؟انگار هر لحظه منو ز یخانوم دنبالمه...اخه من چ نیه اک هیگرفت...سه ماه و خورده ا دهیناد شهینم گهید-

 ...ستیاز حفظه...خسته بشو هم ن رمویکه م ییداره...تمامِ جاها

 کرد و گفت: یخرک یباز شوخ ساغر

...شده  خونه ..ناهار...درس...خواب...نت یریکه همش م نی...ایخسته شد یزندگ هیکنواختیاز  یگفتیم روزید نیتو هم-

 بده.... تیبه زندگ یجانیه هی...اصال جهنمو ضرر برو قبلتُ رو بده تیزندگ یبرنامه 

 من رو به فکر انداخت...ساغر با حرص گفت: دیبود اما شد یخرک حرفِش

 تره.... نیسنگ یکه تو مسکوت بمون کنمیم هشیتوج رمیگفت من م ی...هرکیالل گنینم یتو حرف نزن-

 انداخت و گفت: به من ینگاه هی مهسا

 شب ورداره بدزدتت... هیزنه که نکنه  نی...اصال شده کابوس واسم امیباهاش صحبت کن میبر ایب-

 خفه شو بابا....-

 ....رهینم ادمیهم  شیلیفام یکه حت دمشیرو به زور سمِت خانومِ بزرگوار بردن...انقدر د من

 یلی....اما خنمیما زده شده بود رو نب یکیکه تو چشماش به خاطرِ نزد یدیانداختم تا برقِ ام ریو سرم رو ز دمیکش یقیعم نفسِ

 با شوق گفت: میدیکه رس کشیحس کنم...به نزد تونستمیواضح م

 ؟؟یاومد نیهم ؟اره؟واسهیکنیماهت بشم...قبول م یِقربونِ رو یاله-

 :هم فشار دادم...نفسم حبس شده بود...سرمو باال اوردم و با عجز گفتم یِرو چشمامو

 ....ادیبکنم!با بودنِ من که اون اصال از اشتباِهش در نم تونمیم یاخه چه کمک-

شده بودن، داد....ساغر مثلِ  خی یبه انگشتانم که مثلِ قطعه  یفیسردمو توو دستِ مهسا فشار دادم و مهسا هم فشارِ خف دستِ

 ار کرد:برخورد کرد و خوش برخورد رو به خانومِ بزرگو یعاقالنه با موضوع شهیهم

شما  رِیتصو رهیبه کامش تلخ شده...هر کجا م ی...زندگدیهست که دنبالِ الناز هست شتریب ایکمتر  ایخانومِ بزرگوار...سه ماه -

 ازتون... کنمی...خواهش مدیکنیم تشیاذ دی...دارنهیبیرو م

 :دیحرفِ ساغر پر نِ یالتماس ب با

 ...شی...سالمتدختر. نیپسرم دستِ هم هیتمامِ زندگ کنمیاحساس م-

 گفت: یجد ماهک

 ن؟؟؟یخراب کن گروینفرِ د هی هیزندگ نیاحساس بخوا هیبه خاطِر  شهیم یوجدانتون راض-

 حرِفشو گرفت: یدنباله  مهسا

 هیشکل نیبا پسرتون که اوضاعِ االنِش ا یال دنیمگه فقط اونه؟؟؟پدر و مادرش اجازه نم یقبول کنه...ول یاصال بر فرض که ال-

 کنه....ازدواج 

 استرس گفت: با

 حرف ها هستن... نی...نازک دِل تر از اکنهیتنهام....مامانش قبول م یمن که زن شِیپ ادیفقط چند هفته بتونه به مادرش بگه م-
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 بهت گفتم: با

 ؟؟؟؟یازدواج منتف یعنی-

 زد: یا دهیرنگ پر لبخندِ

مِن تنها تا  شِیمسافرت پ یایباهام ب خوامیم...فقط فقط مکن اهیبخوام شناسنامتو س ستیاصال درست ن نیمنم فکر کردم...ا-

 ...تا پسرم ....

 ...میدونستیجملش رو م ینگفت....هر چهار نفرمون ادامه  یچیه گهید

و از عقِلت  یریگیاون لحظش با تمامِ وجود سمِت اونو م هیخوش رِیو تو تحِت تاث رهیم یلیو یلیتوو دلت ق یحس هیوقتا  یبعض

بدِش  تیموقع نیهمسنِ من هست که از ا ی...کسجانی...مثلِ حسِ من...مسافرت...بدونِ پدر و مادر و پُر از هینکیم یچیسرپ

 !اد؟؟؟یب

 !گه؟ید نهیهم نیمطمئن-

 ها با بهت به من نگاه کردن...خانوم بزرگوار گفت: بچه

 بخدا آره -

 اختم و گفتم:زدم و شونمو باال اند یسر تا سر وسوسه بود...لبخندِ گنده ا وجودم

 بهتره.... نیریخودتون از خانوادم اجازه بگ نیایاگه ب-

کردم....چقدر قرار بود  حیلبخندِ مل کیبه  لی....لبخندِ بزرگمو جمع کردم و تبددی..از تِه دل خنددیبهم نگاه کرد...خند ناباور

 عشق و صفا بکنم من!

 ....خدافظ....عتری...سررمیباشه باشه....من م-

و نشاط  یباشه...پُر بود از شاد انسالیزنِ م هی خوردیبامزه بود...کال اصال بهش نم یلیخ شیاز ما جدا شد....خوشحال به سرعت و

 خودشو نشون بده... یژگیو نیا ادینذاشته بود ز یکه البته اتفاقاتِ زندگ

 داد زد: بایتقر ساغر

 !؟یبکن یخوایم یچه غلط-

 توو هوا زدم: یبشکن یخوشحال با

 ...چونمیماه مدرسه رو بپ هی مخوایم-

 و حسرت بار گفت: دیخند زیر ماهک

مسافرت ِ خاک بر  رهیبره ازدواج کنه که...م ستیبابا ، مهسا...ساغر چتونه شماها...قرار ن ی...اامیب تونستمیکاش منم م یا-

 ...یسر

 ما.... میندار یکرد...خاک برسر ادیشدتشو ماهک ز گهیزد...نه د لبخند

 رف اومد:به ح مهسا

 !یعدد خر کیتو -

 .ــــــمیچاکر-

 یچشمک زد....ماهک حرص هیگُشاد  شِینگاه انداخت و با ن هیبرگشت و به ماهک  شدیکه از کنارمون رد م یموقع پسر همون

 لب به ما گفت: رِیگفت....و اهسته ز یشیا هی

 سرتره! نیاون منگله از ا یعنی...منو شاشِ خر! برهیم لیهمرو س-

 !در موردِ اقامون دُرُس بِحَرف...هینگُل چ!مُیهو-

ماهک  میرفتیما م ی.....همونطور که سمتِ کوچه یبه مسخره باز میمهمونم کردن و شروع کرد یپس گردن هی یجملم نفر نیا با

 گفت:

 خوش به حالت-

 :دیکش یپوف ساغر

 ش به حالت...بابا خاله که هنوز َقبِلتُ رو نداده!خو یبار گفت هی قهیانقدر از اون موقع تا حاال دو دق یکرد سیدهنمونو سرو-

 و گفت: دیبا لبِ بسته خند مهسا

!مامانشَم که زنهیاونا مامانِش حرفِ اول و اخر رو م یماهاست!توو خونه  یهمه  یِبرعکسِ خونه  نایا یال یتوو خونه -

 !عمرا اگه اجازه نده!یاحساسات

شد و  نِشیقبِلتُ رو گرفته؟!سوارِ ماش یعنیزد!  رونیخندون از خونمون ب یر با لب!همون موقع خانومِ بزرگوامیسادیکوچه وا سر

 !رونیمتوجه ما باشه زد ب نکهیاز کوچمون بدونِ ا
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 دی!مامان نباشدمیبه خودم مسلط م دیزنگِ در رو بزنم با نکهیام قبل از ا دمیکردم و سمتِ خونه دو یبچه ها خداحافظ با

 !دونمیو مر یزیمن از قبل چ دیفهمیم

و  رمیباز شدن باعث شد سرمو باال بگ کِیت یصدا یرو سرکوب کردم زنگِ در رو زدم که بعد از مدت جانمیه نکهیاز ا بعد

خونمون بشم و در رو اهسته پُشتِ سرم بستم.کفشامو از پام در اوردم همانطور با جوراب  یِ و واردِ راهرو ارمیبه در ب یفشار

از جاش پا نشه رو باز کردم و  گهیبار د هیگذاشته شده بود تا  چیپ اسیصد توسطِ ال درکه صد  یدرپله ها حرکت کردم و  یِرو

 داد زدم: شهیمثلِ هم

 !منزِل خوبه؟؟؟تیاهلِ ب کیسام عل-

 شد و با اخم گفت: انیدر چهارچوبِ اشپزخونه نما مامان

 ینه!بدبخت ای یو غر غرو بکن یبد رییر سر رفتارِ من رو تغاخ یتونیتو م نمیچه وضعشه اخه دختر!مثلِ خانوما رفتار کن!بب نیا-

 در مقابلِ تو ساکت بود! شهینم نجاسیا

 نیعاشقِ ا یعنیو نثارمان کرد! دیدو سه تا جمله کنارِ هم چ هیاخم و چشم غره  یِبار به جا هیگرفت!مامانو عشق است! خندم

 !دارمیو تحولما!انقدر مامانِ غرغرو دوس م رییتغ

جا توو دهنم  هیو  دمیاز دستِش قاپ عیبه دهن ببرد رو سر خواستیم اسیکه ال ینونِ سنگِک تُرد یزدم و لقمه  یلبخند

باد کرده ابرو باال انداختم و واردِ اتاقم شدم و لباسامو عوض کردم و از اتاق  ییکردم!دادش در اومد و منم با دهنِ پُر و لُپا

اخر سرم  کردیکه طلبکارانه بهم نگاه م اسیال یِبه دراز شدم و سرمو گذاشتم رو پازدم و سمتِ کاناپه رفتم و دراز  رونیب

 و گفت: وردیدووم ن

 ؟؟یحاال پامم صاحِب شد یدیپررو نونمو دزد-

 !یتو که انقدر نامرد نبود اسیاِ ال-

 یماست مال مویخراب کار نکهیسرِجام نشستم و واسه ا خینشست و من ناخوداگاه س مونیمبلِ کنار یِهمون موقع اومد رو مامان

 گفتم: عینبره سر میدفعه ا هی یاز حرکتِ مسخره  ییکنم تا مامان بو

 !شه؟یم یبارم من!مگه چ هی...یمنو غصب کرد یِتو پا نهمهیاصال باهات قهرم!ا یشوریب یلیخ اسیال-

 جواب بده گفت: اسیال نکهیزد و قبل از ا یلبخند مامان

 !دیخب حاال بس کن-

 ه من گفت:رو ب بعد

 ادته؟؟؟یخانوم بزرگوارو -

 خودمو مشغول به فکر کردن نشون دادم و بعد گفتم: یالک

 !نیهُل شد دنِشیاها همون خانومه که با د-

 و گفت: دیخند

 بره! ادتمی دیبعله!معلومه که نبا-

 زدم و مامان ادامه داد: یخند شین

 کرد! تیگله و شکا یینهااز ت یلیتنهاست و خ یلیبره مسافرت اما خ خوادیم گفتیم-

 وسطِ بحث: دیپر اسیال

 !اد؟یدر ب ییتا از تنها میواسش دنبالِ شوهر باش دیاالن مثال ما با-

خنده...از  رِی!زدم زطونیفوق العاده ش یِداداشِ رزقِلِ من ...با لحنِ بچگونه و طلبکار و با مزه و چشما نیبود ا کهیت ییخدا یعنی

 گفت: یظینه!اخر سر موضعِ خودشو مشخص کرد و با اخمِ غل ایان که مونده بود بخنده !مامومدیخنده نفسم باال نم

 !یدرست حرف بزن دیچه وضعشه!در موردِ بزرگترت با نی!اوردمیبار ن تیتربیمن که تو رو ب اسیال-

 !رِسریدخترِ خ دمیببند گوالرو تا رودتو د یعنیچشم غره به من رفت که  هی بعد

 که توو صدام هنوز اثارِ خنده بود گفتم: یم و در حالخندمو جمع کرد عیسر

 !شیَخب بق-

 !شهیم یچ شیَبق دونمیشکمم خودم نم ارواحِ

که دخترِ خواهرش رفته، خونشون سوت و کور  یو از وقت یبه دلِش نشست یلیاجازه گرفت که تو رو با خودش ببره...اخه خ-

مسافرتِ چند هفته  نیاصرار کرد تا اجازه بدم ا یلیواهش کرد و بهم خخ یلیخوشش اومده و ازم خ یلیتو خ جانِ یشده و از ه

 با رفتنِت ندارم! یبعدِ مسافرت مشکل یخودتو برسون ی!اگه بتوندرسِتکنم!اما  یراض تونمی!باباتو میرو بر یا

 گفت: عیکه مامان سر امیژست ب خواستم

 !رهیمالِش م تهِ دلِت داره دونمیکه خودم م اریواسم ادا و اصول هم در ن-
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 اعتراض کرد: اسیو ال دمیگز لبمو

 بره...مگه اجازَش فقط دستِ شماهاست؟! دمیمسافرت فقط با خانواده مامان خانوم؟؟؟من اجازه نم یمگه خودت نگفت رِشَمینخ-

لباشو جمع کرد سرتق اخم کرد و  نهیرفتم که اونم دست به س اسیبه ال یدریچشم غره ح هیبچگونه....با اخم  یِ هم فتنه ها باز

 شد و گفت: رهیخ ونیزیو به تلو

 !یبر ذارمیمن نم-

 کنترل رو برداشتم و زدم رو ماهواره: الیخ یب

 جمع کنم؟؟؟ لَمویوسا یمامان کِ -

 گفت: ینگاه کرد و با لبخنِد مهربون اسیبه ال مامان

 فردا شب! -

....دلم واَسش سوخت!اما فعال مسافرت رو دیبه هم کوبقهر کرد و از مبل بلند شد و سمتِ اتاقِش رفت و در رو محکم  اسیال

 عشق است!

تازه امتحانام رو داده  نکهیو به خاطرِ ا شناختیمامان خانومِ بزرگوار رو م نکهیروز مامان با بابا صحبت کرد و بابا به خاطرِ ا اون

 نقدر خوشحالم که َحد نداره!!اکننیجات آب م ینیریش لویک لویبودم اجازه رو صادر کرد که برم!اصال توو دلم ک

پا گذاشت و  رِیادبو ز شهیکرد که نصفه غذاشو رها کرد و واردِ اتاِقش شد و برخالفِ هم اسیبه ال ینگاه هیاز شام بابا  بعد

 !میانجام ند ییغذا یبعدِ هر وعده  اسیبود که عمرا من و ال ییکه جزوِ کارها یتشکر هم بابتِ شام از مامان نکرد!کار

 ییتوش از صبح تا حاال غمبرک گرفته بود...در زدم!صدا اسیرفتم که ال یکردم و غذامو رها کردم و سمتِ اتاق یتشکر

 !دمینشن

سِرش  یِکه با سرعتِ جِت پتو رو اسیال عِیدر داخِلِ اتاقِمون بردم و با باز شدنِ دَر هم حرکتِ سر یِرو باز کردم و سرمو از ال در

 گفتم: و با لبخند دمیرو د دیکشیم

 قهر کرده و اعصاب نداره؟؟؟ یدختر خانومِ ما واسه چ نیا-

و به تختِ طبقه باال  موندیواَسش نم گهید یقدِش بلندتر بود مطمئنن سر کَمیِگفتم مثلِ فنر رو تختِش نشست که اگه  نویا تا

 !خوردیکه واسه من باشه م

 نگاه کرد و اخمالود گفت: زیسمتم ت به

 دختر خانوم!من پسرم!پِ سَ ر... دیبه من نگصد دفعه بهتون گفتم -

و البته  بندهیجمع م بررویکه واسَش به کار م ییفعال کنهیقهر م یکیبا  یعادتشه وقت اسیدوم رو بخش بخش گفت!...کال ال پسرِ

 !رهیگیاقا م نیدفعه رگِ ادبِ ا هیکه  کردنیفکر م نایرو فقط من کشف کرده بودم وگرنه مامان ا نیا

دادم  هیداخلِ اتاق بود به َدر تک رهیدستگ یِو در رو اهسته بستم و همانطور که دستم رو دمیحفظ کردم و به داخِل خز لبخندمو

 و گفتم:

 کننیپِ سَ را قهر نم دمیاوم...اخه من شن-

 خوِدش پسر رو بخش بخش و محکم گفتم! مثلِ

 دختراس؟؟؟! فقط مختِص شما ایلوس باز نیمگه پسرا دِل ندارن؟!مگه ا رِشَمینخ-

پسرِ بالغ  هیخودشو  کردیم یکه سع شهیخنده!مثلِ هم رِیز زدمیبزرگونَش م یِبودم از حرفا ومدهیواسه ِدل بدست اوردن ن اگه

 بعِد بابا مردِ خونس! ؛یعنیکه  ینشون بده، طور

 لبخند گفتم: با

 کس پسرِ لوس دوس نداره که! چیخب ه-

 

 

 نازک کرد و گفت: یچشم پشتِ

 !م؟یآپِشن به خودمون اضافه کن هی میکرده!اونوقت ما پسرا حق ندار شرفتی!علم پمایاالن قرنِ اطالعات و ارتباطات بروبابا-

ثابتِ  هیو پا رهیمختلف م یِوجب مورچه از بس کالسا مین نی...ایدََهنم کفِ اتاق بود!آپشِن!!!!خاک بر سرت ال یعنی

و  یو ابنبات رنگ یخروس قند یِای!بخدا من توو دنه؟یآپشِن چ یدونستیم یبود نیاز تو بهتره!اخه تو هم سنِ ا شیسیزبانه!انگل

 دوره زمونه اژدها دو سر رو رَد کردن! نی!بچه ها انیبودم اونوقت ا یپستونک

 که از خنده سُرخ شده بودم گفتم: یبا هزار زور و ضرب جمع کردم و در حال دهنمو

 فعال بشه!؟ رِیشما غ دِیآپِشنِ جد نیکار کنم تا ا یچ دیحاال با-

 گفت: عیسر
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 نرو!-

 دادمیم رونیکه نفسمو ب یکنارِ دَر نشستم و در همون حال نِیزم یِاستفاده کردم و با صورتِ مغموم رو یشگیهم یحربه  از

 گفتم:

 باشه-

فنر  ریج ریج یشدم...صدا هریخ نیبه زم زنمینم یشد!منم مثال ناراحتم بخاطرِ نرفتنم اما به خاطِر اون حرف رهیبِهِم خ دیترد با

 پام دوزانو نشست و گفت: یِبعد جلو دمیتختِشو شن

 نره.... ادتی...بهم زنگ بزن....منو یخب...خب...برو...ول-

سرمو اجازه دادم بغل کنه و با  یبرنگردم....با مهربون گهیبرم د خوامیجمله ها رو با بغض گفت که خودم باورم شد م نیا انقدر

 بغض گفتم:

 ....زمیسفر قندِهار که عز رمی...نمگردمی...برمستین شتری...چند روز بشهینگو...کوفتم م ینطوری...ااسیال-

رو هر  تِشیداداشم بودم....به تمام معنا عاشقِش بودم....شخص فِیلط تِ ی....عاشقِ شخصدیصورتم چک یِرو صدایب اشکاش

 یو حاضر جواب....حت طونیشر و ش گهید یِ ایاز نظرِ بعض ایبود... ساکت و توو دار ایاز نظرِ بعض ایدرک کنه... تونستینم یکس

بود رو پاک  ختهیکه ر ی....و اهسته دو قطره اشکزدمی....بغِلش بودم و لبخند ماسنِشمامان بابا هم نتونسته بودن خوب بشن

 کردم....

دفعه احساس کردم پتو از  هیشب  یِ....وسطا....اما به غلط کردنِ محض افتادمدمیتختِ اون خواب یِشب رو رو اسیاصراِر ال با

پلکام بسته بمونه...چشمامو باز کردم  ذاشتیشده توو خودم مچاله شدم و زانوهامو بغل کردم اما احساسِ سرما نم دهیروم کش

 روو خودشه! شَمیَتمامِ پتو رو در بلِغش مچاله کرده....و بق یانداختم که با نامرد اسیبه ال یو نگاه

هم اتفاق افتاد...با حرص موهامو از جلو  گهیکار دو بار د نیپتو جا دادم...اما ا رِیو باز خودم رو ز دمیدستاش کش نیب رو از پتو

و کال  دیصد و هشتاد درجه چرخ اسیبه پهلوم خورد و پشتِ سرِ اون هم ال یچشمم کنار زدم و سرِجام نشستم اما لگِد محکم

شلوارِ گشادِ خوابم  یِت و در همون حال دهِنشو باز کرد و بالفاصله آبِ دهِنش روپام گذاش یِو سرِشو رو دیبرعکس خواب

پرتِش کردم اونور و نفسمو کالفه فوت کردم تا  یباز کرده بود واسه خودش....حرص اگارای....آب دهن نبود که ابشارِ نختیر

....لبخند دیحلقه کرد و سرشو به پام مال خودم بخوابم دستاشو دوِر رونِ پام یِکه سِرجا نییپا امیخواستم از تخت ب

...اما از کارم خوشم اومده بود...کلمو به دادیلخِتش دستمو قلقک م یِموهاش بردم و حرکت دادم و موها نِیزدم....دستمو ب

 خوابم برد.... دادمیموهاش تکون م نِیدادم و همونطور که دستمو ب هیتک وارید

و با  رونیمربوطه تا شدم...چشام از حدقه زد ب یکارتونا مطمئنم از نقطه  نیمثلِ ا بایتقر شکمم یِرو یفرود امدنِ جسمِ سخت با

و خواب الود نگام  نهیسرِجاش بش خیکه باعث شد س دمیکش یبلند غِیاومده بود توو شکمم ج یکه عمود اسیال یکله  دنِید

 کنه:

 ....ی...خوابمو از چشام گرفتذارمیمنو....زندت نم ی...کشتیریکبیا-

ساعت خونه  می....در عرضِ ن دیاز جاش بلند شد و خواب به کل از سِرش پر عیافتاده سر ییکه حدس زده بود چه اتفاقا اسیال

و مامان ، بابا را  کردنیخودشون رو م یِبه ما کارها توجهیُپر شده بود و مامان و بابا هم ب اسیال یِو داِد من و خنده ها غیاز ج

زد و اهسته  یلبخند مینداختیبه هم م انهیما که هنوز نگاهِ جنگجو دنِیبابا رفت با د یکرد و وقت رقهار بدرفتن به سرِک یِبرا

 گفت:

 ...دیصبحونه بخور انی...بدیجون ندار دیصبحونه نخورد-

 گفت: عیسر اسیال

 ه کردِن من رو داره....دور کشتن و زند هی هیبدونِ صبحونه انرژ ینطوریشو....هم نیصبحونه به ا الِیخیمامان ب یوا-

و واردِ اشپزخونه  دمیکش اسیواسه ال یخط ونشون هیبوجود اورد اما من با چشم  نمونیرو ب یو اتش بِس فعل دیخند مامان

 شدم تا صبحونه بخورم....

فقط چشم و من  دادی....تا ظهر مامان دستور مکنمیم ادیکارا ز نیکرده بودم...کال از ا لیتعط یواسه خودم الک مدرسرو

 ادینم ادمی یعنی....ستمیکارا ن نیبود رو واسم گذاشته بود...کال خودم رو مودِ انجام ا دهیبه نظرش رس لهیوس ی...هرچگفتمیم

 ....کنهیکارا رو مامان م نیا یباشم...همه  همسافرت برداشت یِ وقت لباس برا چیه

 زنگ خورد....ساغر بود...تماسو زدم: مینصفه شب گوش یِکاینزد

 !دییجانم بفرما-

 :دمیکش غی...مطمئن بودم ماهکه...جدمیاز اون طرف خط شن یاوق یصدا

 ؟؟؟یکثافتا بدونِ من شب زنده دار-

 مهسا بلند شد: یِ صدا
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 میخونیمدرسه و درس م میریخوب م یِما هرکدوم مثل بچه ها ی....پ فکر کردیفروشیم وونهید هیما رو به  یدار گهیتو که د-

 ردا صبح بازم مدرسه؟؟؟بعدم الال تا ف

 ...نیومدی...خب شماها هم مشورایب-

 ....شناسنیما که نم یِ...تازه اونم به اشتباه...ننه باباشناختیم تونویمامان تو همسا-ساغر

 زد: غی...ماهک جننیبیکردم...انگار که من رو از پشت تلفن م زونیاو لبامو

 ....یشیم مونینکن مثلِ م-

 من رو حفظ بود... یِ...ماهک تمامِ عکس العمل هادمیخند زیهر سه نفرشون بلند شد و منم ر یِها خنده یِحرف صدا نیا با

 قهرم باهاتون... نطورهیحاال که ا-

 اب قطه....-مهسا

 ادب..... یزهر مارررررر ب-

 :دیاز اونور به گوش رس یپسر یِخندمون....صدا یِصدا بازم

 دخترا.... نیا اروم تر بخندبخوابم خوامی....مدیکنیچقدر سر و صدا م-

 مردونرو داد: یِجوابِ صدا مهسا

 اقا ماهان دیببخش-

چسبونده باشه  لیموبا ی...ساغر با خنده انگار که لباشو به دهنه دمیشد و نشن فیمهسا و ماهان ضع یگفت و گو یصدا گهید

 گفت:

 کردم.... دایناب پ یسوژه  کنمی..... احساس منجایا یستین یال یوا-

 کره؟؟؟یوز صدام رو اسپهن-

 نه برداشتم....-

 ه؟؟؟ینابت چ یخب حاال سوژه -

 ....دیدیماهان امروز از ما سه نفر فقط مهسا رو م-

 ره؟؟؟ینـــــــه....بگو ماهک بم-

 واسش.... کنهیم ادیز ی...خوش خدمتگمیماهک نفله شه راست م-

 فکر کن ماهک بشه خواهر شوهرِ مهسا.... یوا یوا-

 ....میدیهر هر .......هردوتامون خند مزمیرفِ بح نیا با

 !!!!!!گنیبه ساعت کردم...دو نصفه شب بود...البته فکر کنم دو صبح م ینگاه

 ....ذارمینم خبرتونیاگه زنده موندم ب میجانیساغر برو توام ....اون دو تا خلم از طرفم ببوس...در طول سفر ه-

 ؟؟؟یعنی شهیم یا چاونج یبر ی....تو بخواینگرانتم ال یلیخ-

 ادمی گشمید یِحرف ساغر جنبه ها نیحاال انگار با ا ینگاه کرده بودم ول یحیتفر یسفر فقط از جنبه  نی...من به اگفتیم راست

 اومد....

 ....دونمی....واقعا نمدونمیاوم ساغر نم-

 ؟یدو هفته حالِ پسررو خوب کن تایانه ایهفته  هیتوو  یتونیم یاخه؟!اصال تو چطور ی...چرا قبول کردگهید یالناز خر-

تا تو به  گمیو به تو م رمیگینظر م ری....من تمامِ کاراشو زدونمایواقعا نم یعنی....دونمی....دوما نمیعل ریاوال که پسره نه ام-

 مجازه!!!! ریتقلب غ یباز نیکه نگفته توو ا ی....کسیریو ازش واسم کمک بگ یدختر خالت که روانشناسه بگ

 :دیخند

 ...وانهی...دیریگینم یرو جد یمسئله ا چی....هیگذریم یاز هر موضوع یسرسر یلیخ کنمیوقتا احساس م یواقعا بعض-

 ....دیدیزدم...اما لبخندمو ساغر که نم لبخند

 امانِ اهلل.... ی....فزنمیزنگم م یداشت تیهر موقع موقع دمیم جی...بهت مسی...برو که صبح زود عازمزمیباشه عز-

...با کردیم قیحرف ارامش تزر نیبه طرفِ مقابلش با ا دی...و شدزدیحرفو م نیا یخداحافظ یِبه جا شدیقع ساغر نگران ممو هر

 لبخند جوابشو دادم:

 امانِ اهلل.... ی...فینیبب یرنگ یِ...خواباری....شبِت بخیمرس-

 

 چهار فصلِ
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 یراستِش کردم و با کفِ دستم اب دهنِ احتمال عیبود رو سر افتاده نیماش ی شهیش یِگردنم رو که کج رو یدست یِتکون ها با

 رو پاک کردم....

 ؟یبش ادهیپ یخوای....نممیدیالناز جان رس-

شدم و بدون سالم  نیخواب سوار ماش جیصبح مامان من رو عازم کرده بود گ 5چون ساعت  یعنیخواب بودم... ریطولِ مس تمامِ

 ....دمیخواب

کردم اومدم...نکنه پسره با  یچه غلط کنمیفکر م نیشدم....تازه دارم به ا رهیخانوم بزرگوار خ دهنمو قورت دادم و به آب

 به سرِش بزنه؟ یخاکبرسر یِمن باز کارا دنید

که در  یو درحال دمیکشیم یسطح یِبره....نفس ها هاشیفیتا کث دمیبهشون کش یهم فشار دادم و دست یِاسترس پلکامو رو با

 م با دندون بودم گفتم:تالش کندن پوست لب

 اومده؟؟؟ الیو نیپسرتون توو ا-

 منتظره... دونمیشو...م ادهی...پزمیاره عز-

رو در  شیشدن مکث کردم اما به سرعت متوجه حرفش شدم و با ترس سرمو بلند کردم و چشمها ادهیدر پ یا هیثان یِبرا

 نگاهم قرار دادم: ررسیت

 دونه؟؟؟یمگه م-

...اما خب گفتم که دوست داره خودشو هیبه چ یاطرافش چ فهمهی....مستیش تا اون قدرم حاد ن...اوضاعدونهیاره...م-

 نداره.... ینشون بده...وگرنه در اصل مشکل ینطوریا

 دهنمو پر سر و صدا قورت دادم: اب

 م؟؟؟ی....من درس و مشق دارم اصال!هان؟برگردمی...برگردمینر نیای....بزهی...چزهی...چگمیم-

 یکرد بهم انرژ یسرد و خشک شدمو در دستِ گرمِش گرفت و با نگاهش سع یِزد و انگشتا یر از استرسم لبخندلحن پُ به

به راننده اشاره کرد زنگ در  کنمینم یرییتغ دید ی....وقترمیهاشو بگ ینبودم که انرژ یخب اصال االن توو فاز یمثبت بده...ول

کوتاه  وارِید یِداشت و باغِ ُپر از گُل و درخت و باصفاش از رو یمشک یاهن یِر هاکه د ییالیرو بزنه....راننده ساک بدست کنار و

 و زنگ در رو زد.... ستادیکامال مشخص بود ، ا کشیو ش

 میدر قا یکه سع ینیریش یدر اومد و با لهجه  یِجلو عیبه سرِش بسته بود سر یاب یکه چادرِ گلگل یکه خانوم دینکش یا هیثان به

 داشت گفت: ما شیکردنش پ

 دیمعطل شد دی.. ..ببخشدیی.بفرمادیی...بفرماکهیکجا رفته!سالم خانوم جان....سالم خانوم کوچ دونمیمش باقر نم نیا یوا-

 بخدا خانوم....

 دنِید یِاسترسم برا یحت زیچ چیبه ه گهیگذاشتم د یآب یِها زهیسنگ ر یِکه پامو رو یمن از وقت یول زدیبند حرف م هی

نگاه  رفتنیتا پشتِ ساختمان م فیرد یکه از سمِت راستِ ساختمونِ اصل یمجنون دیب یِه نکردم و به درخت هاتوج یرعلیام

رو در  یا لهیم یتعجب در فلز تیرو گرفتم و در نها دهایبودم.....دنبالِ ب دمجنونیو با شوق سمِتشون رفتم....عاشقِ ب کردمیم

....انگار که اونجا بکر بود....دست دمیشکل ممکن د نیتر زیرو به تم ایهاش در لهیم نیزدن از ب دیکه با د دمیباغ د یِانتها

موج ها قصد جلو  یموج هاش رفتم و وقت یکیدم....تا نزدیدو اینخورده...با ذوق در رو باز کردم و کفشامو در اوردم و سمتِ در

 اسیخنده هام بلند شده بود....ال یِتم و صداراه انداخ ایرو با در یشگیهم یو باز کردمیاومدن کردن تند تند عقب گرد م

....دستِ خودم ندازمیو هر و کر راه م کنمیتوجه م ایها فقط به خودم و در ونهیمثلِ د نمیبیم ایدر یوقت گفتیم شهیهم

حالِ اروم بودن  نیهم ازش ترس دارم هم عاشقشم....در ع ییطورا هی.....پرستمیرو م ایوار در وانهید ی...ولستین

 ناکه....خطر

 عیشد....با ترس سر دهیچیبه دورِ بدنم پ ییبرخورد کردم و متقاعبِ اون دستها یعقب گرد کردن بودم که با جسمِ سخت موقع

 ایرو تا مُچ پام احساس کردم....در ایآب در یدر جام جابه جا شدم و به سمتِ صاحبِ دست ها برگشتم....همون لحظه خنک

 نیاما ا کردمیاب بهم دست داده بود فکر م یکه از خنک ینیریپسر بود و به احساسِ ش یِشماباالخره گرفتتَم....نگام در چ

بود..منتها منظم  یعل ری...امشناختمیپسر تعجب کردم....پسر رو م یِاشک چشم ها دنِیکه با د دینکش یاحساس طول

نمونده  یجذابِش کرده بود باق هکم ک شِیرته  هیجز  یخبر چینامنظم هم ه یِشایتر...موهاش رو مرتب کرده بود..از اون ر

.....خودم رو دادیبو رو نم نیا دمشیاول که د هیحمام رفتِ...آخه سر ی...فکر کنم بعدِ عمردادیهم م یخوب یِبود....اوم بو

 بهش اجازه داده بودم همونطور من رو در بغلش نگه نیاماده کرده بودم واسه هم یشتریب هیکیزیف یِبرخورد ها یِبرا

 ...واال....دهیبه همه نم ازایامت نیخانوم از ا یال گرنهداره...و

دفعه زمزمشو بلند تر کرد و خش دار بودن صداش بِهش  نیزنگِ قشنگ....ا هیداشت.... یزنگِ خاص هیکرد...صداش  زمزمه

 :ومدیفوق العاده م
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 !؟یکنیپرواز م یپرندم!دار-

و با تمامِ  دمیو اخمامو در هم کش وردمی....اخر سر دووم نشدیش....اما نمبه صداش توجه کنم ....نه به جمل دادمیم حیترج

کار رو ازم انتظار  نیخودمو عقب هُل بدم و چون ا بایو قوام دستاشو پس زدم که باعث شد به خاطرِ محکم گرفتنم تقر یسع

افتادم و همون موقع موجم اومد به ساحل  سِیخ یِشنا یِمبارکم رو منگاهِیبا نش ونداشت به سرعت به سمتِ عقب پرت شدم 

 شده بودم گفتم: رهیخ یعل ریموضوع نکردم و همونطور که به ام نیبه ا ی....توجهدیکل شلوار و مانتومو به گند کش

 ...تونییاسمم النازِ خوشبختم از اشنا-

 شد: ی...عصبدیدر هم کش اخماشو

 هیچه اصرار فهممی....اصال نمادیمسخره خوشم نم یِاسما نیادفعه گفتم پرند قشنگه....از  ؟صدیعوض کرد یاسمتو واسه چ-

 !یبکن یکیاول اسمتو با اول اسمِ من  یکه بخوا

 ...با بهت گفتم:رونیبود بزنه ب کینزد گهید چشام

 ....شناسمیبنده باشم رو نم دیپرند خانومِ شما که اصرار دار نیجوره ا چیهستم و ه یبزرگوار من الناز جعفر یِاقا-

 زد: داد

 ....اریواسه من ادا در ن-

برجسته شده بود...زهر مار  ینطوریبود توو گردنش که ا یچه کوفت دونمیشده بود و استخون بود...رگ بود!نم قرمز

 ....ایادا در اوردم...حرف زدم باو...مشکل دار ی...اصال من کِ فهممیم یمردک...ارومترم حرف بزن

...با هزار ضرب و زور توانمو دمیلرزیم دیکه مثلِ ب تی...توو واقعشتریب دمیه شاشجاع نقدریتوو ذهِنش هم یخب هرک البته

 بلند شدم و مضطرب پوست لبم رو با دندونم کندم و گفتم: نیجمع کردم و از زم

 ....گمیمن راست م یول-

.فقط همون موقع بکشم....بازوهامو در دستاش گرفت... یبلند نِیبرداشت که باعث شد ه زیبه حرفم...سمتم خ توجهیب

 النازِ خاک برسر؟ یکنیکل کل م وونهید هیبا  یبگه مرض دار ستین یکیاشهدمو خوندم...

 داشت شُکه شدم: یصداش که فوق العاده ُتنِ احساس دنِیشن با

 ....ادیبا لبت...داره خون م یکار کرد یچ نیدلم...بب زِیعز یعادتا نداشت نیپرند...تو که از ا-

لباش گرفت و شروع کرد  نِ یب نموییحرف صورتشو جلو اورد و لبِ پا نیفاشو هضم کنم....به سرعت بعد افرصت نداد حر یحت

 ....دنیبه بوس

استفاده کردم و هُلِش دادم  تیاز موقع عی....چون در اوج احساسات بود و شُل شده بود...سرشدیگشاد تر نم نیاز ا چشام

 کارامو نداشتم: ارِ یاخت گهیبه سرعت از دستاش دور کردم و دقدم ازم دور شه...دستمو  هیعقب که باعث شد 

 ....ادیداره.....که لبِ من داره! خون....خون م ی! به تو....چه....چه ربط؟یتو....تو..... اصال.....مگه.....خوناشام-

 

...اما خب بازم دادمیهم م یکیزیبرخورد ف نیکه احتمالِ ا نی...ُشک دار بود.......با ادیلرزیرو خودم نداشتم صدام م یکنترل

رو که همونجا به همون حالت که  یعل ریو ام دمیدوینداشتم....با بغض سمتِ ساختمون م شویاصال امادگ کنمیاحساس م

 رو، رها کرده بودم.... بودبازوهامو ازش جدا کرده بودم ، خشک شده 

باهاش  یخواستی...نکنه مستین ماریشو الناز....اون بخفه  یدرست نبود...اما خب ....اَه لعنت ماریب کیبرخوردم با  دیشا

 ! کارت درست بود...انقدر خودتو سرزَنِش نکن خواهشا....؟یکن یهمراه

داشت اون رو اروم  یبودن...خانوم بزرگوار نگران بود و پسر سع ستادهیپسر جوون ا هیخانومِ بزرگوار با  یساختمونِ اصل یِجلو

و مهم تر از همه  سیو خ یوجودم گِل یاصال ظاهرم درست نبود و همه  دونمیو خشک شدن...ممن هرد دنِیکنه....به محِض د

 ....زدیبود که توو ذُق م میاشک یِو چشما دهیرنگِ پر

 جلو گذاشت: یقدم پسر

 حالتون خوبه؟-

 توانم نداشتم.... گهید یعنینگفتم... یچ چیتکان دادم و ه یسر

 ؟؟؟یشد ینطوریرد که اکار ک یچ یعل ریزم؟؟؟امیشده عز یچ-

....اما بوسه رو کردمیهضم م ییطورا هیبغل رو  تونستمیم دیتوان نداشتم...شا گهیخانوم بزرگوار بود....د یِ صدا

همش به ضرر خودم  یکیزیف یِبرخوردا نیهضم کنم....مخصوصا که من در سن بلوغ و اوج احساسات بودم و ا تونستمینه...نم

 بغض لرزان شده بود هق هق کنان گفتم: راثرکه ب ییو با صدا دنیچکبود.....اشکام دونه دونه 

 رِیز رِی....مِه...مهمونَم باورامو....ز نجایکه ا یمدت نیمن در ا نیکن یکار هی...هی....کنمیخانومِ.....خانومِ بزرگوار.......خواهش م-

 پا ....نذارم....
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 کرد و گفت: ینگران....پسر نگاه دیبزرگوار با محبت در اغوشم کش خانومِ

 کار کرد مگه؟ یچ یعل ریام-

 م؟؟؟یمن چشم توو چشتون بشم و بگم لب تو لب بود دی....االن توقع دارنایپرسیسوالو م نیمرض شماها هم چقدر ا اه

 انگار خودش از نگاهم خوند که نفِسشو فوت کرد و گفت: دید رموینگاهِ خ یوقت

 داخل.... نیایفعال ب-

 داخل خونه رو نداشتم.... هیو معمار نیزایدقت به د ی..اصال حوصله ..میداخل رفت همه

 یِمبل رو فدا هیشدن  یکس هم بهم تذکر نداد...انقدر خر پول بودن که گل چینشستم....ه دیمبلِ سف یِرو یهمون وضع گل با

به خانوم  یادیدختر ها شباهت زاز  یکیاز دو تا دختر خورد..... ی....همون موقع چشمم به عکسدونستنیم دتیگند یِتارِ مو

درشتِش فوق  یقهوه ا یِ شانه هاش بود رو رها کرده بود و چشما رِیلختِش که تا ز یا وهقه یِموها گریبزرگوار داشت و دختر د

ون چهرش یِها هیبودم که ته ما دهیرو د ایلینبود...چون خ یبیعج زیالعاده جذاِبش کرده بود...حالِت چشماش مثلِ خودم بود...چ

نبود و حالِتشو در صورت  یخاص یتو بود....کال چهرم ...چهره  هیچقدر شب یفالن نیگفتن ا انممیاطراف یهستن و حت هیبه من شب

در  ادیبودن صورتمون ز یضیب شدیگونه ها هم باعث م نیبودم...و هم دهیگونه دار داشتن د هیضیکه مثلِ من صورتِ ب ایلیخ

من....حدس زدم و با  یِبهاداشت...برخالفِ ل یکیبار یِعمل کرده بود و لبا شوینی....بمیبش یلقصورت گرد ت شترینباشه و ب دید

برداشتم و به صورتِ  دهیکش یدختر که مشخص بود توش مداِد قهوه ا یبرداشته  یِکلنجار رفتن با خودم نگامو از ابروها یکل

 :دمیشدم و پرس رهیخانوم بزرگوار خ

 نه؟؟؟یپرند ا-

من  یِبود اما چشما یاون قهوه ا یِدختر نبودم...چشما نیا هیگفت....خندم گرفته بود...من اصال شب یگوار اوهومِ ارومبزر خانوم

 یِسرباال و کوچولو هیخدا داد یِنیتازه شده بود ب شی....دماغِ عملیمن بلوط یِبود اما برا یرنگِ موهاش قهوه ا ای.... یطوس

اون حالِت صافِ پر  یِو مژه ها یمن پُر پشتِ قهوه ا یِاون کم پشت بود و ابروها یِ ....ابروهادیمن سف ومن...اون برنز شده بود 

.....فقط ته هیاون مشخص بود مشک یِبود و برا یمن قهوه ا یِمن حالت فرِ پُر پشت و رنِگ مژه ها یِ پشت رو داشت و مژه ها

 خنده.... رِیهممون کرده بود....زدم ز هیشببود که  وچهرمون اونم به خاطرِ حالت صورت و چشم و م ی هیما

 :دینفرشون با تعجب به من نگاه کردن....پسر پرس دو

 شده؟؟؟ یافتاده؟چ یاتفاق-

به دکتر داره اومده پسره ما رو دوا درمون کنه.....ِمن مِن  ازیخودش ن نیا گنیقطع کردم...خاک بر سرت الناز.... االن م خندمو

 کردم...

 ....نمیبینم یشباهت کنمیبه پرند نگاه م ی...اخه هرچزهیچ-

 زد و گفت: یبزرگوار لبخند خانوم

 ....مگه نه محمد؟؟؟یهشیبه نظر من شب یول-

 رو داره... یکه حداقل سالمت مخ میبره گمشه...محمدو بچسب ریخُلِمون بود؟!به به ام مارِ یب هیمحمد، دُک اروی نی!!!!!! اااا

 تونستمیجذبَِشم م شرتِیشکمشو از ت ی کهیتا ت شیبه کل منصرف شدم....ش کردم و کلِشینگاه به ه مچهین هی

 یمتوسطِ چهارشونه ا دیاخه؟!مرد با هیچیچ یدست انداز کلیه نیبود من همون وسط اوق نزدم....ا یشانس یعنیبشمرم.....

 کهیت کمیش نیاز ا یه باشه ولمهم هستا فقط شکم نداشت یعنی...ستیمهم ن کِلشیه هیفقط شونه داشته باشه بق نیباشه همچ

 نی!!!!اوق!البته صد بار به خاطر الیبغلم کرده رفتم بغلِ کروکود یوقت کنمیپاره ها هم نباشه....واال بخدا...اونوقت احساس م

 داره! یا قهیسل هی یهرک گهیخب چه کنم د یطرز تفکرم از دوستام مخصوصا ماهک فوش خورده بودم..ول

 ....گهیبال ها رو داره د نیشوهر هم هیخله....قحط ریبه همون ام میچسبیم میریم الِشیخیکال ب خو

 دن؟؟؟یشدن به من؟ادم ند رهیشدن...وا چرا خ رهیو خانوم بزرگوار به من خ لیجناب کروکود دمیکه د دمیکش یقیعم نفسِ

 زد و گفت: یبزرگوار قهقهه ا خانوم

 اصال مادر؟؟ یدیشن-

مُچِمونو  میاریدرم یباز زیبارم توو عمرمون که ه هی ایخنده ...ِد ب رِیهردو زدن ز دنید مویالنگاهِ سو یدم؟؟؟وقتیشن وی!چها

 ....رنیگیم

 تونستینم یعل ریجز ام یسکته کردم...خو اخه کس بایانداختم....همون لحظه در باز شد و تقر نییخجالت سرمو پا با

....همون موقع احساس کردم مبِل نمِشیبب خواستمیه داشتم....نمنگ نییباشه.....اب دهنمو قورت دادم سرمو همون حالتِ پا

نود  یکه با فاصله  دمیرو د یا دهیکش یِپاها یچشم ریز یتکون خورد و بعد از کم کمیکه روش نشستم  یدونفره ا یراحت

 هی....بشر  نهیشیباز مکه انقدر ولنگ و  یکه خاک تو سر کنار کردمیفکر م یریو رویدرجه از هم باز بودن...حاال توو اون ه
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پا  هینور اونور برن و موقع نشستن یا یفکر کن مردا با دامن ه ی....واگهیکه واسه مرد دامن درست نکردن د دونستیم یزیچ

 :دمیمحمد رو شن یِخنده...همون موقع صدا رِیتا نزنم ز دمیطرفِ غرب....لبمو گز یکیطرف شرق 

 ؟یخوب ریام-

تو  کنه؟؟مگهیمنو نگاه م ینطوریچرا ا نیدستم به دامنت محمد ا یییینشد...سرمو بلند کردم....وا افتیدر ریاز طرفِ ام یجواب

 ؟؟یدیسوالو ازش نپرس نیا

...آب دهنمو قورت دادم که دم اخر المصب از کردیمبل باز کرده بود و با اخم به من نگاه م یِها یبلندشو دو طرفِ پشت یِدستا

 یِبودن همون موقع صدا خکوبیلباش شد....اون دو نفرم به ما م یِپوزخند رو هیود اومدنِ خودِش صدا در داد و باعث بوج

 بلند شد: یعل ریزنگ دارِ ام

 بگو برگرده.....دلم واسش تنگ شده.... ؟؟؟بِهِشیپرند یِالیاز فام-

 اخرشو بغض دار گفت.... ی جمله

 سی.....لبمو خالشیاز فام ای یتو پرند ایگفتن  یکردن از بس ه سیپرند که منو سرو نیلحظه موندم....خاک توو سرِ ا هی اصال

 گفتم: دهیکردم و با ترس نسنج

 ....گمیچشم م-

جان  یرعلیام ایکرده بودن ممکن بود پس فردا پاشم داد بزنم اقا من خودِ پرندم ب نیخودم که از بس بهم تلق یِبرا رمیبم یاله

 بخت.... یخونه  میبر

 :دیدفعه ترک هیدر هم رفت و  یرعلیام یِلحظه اخما همون

 هان؟؟؟ یپرند جا زد یِخودتو جا ؟؟چرایبود الشیپس تو از فام یلعنت-

تا  یساله انتظار دار 11دختر  هیشده بود....مردکِ مزخرف از  رهیترس و اضطراب به محمد نگاه کردم که مقتدر به لبام خ با

 ؟؟؟جوابِ کوبنده بده؟ هیتموم شد  وونهید نیا یجمله 

 بچه : هیداره صبرِ  یکردم دِ خوب حد اخم

 ....میَو النازِ جعفر ستمیچقدر حنجرمو پاره کردم تا بفهمونم من پرند ن ادینم ادتونیشما  نکهیمثلِ ا یول دیببخش-

 نینو بم ینطوریدندوناش بودم ا رِیاگه االن ز کنهی...کُپ کردم...نکنه داره با خودش فکر مدمیدندوناشو شن شِیِسا یِ صدا

لقبو بهش  نیبود ا ازیخب محض خنک شدن دلمون ن ینکردا...ول می....حاال کاریوحش ی!پسره کردیم کهیت کهیدندوناش ت

 بچسبونم....

 یعل ریام رهیت یِ...نگامو از چشمادیلرز بمیدر ج یزیبودم که چ رهیخ شدیکه نگاش هر لحظه سردتر م یعل ریطور به ام نیهم

رو  یکوتاه دیزدم و با ببخش یشماره خونه لبخند دنِیدر اوردم و با د میشلوار ل بِیاز ج مویو فنگ گوشگرفتم و با هزار دنگ 

 :رونیزدم ب الیو از و دمیدو عیکه بودم تا در خونه رو سر ییفاصله جا هیبه بق

 منزل جون.... کیسام عل-

 صد دفعه نگفتم با زنِ من درست صحبت کن؟؟-

 که بابا بود!!! نیا یوا یا

 ؟یکنیکار م یااا؟بابا تو اونجا چ-

 کجا باشم پس؟-

 اره؟یبره سرکار نون در ب دیواا!!!! مرد مگه نبا-

 : دیخند

 ...ومدهین ایفوضول نیبچه به تو ا زقلیر-

 :دیدهنم پر از

 ...ییطال یِجانم فرصت ها یجانم ا یکه مدرسه است ، ا اسمیاون ال ستم،یاها ....من که ن-

 کرده بودم صداشو بلند کرد: یکه زندگ یسال 11بار در طول  نیاول یبلند شد و مامان برا بابا یخنده  یِ صدا

 الناززززز-

 گفتم: عیباز شود رو بخدا انِگ خودم ساختن....سر موقعیکه ب یشده بودم...لعنت به دهان دیور سرخ و سف نیخودم ا حاال

...برم کمک خانوم بزرگوار نیارومه...شما هم که خوشبخت یه چ...همدمیرس ی...راستگهیبرم د دیا اصال به من چه...من با-

 خدافظ.

محکم زدم پسِ گردنم...واقعا خاک برسرِ  دونهیخودم  هیتنب یِقطع کردم...برا عیجوابمو بدن سر نایفرصت ندادم مامان ا یحت

 کنن الناز خانوم.... اتیحیب
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خشک شده کنده بشن و بعد به سرعت داخل ساختمون  یِتا گالبه مانتوم که گالش خشک شده بود زدم و تکوندم  یدست عیسر

دستاش گذاشته  یِاشپزخونه بود و سرشو رو زینبود....با تعجب سمتِ اشپزخونه رفتم خانوم بزرگوار پشتِ م یشکیشدم....ه

 بود....اهسته صداش کردم:

 خانوم بزرگوار؟-

 یبهم زد و با مهربان یدستِش اومد و لبخند تیبه سرعت موقع به من انداخت اما یجیسرعت سرش رو بلند کرد....نگاهِ گ به

 گفت:

 دهیتلفظِ هر لحظش....بهم بگو حم شهیانقدر خانوم بزرگوار نگو واست سخت م-

 گفتم: یشک نگاش کردم و بعد از تبادل اطالعات ذهن با

 بگم اشکال نداره؟؟ دهیاگه خاله حم-

 زد و گفت: لبخند

 دلم.... زِینه عز-

انتخاب کردم که تراس فوق العاده  ایاتاق رو به در هی الیسوم و یدر طبقه  دهیزدم.....با کمِک خاله حم یابال لبخندمتق منم

 در اون تراس خوشگل .... کردیداشت....واقعا ادم حض م ییبایز

 ......دمیخواب سیخ یِهاو با همون مو دمیپوش زیترتم یِگرفتم و لباس ها یرا در کمد جا دادم و بعد به سرعت دوش میها لباس

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــ

از بچه ها با خبر  جیگذشته بود و هر روز با خانواده در تماس بودم و هر لحظه هم با مس الیو نیروز بود که از اومدنم به ا دو

 بودم.....

 دی...فقط ضعف اعصابِ شدستین بد یعل ریبردم که وضعِ ام یپِ نینفتاد....فقط به ا یاتفاق خاص چیدو روز ه نیا در

که بهش وارد شده  یبود ...شوک یناگهان دیکه من رو د یبده اما چون دوبار اول صیمنو از پرند تشخ تونهیراحت م یلیداره....خ

 ادی...زگذشتیدو روز اخمو ، ساکت،سرد از کنارِ من م نیشدشم....وگرنه در ا گمبود باعث شده بود احساس کنه من پرندِ 

 یِنگاها دنِیهر بار با د یباشم....ول ِششیاصرار داشت من همه اش پ دهینداشت جلو چشمش ظاهر شم اما خاله حم دوست

 ....شدمیازش دور م عیسردِش از ترس سر

مسافرت  یعنیارزوم  نیحاال که به بزرگتر خواستمینبود که ارزوشو داشتم.....نم یسفر نی...اشدمیم وونهیداشتم د گهید

 وونمیکرده بودم داشت د نییکه واسه خودم تع ییدهایها و نبا دیبا نیبهم بد بگذره....ا دمیبابا رس بدون مامان

 یِبرا نجایاز دسِتش امون نداشت....البته ا یکه توو مدرسه کس یالنازاخر و شدم همون  می....اونقدر که زدم به سکردیم

صبح زود مثل  نیاقل واسه دل خودم شاد باشم....واسه همحد خواستمیو رو اعصاب بشم....م شیمخل اسا خواستمینم یکس

و با  دمیبودن رو پوش زونیشونه او هیاز  شهیکه هم ییاز همون لباس گشادا یکیشدم... داریکه از خواب ب 4ساعت  شهیهم

م گذاشته بودم....از در موها یِرو مویرفتم....موهامو باز گذاشته بودم و کاله لبه دارِ اسپرتِ مشک رونیب الیشلوار جذب از و هی

و بلند بلند  کردمیگوش م یریکه از توو هندزف یو اهنگ زدمیم غیو واسه دل خودم ج دمیدو ایکه رد شدم سمتِ در یاهن

بودن رو  دهیرونم رس یکه تا وسطا ییو آبا دمیخندیم دیرسیو اهنگ بود که به گوشم م خوندیکه خواننده نم یو موقع خوندمیم

 نیبه غرورم بر خورده بود که به ا یکمیاحساسات داشتم.....خب  هیبه تخل ازی...نکردمیشت مشت پرت مبا دست به هوا م

نداشتم....و دوست نداشتم توو ذهن  یتیشخص نیبشم....اصال من همچ زونیاو یرعلیاز ام یمسافرت اومده بودم تا ه

 کنم.... ینقش َکنَرو باز یرعلیام

 بلندم داد زدم: یِشده بودم با صدا رهیخ دیه به طلوع خورشکه شروع شد همونطور ک یبعد اهنگ

 تو عادت کرد! یِچرا دستام به دستا دونمینم-

 برقِ نگاهِ تو به قلِب من اصابت کرد! چرا

 تو هم هست! ادِی رمیچرا هرجا که م دونمینم

 کرد! انتیپُر از اشکم خ یِچشمات به چشما چرا

شده بودم فقط شنونده باشم....قشنگ بود....کال عشق  رهیخ دیهمونطور که به خورش دادم حیاهنگ رو بلد نبودم و ترج هیبق

 هیمثل بق یکی نمیبفهمم...ا ییمحتوا نکهیبدونِ ا کردمیو فقط گوش م موندینم ادمیکدوم از اهنگا  چیاهنگ بودم....ه

 ناخوداگاه حفظ بودم.... شواز بس گوش کرده بودم قسمتِ اول یبود...ول

 رو زدم: یبعد اهنگِ

 رو که ییلحظه ها نیتماشا کن ا-

 چشام روبه روت شنیم سیخ دارن

 ها هیگر نیبا ا رمیبگ نشستم
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 سکوووووت نیسواالمو از ا جوابِ

 تو زانو زدم یِروبه رو نیبب

 غصه ها سر کنم نیبا ا خوامینم

 تو رو  نمیبب نجایهم نشستم

 تو رو بلکه باور کنم! نمیبب

 متنیبیکه کنارم نم نیا با

 یبگ یزیچ یخوایکه نم نیا با

 با منه  یتو ارامش کنارِ

 .....یبه وابستگ شمیمشکوک م که

 و همونطور بلند غرغر کردم: یاخر سرم زدم اهنگِ بعد زدمیم غیج بایتقر

 ...دونماینم شویخوردم...حاال از ک یواقعا شکست عشق کنمیخوندن احساس م نیخواننده ها غمگ نیبخدا انقدر ا-

اهنگ  تمی...رنیغمگ ایکه شاد خونده بود  ومدینم ادمیبه مخم فشار اوردم محتواش  یهرچ یبود...ول نیاهنگِ افش یکی نیا

 خوند: نیکه افش دادمیخودمو تکون م زیر زیکه باحال بود...ر

 !یندار ای ینه!دوسَم دار ایاشکامو پاک کنم -

شروع کردم به  دِمشیشنیاهنگِ بلند توو گوشم نم یِم از صداو ناخوداگاه با صدام که خودم هیچه اهنگ دمیفهم بالفاصله

 خوندن:

 !یمسافر ای ی!عاشقهیعشقمون چ فِیتکل-

 باهام یمونینه!بگو تو م ایپاک کنم  اشکامو

 به چشام ییوقتِ جدا یکنیم هیاشکو هد ای

 گفتم: دی....رو به خورشیزدم اهنگِ بعد کالفه

دو روزه  نیا هیدگی....و از پوسمیشاد باش کمیبودن و  ینیزم بیبه رگِ س میبزن میخواست یصبح هیخانوم ... دیخورش نیبب-

 نه! ای هیگر ریتوو کاسمون که تا اخر امشب بزنم ز یزاریم نیبب مایایدر ب

 یو بعض کردمیم توو اب واسه خودم عشق م دادیتکون م تمیو بدنمو با ر دمیکش یذوق زده ا غی! جیاهنگِ بعدِ بعد دنِیشن با

بشه....با ذوق همراه با  ایبه اطراف بپاشه و دوباره سهم خودِ در یقشنگ یِآب با حالتا شدیکه باعث م دادمیانجام م ییوقتا پرشا

بعدشم  زدیچسب به در دهنِ ما م هی کردیکه م یکار نیاون اطراف بود صد در صد اول ی!اگه کسخوندمیخواننده از ته حنجره م

 اطرافم نبود: یبود و کس اریبته شانس با من اباد...خب ال نیام زدیزنگ م

 نهیریچقدر دوست داشتن تو ش-

 نهیشیرنگ چشمات به دل م تو

 ییرو من دوست دارم تا اونجا تو

 

 

 رههههیمیادم واسه حوا م که

 .....!ستماین یا ونهی...شروع کردم به رقص با ناز و عشوه.....کم د

 ایتنها عشقم توو دن یتو هست-

 تو تنها یب مونمیم ینباش

 یریروز از من دلگ کیکه  یبگ

 ایدارم تو رو قد دن دوست

 لرزهیقلبم م دنتید واسه

 ارزه.... یم ایتو به دن وجود

  نمیریش یِلحظه ها یبرا

 مزه نیتو داره بهتر لب

 دوست داشتن تو.... چقدر

به عقب  عیشده بود...سر دهیاز گوشم کش ممیریفورم توو دستام نبود....هندزف یشدم....ام پ رهیشد!به دو تا دستام خ یچ ااا

 بار پلک زدن بود و بَس.... هیکه تونستم انجام بدم  ی...تنها حرکت یعل ریعبوس ام ی افهیق دنیبرگشتم و با د
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کنار هم درست کرده  ییهایلوز شیطوس نهیزم یِرو یمشک یِکه با خط ها ورشیکرده بود و پل شیشلوارِ مشک بِیتوو ج دستاشو

قسمتو  نیفقط هم دادمیم حیترج یعنی...دمیدیم پشویداشتم ت تیموقع نی...حاال من توو اومدیوق العاده به تِنش مبود ف

بودن بدنشو  یراحت تونستم ورزشکار یلیتنگش نگاه کردم و خ ورِیلحظه به پل هیفوق دراکوال شده بود.... افشی....اخه قنمیبب

توو ذهنم  نطوری....هممیبا هم زوجه بش میتونیبود....خب پس شرمندتم داداش نم ایباد نیکه از ا نمیبابا ا یبدم....ا صیتشخ

پرت  یواقع یِایبه دن انمیپایتوهمات ب زا بایروبروم تقر یکه با تکون خوردن دست گفتمیم ونیواسه خودم داشتم هذ

 :دمیسردشو شن یِدفعه صدا هیشدم....

 !؟یر کردنم ندتا به خودت زحمت تصو ارمیلباسمم در ب یخوایم-

 حق به جانب بهش نگاه کردم و گفتم: عی....سررمیبرسرم...برم بم خاک

 ...کردمیلباستون نگاه م یِرو یِمن داشتم به نقشا نیالیخوش خ ادیشما ز-

 یِ....صدایاما جبهه گرفت یکرد دییحرفشو تا یعنیبود که... یدییتا یریجبهه گ ییطورا هیجمله  نیالناز...خب ا یریبم یا

 شیکه در مقابل همه در پ یشدم....با همان سرد رهیخ شیمشک یِسرمو بلند کردم و به چشما اطی....با احتدمیپوزخندشو شن

 گرفته بود جواب داد:

 ذهنتو مشغول کنه..... ینطوریا یچنتا لوز کردمیفکر نم-

هم مونده بود تا من رسما با کاردَک هم  یا گهیکنه...حرفِ د عیضا تونستیکه نم نیگرفت که بره...خب اخه قشنگ تر از ا راشو

 هیبرگشت و  بیمونده بود...اصال قدرت حرف زدن نداشتم...همونطور دست به ج نکهی....نه مثل استادیدفعه ا هیجمع نشم؟

 !یریو گوشه گ ماریتو ب کردیاون نََنت که فکر م حلقِتوو  گورتیابروشو انداخت باال.....ف

 بلند بشم.... یکنار یِالیخروس و یِبا صدا دمیم حی....صدات افتضاحه....من ترجینخون گهیکن د ی...سعیراست-

قشنگ از  یو رفت....وقت دیکوب نمیفورم رو به س یزده بود ...همون موقع ام پ رونیباز مونده بود و چشام از کاسه ب دهانم

 عیگفت صدام از خروَسم ضا میمستق ریغ ینروا مارِیب نیجلو چشمام محو شد ، انگار تازه تونستم حرفاشو هضم کنم....ا

اب بود و باعث شد اب به اطراف و از جمله خودم  ِرشیکه انگار ز نیبه زم ندمو پامو محکم کوبو دمیبلند کش غیتره؟؟؟ج

 زنون گفتم: غیبپاشه....همونطور ج

 ....یبد صیقشنگ رو از زشت تشخ یِصدا یتونی، نم ستی، دستِ خودتم ن یماریخر تو ب کهیمرت-

داشت با  هیکه حالت گر ییو رو شن و ماسه ها نشستم و با صدا رونیاز اب زدم ب عیخنک نشدم...مثل بچه نق نقو ها سر اصال

 عجز و ناله گفتم:

....ماماااااااااااااا مونهیخودت از خروس زشت تره....من اهنگ دَر بدم...همه مردم جهان دهِنشون باز م یِ....صداشوووووریب-

 اااان....اااااا

بود مورد اصابت قراِرش بدم و خمپاره بهش بزنم...اما  یعل ریمثه فشنگ از جام بلند شدم تا اگه ام یخنده ا یِصدا دنِیشن با

 هی یخنده  یِدختر رو با صدا هی یخنده  یِخاک برسرم...صدا یعنیلحظه ماتم موند.... هی... یسبزه رو و بانمک یدختر دنِیبا د

 !اد؟یبه اون بزمجه خنده هم م خنده؟؟؟اخهیم یعل ریباعث شد من توهم بزنم که ام ی!چیچیه نی؟حاال ادونستم؟ یکیپسر 

 نگاه کنم: زدیم یکه به مشک رشیت یقهوه ا یِ دختر باعث شد به چشما یپُر از خنده  یِ صدا

صبح از تراسِ اتاقم  4ساعت بود وگرنه من همون  قهی....طرف بد سلدمیحرص نخور خانوم کوچولو...راستش منم صحنه رو د-

 ....صدات که به گوشِ من قشنگ بود...کنمیدارم نگات م

خدا جون من امضا بلد  یطرفدار....حاال نکنه ازم امضا بخواد!وا هی نمی!اکنمیم دایمن گفتم اهنگ بخونم طرفدار پ ایب

انداختم و  نیی....با خجالت سرمو پادیشدنِ منو د عیقسمتِ ضا نمی...االیخی!.....اوه اصال بی....لطفا خفه شو النازِ توهمستماین

 بازم تخس گفتم: ماماسه ها نشستم... ا یِبازم رو

 ....قسیاوهوم اون بدسل-

بلندا بود...جججووووون  یشاست نیداشت....از ا یتوپر کلیخنده.....چه خوش خنده هم هست....ه ریجملم زد ز نیا با

 بخورمت هولوو.....

 ت و با لبخند گفت:کنارِ من نشس اونم

 ؟یشمال.....تو چ میاومد میاب و هوا عوض کن نکهی....به خاطرِ امیکنار یِالیسالمه و 23....تاسیاسمم اناه-

بودا وگرنه خودم به  نیادم کنم اومدم شمال....البته اسمش ا وونروید نیمثال ا نکهیسالمه ...منم واسه خاطر ا 11النازم -

 مسافرت بدون خانوادرو تجربه کنم! بار هیاومدم که  نیخاطرِ ا

پسرِ  نیا ؟؟پسی...پس مدرست چدیپرسیبود م یا گهی....تعجب کردم...خب هرکِس ددینپرس یا گهید زیچ چیزد...ه لبخند

 د؟؟ییتو و اون پسرِ توو خونه تنها یعنیبدونِ خانواده؟ شه؟؟چرایم تیک
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طرف  لیو تحو دمیچیسواال رو پشت سر هم م نیا عیسر دادیم حیتوض ینطوریا یکیپنهون نباشه اگه من بودم  یاز کس خب

 یمنم در معذورات قرار گرفتم و نگفتم چرا وسطِ سال نیبود...به خاطر هم یبافرهنگ هیدُخ تایاناه نکهیخب مثِل ا ی...ولدادمیم

 !یکه اب و هوا عوض کن یاومد

 بلند گفت: یاز تراس صدام کرد و با صدا دهیکامل ساحل رو افتاب پوشونده بود...همون لحظه خاله حم گهید

 ؟؟؟یصبحونه بخور یخوایشد نم 12 ؟؟ساعتییالناز...الناز...دختر کجا-

 زدم: غیتکون دادم و مثل خودش ج دهیخاله حم یِبرا یدست

 .امیاالن م-

 ینطوریا یجالب زیبه چه چ نمینگاشو دنبال کردم تا بب ری...مسایانداختم....ُزل زده بود به در تایبه اناه یرفت و من نگاه خاله

چشمانش تکان دادم  یِو جز آب...متعجب دستمو جلو دمیند یچیه یمنم نشد....ول غیمتوجه ج یکه حت کنهینگاه م رهیخ رهیخ

 گفتم: یبا شوخ تکه باعث شد بِپَره...خندم گرف

 ....یدخ یزنیپارش ...چقدر محو م کهیشُرتِ ت اینامَش  ای ادیخوِدش م ایاوووو خواهر جان!-

کردم و خشک از جاش بلند شد و  افتیدر بامویصبحِ ز یعگیضا نیخنده...اما سوم ریلحن مسخرم انتظار داشتم بزنِ ز دنیشن از

 با دست پشتِ گرامشو تکوند تا ماسه ها ازش جدا بشن.

 به خدا گفتم:دور شد بلند خطاب  دمیکامل از د یخودشون رفت...وقت یِالیدر اخر بدون توجه به من سمِت و و

 !یندازیمنگلِ به تور ما م یهرچ زیخدا َدمِت ج یوا-

 

 یزدم و شروع کردم به دولََُپ مهیصبحونه خ زیم یِرو بایخودمو به اشپزخونه رسوندم تقر عیرفتم و سر الیو سمتِ

 کم تعارف دارم اما خب با شکم خودم که تعارف ندارم.... هیخوردن...درسته با صابخونه 

 ی...اخه اُپن نبود... و وقت نمیبب تونستمیاز اشپزخونرو نم رونینگاه به داخل اشپزخونه کردم ....ب هیشدم  ریقشنگ س یوقت

 شدماا! یگاز هیتخل یعنیزدم... کیآروغِ ش هی ستین یشکیه دمید

 که از در اشپزخونه وارد شد و با صورتِ فشرده شده گفت: دمیرو شن یعل ریام یِموقع صدا همون

 ....یهم هست فرهنگیو ب شعورینچسب بودن چندش و ب عالوه بر-

 شونیا یوا ی!اده؟یپسر چرا واسه من مثلِ دخترا ِتز م هیخاک عالم  ره؟وااایبود تا از من آتو بگ سادهیپشت در گوش وا نیاااا

م...آ خوِبت شد رفت ییرایبش نکردم و از کنارش گذشتم و سمِت پذ یصبحش توجه یها کهیخاطر ت ان؟؟بهیپسر سوسول نیاز ا

 !یو هشت نکن شیمنو ش زِفا یکلِه صبح ی؟؟تا تو باش کهیمرت

 سرگرم کردم.... یرانیا یآبک یِلمایرو زدم و خودمو با ف یو یمبل دراز به دراز شدم و دکمه روشن ت یِرو

 ؟؟؟یکنیم یباز یبا احساساِت منِ نوجوون چطور نیبب سندهیباال...تف به ذاتت نو دمیکش دماغمو

گلوله  هی یو وقت رونیب دمیکشیاز جعبش م یدستمال کاغذ یه نطوریبه صاحبش هم توجهیجلوم گرفت...ب یدستمال کاغذ یکی

برداشتم و رو چشام  گهید یدستمال کاغذ هیرو راه انداختم....بازم  نیف کِیش یِو سمفون مینیب یِبزرگ شد گذاشتم جلو ی

 گفتم: هیبا هق هق گر نطوریفشار دادم و هم

چه  رمیبم ی...الهرهیسن بم نیمامانش توو ا دیکرده که با یچه گناه چارهیب یکار رو بکنه....دختربچه  نیچطور دلش اومد ا-

 داشت.... یمامانِ خوب

سرم رو بلند کردم...به سمتِ  یزیر یخنده  یِتوجه نکردم....با صدا لمیف یانیپا تراژیبه ت گهیو د هیگر ریبلند زدم ز بازم

 زیر زیداشت ر یکیبود....اون  یعل ریکنار خودم ام قایو دق دمیخنده نگاه کردم و دو مبل اونورتر محمد رو د صاحبِ خوش

 یِرو شویشگیکرد اخم هم یسع دیگشاد شدش د یِنگامو رو چشا ی...وقتکردیگشاد داشت نگام م یِبا چشا یکی نی...ا دیخندیم

 یبچه ا چیکابوسا به خواب ه نیاز ا ایخدا ی...واکنهیوزغ اونوقت اخمم م شد!فک کن چشا قدِ عیضا یلیصورتش ...بشونه اما خ

 ...ارین

 :دمیگفتم و رو ازش گرفتم و به محمد توپ یبلند شیچ

 ؟یداریهم ور نم دنیخنده داشت که دست از خند لمیف یِاز سکانسا یکیاقا محمد االن کدوم -

 زد و گفت: یگشاد لبخندِ

 خنده داشت.... یکنیخودتو خفه م یدار ینطوریا لمیف هیکه به خاطر  نیا-

 خب حوصلم سررفته! یبروبابا واسش تکون دادم و از جام بلند شدم...اَه لعنت یِبه معنا دستمو

جانم ماهکِ چقدر از دستش  یبرش داشتم....ا بتی...با هزار مصدیشلوارم لرز بیتوو ج میموقع احساس کردم گوش همون

 خانومانه گفتم: یلیموذب نشستم و تماسو برقرار کردم و خمبل  یِبخندم....همونجا رو

 ؟ی.خوبزمیسالم عز-
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جلوشون فوش بدم به  شدیهم که نم نجایبود!ا عیضا رونیب رفتمیچه کار کنه!م موندیادم م کردنیدوتا انقدر بد نگاه م نیا اخه

 ...یرعلیکنجکاوِ محمد و سردِ ام یِنگاها نیبا ا دیماهک!اصال حس و حالِ حرف زدنم پر

 !یکنیم ریبا توما توو کدوم صحرا سِ ابوی یهو-

 .زمیعز المیو-

 ..رمیگیدارم حالت تهوع م یال ینطوریچندش نگو ا یا-

 بهش.... یدار ازی...فکر کنم نزمیخوبه عز-

 !؟یچونیپیدر لفافه فوشاتو م یریکبیا-

 شده! ادیز دایام جد یصوت یاره الودگ-

البته  نطوریشمال...مهسا هم هم امیمن با خانواده دارم م اریبس یِ تم بهت بگم که بعد از تالش هاکفن....خواس یمتعال یزرِ عال-

چهار  نیا خواستی....فقط ساغر چون دلش مشهد مگهیجا د هیبرن  خواستنیخانوداشون م یدونی...اخه مانیاونا با جووناشون م

 ...ادیروزو گفت شمال نم

 ن؟یکرد لیچهارروز تعط یالک یالک-

 بچه ها با مسافرت بعد امتحانا تق و لق کردن... یعنی...یریکبیدرسا تق و لق ا-

 ...دمیخند

 خب بازم خوبه....-

 بزن...هورا هورا بکن... غیبخند ...ج کمیتو  میما توراه شوریب ذوقیوا چقدر ب-

 دفعه بغضم گرفت... هی

 اخه... نیچند ییلویتنگ شده...شماها ک نایدلم واسه مامان ا-

 بد روم اثر گذاشته بود... لمهیف الاص

 شده! یجن یابالفضل مهسا ، ال ای-

 رفت.... ادمیمامان بابا بکل  هیاز دور می....ناراحتدمیجملش غش غش خند نیا با

 خوشحال؟ ای یخودتو مشخص کن ناراحت فِیوا تکل-

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 ...رمیژستِ ناراحتا رو بگ هیدو ثان یزاریخب دلم واسشون تنگ شده اما تو نم-

 تو جدا دلت تنگ شده؟ یال-

 دلم تنگ نشه! شهیااا خفه شو بابا مگه م-

 !کنهیجمله صدق نم نیدر مورد تو ا-

 ...دمشونیاخه سه روزه ند-

 ....یبچمون گوگول یاخ-

 شاتاپ بِ....-

...نه محمد بود نه دمیکش قیراف کردم و نفسِ عمنگاه به اط هیافتاد من از اصلِ خانوم بودنم دور شدم.... ادمیدفعه  هی....اوه

 ....ریام

 ماهک بلند شد: غیج

 یییییییییییخودت-

 برم بخوابم... خوامیم گهیخب برو د-

 ....گمیرو م الیادرس و دمیم غومچهیپ دمیباشه رس-

 یباشه منتظرم با-

 یچرا پله  دونمیشد....من نم یپام خال ریکردم زپله احساس  نیسمتِ پله ها رفتم که برم توو اتاقِ خودم اخر زونیاو نطوریهم

و توقع دارم  ذارمیاما تا پامو م کنمیاخرم بلند احساس م یپله  گهید یِاخر کوتاه ترِ تف به ذاِت مهندسِش ...من برطبق پله ها

 یتوو حال و هواسنگکوپ کردن باعث شد چون  نیبارم ا نی...اکنمیتر سنگکوب م نییپا رهیم یه نمیبیم یوقت سهیجا وا هی

احساس نکردم...چشامو باز کردم و  یچیه گهیکه د فتمیبخوره و دو سه تا پله ب زیل گمید یِبکشم و پا یخفه ا غیبودم ج گهید

 ...دمیکش یبنفش غیصورتمه.... ج یمتر یلیدر دو م یعل ریصورت ام دنیبا د

 کرد و با حرص گفت: ولم

 چه مرگته!؟-

 صداقتِ تمام مِن ِمن کردم... درک کردم و با تویموقع تازه
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 ....یمرگ یلحظه فکر کردم مُردم و شما هم فرشته  هی....زهیخب راستش...چ-

واسم  نیا بتیدر ه دیبا لیکردم که عزرائ یفکر رو کردم که چه گناه نیو تو ذهنم با خودم ا یلیبگم ازرائ مینشد مستق روم

 ظاهر بشه....

 کامل بهش بدم که...منم فقط مرگمو گفتم! حاتِیود توضچه مرگته الزم نب دیفقط ازم پرس خب

چشمش از حرص قلبه  یِرگای...انگار موبشیهم گذاشته بود تو ج یسونام یچیکه ه یطوفان شیمشک یِباال اوردم و چشا چشامو

 گفتم: رفتمیپله عقب م هیکه  یشده بودن و قرمززززززز....اب دهنمو قورت دادم و در حال

 ...رینگ یدم...شما جدبخدا فقط فکر کر-

 پله جلوتر اومد: هی اونم

 رم؟یجونتو بگ یمرگ ؟!دوست دار یفرشته -

 پله رو که جلوتر اومد من دو تا پله عقب رفت و با ترس گفتم: هی همون

 هیزندان و من به عنوان  یگوشه  یقاتل بر هیناجوانمردانست شما به عنوان  یلینه من هنوز جوونم...شما هم که جوون خ-

 ست؟ین ینامروت شییخاک!هان؟نه؟خدا ریمقتول برم ز

 .....الیو نیشد....تف به ذاتتتتتت معمارررر ا یبرم عقب که باز احساس کردم توو دلم خال گهیپله د هی اومدم

قلقلکم اومده  دیشد تیپهلوهام بود...حاال توو اون وضع یِرو قیمنو گرفت ...دوتا دستاش دق عیو هوا سر نیزم نیب

 یِبا انگشتا ی....فشار محکمومدین میحرف چیبگم اما ه یتکون دادم تا جمله ا دیلرزی..لبامو که واسه کنترل کردن خنده مبود.

 منو بکشه؟! رهی...نکنه واقعا بگوانسید نیخدا ا یگرفت ...وا یدرد بد لقلکوق یِبه پهلوهام داد که جا دشیبزرگ و کش

 ترس گفتم: با

 ...تو رو خدا ولم کن....شمیترم نم کیبهت نزد یومترلیاز صد ک گهیغلط کردم د-

حقارتو  تی....نهانیکند و دو قدم از پله ها که دور شد محکم به عقب هولم داد که با باسن افتادم زم نیبچه منو از زم هی مثلِ

 اون لحظه احساس کردم....همون موقع محمد از پله ها اومد باال و گفت:

 ....یج یِبودم که صدا رونیب-

 ...با تعجب رو به من گفت: دیما دو تا جمله توو دهنش ماس تیوضع دنِید با

 ؟؟یالناز خوب-

 ... خوردیتند تند تکون م نمیس یپُرِ اشک بود و قفسه  چشام

 ی....چکردیبه ذهنم خطور نم یجمله ا چیکنم...ه هیجلوشون گر خواستمی...بدونِ توجه به محمد از جام بلند شدم....نم

 کردم.... یحرصمو رو درِ اتاق خال تِیسمتِ در اتاقم رفتم و نها عیبگم؟سر شیباز یدر مقابل وحش متونستیم

 ونهیباز د نکهیرو بشنم و منم از ترس ا شدیاتاق م کِیتندشو که نزد یِ قدم ها یِ و باعث شد صدا دمیدرِ اتاق رو کوب محکم

....االن صحبت کردیصحبت م ریکه اروم داشت با ام دمیاتاق شن محمد رو پشت در یدر رو قفل کردم صدا عیسر ارهیدر ب یباز

 روانشناس... کهیمرت یکجا بود وردیدر م یگر یداشت وحش که...اون موقع خورهیم یکردن به چه درد

 نره.... رونیهق هقم بلند شد صداش ب ی...دستمو جلو دهنم گرفتم که اگه ناگهاندندیچکیتند تند رو صورتم م اشکام

 ....دادمیفوش م یعل ریو به ام دمیکوبیاتاق رفتم و بالشو برداشتم و با حرص به تاج تخت م یتِ گوشه تخ سمتِ

فکر کنم..اما  نایکردم به مامان ا یسع کردمیم هیو قلنبه فشار دادم و همونطور که گر دیسرم سرمو محکم به بالش سف اخر

 شد.... شتریب میعکس داشت و شدت گر ریتاث

شهر خلوت  دنیپنجره انداختم و با د رونیبه ب یبود...نگاه شیشدم...ساعتو نگاه کردم....ش داریاز خواب ب یدایسر درد ز با

خاله هم  نیصبحونه خوردم...ا هیمعدم بلند شد...بگردم واسه خودم که فقط  یِصبحه؟؟؟صدا شیاالن ش یعنیمتعجب شدم....

از ماهک  ایهمه  سکاالیداشتم....م جیتا مس 12و  سکالیتا م 23برداشتم... موی....گوشیبدگرفته؟؟؟؟چه امانت داره  یمثال امانت

 یریهم کار خودشونه....دونه دونه باز کردم تا بلکه دلم باز شه و فکرم از حول و حوش درگ جیمس دونستمیاز مهسا....م ایبود 

برم  یزیچ هیگرفته بودم تا بعد خوردن  گمید توو دستِ دارمم...کالهِ لبه رونیصبح دور شه... در همون حال هم از اتاق زدم ب

بود....در کمال تعجب  الیاز ماهک بود..ادرس و امیپ نی.....خونه خلوت و ساکت بود...معلوم بود همه خوابن...اولایلبه در

 ....میاز هم دور الیچهارتا و تاینها دمیفهم

 خودش بود : اممیپ نیدوم

 الیخی...مامان بابامو بدون سرخر بمی...کال جوونا با هم باشنایمهسا ا یِالیو میاومدبا ماهان  ی؟؟؟راستییکجا هیگور گوربه»

 «میشد

 بازم خودش بود: امیپ نیسوم

 ....«ناسیمهسا ا یالیو نیکه دادم هم ییالیو ادرس»
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 «رهیگیسراغتو م یلیفرهادم اومده...خ یراست»

 «به مهسا؟ دهیشده و چسب الیخیمنو ب دایساغر بهت گفت داداش ما شد نمیب»

....داداش ما و  ستمین یمی...با فرهادم که صمرمیگیخو نم نوریا یِسررفته با دخترا ؟حوصلمیدیچرا جواب نم ییکجا کثافت»

 «ایمهسا هم رفتن لبه در

 «کشمتتتتتتتتتیم»

لقمه  هیو  وهیم کمیپزخونه و رفتم اش عی...سرمیاز هم دور الیتنها چهارتا و نکهیا هیاداوریچرت و پرت بود...با  نطوریهم شمیبق

حاضر  عیشده بود...سر عیضا یلیخ افمیگرفتم تا پف چشام بخوابه...ق یا قهیدوش دو دق هیخوردم و رفتم اتاقم و  رینون و پن

نقطه سرم بستم و کالهمو رو سرم گذاشتم و  نیو موهامو با کش در باالتر دمیپوش دیو گشاد سف دبلن نیاست کیتون هیشدم و 

زده بود رو  رونیکه از پشت ب ییو موها دمیچیشالگردن هم دور گردنم پ هیرد کردم و  مویدُم اسب یِسوراخ پشتش موها و از

خودم بوس فرستادم و  یِبرا نهییزدم و رو به ا یگریج پیت مجذب یِمشک ینباشم.... با شلوار ل حجابیتوش جا دادم تا مثال ب

 دنیفهمیبچه ها نم ینطوریبهتر بود...ا کردمیم شیارا کمی...فکر کنم  شدم مونیبرم که پش رونیخواستم از در ب

و خط  برداشتمبفهمن...مدادمو  یزیرو دوست نداشتم چ هی...اما فرهاد و بقگفتمیاخر بهشون م ایناراحتم...البته من که اول 

نکرده  شیوقت بود ارا یلی...خدختر رینفس تازه بگ هی یزدم...وا ملیعالمه ر هیو  دمیچشام کش یِبرا یا دهیچشمِ کش

 گهید یِها و مجلس ها جا یجز عروس ادینم ادمی...اصال رنیرنگ بگ هیثان میدوتا هم به گونه هام زدم که باعث شد س هی....یبود

 ایساغر  ایمهسا واسم زده  ایزدم...البته خودم نه! اگه زده باشم  دمیباال انداختم...شا یا ونهرُژگونه زده باشم....ش

....رژ لب قرمز برداشتم و دو تا نقطه به لبم شهیوقت دو طرف صورتم مثل هم نم چی...ههیکار سخت یلیاهک......بنظر من خم

 دمیکامل کش نمیلب پا یِنشد....رُژ لب رو رو یهمون دو تا نقطه راض هدلم ب یعنی... ومدی...اما دلم ن دمیزدم و لبامو به هم مال

 یاز شدَتِش کم کردم...چه کنم که انقدر دختر خوب یدستمال برداشتم و کم هیشده بود... ی..عال.دمیو دوباره لبامو بهم مال

سرم مرتب کردم....بخورم خودمو....لبخند  یِو کاله رو رو ختمیصورتم ر یِ کجم رو از حصار کاله ازاد کردم و رو یِهستم....موها

بار  هیدر اوردم تا  بمیاز ج مویو همون موقع هم گوش دمیها رو دوپله  عیاومدم و سر رونیزدم و خندون از اتاقم ب یگنده ا

 یقسمت تا یکم کمیلرز به تنم نشست...اما تون کمیرو که باز کردم  یسرراست رو بخونم....در ساختمون اصل یِالیادرس و گهید

از  شدیبود...اما خب نم اینا کنار دراونا هم مطمئ یِالیفاصلس پس و نمونیب الی...اگه چهارتا وستادمیا اطیبود....توو ح میضخ

رو  ادهیو پامو توو پ رونیزدم ب الیو کوتاه و یاز در اهن الیخیاخه؟ب الیبرم داخل و تونستمیم یرفت ....چطور ایقسمت در

 بهم زد...منم متقابال یاز کنارم گذشت و لبخند یرزنیهوا...پ نیبا ا ومدیادم حال م یخلوت بود کل یلیخ شیگذاشتم...خدا

دوست دارم اما از مامان  مویرو دوست داشتم....البته مهربوناشونو...مثال مامان مامان رمردایپ رزنیبهش زدم...چقدر پ یلبخند

 پرواز کردم.... بایکه ماهک داده بود دروغ نگم تقر ییالیباال انداختم و به سمت ادرس و یشونه ا الیخیمتنفرم....ب مییبابا

زنگ  یِخوب بود...دستمو رو نمیبود که من مستقر بودم اما خب ا ییزدم...جمع و جور تر از جا یلبخند الیبه و دنیرس با

 خاروندیسمتِ در اومد و خواب الود با دست سرشو م یحلقه ا نیآست رِیو لباس ز یبا شلوار خونگ یکیگذاشتم و برنداشتم...

فوش بده اما با  خوادیاز حالت صورتش احساس کردم م یعنیکرد که فوش بده ... لند..سرشو بدارمیدستمو برنم دید ی....وقت

سمتِ در اومد و باز  عیزدم و دستمو از رو زنگ برداشتم...سر یبود....لبخندِ گشاد نیمن فوش توو دهنِش موند..مع دنید

 کرد و با تعجب گفت:

 !؟یکنیکار م یچ نجایتو کله صبح ا-

هم پشت  نیتند مع یِنفس ها یِدر رو باز کردم صدا یرفتم و وقت الیمتِ وجواب ندادم و از کنارش با دو گذشتم و س سوالشو

 ....داد زدم:دیطفلک اونم کله صبح دو ی..اخدمیسرم شن

 ....نی...لنگ ظهره و همه خوابهیچه وضع نی..انیش داریاهلِ خونه ب-

سر جاش  خیمن س یصدا دنیبا شن ثمیبالش پنهون کرد...اما م ریکرد و سرشو ز یبود غرغر دهیخواب ییرایکه توو پذ فرهاد

 ریز یِمشت آب رو هی یسر فرهاد رفتم و به اندازه  یِو سمتِ اشپزخونه رفتم و پارچ ابو برداشتم و باال دمینشست...خند

ازش  عیسر هیبه چ یبود به سرعت سرجاش نشست اما تا بفهمه چ خیآب  چونو  ختمیهم بود ر یکه نخ دشیسف یپوش رکاب

زدم و در اتاق اول رو باز  ی...لبخند ژکونددمیرو شن ثمیو م نیمع یخنده  یِباال رفتم...صدا یمتِ طبقه دور شدم و س

 کردم...هنگامه و مهال توو اتاق بودن....

 دمیتخت دونفره پر یِگذاشتم و رو یعسل یِپارچ آبو رو عیبودن...سر نجایاتاق دوم رو باز کردم....خودِ پدر سوخته هاشون ا در

 زدم: غیو ج دمیپر نیید تند باال پاو تن

 زلزله...زلزله...-

خدا رو شکر بچه  ی...خندم گرفته بود....واکردنیو داد م غیاز جاشون پا شدن و سمتِ در فرار کردن و ج عیو ماهک سر مهسا

و تند تند  گشتنیه مخواب دنبال پناهگا جیاونا که گ غیج یِکردن َلک زده بود....با صدا تیها شمال اومدن....دلم واسه اذ
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 ییخنده...همون موقع در دستشو ریکردن....پسرا زدن ز یبلند شدن و اونا رو همراه هممهال و هنگامه  گفتنیزلزله زلزله م

لحظه هنگ  هی یِ برا دنیپسرا رو د یخنده  ی....دخترا وقتکردیاومد و با تعجب به دخترا نگاه م رونیباز شد و ماهان ب

 داد زد: یماهک عصبکردن....همون لحظه 

 ....میکپه مرگمونو بزار هیدو ثان دیذاریرو کرد؟نم یشوخ نی...کودومِتون ادیشوریب یلیخ-

به عقب برگشتن و  عیکه من بودم کرد...ماهک و مهسا و مهال و هنگامه سر ییجا یعنیبه پشت سرشون  یبا خنده اشاره ا نیمع

 من چشاشون گشاد شد.... دنیبا د

 گفتم: الیخیاولش برگردوندم و ب یِباال بردم و دوباره سر جا کمیکالهمو  ی لبه

 ...یجنگل زدگانیدوش ریصبح بخ-

 همشون آشفته بود.... یِموها اخه

و سمتِ اتاق فرار کرد...مهال و  دیکش یخفه ا غِیبه لباسش انداخت و به خاطر نامناسب بودن لباسش ج یموقع مهسا نگاه همون

لباسا رو  نیوقت شبا ا چیبود ه ییفتن...اخه وضع اونا هم بهتر از مهسا نبود....اما ماهک چون سرمادنبالش ر عیهنگامه هم سر

 ....دیپوشینم

 گفت: متعجب

 !نه؟یبوز یاومد یتو ک-

 از پشت سرم گفت: ماهان

 ؟یمثل ادم حرف بزن یماهک تو عادت ندار-

 جواب دادم: عیسر

 اقا ماهانا.... نیدار ییجایواا توقعات ب-

 به کلم زد و گفت: ی...ماهک پس گردندنیخند ههم

 زنم؟یتبخال م یگیکردن بود...نم داریچه وضعه ب نیکثافت...ا-

 نجایا 1.35وقت بردا...من ساعت  یلیخ ینگرفتم....ول لمیف فیبود...ح یچه صحنه ا شییخدا ی....ولدمیگند یتار مو هی یفدا-

 بودم االن ساعت هفت و ربعه!

 حاضر کن من برم خودمو درست کنم... گمشو برو صبحونرو-

 باال انداختم و سمتِ در رفتم و گفتم: یا شونه

کنم حاال هم  دارتونیب خواستمی!تازشم من فقط من؟ی...مگه دست ندارنیبه من چه!مگه من نوکرتونم...خودتون درست کن-

 دامیپ یمونوارم...زودتر گفتم ...خواستتره..سمتِ ه نییازتون پا الیکه هستم چهارتا و ییالی....وایبرم لب در خوامیم

 ....ی...هنگ نکنیکن

 رو به پسرا گفتم: عیبرداره سر شویابر ییدوال شد تا دمپا ماهک

 خوش گذشت جنتلمن ها!!!!!!!!-

زدم...البته از  رونیب الشونیاز و عیبه هدف نخورد و دومتر از من دورتر بود...سر شییبه سرعت نور درو بستم هرچند دمپا و

 یکی کتریباصفا تر بود و کوچ یکیمثل هم بود فقط  شیهمه نقشِ کل نجایا یِالهایزدم...ساخت و رونیب الشونیدر پشت و

و  یرو شنا ولو شدم و چشامو بستم...فکر کردم چقدر خوشحال ایو همونجا روبه در دمیرس الیو یِ....از سمتِ ساحل جلوتریارباب

رو زدم...با  نایمهسا ا یِالیبود که زنگِ و شیپ هیثان میس نی...انگار همشهیاحساس نمخوشگذروندن قشنگه که اصال گذر زمان 

 چی...اخه اون موقع که هرمیبگ یتیگاردِ امن دیاالن با دونمیخوب م نمیشده بود....البته ا قهیدق یچهل و خورده ا بایتقر نکهیا

فوش  یمطمئنم هرچ دهیحاال که خواب از سرشون پر یولخواب بودن... جِیبود که همشون گ نینگفتن به خاطر ا یچیکدوم ه

پدر  دنیهم م یزیفوق العاده تم یِچاک بود دهنشون....فوشا یتونستن تا االن بهم دادن...مخصوصا فرهاد و ماهک که کال ب

چشامو  عیسرکنارم نشست  یکس نکهی!....با احساس ایو مجلس کی!شکننیسگا...از خودم گرفته تا جدِ بزرگوارم همرو آباد م

توجه به  یکردم و ب زیبود...نگاهِ جنگجومو صلح ام تای...به همون سرعت سمتِ چپمو نگاه کردم...اناه رمیباز کردم تا گارد بگ

 با خنده گفتم: روِزشیرفتار د

 سالم آنهِ خانوم....احوال شما؟-

 :دیخند

 ؟؟یتو خوب یآنا....مرس گنی...همه میکنیاسممو خالصه م ینطوریکه ا یهست ینفر نیسالم..اول-

 عالمه بهتر.... هیاز خوبم -

 نه: ایحرفشو  گهینگفتمو بهش فرصت دادم فکر کنه که باالخره م یچیدست دست کرد...ه یزیو واسه گفتن چ دیخند

 معذرت بخوام... روزمیراسش اومدم بابت رفتار د-
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 متعجب نشون دادم: خودمو

 کدوم برخورد؟-

 به بازوم کوبوند: یمشت

 ...ینطوریا یتو ازم بزرگتر کنمیبرخورد نکن...احساس م ینطوریناز اال-

 و گفتم: دمیخند

 خانوم متشخص رو باال برد؟ هیسن  دینبا یدونی!نمیکنیاحساسا م نیاز ا یغلط کرد-

 ع کنه:کرد خندشو قط ی...بلند ....اصال هم قطع نکرد...حرفم انقدرم خنده دار نبود...متعجب بهش نگاه کردم که سعدیخند

 ...ینیریش یلیخ-

 !زنمیم نیریش ای...نمیریش-

 گرفت: یدار منم انرژ یو انگار اونم از لحن انرژ دیخند زیر

 ....یزنیم نیریش-

 در اومد: دادم

 ...میاریکه خرابِ  میچه کن یول یکرد عیضا نکهیچشم و رو...با ا یب یا-

 رو گذاشتم: یضبط شده دکلمه انشرل یِو صداها یالرکنجکاوش رفتم توو گ یِدر اوردم و در مقابل چشا مویگوش و

 چگونه گذشت تیروزها بانهیآنه تکرار غر-

 مه الود اندوه پنهان بود! یِدر پشت پرده ها تیچشمها یروشن یوقت

 ات  یمبهم کودک یِمن بگو از لحظه لحظه ها با

 دستها.. یمعصومانه  ییتنها از

 تیکه در هجوم دردها و غم ها یدانیم ایا

 ات  یو دار مالل اور دوران زندگ ریدر گ و

 نهفته بود؟! ینقره ا ی اچهیزاللِ در قتیحق

 یبسپار یدوست دیخورش ییطال یرا به پنجه  تیاکنون امده ام تا دست ها آنه

 ییها به پرواز درآ یکرانِ مهربان یب هیآب در

 ، آنه شکفتن و سبز شدن در انتظار توست...در انتظار توست نکیا و

 دنیاز اشک بود...با د سیکه ساکت شده بود...صورتش خ نمیرو بب تایاناه ی افهیقطع شد...سرم رو برگردوندم تا ق لمهدک

 گفت: یلرزون یِبلند شد و با صدا شیبهت زده ام از جا یچهره 

 ....بِ...بَ...شتیپ امیبرم...بعدا م دی....من بادی...ببخشدیببخش-

رفت...متعجب  الشونیو سمتِ و دیاون دو یسرجام نشستم ...ول عیهق هق افتاد...سر اخر رو بگه و به دیببخش نتونست

 گذاشته بود؟! ریدکلمه انقدر روش تاث یعنیشدم....

 موضوع شد... نیدر مورد ا یشتریمانع از فکر ب موقعیزنگ خورد....از خونه بود...زنگ ب میگوش

 جانم مامان-

 ...یادم ش ینطوریا یانقدر دور بر یوقت کردمی...فکر نمیال یچقدر عوض شد ییوا-

 بود: اسیال

 ؟یمدرسه باش دیبچه پررو مگه تو نبا-

 خانوم پنجشنبست... الیخوش خ-

 !یگیا؟؟؟؟دروغ م-

 !که؟؟یکوچ یابج یایم یک-

 گرفت: خندم

 ...یتر کیفسقل تو از من کوچ-

 ...گمیدارم م یمن از لحاظ عقل-

 خنده.... ریزدم ز بلند

 !؟یاریکم ن-

 سادنیوا یپشتم مثلِ چ یکمک روینه بچه ها ن-

 گمشو...-

 ؟یایم یک ینگفت-



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 54 

 

 گفتم: یبدجنس با

 دلت واسم تنگ شده؟! هیچ-

 ...آخ...بابا ارومتر بزن...دمیمن به شکم بابا خند-

 ....دمیغش خند غش

 ....یبه شکم مردم نخند یحقته...تا تو باش-

 بابا بلند شد: یصدا

 اصال مگه من شکم دارم؟!-

 :دیبه گوش رس یدور یاز فاصله  اسیال یِ....صدافونهیصدام روو آ دمیفهم

 !شهیوارد بشه اول شکمش وارد م خوادی...نکنه اون منم هرجا مایبابا اعتماد به نفس کاذب دار-

 بابا بلند شد: یداد شوخ یصدا

 ؟یکنی....واسه من از کلمات قلنبه سلنبه استفاده میپدرصلوات سایوا-

 :دمیخندان مامان رو شن یِ ...صدادمیخندیخط داشتم م نوریا منم

 بهت؟ گذرهیمادر؟خوش م یخوب-

 هوامو داره... یلیخ دهی...خاله حم گذرهیخوش م یلیاوهوم مامان خوبم...خ-

 ...نمیبیخالرو کم م نیگفتم مورد اخرو...من اصال توو خونه ا دروغ

و بابا خندم گرفت و سر  اسیال هیاداوریسه خونه تنگ شده بود...با قطع کردم...چقدر دلم وا ویاز صحبت با مامان گوش بعد

 ...دمیخوش خند

با خودم و ذهنم اختالط کنم...همون لحظه  هیمن دو ثان زارنیاطرافو نگاه کردم..اصال ملت نم عیسر ینه گفتن غِیج یِصدا با

 دیمن نبا یزدم...وا غیبرد...ج ای.من رو سمتِ دربرگشتم...فرهادِ بُز بود.. عیاز پشت سر بلندم کرد...سر یکیاحساس کردم 

بهش  دیبود...خو من کمرم شله...نبا یاون مردک وحش ریجلو انداختم...همش تقص دمیامروز صبح فهم نی...همشدمیم سیخ

 :دمیکش غیاما اونطور که اون منو پرت کرد دو هفته جلو انداخته بود....ج ادیفشار ب

 آب... تو میفرهاد تو رو خدا ننداز-

 و گفت: دیمرموز خند فرهاد

 خوبه واسه تو اَخه؟ یچطور واسه من آب باز-

از نقطه ضعفت  یشیخودت باعث م نای.... ببشدمیرسوا م شدمیم سی...من اگه خشوری...بی...وحشلیباال ترم برد...گور کمی

 شیورزشکار ی نهیردم و صورتمو توو ساستفاده کنم!....حاال کامل سمِت فرهاد برگشته بودم...دستمو دور شونه هاش قفل ک

 کردم و ملتمس گفتم: مییقا

 ....کنمیتو رو خدا فرهاد خواهش م-

شدم...همش  ایح یب یلیگردنِش...خاک بر سرم...خ یِاز نفسام رو شهیم یحال هیدِلش داره  دونسمیمات موند...م بدبخت

 من جنبه ندارم! ونهدیکه م نیبه من بگه...ا وینقطه ضعفِ کس دیمهساست...نبا ریتقص

...خاک بر سر کردیصورتم نگاه م یِبه اعضا یقدم رفت عقب و منو آهسته رو شنا گذاشت و دستشو روو شونم گذاشت و ه هی

 هم کردما  ینامرد دونمیدو تا نفسَمو روو گردِنت فوت کردما...البته م هیبغلت کردم و  هیدو ثان هی...جنبتیب

به گردِنش  یناخوداگاه نفسِ هرک یبود فرهاد روو گردنِش حساسه و وقت دهید گرفته بود فهمکه با فرها یکج یکشت یطِ مهسا

 روو من نفس نِکش باو! گهیاونور م دهیطرفو هُل م فتهیم

...مهسا و دیکشیو به گردنِش دست م کردیبه اطراف نگاه م جی...اونم گدنیقدم ازش دور شدم و شروع کردم مثلِ جت دو هی

و مرموز به فرهادِ  دی...ماهان هم رسدمی...تا بهشون رسکردنینگاه م دمیدویگرد به من که داشتم سمتِشون م یِماهک با چشا

و  وردیتا خندش مشخص نشه اما اخر دووم ن کردید...مهسا لَک و لوچشو کج و معوج میدو فرسخ اونورتر نگاه کرد و خند جِیگ

 گفت:

 مو؟ییپسر دا یخاک بر سرِت چه کرد-

عذاب وجدان داشتم که مهسا از دستم  دنمیتوو راه دو یمهسا که چشاش پُر از خنده بود نگاه کردم...من و باش کل به متعجب

دارد!از آن بترس که سر به  یو هو یاز آن نترس که ها گنیماهان قاپو زد؟!ماشاهلل م یعنی... ینگو اِل ییییی....واشهیناراحت م

 ....ااااستاین یزیماهان هم کم چ نیدارد! ا یتو

چشاش مثه من فکر کنم  دیاونم مهسا رو در اون وضع قهقهه د ینگاه به مهسا کرد وقت هیچشاش گرد بود بعد  نطوریهم ماهک

 بهمون زد و رو به ماکان گفت: یما دو تا چشمک یِبه حالت ها توجهیبود....مهسا ب یگشاد یدرجه  نیاخر

 قشنگه.... یلیخ م؟هوایقدم بزن میماهان بر-
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 شمال! دیاومد یبه ما بگه چله زمستون واسه چ ستین یکی!کنهیکه آفتاِبَشم انگار سرما منتقل م نجایهوا قشنگه ا یِکجا

 قفل کرد و گفت: ونیدر م یکیمهسا  یِانگشتاشو در انگشتا ماهان

 !یخانوم میبر-

 گفت؟! ی!چ؟ی!خانوم؟یخانوم

 ....میکرد نگاه به هم هیو مهسا که دور شدن تازه من و ماهک  ماهان

 دروغه! کیِ نینـــــــــه!ا-

 هم گفت: ماهک

 نذاشتن؟! یزیچ یمخف نیدورب نجایبنظرت ا-

مهسا ...چه  یِ...چشمم کفِ پاکردنیحرکت م دهیخاله حم یِالینگاه به اون دو تا کردم که داشتن سمتِ مخالفِ و هیگرفت... خندم

 بردا!!!!!!!! ادیبا فرهاد از  شویزود مشکالتِ عشق

 خنده: ریدفعه ماهک زد ز هی

 ؟یماه یتوام جن زده شد یوا-

 قطع کرد و گفت: خندشو

 که فرهاِد بدبخت مات شد...االن کجاس؟ فتمیاون موقع م ادِینه -

 :دمیند وینگاه کردم کس اطرافو

 ...دونمینم-

 ....یکه نکرد یما نبود کارِ خاص دِیکه د یا هیتوو زوا نمیسوژه بود....بب یکل-

 :دمیبنفش کش غِیج هی

 منحرفففففففف کشمتتتتتتتیم-

 یِکه اخر سر رو گهیواسه همد میخوند یو ُکر دیو داد و تهد غیو ج میدیاز دستم فرار کرد و منم دنبالش...انقدر دو ماهک

 ....میکنارِ هم ولو شد یشن و ماسه ها از خستگ

سوال و  خواستیاَهِ آروم گفت....اخه م هی..ماَهک دیراز کششد اهسته کنارِ ما د دایاز کجا پ دونمیلحظه فرهاد هم که نم همون

 اش نذاشت.... موقعیجواب رو شروع کنه که فرهاد با اومدِن ب

نگاه  الیو یآهن یِها لهی...به پشت مکردیکه داشت اروِمش م گهید یِصدا هیو  دمیرو شن یدادِ عصب یِ لحظه صدا همون

 چرا آمپر چسبونده باز؟! نیشده؟! ا یخدا چ ای...کردنیدن و همون طرفو نگاه مکردم...ماهک و فرهاد هم مثِل من نشسته بو

 دستشو گرفت و گفت: عیدر رو باز کرد...محمد سر یعل ریام

 !ست؟یدنِبت ن گهید یخوشحال یموضوع...مگه نگفت نیاخه به ا یدار کاریاروم باش...تو چ یعل ریام-

 کرد و بلند شد و گفت: ِبشیاونا دستاشو توو جبه  توجهیبلند شد....فرهاد ب یعل ریام دادِ

 دراز بکشَم.... گهید یِجا هی...من برم زارنینم شیهم واسه ادم اسا نایا-

 ....ماهک دستمو فشرد و گفت:میرفتِنش فوق العاده خوشحال شد از

 حرفه؟ی!اصال در موردِ تو مگهیم یور یچرا در نیا-

 به موال اگه بدونم!کال مشکل داره....-

 هیو محمد بود...محمد تند تند داشت  یعل ریاسترس همش چشمم به ام یکردم....البته با کل فیرو تعر روزید هیقض عیسر عدب

محمد که موقع  یِو رگِ گردنِ برجسته دستاشو ُمشت کرده بود و به دستا یخون یِبا چشا ریو ام گفتیاهسته م یرعلیبه ام یزیچ

 بود.... هدش رهیخ دادیتند تند تکون م حیتوض

 متعجب گفت: ماهک

 وقت.... هی، هان؟نزنه بُُکشَتِت  الینرو اون و گهید گمی...میوا-

 گرد کردم سمتِ ماهک و گفتم: چشامو

 حد.... نینه تا ا یول وونستیدرسته د-

و  کردمیم دییانبود که االن حرفِ ماهک رو ت نیا شیعیدفاع کردم؟!طب ریاز ام یواسه چ قایکه زدم تعجب کردم!من دق یحرف از

 !...گفتم؟یم راهیعالمه بد و ب هیپشتِ سِرش 

برخورد کرده بودم که االن انتظارِ حرکتِ  یعیتا حاال مثلِ آدم و طب یدارما!من از کِ یباال انداختم!منم از خودم چه توقعات یا شونه

 از خودم داشتم!؟ یعیطب
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 یو محمد در حال اومدن سمتِ ما بودن...اما چهره  یعل ریام میدسمتِ در نگاه کر خیمن و ماهک س یگرومپِ درِ آهن یِصدا با

که شک دارم کنکورِشو خودش داده  ؟منیزیبه چ شهیمسلَطم م نیبود که مسلط بر اوضاع است...اوهو چه غلطا..ا یمحمد طور

 ....هی....واال....انقد ردست و پا چلفتارهیرو ب یباشه و رتبه مناسب روانشناس

 ....ریز بخسالم خانوما رو-

...االن از کنهیبرخورد م یچطور شناختمِشیگفت...خندم گرفت....کال م یسالم هی نمتیبیم زیلحنِ خاِص ر هیبود...ماهک با  محمد

 واست.... کنمیکالس نزار خشتکِتو پرچم م ینطوریبده...واسه ما ا گهیجا د هی تویبرو خدا روز یعنیاون برخوردا بود که 

رو ادم حساب  یعل ریباز شد و جوابِ محمد رو دادم اما اصال ام شمین دیماهک به ذهنم رس هیکلمه ا کی که از سالمِ یفکر با

مثلِ  یساحل بشونه ...ول یِاونو رو کنهیم یگذاشته و سع ریام یشونه  یِکه محمد به زور دستشو رو دمید یچشم رینکردم....ز

 ....شی....اخورهینمحرفا  نیکالسِ بچمون به ا نکهیا

 اهسته گفت: ماهک

 بشه بچه سوسول.... یشلواِرش خاک ترسهینکنه م-

 به اون دو تا ننداختم و رو به ماهک گفتم: گهیهم د مویرکیز ریپشتِ چشم نازک کردن همون نگاهِ ز با

 ...رویریکبیولش کن ا دونمیچه م-

 گفت: شونم گذاشت و مثلِ من زانوهاشو بغل کرد و یِو سرشو رو دیکش یقینفسِ عم ماهک

 ....گرفتایو به دور از ادبمون خُرده م یاجتماع ریاگه االن ساغر بود چقدر به رفتار غ یاِل گمایم-

 خودش اهسته گفتم: مثلِ

 

 

 اوهوم...دلم واسش تنگ شده....-

 رهیخ ایس به درتُخ یِنگاه کردم که مثلِ بچه ها یعل ریباال رفته به ام یِکنارم نشست....با ابروها یکیلحظه احساس کردم  همون

کوتاه سمتم برگشت و دوباره نگاشو  یبا احساسِ نگام ...لحظه ا ریشده بود....بگردم بچم در جنگ با محمد شکست خورد....ام

 ....یایم افهیکه واسه من ق گولیبچه ژ نیتنگم بش ای....زهر مار من که نگفتم باخمالوتردفعه  نیدوخت اما ا ایبه در

نشست که جمعِمون اِل مانند  ریکناِر ام یجمع کردم و نگامو ازش گرفتم....محمد طور مینیسمتِ ب منزجر از حرکِتش لبامو

 رو شکست... نِمونی...خودِشَم سکوتِ بنهیهممون رو بب خواستیشد....انگار م

 ....دمیرو د دنتونی....کمتر خنددایدیخند یلیاز صبح تا حاال خ-

 مثلِ ماهک حرفمو رُک گفتم: یبه خاطرِ داشتنِ پشتوانه ا ویالیخیخر سر زدم به رگِ بباال رفته نگاِهش کردم و ا یِابروها با

 کنه.... ریبخ شویبود تا حاال که زهرمون شد خدا بق یخوش یمن خوش باشم...هرچ نیذاشتیاخه شما ها نم-

 !؟یترسیخودت م یِو قواره مردِ هم قد  هیو انقدر از  یبابا مثال تو مرد رینگاه کرد...اَه بم ریبا ترس به ام محمد

به  یداد و پاهاشو دراز کرد...و با لبخندِ مرموز هی...دستشو به عقب تکنمیدستشو بلند کرد که باعث شد جمع تر بش یعل ریام

 یبا خودت چند چند ستی...اصال معلوم ن یا وونهیهم فشار دادم....الحق که د یِشد....لبامو رو رهیمن خ یدفعه ا هیحرکتِ 

ازت  کنمیمن توو ذهنم اعتراف م یاونم ...اونم....اَه گمشو بابا اگه فکر کرد یزنیلبخند م ینطوریاالن ا یکنیه ما اخم مهمش ب

 باال خب... یبریدستتو م یدفعه ا هیخر...چرا  کهیمرت دمی...ترسیبگم خب درست فکر کرد دیبا دمیترس

 ببره گفت: نیاز ب گهیبار د هی نیجو سنگ نکهیا یِو بُغ کرده نگامو ازش گرفتم....محمد برا اخمو

 با هم؟ دیالناز خانوم؟تازه دوست شد نیکنینم یدوستتون رو معرف یراست-

 برابر اصل عصا قورت داده ها گفت: ی...کپ تیکرد و با اخم و جد یشدستیبغ کرده خواستم جوابِشو بدم که ماهک پ همونطور

چهارتا  المونمیشمال....خوشبختانه و میایکردم تا ب یخانوادمو راض یال ییتنها ...فقط هم به خاطرِشَمیمی...من دوست صمرینخ-

 حواسم به دوستم باشه... تونمیمدت م یتره همه  نییپا الیو

 بلندشد: یعل ریام تفاوتیب یِ باز شد...همون لحظه صدا شَمیبود...ناخوداگاه ن دیهاش تماما تهد جمله

 ...مینوع جنس ندار نیبا ا ی.....کار میخطریب تِی......ما کبر ارِیما نسر  ییدوستتون بال نیشما مطمئن باش-

به خاطرِ  رهیبگ یالل مون یماهک اله نیبزنم که ا یحرص خواستم حرف دونه؟بایمن رو کاال م نیکرد؟!ا یکیمن رو با جنس  االن

 فکر نکرد و گفت: شهیشدِنش مثلِ هم یحرص یادیز

 ....دینوع ادما کار ندار نیخته مشخصِ چقدر با ادو هفته جلو اندا نکهیبله از ا-

 .....یـــــــیریکرد...بم دیدو هفته و ادما تاک رو

که  یو با نگاه دیباال رفته خودشو جلو کش یِبا ابروها یعل ریاز جاش بلند شد و رفت....ام عیاز خنده سرخ شد....و سر محمد

کردن و دست  یشوخ یِنگاه کرد...شوخ بود...نگاش پُر از حال و هوافرق داشت به من  یشگیهم رِیصد و هشتاد درجه با ام
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رو خودم دوست داشتم اضافه کنم و نبود...در هر  یمونیپش دی....حاال شایمونیو پش طنتی.......شطنتیانداختن بود...پُر از ش

 فرق داشت... یشگیهم تفاوتیصورت نگاش با نگاهِ سرد و اخمو و ب

آخه اون  یِبگه و با صدا یاز ماهک گرفتم که باعث شد آخِ بلند یزیر شگونِیبود...ن دهیپر یور مزخرفکنم رنگِ خودم به ط فکر

 نامرد! شتویهم باز شد....ببند ن یعل ریام شِین

 اومدم بحث رو جمع کنم: عیسر

 ...فعال.... میبر ی...بهتره من و ماهزهیخب...چ-

حرکت اون پاشه و منم چون وزنِ ماهک  هیکه باعث شد با  دمیبود رو کشموقع اش  یاز حرفِ ب مونیکه سرخ و پش یماه دستِ

بهم دست  نیلحظه حس مردان اهن هیمن که  رمیبم یاله یبود از اون طرف با کمر رو ماسه ها افتادم...ا شترینسبت به خودم ب

 ریو بلند زد ز دیطول کش قهیو دقخانوم بودنش د شهیبلند کنم...ماهک مثل هم نیتپل رو از زم نیا تونمیداد و فکر کردم م

 دمیکمکم....همون موقع فرهاد رو د ومدنین شوِرشونمیکدومِ ب چیرو صورتِش نشست و ه یهم لبخنِد محو یعل ریخنده....ام

 ....ومدیکه با لبخند سمتمون م

 !؟یشد نیشده؟چرا مثلِ کتلت پخشِ زم یچ-

بهش نگاه  یکه جد ریبه ام یرفته بود....فرهاد نگاه ریخندِ اماخم کردم و دست به کمرم حالت نشسته گرفتم...لب یحرص

 انداخت و گفت: کردیم

 خان.... یعل ریخوشبختم ام تونیی....من فرهادم از اشنادیسالم....مهسا بهم گفت شما پسِر خانومِ بزرگوار-

فرهاد مرد شد؟!واقعا خدا فکر  نیرا اخاله زنک....من بخدا توو خلقت خدا شک دارم...چ نیکامل هم در اورده ا یِویچه ب اوهو

 !؟نه؟یمورد فکر نکرده بود هی نی!؟نه واقعا خداجون به ارهیمردا م یِنکرد با مرد شدِن فرهاد ابرو

 بایدادن و تقر ییو هوا بود و فشرد...محمد هم اومد و فرهاد و محمد هم به هم اشنا نیزم نیخشک دستِ فرهاد رو که ب ریام

 ....بنایدوس شدن...البته تقر زدنیم مکه با ه ییبا حرفا

 باز گفت: شِیدو زانو کنارم نشست و با ن ماهک

 رِیباز زد ز یولو شد یسمتمون که تو وقت ادیب خواستی...محمد بدبخت میشد عیچقدر قشنگ جلو سه تا پسر ضا ی؟وایخوب-

 خنده....

 بهش زدم و گفتم: یپس گردن یحرص

رو وزنت کار کن تا من واسه بلند کردِنت  کمیخو  لی...گورزمیبشه عز رتیگ بانیها گر یدوست داشتن تیموقع نیاز ا یاله-

 کتلت نشم.... ینطوریا

 دستمو گرفت و بلندم کرد و همون موقع گفت: ماهک

 کوتوله.... گنیبلند به شما م یشاست گنی...به ما میا زهیم زِیر یادیمن رو بورسه تو ز کلیه زمیعز-

 !یدیر-

 ...کوفت...دیخند ادَمیز از حرصِ ماهک

مبتال به  یعل ریام نکهیبلند شدنِ من پسرا هم سمتِ ما اومدن....البته پسرا منظورم فقط محمد و فرهاد هستِش اخه مثلِ ا با

 ....شیهم تکون نخورد!ا نچیا هیکه اصال از جاش  هیگشاد هیماریب

در اورد که در کمال تعجب  یمسخره باز یبُرد و کُل ادِشیز کال خانوم بودن رو ا گهیو ماهک هم د کردنیبا هم صحبت م همه

 !شدیم یعل ریام قِیعم یِباعث لبخند ها

 یِنگاهِش رو یعل ری....امدنیخندیبودن ، انداخته بود ، م دهیکه ماهک به مهسا و ماهان که تازه رس یا کهیداشتن از ت پسرا

واقعا  یعنی....دونمیشد....ناراحت شدم!...نم یطور هی.ته دلم ..دادیو سرش را تکون م زدیبود و لبخند م خکوبیماهک م

 کِشیکردم نزد یچند روز سع نیهمه توو ا نیلحظه به ماهک احساس حسادت کردم...من ا هینه... ایناراحت شدم  دونمینم

 هم به من نداشت... یکیتوجه کوچ ریبشم اما ام

 کردمیپاش دوختم....احساس م یِجلو یِنگامو به شنا رهیچم رو بگم نکهیسرش رو سمِت من چرخوند اما قبل از ا یعل ریام

نکرد؟چرا انقدر از خودم بدم  یکه کار یکردم؟کسیم یفیو خف یشده بودم...چرا احساسِ خار ریشده....تحق نینفسام سنگ

 !«ست؟یِبت ندن گهید یخوشحال یمگه نگفت» بود ، افتادم یعصبان یرعلیکه ام یحرفِ محمد موقع ادِیاومده بود....

به  دینچسبه؟بغض گلومو گرفت....سرمو تکون دادم...نبا یکنه  نه؛یبیصورتِ منو م یکه وقت یتنها حس یعنیم؟یَعل ریدمِ ام من

پا افتاده فکر  شیپ یمسئله  نیانقدر دارم به ا نهیبودم ...به خاطر هم یحساس هیزمان ی...من تو بازه کردمیفکر م زایچ نیا

...انگار بغِض گلوم بزرگتر شده بود...من رسهیبه شُش هام نم یژنیاکس چیه کردمیاما احساس م دمیکش یقی...نفسِ عمکنمیم

 «زونمیاو یکلمه  هیتلق گهید یکیکلمه توو ذهنِ  یِحاال به معنا ی....ولومدیبودن بدم م زونیاز آو شهیهم
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مو روو هم فشار دادم....ماهک نقل مجلسِ مشت کردم که باعث شد ماسه ها توو مشِت دستم فشرده بشن...چشا دستامو

....از جام بلند وردمی...اخر سر دووم نکردمینم شیبار همراه نیاول یِو من برا خندوندیم رویجوانانمون شده بود و بق

 یسته اه دِیببخش هیذهنم بود زدم و  هیجیکه به خاطرِ گ یبند مینگام کردن...لبخندِ ن عیبودن سر دهیکه تازه رس هیشدم....بق

 گفت: عیگفتم....مهسا سر یرلبیز

 کجا؟-

 ..هی...فرهاد ، هنگامه، ماهک، مهسا و بقنی...مع ثمی...منجانینبود....همه ا یکه خبر الیبرم؟توو و خواستمیکجا م واقعا

 باشم: یکردم معمول یجوابِ سوالِش شدم و سع الیخیب

 بابا...نترس.... امیم ؟االنیمن رو چِک کن یِرفت و امدا یهمه  دیبابا تو با یا-

 نازک کرد و گفت: یپشتِ چشم مهسا

 !یبر یتونیخب حال م-

...واسه خودم تند تند قدم  رفتمیکجا م دونمینم قایگفتم و پا تند کردم و از جمعِشون دور شدم...دق یلب ریکوفتِ ز هی

که اصال  ییخودم رو در جا عیسر ستیبه من ن یحواِس کس دمید یوقت تا،یاناه یِالیو یِعالمه سنگ جلو هی دنِی...اما با دزدمیم

 یلیالبته نه خ دنیدیم زیر یکم ینقطه  هی شدمیفاصله داشتم اگه بلند م یسنگا پنهون کردم....از بچه ها کل نینداشت ب دید

ردم اما ک میشلوار ل بِ یکه من به اونها داشتم!...دست توو ج یدینبودم...مثلِ د ادیهم ز صیخب قابل تشخ ی...ولکایکوچ

که مثلِ جون  یا لهی...تنها وسارَِمشیب الیاز و رفت ادمیفوش دادم که چرا  یلب ریبه خودم ز ینکردم...کل دایپ مویریهندزف

بدون  یکه اهنگ با گوش نی....از امیریهندزف یکیهِد سِتَم بود  یکیهمراهم بودن... شهیو هم کردمیازشون مراقبت م

با  النا ی....ولهیخز باز تِ ینها کردمیبه جز خونه هستم...احساس م ییجا ی.مخصوصا وقتگوش بدم متنفر بودم.. یریهندزف

 تمامِ وجودم دوست داشتم اهنگ گوش بدم..

 تایسرم گرفتم....اناه یِسرم خورد...دستمو رو یِ که سرم به سنگِ باال دمیاز جا پر بایتقر یی..همون موقع با صدا

 کرده.... هیاز صبح تا حاال گر یعنی نی...و ابود....چشاشَم پُف کرده و قرمز بود

 هیرو آنه گذاشته بودم باعثِ گر تایاسمِ اناه نکهیلحظه از خودم بدَم اومد...من با گذاشتنِ اون دکلمه مسخره به خاطرِ ا هی یِبرا

شت و دستشو رو به دو زانو ن یِرو تای....اناهخندمیو م چرخمیدختر شدم ...اونوقت خودم خوش و خرم واسه خودم م نیا ی

 زدم و گفتم: رصورتم تکون داد...دستشو کنا

 بابا! نجامیهم-

 !؟یدادیپس چرا جواب نم-

 !؟یدیپرس یزیا؟چ-

 ....یکردیاالرض م یبود البد ط گهید یِ!اگه حواِست جایجا بود نیخوبه هم-

 بلد بودا.... نمی...ادیباال پر ابروهام

 و گفت: دیکش یپوف دمینم یجواب دید یوقت

 ؟ینشست نجایحاال چرا ا-

 ....آنه حوصله ندارم...الیخی...بینطوریهم-

 شده؟ یچرا ؟چ-

 شده که حوصله ندارم؟! یچرا؟؟؟چ واقعا

 باال انداختم: یا شونه

 ....نجایاومدم ا نیشلوغ نداشتم واسه هم یِحوصله جا ینطوری...همدونمینم-

 زد: لبخند

 ما؟ یِالیو یایم-

 گُل کرد: طنتَمیش

 ؟یکنیدعوت م یخونه خال یدار-

 به بازوم زد: یو مشت دیخند

 ...یگیو بازم چرت و پرت م یخوبه حوصله ندار-

به ماهک نگاه کنه و لبخند ژوکوند  یه ایتا اخر دن یعل ریبخندن...اصال ام گهیبا هم د خوادیباز شد...اصال اونا تا دلشون م شمین

 .بزنده...بدرک...به جهنم...من مهم ترم...واال...
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موهام خواستم بردارم که حواسم نبود  ی!کالفه کالهو از روکردمیمحکم روِ هم فشار دادم!چرا انقدر فکِر چرت و پرت م چشامو

 دهیکش شهیپشتِش گذاشته بودم با حرکت کاله باال رفتن و موهام از ر هیخال یِفضا نِ یکه بسته بودم و ب یدُم اسب

 زدم و گفتم: ی...لبخنددیخندیم زیر تایسرم گذاشتم....اناه یِرو هوالشدند...صورتم از درد جمع شد و دوباره ک

 ...التونیو میبر ایب یشدم واست ها!اوک یزهر مار خوب سوژه ا-

بزرگ بود انداختم تا بچه ها من رو  یباغچه  هی هیخودمو داخلِ باغِ جمع و جورِشون که شب عی....سرمیبلند شد نیهم از زم با

مختلف گرفته بودند...از در  یِداشت که با هنر دست باغبون شکل ها ییاز درخت گل و درختچه ها شتری..ب....قشنگ بود.ننینب

که تا  ییالیتفاوتِش با دو تا و هی نیدار بود.....ا چیپ رفتیباال م یکه به طبقه  یی....پله هامیدش الیخونشون وارد خودِ و هیپشت

بود مخصوصا که  یکیطورِ ش هیدوست داشتم... اشونویواریکاغذ د کِیرنِگ کالس یلیبود...خ یواریکاغذ د واراشمی...ددمیاالن د

 زدم... یطرح دار هم بود...لبخند

 کرد: خکوبَمیم یی...همون لحظه صداکردمیپشتِ سرِ آنه حرکت م کیکوچ یِبچه ها مثلِ

 م؟یمادر مهمون دار تایآناه-

 دمیمن بود و من پشت به صدا بودم....لبمو گز یِرو به رو تاین آناهبرگشت...احساس کردم صورتِش مضطرب شد...اال تایآناه

 دو نفرِ روبروم خشکم زد... دنِ یو خجالت زده رومو برگردوندم ...اما با د

نشسته بود..ابرو و  لچریو یِزده بود رو رونیاز کاله ب یکه دو سه تا تارِ نازکِ رنگ یزرشک یبا کالهِ بافتن دهیرنجور و رنگ پر یزن

....ناخوداگاه در دلم زدیقلبم تند تر م تمیباشه....احساس کردم ر ختهیر شیکم و ب دیمژه نداشت....حدس زدم موهاش هم با

 شکر کردم... میخدا رو به خاطر سالمت

 زن به خودم اومدم: یِصدا با

 ....ی...خوش اومدزمیسالم عز-

 رو گرفته بود... لچریو یکه روشو خاک گرفته....دخترِ کوچک یگرن یحال...مثلِ سطح نقره ا یهمرنگِ من بود....اما ب چشماش

 انداختم و گفتم: نییسرم را پا رمیاز نگاهِ خ شرمنده

 لحظه هول شدم.... هی...دیسالم...ببخش-

 اهسته گفت: تای...اناهدمیجونِش رو شن یب یخنده  یِ صدا

 هستِش.... یکنار یِالی....ودمیمامان...الناز دوستِ جد-

 اما چرا؟! ستیخوشحال ن ادیز دمیکه مادرشو د نیودمو جمع و جور کردم! از رفتار آنه کامال مشخص بود از اخ عیسر

 زدم و گفتم: یژکوند لبخندِ

 نیدورا دور باهام داشته باش ییتوو ساحل کله صبح زدم اشنا روزیکه د ییغایفکر کنم با ج-

 خاروندم! موینیب و

 !دینداشته باشه هم خند شتریسال ب 1 خوردیکه بهش م یوچک...دختر کدیهم خند تای!آناهدیخند

 !میکردیمن و مامان از تراس نگات م یآره اون موقع که صدا وِل داده بود-

 !دیخند زیر و

 باال گرفتم و لبامو غنچه کردم: یکردم و سرمو کم یاخم بهش

 د؟یچش سف یصدا وِل داد یگی! حاال مایریازم امضا بگ یِهلِک هِِلک اومده بود روزید نیخوبه هم-

 ادامه دادم: تایبه مامانِ آناه رو

 ها! کنهیم تیمنو اذ یلیدخترتون خ نیخاله ا-

 گفت: کیکوچ دخترِ

 !کنهینم تیاذ ویمامانِ من کس-

 نی! امامان بود یکه توجه نشون دادم! کلمه  ی! اما من به تنها حرفکردیِول کرده بود و دست به کمر طلبکار به من نگاه م لچرویو

 بود؟! تایبچه دخترِ آناه

 

 لرزون گفت: تایاناه

 دخترم سها ، الناز جون-

 تر کردم و بازم تعجبمو نشون ندادم: ضیخدا چقدر من امروز بهم شوک وارد شد! لبخندمو عر ای

 !یخودمون باشه تو از مامانت خوشگل تر نِیسها جون ب یدوس دارم اسمش سهاست!ول هیمنم -

 ازم گرفت و گفت: یشگونین تایاناهجو اروم شد!  بازم

 !یخودت زشت-
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 خاله نشستم و گفتم: شِ یخنده پ با

 ...نایکرد یخاله نامرد-

 !نی!سردِ زم؟یچهارزانو نشست نیچرا رو زم یبلند شو ال-

 نویدل نه صد دل توو همون نگاه اول عاشقش شدم! ا هی کردمیبه خاله نگاه کردم...که احساس م تایتوجه به حرفِ اناه یب

 خوشم اومده بود...خاله گفت: یلیتو صداش خ هیکه احساسم ترحم نبود! از مهربون دونمیم

 کردم خاله جون؟ ینامرد یواسه چ-

 زدم و گفتم: ی...چشمکگفتیکلماتو م حالیب

 ....گهید دیدادیبهش م تونویاز خوشگل کمیخب حداقل -

 !دنیخند تایو اناه خاله

دوستِ همسن برام بود!  هیمادر بود و ازم بزرگتر اما مثلِ  هی نکهیبا ا تایسها کوچولو موندم.آناهو  تایخاله و اناه شِیرو پ نهار

 !دیتخت دراز کش یِرفت اتاقش رو رو تای! بعدِ غذا با کمکِ اناهزدیخسته م یلیخاله خ

! سها رو هم به میمزاحمِش بش دینداره و همش خوابِ و االن هم تا موقع شام نبا یچند روز اصال انرژ نیخاله ا گفتیم تایاناه

 ... میضرب و زور خوابوند

....کال بیصل هی تایستاره با دست و پاهام درست کرده بودم ...اناه هی نطرفی....من ا میروِ فرشِ اتاقِش ولو شده بود هردو

 ما! میهنرمند

 اهسته گفت: آنه

 

خودش خسته شد و گفت  گهی! تا دمیکرد یدرمان یمیما ش! اما دهینم جهینت یدرمان یمیداره! ش یمامان ستاره تومور مغز-

 دختر کوچولو.... هیمامان و  هیدارم و  ییدا هی ای...از دارِ دننجایا میآروم....ما هم اومد یِجا هی ادیب خوادیم

 دیرسیلم معق ییجاها هیدادم ساکت باشم! خب باالخره  حی!اما ترجیانتظار داره بپرسم پس شوهرت چ دونستمینگفتم! م یچیه

 و ادامه داد: دیکش یقی...نفسِ عمرمیبگ یخفه خون

و اصرارِ نابجا  شدمیکاش الل م یباورت نشه...اما همش با اصرار ِ خودم بود...که ا دیسالم که بود ازدواج کردم...شا 15-

ت و دلباز....خوش تموم بود...خوشگل...پولدار...دس یسهراب منو کور کرده بود...شوهرم همه چ هی!اما همه چکردمینم

 لیفام یِهرزِش به دخترا یِاونقدر عاشق بودم متوجه نشده بودم! متوجه نگاها هک یزیمشرب...اما هوسران....تنوع طلب....چ

بود و از  دیدختر مق هی!اخه راحت نبود! اون ادیسهراب هست نم ییجا یاز قصد وقت میینشده بودم! متوجه نشدم دختر دا

 شوهرِ من... یِنگاها

 شروع به صحبت کرد: گهید یِکرد و از جا بغض

....با کمک پسر فهمهیدختر بالغ م هیسالشه بچم اما قد  شیاومد...ش ایسالم که بود سها بدن 11سال دلشو زدم.... هیسرِ -

 ریمن واسش دست و پا گ یطالقمو گرفتم و سهراب خودش حضانت سها رو بهم داد!بچه  یسالگ ستیتوو ب برزیفر مییدا

 ...کنمیم یاطیسالمه اما سواد ندارم... خ 23 نکهیو نوشاش برسه...با ا شیع تونستید...با حضور سها نمبو

 :دیقطره اشک از چشاش چک دو

نباشه  یکار درست دیکار کنم....خودمو اماده کردم واسه مرگش....شا یاگه بره چ دونمیواسه مامان ستاره....نم دمیجون م-

 که بتونم خودمو باهاش گول بزنم.... ستین یزی..چ. دوننیهمه م گهی...اما د

باالخره  یریعالمه خود در گ هی....قفل شده بودم.... با رهیاشکا و بغضشو بگ یِتا جلو دیکشیم قیعم یِادامه نداد....نفسا گهید

 دستشو گرفتم و گفتم:

کامل ادا  ویحق دوست دمیجربم...اما قول منسبت به تو کم ت نکهی...با اکترهیسال کوچ 1دوست  هیسنم به عنوان  نکهیبا ا-

 ....یناراحت و تنها باش ذارمینم یدوستِ من یکنم....تا وقت

 برگردوند و گفت: سرشو

تو دلت  ی...هرچیساده ا یلیاعتماد کنم...اما تو...خ یشکیوقته نتونستم به ه یلیسال....من خ 1...بعدِ یدوستِ من نیاول-

 ....رهیرو دا یزیریهست رو بدون فکر م

هم  یرو گفتم...کل نجایاومدنم به ا لیمورد نگفتم...در عوض دل نیدر ا یچیاعتماد نکرد؟!اما ه یشکیشدم که چرا به ه کنجکاو

 عوض بشه نمونیدر اوردم که باعث شد جوِ ب یمسخره باز

 

 خنده: رِیزد ز تایدو سه روز....اناه نیا یِاتفاقا حیاز توض بعد

 ...یعمرا اگه بهترش کن یکن ترش ونهید یخوب تو نزن-
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 اخم کردم: یسرِ جام نشستم و به شوخ خیس

 ویاصال انگار نه انگار که موجود دهیهستم اما خاله حم یسرم امانت ری...واال خکنمیترشم بکنم خوب م وونهیاِ نامرد....اصال د-

 نیاز ا نمی...ابرهیخاکبرسر حساب م ریام نیوِل کرده رفته!اون محمد که همش از ا الیدو تا گودز نیامانت گرفته....منو ب

 و مسخره کردنمه.... منکردن  عیدراکوال که عشقش ضا

 ....شدیکه چشام چهارتا م رفتیانقدر قربون صدقش م گفتمیکه م اسی....از المیدیخند تایبا اناه یکل

 :دیداخت و اهسته پرسان ری...سها بود...سرشو زمیدر اومد یمسخره باز یِاتاق که باز شد از حال و هوا در

 شتون؟یپ امیمامان اجازه هست منم ب-

تا بچست شاد باشه و خونرو رو سرِ  دی...بچه بانمیبچه رو انقدر با ادب و مظلوم بب هی....اصال دل ندارم دیتمام معنا کفم بر به

هم  وونهید هیو  چسبونهیبهم م فوش هی گمیم یبود! اخه به هرک وبمیمخربِ فکرِ مع یِاز تِز ها نمیخودش خراب کنه!البته ا

 !زارهیم ونیتهِش به عنوانِ اشانت

 

 نشست...اخم کردم: تایآناه یِپا یِدستاشو از هم باز کرد و سها اهسته در رو پشتِ سرش بست و رو تایاناه

 بچه چرا انقدر ارومه... نی..ایکه چ یعنی-

 رو به سها کردم: بعد

 که مامانت موهاشو از دسِت تو بکنه! یشلوغ کن دانقدریخاله جون تو االن با-

 گفت: شیبا تموم بچگ سها

 مامانمو دوست دارم... یِمن موها یول-

 در اغوشش فشرد و رو به من گفت: شتریو سها رو ب دیخند تایاناه

 ؟یخورد-

 .دمیخند

 ....ستمین یبچرو از راه به در نکنم ال نی...من امشب اایلبِ در میبر نی...پاشرینخ-

فکر با هزار ضرب و  نینگفت...با ا یچیبه مرگِ خودم مطمئنم خوشحال شد اما ه یعنیزد... یبرق هیسها  یِچشما ایدر دنِیشن با

 !رمیگیکه م میحجاب نیا یمرده  یعنیسرم گذاشتم! گهیبار د هینبود حاضر کردم و خودمم کالهمو  یرو که راض تایزور اناه

چند ساعت  نیا ی....کلشدیم کیبود و چون زمستون بود هوا زود تار 1ود....ساعت ب کی...هوا تاررونیب میکه اومد الیدر و از

 گفتم: طنتیواسه خندوندنِ سها کوچولو بزارم....با ش مویتمامِ انرژ خواستمیاالن م نیبهم خوش گذشته بود...به خاطر هم

 ؟یدوس دار یسها آب باز-

 اخم کرد: اتینگاه کرد...آناه تایذوق کرد اما اهسته به آناه سها

 ...نیخورینه هوا سرده...آبم سرده...سرما م-

 گفتم: عیسر

 کنه... ی...بزار بچه شاداری...بهونه نمیکه سرما نخور میکار کن یچ دونمیمن م-

 و گفتم: دمیسمتِ سها دو بعد

 تو آب.... ندازمتیم رمتیگیسها بدو که االن م-

 2 گِیم گیبچه بودم! انگار م نی! توو کفِ سرعتِ ادیدویسرعتِ هرچه تمام تر مبا  جانیو ه غیلحنِ من بچه ُکپ کرد و با ج نیا با

شد و زبونِشو در اورد و  میقا تایمن وسها پُر کرده بود...سها اخر سر پشتِ اناه یِو دادا و خنده ها غیبود....کل ساحل رو ج

 ....دیندهم خ تای....اناهدیخند

 گفتم: کردمیگذاشتم و همونطور که هن و هن م رفتیم نییکه تند تند باال پا نمیس یِرو دستمو

 ....دونیزاد....نرفته؟!....بابا ..بچه ها اروم تر ...م ی.....به ....آدمتیچیبچه....تو ....چرا ....ه یری....نم یاله-

 ی افهیماهک با قو پهلومو گرفتم.... دمیکش یخفه ا غِیبه پهلوم خورد...ج یشنا ولو شدم....همون لحظه لگد یِهمونجا رو و

چرا رَم  نیا قایاما االن دق ادیبا دو داره سمِتِ ما م دمید دمیدویکه داشتم دنبالِ سها م یبود موقع سادهیباال سرم وا یرغضبیم

 کرده!

ظه گذشته بود...اصال حاف یساعت 1،  1 هی....فکر کنم گردمیرفت گفتم زود برم ادمی....اصال نایا ی....ماهیبر سرم!.....وا خاک

 ندارم من که.....

 زد: غیج ماهک

رفتن توو شهر رو  نیما جمع شدن و نگران....محمد و فرهاد با ماش یِالی....همه توو ویشوریب یلی؟خیفهمی....میشوریب یلیخ-

 هان؟! یبه درک چرا اون واموندرو جواب نداد نای....اصال اگردنیم
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 انداختم: نییگاز گرفتم...مثه بچه ها سرمو پا لبمو

 ....دیببخش-

 و گفت: کردیم هیماهک گذاشت که داشت گر یشونه  یِدستشو رو تایاناه

 رفت.... ادمونیکه  میشد ی...انقدر محوِ حرف زدن و مسخره باز المونیو ادی...از الناز خواستم بخوادیمن معذرت م-

 گفت: هیهق گردو زانوش نشست و سفت منو بغل گرد و با هق  یِرو عیانداخت و سر نییسرشو پا ماهک

 ....ی....دَ شرفی...بشوری....بشمیم وونهید فتهیواست ب یاتفاق هیاگه  فهممیکثافت تازه م-

 :دمیفوشِ سومش پر وسطِ

 مراعات کن نجاسیبچه ا یماه-

 خنده.... ریخاصِ ماهک زد ز یاز ابراز عالقه  تایاناه

 گفت: ماهک

 من ماهکم خوشبختم-

 :زد و دوستانه گفت یلبخند تایاناه

 دختر کوچولوم سها.... نمی...اتایاناه-

 گفت: عیداد....بعد سر تایدستِ کوتاه به اناه هیاشکاشو پاک کرد و منو پس زد و  ماهک

 به فرهادم زنگ بزنم بگم برگردن.... دی....تازه باانیدر ب ینشونت بدم که از نگران هیبه بق میبر دیبا-

 دهنمو قورت دادم و گفتم: آب

 م هست؟ه دهیخاله حم-

 نگام کرد...دستمو توو هوا تکون دادم: یسوال

 ....گمیخانوم بزرگوارو م-

داره  نجایدختر دسته گلش ا دونستیو نابود شد!نم ستیدختر دسته گلم ن گهیرو پاش م زنهیاها آره هست..بدبخت همش م-

 ....کنهیبپر بپر م

 نازک کرد و ادامه داد: یپشتِ چشم بعد

 ...فتیراه ب کنهیو بر نگاه م نشسته منو بر گهیبدو د-

 رو گرفتم و گفتم: تایاناه دستِ

 ...کشنیمنو م نای...ارمیآنه من تنها نم-

 و گفت: دمیخند تایآناه

 ....میبر ایباشه خر شدم...ب-

دستِ چپ و راستم نکنه....با  یبچه بغلمه کس نکهیا یما حرکت کرد و من سها رو بغلم کردم که به بهونه  یِتندتند جلو ماهک

و بازم از درِ  میوارد شد نایمهسا ا یِالیو یِایرنگِ رو به در یمس کِی...از درِ کوچدمیرو مثلِ بچه ها چسب تایازادم هم دستِ اناه

 .....میشد یاصل ساختمونِساختمون واردِ  هیپشت

شد و همان شد که  نین بود و همهم اُپِ  ی...آشپزخونه کوفتمیاالن توو اشپزخونه بود یعنیبه اشپزخونه راه داشت... یپشت در

ازم  یشدن....فرهاد و محمدم بودن!انگار قبل از خبر دادنِ ماهک چون خبر رهیساکت شدن و به ما چهار نفر خ الیدفعه کل و هی

 نکرده بودن برگشته بودن! دایپ

 محو بشم! رهیخ یِ نگاها نیا رِیاز ز یطور هیکه  خونمیتند تند تو دلم وجعلنا م فقط

 نیپشتِ سر بود و ا وارِیبود...و کلش به د نهیداده بود و دست به س هیآشپزخونه تک یدرِ نداشته  یبه استانه  یلع ریام

بشر هم  نی!اهیباحال زِیچ یلیهست خ یگلو؟هرچ یِگلو؟هولو بِیگن؟سیم یخفن توو چشم بود! اوم بهش چ یلیگلوش خ لکِیلبیب

 شده بود... رهیُاپِِن اشپزخونه خ وسطِ ...به ستونِکردیکه اصال به من نگاه نم

 از جاش بلند شه گفت: نکهیبدونِ ا هیبزرگوار با گر خانوم

 !؟ینداد تویبود مادر؟چرا جوابِ گوش یچه کار نیاخه ا-

همه نگاه که رو من  نیا نیداشتم بگما! اما ب یزیچ یعنینداشتم بگم! یچیه یعنینگفتم... یچیانداختم و ه نییپا سرمو

 بود هول کرده بودم!شده  خکوبیم

 افتادم! یمنت کش هی! فکر کنم کردیقرمز نگام م یِ! مهسا که اصال حرف نزد فقط با چشاکردیم یتیشکا هی یهرک

عوض شدنِ آب و  یِ برا یهنگامه همگ شنهادِیفرهاد و ماهک جو اروم شد و به پ یِایو مسخره باز تایسر هم با وساطتِ اناه اخر

 هیزد...پشتِ سرش بق رونیب الیبرداشت و اول از همه از و تارَِشمیهوا عوض کنن....فرهاد گ یتا کمرفتن  الیاز و رونیهوا ب
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سپردم  تایکه پشتِ سرش پناه گرفته بودم زد و جلوتر از من حرکت کرد...سها رو به بغلِ اناه منبه  یلبخند تایهم رفتن...اناه

رد  تایاناه یحرکت کردم....وقت تایشدم و پشتِ سرِ اناه مونیپش یعل ریام دنِی...اما با دامیآب بخورم بعد ب وانیل هیتا خودم 

 نهیهم برنگشت بب دهیند ریخ یِتایدرگاهِ اشپزخونه گذاشت....اناه یِروبرو وارِید یِپاشو باال اوردم و رو یعل ریدفعه ام هیشد 

 نه.... ایمن هستم پشتِ سرش 

 رِیپاش رد کنم که پاشو به شدت باال اورد و زد ز یِزد....پامو باال اوردم که از رو رونیب الیهم که همون بعدِ فرهاد از و ماهک

و در همون  رونیکردم دستمو از دستِش بکشم ب یمچ دستمو گرفت و فشار داد....با اخم سع عیکه سر فتمیبود ب کیپام....نزد

 گفتم: یحرص نیح

 !ولم کن!؟یچته وحش-

رنگ اونو پوشونده بود.نفسم بند اومد...پوزخند زد و با  یکرم یِها یاشپزخونه که کاش وارِیزد و منو کوبوند به د یپوزخند

 تمسخر گفت:

 نه؟ یعاشق جلبِ توجه-

کالهم دعا کردم که باعث شده بود حداقل از اون  ی! باز به جونِ لبه خوردیشده بود...نفساش توو صورتم م کیبهم نزد یلیخ

 تر نشه! کیفاصله نزد

 بهم داد: یبد یلیتکونِ خ هیشدم! رهیطلبکاِرش خ یِفقط تو چشانگفتم!  یچیه

 دِ حرف بزن!-

 بلند گفتم: یِو ُپر از حرص و با صدا دمیتو هم کش اخمامو

به بعد  نی!خب باشه! من از ااد؟ی!ازم بدت م؟یدیم ریبهم گ یالک یچ ؟واسهیچیپیمن م یِبه پر و پا یهِ  یتو چته هان؟واسه چ-

!؟باشه خب! من اصال از یازم متنفر یلی! خیدیاطرافم وجود نداره! توام فکر کن منو اصال ند یعل ریاسم امبه  یکس کنمیفکر م

 !؟یپَرَم به َپرِت نخوره!راحت شد کنمیم یکار هی! اصال شمیرد نم تمیلومتریشعاع صد ک

عضله  ی نهیس یِو دستمو رو دیامپرم چسب گهیاگه اون راحت شده باشه! من راحت نشده بودم! د یتند شده بود! حت نفسام

 کنم گفتم: شتریفاصلمونو ب کردمیم یکه سع یفشار دادم و در حال شیا

 تِ نَ فِ رَ م.... ؟مُیفهمیمثلِ تو متنفرم!م یمزاج یو دم دم یمنم از ادمِ دنگ ادیبدون همونقدر که تو ازم بدت م نویا یول-

 گفتم: غیج غی! دستمو توو هوا تکون دادم و با جکردیود نگاه مب دهیترک گهیشده بود...متعجب به من که امپرم د سست

 !حاال ولم کن!؟یمسافرت! خوبِت شد؟راحت شد نیاصال من غلط کردم اومدم ا-

 یکی یچرا دوروغ گفت گفتیم یکینامربوط بود!  یِزدم!تو ذهنم پُر از جمله ها رونیمحکم هلش دادم و از اشپزخونه ب بعد

 !کردیم فیداشت تعر تیجذاب یلیخ کینزد یکه در فاصله  شیمشک یِاز چشا یکی! یباهاش کرد یخوب کار نیافر گفتیم

نداشت ...با مشت محکم توو کلم زدم تا صداها خفه  دهیکردم و سرمو به شدت تکون دادم اما فا یکیمکِث کوچ هی اطیح در

زدم و با بغض و  نیزم یِراستمو دو بار محکم رو یِ! پاسوختنیشن!...چشام داغ شده بود! انگار اشکام هم داشتن مثلِ دلم م

 حرص زمزمه کردم:

 !ی! لعنتی! لعنتیلعنت-

که...مشخص بود  خواستیکه به شونه هام وارد شد آب دهنمو پُر سر و صدا قورت دادم...فکر کردن نم یفشار با

 ....سرشو کنارِ گوشم اورد و اهسته گفت:هیک

 ...المونیو یبر دیفکر کنم با-

 کمویکنه و هر ت ممیتقس یمنو برگردونه به هشت قسمت مساو دیعوض شده؟!االن نبا ِتشیچرا موقع نیبرگشتم!وا ا متعجب

 سرش داد نزنن؟! گهیتا د ندگانیا یِکنه تا عبرت بشه برا زونیجا او هی

 حیچرا لبخندِ مل نیکلش! ا خدا! فکر کنم وسِط دعوا حواسم نبود محکم زدم تو ایزد! کیلبخندِ کوچ هینگاه به چشام کرد و  هی

 ! ده؟یم لمیتحو

 

 گارد گرفتم: ناخوداگاه

 !میدر مقابلِ شما نسوز شد گهی!نه جونم ما دم؟یتا بسوزون یشیوارد م یدار گهیراه د هی!از ؟یکنیم ینطوری!چرا اه؟یچ-

قالب  نشیس یِشونم برداشت و رو یِابروشو باال برد و دستشو از رو هیکه به خرج دادم.... میَ همه شجاعت نیا یمن مرده  یعنی

از چشاش  تونستمیجوره نم چیپاچمو گرفته بود که ه یسگِشَم جور شرفیبود المصب! انگار سگ داشت! ب یطور هیکرد...نگاش 

 دِل بکنم!

 !ومدهین یبهت خوب نکهیبچه ها! اما مثلِ ا شِیپ ینر پیوضع و ت نیخواستم بهت محبت بکنم که با ا-
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نگاه به خودش کردم! رنگِ  هی...ی...شلوارِ جذبِ مشکدیسف کِ ی...تونیکیش نیبه ا پی! تپم؟وایه کردم!تبه خودم نگا کمی

 شدم چشامو توو حدقه واسش چرخوندم: یاونم مثلِ خودم بود.حرص یِ لباسا

 ؟یمن برم تا لباسامو عوض کن یخوایم نیرنگِ لباسامون مثلِ هم هستش؟ واسه هم یناراحت یلیاالن خ هیچ-

 !شه؟یم دیسرخ و سف ینطوریا نیحرفم خنده داشت که ا یِلباشو کِش نده!کجا کردیم ی...داشت سعدیخند اشچش

 تک سرفه کرد و به خودش مسلط شد: هی

 ! چه برسه بخوام واست عوضشون کنم!زنمیتو دست نم یِاولندش من به لباسا-

به تمام  یعنی! خاک برسرت الناز! میجمله بند نیرم با اعوض کنه!خاک برس ادیگفت چشام گرد شد!من مگه گفتم اون ب نویا تا

....همه گهیبستنِ فعل و فاعال کنارِ همه د یچرت نینداره! به خاطره هم یازت دلِ خوش یمعلم زبان فارس ستین خودیمعنا خاک! ب

 جبهه گرفتم: عی...سر دینکش ولط شتریب هیثان میخاکا ن نیا ی

 زدم؟ ویحرف نیهمچ یمن کِ-

 من چشاش گرد شد: ییهمه پررو نیاز ا بدبخت

 ...یاالن گفت نیهم-

 ...حرف تو دهن من نزار....خودیب خودیب-

 کردنِ من بود: عیضا وردیکه حالشو جا م یزیاومده بود! انگار االن تنها چ رونیاز جلِد سردِ خودش ب کامال

 ....ستیموضوع مهم ن نیباشه اصال ا-

 کردم:قالب  نمیس یِخودش دستمو جلو مثلِ

 مهمه؟! یبگ یخوایکه م یآها حتما دومن-

 لبخندِ کج زد و گفت: هی

 !هیاتیتو سوما ح ی! واسه ستیمهم ن ادینه دوما ز-

 15بعدِ گذشتِ حدوِد  دِی! وگرنه بعدونمیسرش داره من م رِیز ینقشه ا هی نیبهش نگاه کردم...ا یو با کنجکاو دیباال پر ابروهام

 ...دونمینکنه...من مپوزخند نزنه و اخم  قهیدق

 دیی...سوما رو بفرمامیگذریخب حاال از دوما م-

 اوم....فکر کنم رنگِ پشتِ لباِست عوض شده!-

تا پشتِ  دمیچرخی!دور خودم مگهیم ونیچرا هذ اروی نی!رنگِ پشتِ لباسم عوض شده؟مگه لباسم افتاب پرسته؟!وا...اها؟

 یقیبدبخت رفتم که در کمال تعجب باعث شد لبخندِ عم ریچشم غره به ام هی ی...اخر سر حرصتونستمی....اما نمنمیلباسم رو بب

!صبر نمیرنگِ پشتِ لباسمو بب یکردم فکرمو متمرکز کنم!خو من االن چطور یسع جببزنه ....از لبخنِدش چشم برداشتم و متع

 یِو سمتِ پهلو دمید رو از پشت کشباسنم بو رِیکه تا ز دمیسف کیو تون دمیکش یخفه ا غِ ی!پشتِ لباسم؟!رنگ؟!جنمیکن بب

لباس  یِ االن من فقط به رنگِ خونِ رو یچپم بلند بشه...ول یِدوختِ سمتِ پهلو یِجر خوردنِ جا یِراستم اوردم که باعث شد صدا

 ....کردمینگاه م

مورد باعث  نیتو ا تیتو اخر سر تنبل گهیم شهی!مامان همدمیخجالت کش ریام یِچرا بغضم گرفت......از بودن جلو دونمینم

خجالت زده چشامو از  رفتمیکه عقب عقب م یپشتم گذاشتم و در حال یِکالمو برداشتم و جلو عیجا آبروت بره....سر هی شهیم

مختلف  یِپسر مردم تِزا یِساعت داشتم جلو شیوضعم ش نیتر شد...مِن نجس با ا دید....بغضم شدمیدزد ریام روزمندِینگاهِ پ

کردم...خب من خبر نداشتم....تمامِ  حیخودمو توج عیفکر نکردم ممکنه حالش بد بشه....سر نیهم به ا...اصال دادمیهم م

نشسته بودن هم توجه نکردم....وارد  شیه دورِ اتیو ماهک که با بق تایبلند اناه یِبه صدا کردنا ی...حت دمیرو دو الیتا و ریمس

تر رو  فیو شلوارِ کث فیکث کِیگوشه پرت کردم و تون هیم و کالهمو ....در رو پشت سرم بستزدمیاتاقم که شدم نفس نفس م

 دمیشا یعنی...دونستمینم لشمیکردم...دل هیدوش آب ناخوداگاه گر رِیبا حرص از تنم جدا کردم و سمتِ حمام رفتم...ز

 رامویرو انجام دادم و لباس ز یتیامن یِ که خودمو پاک کردم کارا نیبلند تر شد و بعد از ا می....هق هق گری...اَه لعنتدونستمیم

بودم  دهیبار پوش کیبودن و همه شون رو چون حداقل  فیلباسام کث یسمِت کمد رفتم تا لباس انتخاب کنم...اما همه  دمیپوش

داشتم طول و عرض اتاق رو  ریو بازم اشکام روون شدن...همونطور با لباس ز دمیکش یخفه ا غِیج رص...از حدادنیعرق م یِبو

 شستیلباسامو م گرفتیدارم...االن اگه مامان باهام مسافرت بود اون م یافتضاح یِمن اخالقا گهیمامان راست م زدمیم قدم

نداشتن فشار دادم....سمتِ  یشیارا گهیچشام که د یِدستمو رو یکردن و خراب کردن رو بلد بودم...حرص فیاما من فقط کث

 یِ که تا نصفه ها یعروسک یلباسِ صورت دنِیچمدونم رو باز کردم و با د یمخف پِیباشه...ز یزیاونجا چ دیچمدونم رفتم تا شا

 نیاخر یرو وقت سلبا نیاومد..ا ادمی...دمیخند یاز خوشحال یبلند نیاست دیبود و لباسِ سف یحلقه ا نیرونم بود و است

کجا گذاشتمش و اخر سر  ومدینم مادی کردمیفکر م یهرچ میتهران برگشته بود یبودم اما وقت دهیخر میمسافرت رفته بود

که کمتر  یکی فمیو کث یگل یشلوارا نیصورتم نشست....ناچار از ب یِرو یلبخند دمیشده بودم....لباس رو که پوش الِشیخیب
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از  شهی...همدمیچرکمو پوش هیصورت نِیکردم....شلوارِ ج زِشیتم سیحموم شدم و با دستِ خ ردبود رو برداشتم و وا فیکث

 متنفر بودم اما االن نجات دهندم شده بود.... یترنگِ صور

تا  ینداشته باش زیلباس تم یچیروز ه هی یاله»گفتیو م کردیمثلِ زنا غرغر م شدیواردِ اتاقم م یکه وقت فتمیحرفِ بابا م ادِی

 گرفته بود؟! مهیدعاش نصفه و ن نهیحاال بابا کجا بود تا بب..«یایدر ب یشلختگ نیاز ا یکمی

تا اخر بافتم با دو تا  یکردم و شروع به بافتِنشون کردم....وقت میرفتم و موهامو با حوصله به دو قسمت تقس نهییا سمتِ عیسر

کج  شهیصورتم که مثلِ هم یِجلو یِنگاه به خودم کردم...موها هیکارم تموم شد  یبستم...وقت نشونوییپا دیسف یِکش کوچولو

کنار زدم  یچشمم کم یِکجمو از جلو یِ موهام مثِل بچه ها شده بودم...موها هیتنِ خرگوشبود و با باف گمید یاز چشما یکی رِیتا ز

 ....دمیکش یقلوه ا یِلبا یِکردن....رژ لب قرمز رو هم بازم وسوسه اومدم سراغمو تمامو کمال رو شیو شروع کردم به ارا

 تکون دادم و گفتم: شدم و حق به جانب سرمو رهیخ نهیدر ا میطوس یِ اعتماد به نفس به چشا با

 هولو. کی گنیبله االن به من م-

 

رو که وسطِ اتاق رهاشون کرده بودم رو برداشتم و قبلش دستمو کردم  فیکث کیدندون نما به خودم زدم و شلوار و تون لبخندِ

کنم....اخه تو حمام گذاشتم تا فردا مراسمِ بشور بساب و شروع  فویکث یِبرداشتم و لباسا مویشلوار و گوش بیتوو ج

نه....حاال فعال تا فردا....شونه هامو تکون دادم و کالهمو  ایاستفاده کرد  ییلباس شو نیاز ماش شهیم نجایا دونستمینم

 کشو از کمدم مختصِ کالهامه.... هیبرداشتم...کال من عشقِ کالهِ لبه دارم....

رو  تایکه بچه ها درست کرده بودن رفتم...اناه یشیات سرم گذاشتم و سمتِ  یِکاله رو رو ومدمیم رونیب الیکه از و نطوریهم

باال  یِتوجه به ابروها یخاله ...سها رو هم با خودش برده بود....کنارِ مهسا نشستم و ب شِی...احتمال دادم رفته باشه پدمیند

 انداختم و گفتم: گردنِشدستمو دور  یعل ریام ی دهیپر

 خانومه قهر باشه! نیا نمینب-

 اش بلند بشه که محکمتر گرفتمش و با خنده گفتم:از ج خواست

 خانوم کجا کجا!؟دوِست دارم بخدا! یآ-

برجسَتش  یبوسِ آبدار رو گونه  هیباز کردم و  شتریب شموینکردم....ن سیبود خودمو خ ییچشم غره بهم رفت که خدا هی

ماهک  یخنده و با خنده  رِیگونه مهسا زد ز دنِ یبا دگونَش موند....ماهک که کنارِ من نشسته بود  یُِرژ لبم رو یِگذاشتم....جا

 و خنده گفت: غیباالخره قهرشو فراموش کرد و با ج اهم به ما جمع شد و مهس هیحواسِ بق

 ....یکرد میکثافت رُژ-

 مزه پروندم: میخودمون هست هیکه توو جمعِ دوست یحواس مثلِ مواقع یلبام کردم و ب یِنگاه به جا هی منم

 گوَنت گرفتن.... یِرو یقشنگ گورِیدارم من! چه ف یشاخ یِچه لبا نمیبیک االن تازه مجانِ ماه-

....منم که به دنیهم خند هیخنده....بق رِیتا نزنه ز کردیشد و مهسا هم َلک و لوچشو منقبض م شتریماهک ب یخنده  شدت

 ....نییپابردم  قمیزدم کلمو تا توو  یچه زرِ اضاف دمیمحض تموم شدنِ جملم تازه فهم

 با خنده گفت: فرهاد

 !؟یکنیم یبازار گرم یم؟داریپسر مجرد دار ینیبینم-

 ...اسیح یفرهاد کنن ب نیجون به جونِ ا یعنی

 گفت: یبا لبخندِ کنترل شده ا دیکه وضعِ من رو د مهال

 ....شهیبچه داره از خجالت آب م دیخب حاال انقدر نخند-

 باز مزه پروند: فرهاد

 ماچ بده.... هیبغل عمو  ایکرد رفت..پاشو ب ییهوا گهینه د-

 زدم : غیاز پام در اوردمو با حرص ج صندلمو

 یشوریب یلیفرهاد خ-

نسبت  بیبود حالتِ اُر دهیداشت رو سمتِش پرت کردم....فرهاد چون خودش رو جلو کش یباالفاصله صندلمو که پاشنه چوب و

داد که باعث شد کفشم محکم به کتفِ چِپ  یو جا خال دیدشو عقب کشخو عیمن سر هیحالتِ هجوم دنِیبه من داشت و با د

 بود برخورد کنه!... یعل ریکه ام شیکنار

 کردمینگاه م یعل ریترس با همون حالت پرتابِ کفش دستِ راستم همونطور که جلو بود خشک شد و چشام گشاد شده به ام از

 نبود المصب.... یزیشم کم چکف یبود...آخه پاشنه  دهیکه از درد اخماشو توو هم کش
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 ینشده همگ یزیچ دنیفهم یهم نگران بودن....وقت یکمیخندشون گرفته و  هیو ماهک هم خشک شده بودن اما بق مهسا

مونده بودم نگاه  یلبخندِ متزلزل زدن و به من که با ترس هنوز همون شکل هیکردن...مهسا و ماهک هم  دنیشروع به خند

 :فتگوشم گ رِیو ز نییو اورد پاکردن...ماهک اهسته دستم

 !میتهران خاِکت کن دمیتو فقط اشهدتو بخون من قول م-

 بهم نگفت! تازه پوزخند هم نزد! یچیگشاد شدم کرد ...جلل الخالق ه یِنگاه به چشا هیسرشو بلند کرد و  یعل ریام

 گوشم رد شد و قصد مرگمو نداره! خیب خطر از نکهیخودشون برگشتن خب مثلِ ا یاصل زیو چشام به سا دیباال پر ابروهام

 بلند شد و گفت: دهیحم خاله

 جوونا.... ریخستم....شب بخ یلی...من برم بخوابم...خمیدیخند یلیخب خ-

 خالم...اصال نگرانِ پسرشَم نشد! نیا یمن مرده  یعنیهم رفت! لکسیر یلیخ

به  میجزغاله شدن شروع کرد یهمشون وقت یه بازمسخر یو با کل میگرفت شیات یِکه ماهک اورد رو رو ییها ینیزم بیس

نگاه انداختم!  هی می....به ساعِت گوشمیگفتیم ینطوریا میکن تیفرهادو اذ نکهیخوردن...حاال جزغاله هم نشده بودنا...ما واسه ا

و خواست بره  ردوی...اخر سر دووم ندنهیرخوابیبشر مخالف د نی...کال ادیکشیم ازهیتند تند خم نیبود و مع یو خورده ا 1

کرد و  یسرخ از خواب از جمع خدافظ یِو هنگامه هم بلند شدن...محمد هم بعد از رفتن اونا با چشا ثمیبخوابه که مهال و م

 رفت...

جمع  یِها هیکال پا مونیندارم اما بق یو ماهان نظر ری...در مورد اممیو فرهاد بود ریفقط من و مهسا و ماهک و ماهان و ام حاال

 ....فرهاد از جاش بلند شد و خودشو کنارم پهن کرد و مهسا رو اونور شوت کرد و گفت:میبود

 !نمیدهن واسمون بخون بب هیو  ریرو بگ تاریگ نیا ایب-

دوم به بعد  یثبتِ نام کرده بودم اما اخر سر از جلسه  تارینشون بده!؟اخه من کالس گ فمویضع یاراده  خواستیمار مثال م زهر

توو  مایقد یهرک گفتینداشت! م یخوب ی ونهیم تاریرو بابا اصال ازش خبر نداشت...کال با گ تاری! البته کالسِ گدمچونیپیکالس م

بود  یامروز یِپدر من در موردِ هنرمندا ینظرِ کارشناسانه  نمیدستشه! خب ا تاریگ هیاواز االن  رِیز زدیو حمام م ییدستشوو

 !گهید

 رفتم...مهسا متعجب گفت:رو از دسِتش گ تاریگ یالیخیب با

 !؟یگرفت ادی یزیهم چ چوندناتیتو با پ-

 زدم و گفتم: ییدندون نما لبخند

 شدم که نگو! یهنرمند هی زمیاره عز-

سرخوش بود...منم که از لبخنداش که  یلیزده بود....کال امروز خ یلبخندِ محو ری....امکردنیمتعجب نگام م یعل ریبه جز ام همه

 ژسِت خاص گفتم: هیواسه خاطرِ منه سرخوش شده بودم با  مکردیاالن احساس م

 !دیبخونم حاال؟!فقط شاد بگ یچ-

 مشکوک گفت: مهسا

 یخوند یخوند یهرچ-

 گرفتم و گفتم: یشدم و لحنِ الت الیخیتر کردم که فکم درد گرفت و ب ضیتا تونستم عر ضمویعر لبخندِ

 ته؟یخوامت ، حال یم یلیخ نینازن ییجورا هی-

 ته؟یافتاده تو دامت ، حال یبدجور ما دل

 ته؟یاِند کالمت ، حال میخونیم "ف" ی، تا بگ اریواسه ما در ن یباز میگریباز خودمون

 ته؟یخامت ، حال الیتو خ یآره!!!...خوش دارم خوش باش میگی، مام همه جا م یبگو ما رو زد تو

 ته؟یخالِت ، حا ریز میخوابی، خودمون رو دو م کیو  ستیب میریگیما م ستهیاگه ب نگاهت

 ته؟یخوامت حال یم یلی، خ ونتمید ی، بدجور یراستش رو بخوا یحرفا رو گفتم ول نیا همه

 

 

 

و مثه وروره تند تند خوندم، فرهاد هم که  دمیکش قینفسِ عم هیزدم و  تاریپشتِ گ یِضرب رو هیخاصِ  تمِیتند با ر تند

 :دیکوبیدستاشو به هم م تمیما با رکه از خنده غش کرده بود ا نیبود با ا دهیفهم

 

 تنه لشه یتپل با اون اب یمن بودم و اس-

 حسن پشه کشیو منوچهر رو داش کوچ زیچنگ با
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 کلمون  میموتورا رو ، شالگردن بست میکرد شیآت

 استالونه ، هه ارواح ننمون لوریس میشد

 تو محل  میدادیم راژیترکه رو دو تا موتور و سه

 و تل میریبگ یگاریس میبود یبه در ساق در

 می، عشق الت می، خب چه کن می، چاکرت مینوکرت

 تمیپا ریکه ز ینیبیم یکن گاین نوییپا اون

 میو زد نیماش هی، زاغ  یپول یو ب یکاریب رو

 میشد ، آروم سراغش اومد دایصاحابش پ تا

 چشم به هم زدن هیبودش که تو  یرو گرسنگ از

 به بدن میزدضبط و باندشو ، پولشو  میکرد باز

 یهوا خور میبر میتوپ توپ توپ گفت خالصه

 یو دوا خور یو بوخور ینیلیو ج خیس بعد

 ، رفت اونجا که غم نباشه میمعجون زد یسالمت

 ، کم نباشه میاریوقت کم ن هیکه  میخورد یقوت

  ونهیبچه ع هیجلو  دیچیپ هوی یراه اس تو

 !!وونهیگفتش به ما : هو د اروی یزیلحن کامب با

 نیلیخ نجایا زای، کامب نیگفتش جواب ند یاس

 !نیلیقد دو تا تر اشونیکل نکن بعض کل

 نشکنن اون النگوهات یناناز بش یکام گفتم

 پر نامحرمه ، دامنتو بکش رو پات نجایا

 

 کوچه ها یپر پر عشق الته تو پر

 عالفن گنده التا و نوچه ها همه

 بچه ها یافتاده تو یالت باز تب

 

 بده یچ یخوبه چ یچ یچ یدیعار متو که ش آخه

 جوب به پوست خربزه گاز زده؟ یحاال بچت تو تا

 تو خونتون هیکباب همسا یوقت شده بو چیه

 و بچت بگه: هه هه!...گشنمه باباجون؟! چهیبپ

 دونهیم یکه هر ک نویبده ا یآره دزد آره

 !مونهینون شبش وا م یآخه ادم تو یول

 ادینم ایقاتل به دن ایتو دن یشکیه

 خوانی، خب کار م کارنی، خب ب ستین یکیهم ژنت یدزد

 بار آورد نجوریکه ما رو ا طهیمح یاصل مجرم

 راها برد نیا یفقره که ما رو تو یاصل مجرم

 می، با مرام و غشق الت میبازم نوکرت یول

 میتیپا ری، ز می، چاکرت یبا معرفت باش اگه

 

 عیبا خندش هم برجسته شده بود....اخرش سر شیشونیپ یِ....و رگِ رودیدخنیهم م ریام یطرف ولو شده بودن...حت هی همه

 سوتِ بلند زدم و دستمو باال تکون دادم و گفتم: هیدو تا انگشت دو تا دستامو کردم تو دهنم و 

 نداشت! یقابل کنمیخواهش م کنمیخواهش م-

 

 

رو راست نگه داشت و همونطور که سرخ شده  گشیخنده انگشتِ اشارشو به شصتِش چسبوند و سه تا انگشت د نِیب ماهک

 بود گفت:
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 ....وونهی..... مُردَتَم دیعنیپِرفِکت....-

 و گفت: دیدستم کش رِیرو از ز تاریگرفتن و تونستن خنده هاشونو کنترل کنن ..فرهاد گ ینفس هیهمه  یوقت

 !یبرد تیکارِ ضدِ فرهنگ نیرو با ا تاریگ ثتیتو آبرو و ح-

 :دمیوببه بازوش ک یمشت

 !د؟یخندیکه خوندم داشت م یاهنِگ قشنگ نیا یمن بود هر هر از خوش یعمه -

 صاف تو چشام نگاه کرد و گفت: پرو

 ؟یعمتم مسافرت اورد-

 نکن! یمن شوخ هیعشق یزهر مار با عمه -

 تو هم از نظرِ تو عشــــــــــق! یاره عمه  یعنیکرد که  یبا معن یخنده  مهسا

که اگه خوابت  میدادیپاس م گهیبه هم د میداشت یساعت ه کی باینا نداشت....تقر گهید یشکیکه کردم ه یاز مسخره باز بعد

 و خاموشش کرد و گفت: ختیر شیات یِبرو بخواب...اخر سرم فرهاد ماسه رو ادیم

 ...ریاز خواب...شب بخ رمیمی...من دارم مدیتعارف کرد یبابا جر خورد انقدر به هم الک-

 .میدر جهت مخالفشون حرکت کرد یعل ریرفتن و من و ام گهی...ماهک و ماهان و مهسا و فرهاد با هم دمیبلند شد همه

 یقبل تیدفعه بگرده همون شخص هیکنارش راه برم باز  دمیترسیانداخته بودم...اصال م نییبودم و سرمو پا یعل ریسرِ ام پشتِ

برخورد کردم  یجسم هیدفعه محکم به  هی...رونیاز دماغم بکشه ب که کرده بودمو ییو کل خنده ها رهیبشه اونوقت پاچمو بگ

 و گفتم: دمیخودمو عقب کش عیسر

 ...دیببخش یوا-

 کرد و گفت: ِدشیسف شرتِیسو بِیتو ج دستِشو

 ...یبگ دیهم با گهید دیببخش هی-

 وع رو گرفتم و تند گفتم:موض عینگام به کتفِش اشاره کرد...سر دنِیشدم ..با د رهیبلند کردم و متعجب بهش خ سرمو

 ...دیپس بازم ببخش-

 زد و شروع به حرکت کرد و سرشو رو به اسمون گرفت و گفت: یلبخند

 ....یستین یدختر بد دمیامروز فهم-

و من  رونیب فتهیب َلکِیلبیب نیتا ا دهیم چیواسه من گردنشو پ یخوشم اومده ه یلیگلوش خ بِ یس نیمن از ا دونستیم کثافت

!ادم دوست داشت دمیامشب فهم نی!؟من خودم تازه همدونهیبدبخت از کجا م نیزدم! ا میبرم! چه توهمِ قشنگغش و ضعف 

 !؟ارمیسرِ پسر مردم ب ییبال رمیشدم! نگ خطرناک!....خاک بر سرم! من امشب چقدر رهیگازِش بگ

 چه امشب خوش خنده شده: نیدم اخودمو به تو سپر ای...چشام گشاد شد....خدادیخوردم...خند یعل ریمحکم به ام بازم

 دختر خب مثلِ ادم کنارم راه برو...-

که به ذهنم  ی...با هزار ضرب و زور فکرمیدیرس الیبه و یکناِرش راه رفتم...وقت الیانداختم و تا دمِ و نییسرمو پا عانهیمط

 به زبون اوردم: میانرژ یبود و با همه  دهیرس

 ....زهیاوم ...چ-

 فت:سمتم برگشت و گ به

 ه؟یچ-

دو هفته  یکی نیا یو بزار یکن عیمنو ضا ینکن یشما سع یه یعنی!م؟یبرخورد کن یبه بعد مثه دو تا ادم عاد نیاز ا شهیم-

 م؟یو رودل نکن نییبره پا یو خوش یمسافرت از گلومون به خوب

 زد و سرشو تکون داد: لبخند

 ....کنمیم مویسع-

 رهیبم نی!خفه شو اادیاالن دلم م ره؟چرایالناز بم ادی....دلت مینکن تویسع خوامیم یهال یریشد!وا رفتم!بم الیواردِ و عیسر و

زنش  یالک یحاال خودمو الک کنهیمنو جزو پشه ها هم حساب نم اروی نی....خندم گرفت...خاک بر سرم...ایشیم وهیخودت ب

 رفتم.... الیباال انداختم و سمتِ و ی...شونه استیمن دور هم ن هیتوو ردِ سن ییبچه ها سهطرز فکر وا نی...البته خب ادونمیم

 فکر به سرعتِ نور خوابم برد. نیفوق العاده خوب بود!با ا یامشبم گذشت! ول باالخره

 

 پنج فصلِ

 

 !؟یال-
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 هوم؟-

 .میبحرف ای.بدهیحوصلم سر-

 از جنگل متنفرم!-

 !یحرفیربط م یاَه توام چه ب-

 ؟یماه-

 هوم؟-

 ...هیخونه جن یتنگ شده...حت ی..دلم واسه همه چدوست دارم برگردم تهران.-

 م؟یبه نظرت ما کنکور قبول یال-

 ...یدادیم میدلدار دی...االن بایدیربط پرس یب-

 خو تو اول جواب بده.-

 .میزنیو تست م میخونیدرس م کیش یلیکه خ ینیبیندارم...م دیمن که ام-

 دیخند

 ...گذرهیخوش م یلیمسافرت بهت؟به من خ نیا گذرهیخوش نم-

 به من نه!-

 نشست و گفت: خیسر جاش س بایو تقر ختیدفعه تمامِ ژستمون رو بهم ر هی

 ....خوادیم یدلم اسب سوار یال-

 اَه خفه شو بابا من لباسم نَم داره!-

 ...یبشور شهیم فیلباساتو همون روز که کث یخودته...تا تو باش ریتقص-

 بود؟! جنگِلتون گرفته یگمشو شما ها چرا کله ظهر-

 رو باز کرد. ششین

 م؟یاصرار کن میبر-

 پلکام نگاش کردم: ریز از

 در موردِ؟-

 ...گهید یاسب سوار-

 ....شمیهم سوار اون موجود نم رمیمن بم-

 ...زینکن دوستِ عز یزر زر اضاف-

 یو گل یخاک نِیزم یِرو و واسه خودِمون میاز بچه ها دور شده بود یلیاز جاش بلند شد و سمتِ بچه ها حرکت کرد....خ عیسر و

...اصال از جام بلند نشدم....من از اسب متنفرم...از دی...البته گِِلش سفت بود و اصال به لباسامون نچسبمیبود دهیدراز کش

 وحشت دارم! یاسب سوار

 دی! شاریو تا تصومن قبل از مسافرت بودن!د یکه تمامِ مشغله  یدو تا آدم اس،بهیبستم و فکر کردم...به مامان،بابا،ال چشامو

 روبرو.... یهم دو تا ِجن توو خونه 

شکمم نشست به  یِرو یزیچ نکهیدلم واسه کلکل با فرناز هم تنگ شده....با احساسِ ا کنمیاما احساس م هیمزخرف اعترافِ

اله ستاره اشنا شده بود هم با خ دهیهم اومده بودن ....خاله حم تایدلم....سها و اناه زِیسرعت چشامو باز کردم....سها بود....عز

 تا هم مراقبت بکنه هم درد و دل.... دخاله مون شیو پ ومدیو با ما ن

 شالمو گرفته بود و با ذوق گفت: یِبه سها زدم که دو تا لبه ها یلبخند

 ...تکویپ تکویپ میبر میخوایم-

که ماتحتِ گراِمشو  نیبغلشو گرفتم و قبل از ا رِیز عیخواست بپره که از ترسِ عواقِبِ بعدِش سر نییحرف رو دلم باال پا نیا با

 و گفتم: ستادمیبه شکمِ ما بکوبه بلندش کردم و خودمم همونطور که بغلش کرده بودم ا

 خانوم خانوما؟! تکویپ تکویپ یدوس دار-

 ....یلیاوهوم خ-

 تختت کمه! هیخب خاله تو -

 ؟یگیم زیبه بچه چرا چ-

 :باز کردم و گفتم شمویبود!ن یعل ریام

 نگفتم که... یزیچ-

 چشم غره به من رفت و پشتِ چشم نازک کرد... هی
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 دهی...دروغ نگم رنگم پرمیرفت شناختیم ریکه ام یرو جمع کردن و باشگاهِ سوارکار لیو اخر سر همه وسا میبچه ها رفت سمتِ

 یحالتم طور دمیدیفِت اسب رو مس یِ!اصال سماشتریسه سر هم ب وِیاز سوسک و مارمولک و د ی...حتدمیترسیبود...از اسب م

 ....دمیجون م ِرشیکه انگار دارم ز شدیم

 هم سوار شدن...فرهاد سمتم اومد و گفت: تایسها و اناه یکردن .. اما من سوار نشدم...حت یسوار شدن و مسخره باز همه

 سوار شو من افسارشو گرفتم نترس....-

 :دمیپس کش پا

 نه.-

 ....یمسخرو نشو تو که ترسو نبود-

 رِیحداقل هر کدومِشون دو بار رو بهم ترسو گفته بودن...فرهاد ز د؟اخهیبریمن بکار م کِیترسو رو واسه تحر نی...ادیریبم

 اسب.... نِیبغلمو گرفت و مثلِ عروسک بلند کرد و گذاشتم رو ز

بود...ااحساس  ادیز یلینگار واسم خهم بزنم.....ارتفاع اسب ا غیج دمیترسیم ی....از ترسِ رَم کردنِ اسب حتدمیلرزیم بایتقر

 کردیم دایادامه پ تیوضع نیکرده بودم....دروغ نگم ا خی....کنمیاحساس م نیز رِیپشِتش رو از ز یِحرکتِ مهره ها کردمیم

دور  فشرد و ازم بایچسبونده بودم تقر نیمنجمدَم که به ز یِدستا نِ یبا خباثت افسار رو ب دور....فرهاد وسطِ هیگر رِیز زدمیم

 شد و گفت:

 شجاع باش خانوم کوچولو....-

 گفتم: یلرزون یِگشاد شده بود....با صدا چشام

 نکن.....فرهاد...فرهاد...فَ...ر... تیفرهاد تو رو خدا اذ-

 کمی....سهیبکنه و رو دو تا پاش وا یقاط رمیاگه افسارشو سفت بگ دمیترسیو من م نییسرشو بکشه پا خواستیم یهِ  اسب

 بلند گفتم: ه،یبلند شد و با گر میکه هق هق گر نییکلشو پا دیکشیم نیالمصب همچ مدیکشیکه م

 ...مامان....م...ا...منییپا ارِیمنو ب یکیتو رو خدا...-

لحظه احساس کردم با  هی...دیچرخیداشت دورِ سرم م ای....دنشدیداشت م اهی...جلو چشام سادینفسم باال نم کردمیم احساس

 گرفتنینم یمنو جد یِکدوم از کارا چیزدم و بچه ها که تا اون لحظه ه یبلند غِیکه از ترس ج شمیاسب دارم واژگون م

اسب رو داشتم با  نکهیو مثلِ ا دمیکشیم کیریستیه یِغایو ج دمیفهمینم یچیه گهیحواسِشون کامل بهم جمع شد...اما من د

اسب کنده شدم...اما  یِبعد فقط احساس کردم که از رو یحظه و ل سادیسوار کار کنارم وا هی...همون لحظه کردمیم تیاذ غامیج

....تنها دمینفهم یچیه گهی....اخر سر هم دزدمیمامان رو صدا م غیج نِیو ب کردمیم هینداشت...گر یتموم کمیریستیه یِغایج

 بود!«من از اسب متنفرم » شدیذهنم تکرار م هیاهیکه تو س یجمله ا

 

 

 

 گفت: عیگلوم چشام رو باز کردم....همه نگران دورم جمع شده بودن....ماهک سردر  ینیریش عیاحساسِ ما با

 ؟یخوب-

 سرم رو تکون دادم.... جیگ

 ....میبود یبودم و هنوز هم باشگاه سوارکار یعل ریخودم کردم...تو بغلِ ام تِینگاه به موقع هی

 یکه تو بغلش نیاالن چه مرگته از ا یداشت یکیزیف یِنبود بگه تو که باهاش چاق سالمت یکیازش دور شدم! یخجالت کم با

 !؟یکشیخجالت م

بذارم...اما نذاشتم بچه ها بخاطرِ من از  رونیب نیرغبت نکردم پامو از ماش گهیبودم...اصال د نیاون روز توو ماش تمامِ

 !یو اونا اسب سوار کردمیجوور واجوور م یِ...من واسه خودم فکرامیبزنن و از باشگاه بر شونیخوش

 ریبه ام یخوش گذشته بود...حت یلیبرعکسِ من به بچه ها خ ی!ولفتادین یا گهیاون روز تموم شد!کال اتفاق خاصِ د باالخره

بود که محمد  عیانقدر تو رفتارِش ضا دیجد رییتغ نیو ا یخوش نیتر شده بود....ا یمیصم یلیبا بچه ها خ ریام ی....رابطه یعل

 یعل ریام نیسمتِ مهال بود!اصال ا شتری...انگار من باعثِ لبخنداش بودم!واال لبخنداش که بزدیم زیتند تند بهم لبخنِد تشکر آم

 لی...شبَِشم به من لبخند تحوزدیصبح که به ماهک لبخند م روزی....دزنهیلبخند م یکی...هر سانس از روز به زهیه یلیخ

 !دونمیداره...من م یاخالق اتِافانحر اروی نی!نوچ نوچ اشنیم فی!االنم که مهال خانوم خرکدادیم

*** 
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 یعل ری...با امیو صد البته دل تنگ یو مسخره باز یو خوش ی...دو هفته گذشته بود با سختمیبود که مهموِن شمال بود یاخر روزِ

کل کل  گهیم دبا ه ای شدیاز طرفِ اون م کیلبخندِ کوچ هیکه باعثِ  کردمیم یوقتا مسخره باز یبعض ای...کردمیرفتار م هیمثلِ بق

 بود! شتریب هیاخر نی! ادادیو حرص م دادیو حرص م دادیم حرصاون منو  ای... میکردیم

 

 یگرفتم روزِ اخر می....تصمبردیجوره خوابم نم چی....شب همیاز درسا عقب بود یکل ینطوری...هممیفتیصبح قرار بود راه ب فردا

 شرتِیسرم انداختم و سو یِرو مویشنگ جمع کردم و شالِ بافتِ طوساستفادرو بکنم...موهامو ق تی..ازش نهاامیدر شِیکه پ

...از شدیم داریب ی...اگه کسرفتمینوکِ پا راه م یِبود....رو کیرفتم...همه جا تار رونیبرداشتم و اهسته از اتاق ب مویمشک

 ...میَزی، چ ی، قاتل یدزد کردیفکر م شکیو اهسته اهسته راه رفتن ب دهیحالت خم

دور کردم.....فقط  الیخودمو از و عیو سر دمیرو دو الیو تا پشِت و دمیکش یقیرو اهسته پشتِ سرم بستم نفسِ عمدر  یوقت

سرم  رِیبزنم تو سرش!خ یداد که دوست داشتم دو دست یبلند رِیرجیج یِ صدا هیکرد  ینامرد الیدرِ پشتِ و نیاخر ا قهیدق

 ..نکنم.. جادیواسه خوابِ مردم ا یمزاحمت خواستمیم

از ساحل دراز  یقسمت نیزم یِکه رو یا هیسا دنِیمچاله کردم اما با د شتریب شرتیشدم خودمو تو سو کیکه نزد ایدر به

زدم...چشماشو بسته بود و  یلبخند یکیتوو اون تار یعل ریام دنِیبود کنجکاو و متعجب به اون سمت رفتم....با د دهیکش

 یِپا هیگذاشته بود و  نیزم یِ پاش هم تا شده رو هیگذاشته بود و  اونها یِدستاشو پشتِ سرش قفل کرده بود و سرشو رو

 انداخته بود.... ستاَدشیا یِپا یِرو گَشَمید

گلوش  رِیشالِ بافتمو ز ینشسه اهسته گوشه  لیتا به قهقهه تبد کردمیکناِرش نشستم و همونطور که لبخندمو حفظ م اهسته

خاله  میزدیبودن حرف م یکه از قلقلک روزیپر ادمهی...من خودم دی!ابروهام باال پرفتادین یقاتفا چیاما ه ادیتا قلقلِکش ب دمیکش

 رگ تره! یب ینیزم بیکه االن از س نیا ی....ولهیقلقلک دیشد یعل ریام گفتیم

پهلوهاش به  دیمحو....خواستم دستمو ببرم سمتِ پهلوش!خب شا شخندِین هیاز  غی...دریچی....هدمیشالمو کش گهیبار د هی

 کانال عوض کردم: عی...همون لحظه در سرعتِ نور مچ دستمو گرفت....سرشهیحساسه و قلقلِکش م

 ....یداریب نکهیخب مثلِ ا یکنم...ول دارتیب خواستمیم یریگیاِ چرا دستمو م-

 دادم. لِشیلبخندِ دندون نما تحو هیبندِ جملم  پشت

 هان؟ یزدیه گردِن من دست مب یکه به قصدِ قلقلک ه یآهان اونوقت شما نبود-

 بود! داریکه ب نی!ایددم وا یاِ

 شالم بود... ینکن دست نزدم...گوشه  ینامرد شییخدا گهینه د-

 لبخندِ محو زد و گفت: هی

 !تهیمهم ن-

 عوض کردم: بحثو

 ؟یدیخواب نجایحاال چرا ا-

 باشم. ایدر شِیپ خواستمیم-

 دیدستاش بود رو کش نِیموقوف؟!همون لحظه مچ دستمو که ب یبه حسابِ فوضولبذارم  دیکوتاه جواب دادنشو با نیا یعنی اوم

 یدست کردمیم یکه سع یپرت شدم توو آغوشش....متعجب از حرکتِش در حال بایحرکتو ازش نداشتم تقر نیو من که انتظارِ ا

 گفتم: رونیب امیاز بغلش ب وشده بود رو جدا کنم  دهیچیکه دور کمرم پ

 کن... تیرو رعا ی...اقا فاصله اسالمادیم یکی...ولم کن االن هیچه کار نیا وانهید یوا-

و لرزِشِ بدنشو  دیخندیو اون با صدا م رفتمیشده بود کلنجار م دهیچیو با دستِش که محکم دورَم پ گفتمیم ونیداشتم هذ من

 و گفت: دیکش یقیدفعه نفسِ عم هی...کردمیکامال احساس م

 ؟یدونستیم یهشیشب یلیخ-

 

بهش حسِ وجودِ پرند رو دادم  نکهیفقط به خاطرِ ا یعنیپرند؟ هِیِهشَم؟شبیدفعه اروم شدم...دست از تقال برداشتم....شب هی

 یاحساسِ قشنگ فِی...کثافت...حشعوریچشمام کردم....ب یرو تو کاسه  ی!احساسِ هجومِ آبِ داغده؟یمنو سفت چسب ینطوریا

 برات الناز باشم اخه؟هان؟ دی!چرا من نبااقتیل ی...بدلحظه توو ذهنم به وجود اوم نیکه من ا

 هم فشردم و جوابشو ندادم.. یِرو دندونامو

 دوِسش دارم! یلیخ-

 گذاشتم و گفتم: نشیس یِسرمو بلند کردم که باعث شد حرکتِ دستاش توو موهام متوقف بشه...چونمو رو متعجب

 پرند نمرده؟! ؟؟؟مگهیدار-
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 بودَِمش... دهیشده بود که روزِ اول د یاحوال شونیهمون پسرِ پرپُرِ غم بود....انگار  چشاش

 نه...پرند زندس....-

 اما-

 موهام رو تو دستاش فشار داد: بایشد و تقر یدفعه عصب هی

 چته؟ وانهیآخ ...د-

 گفت: یعصب یِصدا با

 ؟یدیفهم یبد لمیتحو فیاراج یزندس حق ندار گمیمن م یوقت-

 هیتر هم شدم.... یکفر شیحق ندار نیبودم...با ا یبود و بغلم کرده بود کفر دهیپرند د یِجاکه منو به  نیاز ا ینطوریهم

 از خودِش دور کنه....منم از جام بلند شدم و گفتم: عیاز پهلوش گرفتم که باعث شد منو سر زیر شگونِین

زنده؟سومنِدش  ایه پرند مرده است رخ به رخ نشون بده...دومندِش اصال به من چ ینشون بد یخوایم ییاولندِش زور ازما-

....چهارمندِش یبد لیبهم تحو یو ندار یو حق دار یکن نییداده باشه که واسه من محدوده تع نویبهت حقِ ا یفکر نکنم کس

 ....ستمیپرند جونِتون ن هیکه من اصال هم شب ینیبیم یباز بکن تویباباغور یِچشما

 با همون اخما گفت: ری....اممیکردیبهم نگاه م یبود مثلِ دو تا خروس جنگ سادهیتو هم کرده بود و اونم مثلِ من وا اخماشو

طور  هی ای؟یدیدرموردِ پرند درست صحبت کن!فهم ؟دومندِشیو پهلومو سوراخ نکرد یکه شما هم کَم اورد سیاولندِش ن-

 کنم! تیحال گهید

 :زدمیمن بودم که بهش پوزخند م حاال

 ن؟یکن میحال نیخوایم یاهان اونوقت چطور-

 قدم عقب رفتم و گفتم: هیقدمِ برنداشترو جبران کردم و  هیکه من اون  ادیقدم سمتم ب هی خواست

بکن نه  یزبون ییزور ازما یمرِدش یلیخ یخطریب تِیکه کبر یکردینطق م شیتوجه داشته باش که چند وقت پ نمیالبته به ا-

 ....یکیزیف

 سر تا پام کرد و گفت:نگاه به  هینه گذاشت نه برداشت  کثافت

 !یدیاره خب تو رو من فوتم کنم به خودِ تهران رس-

 ادامه داد: عیکه جوابِشو بدم اما سر دمیرو هم سا دندونامو

 بگم که اره خب!تو کجا و پرنِد من کجا! دیدرضمن!درموردِ چهارمِنت با-

 حرِفشو بشنوم: یکردم تا ادامه  زیر چشمامو

 ...یمنو ندارپرندِ  ییبایسومِ ز کیتو -

اصال تعجب  رونیب ادیم شیات تینیاز ب گفتیبهم م یکیبزنم....اگه االن  غیج خواستینبود...دلم م میحال یچیه گهید

 یحرص چیه کردمیم مویکه تمامِ سع ینگاه کردم و با پوزخند ریدادم مثلِ خودِش برخورد کنم...سرتاپاشو با تحق حی!ترجکردمینم

 توش مشخص نباشه گفتم:

اون پرندِ کج و معوِجت  یو فکر کن ینیمنو نب یِایتا خوشگل رهینم یکه عاشق باشه کورِ؟خب از توام توقع یادم گنیکه م یدینش-

 از من خوشگل تره....

اگه  یعنی! من بودو و آهو بودو ....میازش فرار کنم!شده بود فیخف غِیج هیکه باعث شد با  دیسمتم دو عیابالفضل سر ای

 افتاده بودن!  یحلوا همگ هیمطمئنن  دیسریدستِش بهم م

 

 

 دی خودمو نداشتم و با ِهیکه به اون مرحوم صفتِ کج و معوج رو نسبت داده بودم ناراحت بودم اما فعال وقتِ تنب نیاز ا نکهیا با

مشتاش دستِ  نِیحرکت دستمو گرفت و همونطور که ب هیافتضاح بود....با  دنمیدو شهی....همشدمیخفه م ریام یِاز جلو چشما

 گفت: یو عصب دمنو برگردون چلوندیم چارمویب

 حرفتو تکرار کن!-

 !ا؟یوقتِ کلکل بود ا االن

خوشحالم که اون صفت رو به اون مرحوم نسبت  ی!االن تو فکر کردیزنیدر موردِ من حرف م ینطوریا یخودته...واسه چ رِیتقص-

 دادم؟

 مهم نبود!مهم منِ بدبخت بودم: هیابِ بقخو گهی!االن ددمیکش غی...ج چوندیپشتم پ دستمو

 ...ی!روانوانهیولم کن!د-

 زد: داد
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 مگه نگفتم نمرده هان؟!-

 شدن.... خیموهام س یهمه  کینزد یکه پشتِ سرم زد اونم با اون فاصله  یبستم....دهِنش بغلِ گوشم بود و از داد چشامو

صحبت  ینطوریا دیلش دادم...عذاب وجدان گرفتم...نبابه جلو پرتم کرد و پشِتشو بهم کرد و رفت...دستمو ما محکم

که اومده بود خونمون گفته بود بهم اون هنوز منتظرِ برگشتِ پرندِ....سرمو  ی...خاله روزِ اولدمیکش یقی....نفسِ عمکردمیم

انقدر از ناراحت  دیبا یرفته واسه چ ایدن نیهسِتش که وجود نداره و از ا یاون هنوز عاشقِ پرند یانداختم...وقت نییپا

 شدنِش ناراحت بشم؟

 !؟کنهیمگه اون به من فکر م اصال

 رفته بود.... نیاز ب ریخوبِ من و ام یرابطه  یاون بود که همه  رِیانداختم...انگار تقص اینگاهِ گله مند به در هیگرفت.... بغضم

سرصدا واسم اصال مهم نبود...توو  گهیشدم...د الیوانداختم و واردِ  نییبودم...اصال دستِ خودم نبود....سرمو پا دهیبرچ لبامو

 !؟یانقدر اصرار داشته باشه تو زنده ا ریام دیشدم....چرا اخه؟!چرا با رهینشستم و از نورِ کِم آباژور به عکسِ پرند خ ییرایپذ

کوتاست  ایستِش از دنکه د یادم هیاز  هیکارِ خوب دونمیانداختم...دوست نداشتم به صورتِ پرند نگاه کنم!نم نییپا سرمو

 ...دهیبهم دست م دایکه جد یمزخرف یِاحساسا نیخودت منو ببخش به خاطرِ ا اینه!اما من االن متنفر بودم....خدا ای یمتنفر باش

ضِ زُل زده بود....بغ ایهنوز همونجا بود...نشسته بود و به در ریپله رو باال رفتم و واردِ اتاق شدم....سمتِ پنجره رفتم...ام راه

رو جمع و جور کردم....اما نتونستم در مقابلِ بغضم  لمیوسا ینکنم سمتِ کمد رفتم و همه  هیگر نکهیا یِشد....برا شتریگلوم ب

 !دیچکیصورتم م یِ اشکام رو ذاشتمیبجنگم و همونطور که لباسا رو داخلِ چمدون م

به  دیخوشخواب شدم...من با یو باعثِ حرکِت نوسانتخت خودمو انداختم  یِ....رودمیکش یقیتموم شده بود....نفِس عم کارم

 ....دادمینشون م نویا دیدارم...من با یکه از همه لحاظ برتر شمیم یدختر ندهیکه در ا دادمینشون م ریام

 صبح خوابم برد.... 4 یکه حوال زدمیفکرا سر و کله م نیهم با

 

 

 

و خواب از چشام بپره....خاله  نیتا نخورم زم نمیکه جلو چشمو بب یدر حدباز کردم  متریلیم هیخاله چشامو  یِبا ناز و نوازشا صبح

 محمد رو صدا کرد.... دمیفقط شن دیهم که وضعمو انقدر خوابالود د

شدم...بالفاصله  نیبا همونا هم سوارِ ماش جهیبودم و در نت دهیرفته بودم خواب ایباهاشون کنارِ در شبیکه د ییهمون لباسا با

 نپره... نیاز ا شتریهم گذاشتم....تا گرماش ب یِچشامو کامل رو از سوار شدنم

*** 

 .دمیراستم خواب یِخاروندم و جا به جا شدم و رو پهلو موینیب

 کنم دارشیاَه مامان خب بزار ب-

 راهه یخسته  ؟خواهرتیچ یعنی اسیاِ، ال-

 خواب بود... نیخانومه هم گفت توو ماش ...بابادهیتا خونه دو فلیاالن از ا نیراه انگار هم یخسته  یگیم نیهمچ-

 گفتم نه.-

 مامان...-

 ....کنهیسرم درد م کردمی....احساس مزنهی...صداشون تمرکزِ خوابمو بهم مشنیچرا خفه نم یلعنت اَه

 رونیب ایب اسیال-

 خوامینم رینخ-

 .میمهمون دار اینکن بچه.ب تیاذ-

 نباشه؟ نیچطور من باشم .ا-

 .ستی.اما عذر تو موجه نکننیدرک م نایبود..عموت ا !خواهرت خستهیچ یعنی-

 یجد و اباد ازهیخم هیبود و اطرافم پخش و پال بود. ختهیموهام توو صورتم ر یشدم...همه  زیخ میتو جام ن یاجبار و کرخت با

 و با حرص گفتم: دمیکش

 بخوابم. یذاریببند فکتو .نم اسیال-

شد و اطرافمو نگاه کردم....رو تختِ دوطبقه  یالیسکه پنج ر هیو چشام اندازه  دیپر میدفعه همه حس کرخت هیاس؟ی!ال؟ی!کها

 کجان؟! نایا یعل ریبودم...پس ام اسیخودم و ال ی

 با لبخند بهم گفت: مامان

 .هیبق شِ یپ نییپا ایکرد اره؟صورتتو بشور ب دارتیاخر سر ب-
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 گفتم: متعجب

 کجان؟ نایا دهیمامان پس خاله حم-

 بزرگواره؟ منظورت خانوم-

 اوهوم.-

 کنه.... داِرتیب ومدیدلش ن یشکی..بابات بغلت کرد اوردت...هیخواب بود نیتو ماش-

 یمعذرت خواه ریاز ام خواستمی...من مومدیدلشون ن یچ یعنیانداختم... نییو سرمو پا دمیکش قینفسِ عم هیو افسرده  دیناام

 اخه! نمیبب ویک دیبا نخوام ایمحبت خرک نینکردن!من از ا دارمیکنم...چرا ب

 مویمشک نِیبا شلوار ج یباشم....لباسِ کاله دارِ مشک زیو همونطور افسرده سمتِ حمام رفتم تا حداقل تم دمیکش یحرص پوف با

 شونیسیدو طرفم بافتم تا خ یخرگوش ی...حوصله خشک کردنِ موهامو نداشتم....همونطوردمیبود پوش زیتم گهیکه االن د

قرار  یزدم...واسه ک رونیاز اتاق ب حالمیب یِبه صورتِ زرد و چشا توجهیو ب انداختم.کالهِ لباسمم رو سرم کمتر مشخص بشه...

 و ارمان!هه! نیبود خوشگل کنم اخه؟!حتما واسه ارم

 روبروم ُکپ کردم...  یصحنه  دنِ یاومدم اما با د نییاز پله ها پا تیم هیشب افهیهمون ق با

 !کنن؟یکار م یچ نجایا ریو ام دهیحم خاله

 با خنده از جاش بلند شد و سفت بغلم کرد و گفت: دیپله ها که د نییمنو پا نینگ

 !گذشتیکدوممون خوش نم چیباشه!اصال به ه یخال یوقت هیتو  یِجا امونیتو دورِ هم کردمیاصال فکر نم یال یوا-

 درهم بهش چشم غره رفتم و گفتم: یِا ابروهاازم گرفت.ب زیر شگونِین هی...دید یعل ریبه ام رهیمنو شُک زده و خ یوقت

 ....مونهیماه جاش م هیتا  یدونیبود؟خوبه م یچ گهیاخرت د شگونِی!نکنهیذوق م ینطوریخب حاال انگار چند سال نبودم ا-

 شکلک در اورد و اهسته گفت: هیو با ابرو  دیخند

 ...یبود اریآخه محوِ جمالِ -

 کجا بود اخه ارمیخفه شو!من -

 ـــــــــه!منم که عر عر!باشـ-

 !شهیثابت م یجفتک هم بزن-

 شد: یقاط گهیخودش با هم د غِیمن و ج غِیاز بازوم گرفت و ج یحساب شگونِین هی

 یال کشمتیم-

 !تیخاصی...بتیخاصیشه...کچل...ب جیدستات افل ی...الهیریبم یاله-

اصال  نیمن و نگ ی...ولنیصداتون رو رو سرتون انداخت یچ یعنی نیکن یکه ابرو دار ومدیمامان داشت واسمون ابرو م حاال

که حرف  یتکه کالمِ ابوالفضل بود اونم موقع تیخاصیکه گفتم منفجر شد از خنده....آخه ب یتیخاصیکه با ب نینبود...نگ مونیحال

ابوالفضل رو  دیشد نکهیا گفتما...اما مثلِ تویخاصی....حاال کامال ناخوداگاه بکردیم تکراردو سه بار پشتِ سِر هم  وردیکم م

 !واال...رونیبزنه ب تینیناراحت کرد..بجهنم، ناراحت باش تا جونت از ب

اعتماد به  نیا دونمی...من نممیهم نشسته بود پِیتا ک پیاومد خودشو جا کرد و ک عایکه نگار سر میمبل دو نفره نشست رو

 بود و انقدر پررو بود! نیجمعمون ا ی!خوبه خجالتشهیبه نگار داده بود که همه جا جا م ینفسو ک

خبر  ریام هیاز قض نای...مامان ارفتیم رینگام سمتِ ام یرکیز ری...اما من همش زوردنیدر م یو نگار مسخره باز نینگ

 کرده بود؟ هیتوج ینداشتن...االن حضورشو خاله چطور

جور کن تا من  تیموقع هیخودت  ای....خداسادمیاو خیرفع زحمت مثلِ فنر س یِکه خواستن بلند شن به قولِ خودشون برا یموقع

 کنم.... یمعذرت خواه ریاز ام

 11:35و نرن!ساعت  انینگاه به ساعت کردم...نه خب ب هی...رفتنیعمه و عمو هم داشتن م یدر همه جمع شده بودن....حت دمِ

 .نخورده بود.. یچیدر اومد...بگردم واسش از صبح تا حاال ه کممیش یِشب بود...صدا

 انداختم و اهسته گفتم: نییبگه ...سرمو پا یرسم یخواست ظاهر رو حفظ کنه و بهم خداحافظ ریکه ام یموقع

 .دیببخش-

مکث  یحواسِش به ما نبود...دستشو جلو اورد....منم با کم ی....کسنمیانداختمو باال اوردم تا عکس العملشو بب نییسرِ پا عیسر

 تمو ول کرد اونم مثه من اهسته گفت:اخر که دس یدستمو جلو بردم و لحظه 

 موهاتو خشک کن.-

 رهیبود خ شیچند لحظه پ ریکه ام ییبود بهم هجوم اورد....من همونطور خشک شده به جا نیریاحساسِ ش یلحظه هرچ هی

اتاقم رفتم و  سمتِ عیباال...سر انیتوو راهروئن تا ب نایهمه رفتن و مامان ا دمیو فهم دمیرو شن نییدرِ پا یِصدا یشدم...وقت

 واقعا بود!؟واقعا؟! یعنینگرانِ سرماخوردنِ منه! یلع ریکه ام کردمیبا ذوق با خودم فکر م
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 ....دمیخواب یکردم!و اخر سر هم با شکمِ خال یصورت االتِیخ یواسه خودم کل ریو خشکِ ام یجمله کامال دستور هیشب با  اون

 شش فصل

 

 

 

 

 

 زد: غیاشت و جتمومِ خانوم بودنِشو کنار گذ ساغر

 ممممممی،راحت شد ممممیراحت شد-

 افسرده گفت: مهسا

 نه ای میشیکه قبول م میاالن همش استرس دار میراحت شد ویچیچ-

 ازاد در خدمتمونه. میموردو ندارم چون قبول نش هی نیمن استرسِ ا شییخدا گهینه د-

 با خنده گفت: ماهک

 ...یزنیبه دلت صابون م یلکو ا یتو ازاد بر زارهیتوام که م یِآره بابا-

 رو کتابام افتادم. بایمن بعدِ مسافرت تقر دهید یچرا نزاره؟!وقت-

 و گفت: دیمرموز خند ساغر

 .یبود که تو خرخون شد نیداشت اونم ا یخوب هینداشت  یزیهر چ یرعلیآق ام نیا-

 کردم: اخم

 بود... یرعلیبه خاطرِ ام نی.اصال هم فکر نکنخوندمیم شهی.دومندِش که من درس همهیاولندِش که اقامون ُپرِ خوب-

 به کتفم زد و گفت: مهسا

 !گه؟یرو به اون رو شده بود د نیمن بود که از ا یپس اون عمه -

 جواب دادن بهشون شدم و با ذوق گفتم: الِیخیب

 میخاله دعوت یبچه ها امروز خونه  یول-

 صورتم مشت کردم و تند تند پلک زدم. یِجلو دستامو

از سرِش باز  سویتا ساند رفتیکه تو جلسه داده بودن رو با خودش اورده بود و همونطور که کلنجار م یسیو ساند کیک ماهک

 کنه گفت:

 !؟یارینگفت دوستاتم ب-

 باز شد و گفتم: شمین

ا خاله رفت و امد ب نای...فقط مامان ادمیند رویکه ام شهیم یماه شینوچ..خلوتِ عاشقانه عارفانه بعدِ چند ماهه...فکر کنم ش-

 داشتن....

 و مهسا گفت: دیبپره.ماهک خند رونیکه از ماهک کش رفته بودم از دهنم ب یکیک کهیپسِ گردنم زد که باعث شد ت مهسا

 .گهید میایحقته..مالِ حروم خوردن نداشت.درضمن کثافت ما هم ب-

 ه.تولدِ اقامون ریت 8 خِی..فردا به تارنیکن یخرحمال دیبا نیایامروز ب-

 گفت: غیبا ج ساغر

 !؟یواسش گرفت یواقعا؟!کادو چ ییوا-

 باز کردم و گفتم: شموین

 خودمو-

 ادامه دادم: یبا لودگ ابونیتو خ تِ یجمع دنِیو با د میاومد رونیخنده...از درِ حوزه ب رِیپق زد ز ماهک

 ماها یِباباها هست جز مامان یهرک نجایخانواده هامون چقدر ما رو دوست دارن!؟ا نینیبیم شییخدا-

 گفت: ساغر

 ؟ینگرفت یزی...چرا چ چونیخفه شو موضوع رو نپ-

 شهیحساب م لیاز نظر خانوادم فام رینه ام دمیرس ی...نه به سنِ خاصبمهیتختت کمه ها...من نه دستم تو ج هیبابا ساغر تو  یا-

 ...رمیجدا از خانواده واسش بگ یِکادو هیتا من 

 یطانی.ماهک با لبخندِ شمیکردیتر بود حرکت م کیکه نزد نایماهک ا یمونطور که سمتِ خونه گفت و ساکت شد.ه یاهان ساغر

 گفت:



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 11 

 

 ...ایبهش بد یخوایهم نم ییکم کادو یول-

 :دیپرس یجیبا گ ساغر

 بده؟! خوادیم ی...چدهینم یزیکه گفت چ نیا-

 و گفت: دیخند زیر ماهک

 خره! گهیخودشو د-

خنده....مهسا هم که همون اول با ماهک غش غش  رِیافتاده بود زد ز شیم که تازه دوهزارخنده....ساغر ه رِیپِق زد ز بعد

 ماهک کوبوندم و گفتم: ی....محکم پِس کله دیخندیم

 کثافتِ منحرف...-

ماهک  اضافه نداشتم.بعد از ناهار و تشکر از مامانِ هیمسخره باز یِنا گهیکه د میدیخند ریو کلِ مس میبا بچه ها بحث کرد انقدر

دنبالِشون...اما من  ومدنیزدم...مهسا و ساغر م رونیب نایماهک ا یعالمه اصرار؛ از خونه  هیناهار با  یِو جمع و جور کردنِ ظرفا

 خسته شده بودم.... یاز شلوغ کمیزودتر برسم خونه و بخوابم... خواستمیرفتم...م ییخودم تنها

 ونیخودش به من مد ی..به گفته ومدیم دنمیوقتا به د یبودم...فقط خاله بعض دهیرو ند ریام گهیچند ماه بعد از اون شب د نیا

و نون اورِ خونه شده....اما  رهیابِ راکد شده بود ...اما االن سرِکار م هیدادم...انگار که  انِشیرو من جر ریام گفتیبود...م

 ...تلنگر واسش بودم هیداده نه من...من فقط  انیجررو پرنِدش  ریام دونستینم

باز هم منتظرِ  ریبودم که ام دهیخاله فهم یِحرفا یهمه  نِی...از بدمیکش یقیکردم و نفسِ عم مینخ یِمانتو بِیتو ج دستامو

 گنیبه پرند داره م ریکه ام ی...اگه به احساسکردمیمُردرو اصال درک نم هیبه زنده بودنِ  یالک دِیهمه ام نیپرندِ....من واقعا ا

 ....ستیبه پرند ن ریام یِکدوم از احساساتم مثلِ احساسا چیه کنمی!؟اخه احساس مستمین ریاشقِ اممن ع یعنیعشق...پس 

جمع کرده بودم و  لموی...بابا و مامان خوشحال شده بودن و صد البته متعجب....وسازدمیو تست م خوندمیماهو فقط م شیش نیا

نشون بدم منم واسه  ریبه ام نکهیاز ذهنم خارج شده بود جز ا زیچ همه گهیخودم گرفتم...د یباال رو تحتِ سلطه  یکامال طبقه 

 ...نهیبب گهینفر د هی ی هیسا ریزو حق نداره منو  شمیم یخودم کس

که از شمال برگشته بودم  یکه از وقت ییروبرو یبالکن و با فکر کردن به خونه  رفتمیم دیکشیمخم نم گهیشبا که د یبعض فقط

 تا زودتر خوابم ببره کردمیذهنمو خسته م شدیچراغِش روشن نم گهید

بود سرِشو  یا زهیم زهیر یرو رفتم...راننده که دختر ادهیسمتِ پ ابونیاز خ عیاومدم و سر رونیاز فکر ب ینیبوقِ ماش یِصدا با

 گفت: یاورد و با لحنِ بد رونیب نیاز ماش

 ...یکنیم ادیهزار تا صاحاب پ یریم نیماش رِیز ی...وقتیاالن ننه بابا ندار-

 ...ارهیجوش ب ِنتیماش ی...الهیپنچر ش یادب...اله یخر....ب کهی...زندیگازشو گرفت و رفت...حرصم گرفت شد بعد

 . کوبوندمیم نیتا خونرو پاهامو محکم به زم ریمس هیاز حرص بق پر

 یکردم...خونواده  ی...پوف دمیرو شنقدم هاشون تو راه پله  یِاز اف اف در رو باز کنن.صدا نکهیا یِ در رو که زدم به جا زنگِ

 تختَشون کم بودا هیمنم 

 دخترِ بابا؟! یکار کرد یچ-

 بود نگاه کردم و گفتم: شهیبه بابا که مهربون تر از هم متعجب

 ؟یستیوا بابا شما چرا سرِکارت ن-

 به تو چه اخه بچه؟!-

 شل کردم و گفتم: شموی.نترسهیادم م شهیربون ممه ی...اونطورکنمیباهاش ارتباط برقرار م شتریب یمدل نی..خوبه ا ها

 !دیبخور مویحمال ینیریش شاالیا-

 خنده و گفت: رِیزد ز اسیال

 در حدِ جلبکه. وتیکی...اخه ایشینم یچیتو ه دونستمیمن م-

 مهمونش کردم و گفتم: یپسِ گردن هی محکم

 ببند فکتو -

 نگاه کردم و گفتم: خوردنیبودن و تکون نم دهسایدر وا یِجلو فیکه رد اسیبه مامان و بابا و ال کالفه

 برم کپمو بزارم بخوابم!؟ نیدی...اجازه منینگه داشت رونی...حاال هم منو بنیومدیدنبالم که ن-

 رفت عقب و گفت: مامان

 دخترِ گلم. ایب-

 اخم کرد و گفت: بابا

 .یایبا دوستات ب یخوایم یالناز خودت گفت-
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 باز کردم و گفتم: شموین

 وقت برنخوره ها هیگلم  یِشه به باباخب با-

 .یبرو تو پدر صلوات-

 نیمدرسه رو ا یِصفِ صبحگاه راتِیمن که مردم از خنده...تاث یعنیبلند و شمرده شمرده صلوات فرستاد.... یِبا صدا اسیال

 بچه فوق العاده باال بوده ...

خاله  یخونه  یگاریمبل دراز به دراز شدم....اصال حوصله ب یِباال و رو یو رفتم طبقه  چوندمیرو پ نایمامان ا یهزار تا سخت با

 شده بود... ییهمه وقت هوا نیندارم ..اما دلِ المصبم بعدِ ا درویحم

که واسش مهم  یکه از کس زنمیخودم دست و پا م یبچگ یِای...چقدر من بچم و تو دنکنهیکه به من فکر نم ریکردم....ام بغض

 .ادیخوشم م ستمیهم ن

 کرد و خوابم برد. ینشون بده فکر کردم که اخرسر مخم قاط دنمیممکنه با د یچه رفتار ریکه ام نیبه ا راونقد

 

 

 

 گهیشو د داریب-

 بخوابم س،بزاریه-

 حرکت کنن...بلند شو. خوانیم گهیساعت د هی نایالناز ،مامان ا-

 حساسِ خوابمه. یِ جا اسیاَه خفه شو ال-

 رو گردنِ من انداختن....شدنِ تو  داریچرا ب دونمیمن نم-

 زدم: غی...جدیدویو سمتِ در م دیخندیداشت م اسی...السادمیسرِجام وا خیو س دمیکش یبنفش غِیاز پهلوم ج یزیر شگونِین با

 تا حسابت صاف شه  سای....حداقل وا یوحش یبود کرد یچه کار نی.اشوریب یفلج ش یاله-

 :دمیاز تو راهرو شن صداشو

 .میتا بکش سمیوا وونمیمگه د-

ساعت تو حموم واسه خودم  میو بدوِن اعصاب واردِ حموم شدم....ن رونیب دمیلباس و شلوار کش هیغرغر کردم و  رلبیز

 کنم.... زیهم خودمو تم کمیگرفتم  میاخر سر تصم گشتمیم

 :دمیمامان رو شن یِدوش بودم که صدا رِیبود و ز یکف موهام

 ...متیتا برسون رونیب ای...زود برونایب میبر میاخویما م ؟دختریالناز،تو هنوز حموم-

 بلند گفتم: یِتا با حرف زدنم آب نره تو دهنم...با صدا رونیدوش اومدم ب رِیز از

 بغلنا... نیهم رم،خوبهیمن خودم م دی.شما برستیکه ن ایمامان خونشون اونورِ دن-

 بزار به بابات بگم.-

 :دمیمامان رو شن یِدوش...باز صدا رِیتم زمامان بره با بابا مشورت کنه بازم رف تا

 .ای...موهاتم خشک کناینره ها .درِ خونرو قفل کن ادتی،یحال. وردار زِ یرو گذاشتم رو م دیالناز کل-

 ندادم یجواب

 به درِ حمام: زد

 ؟یزنده ا-

 صورتم بود داد زدم: یِو همونطور که دستم جلو دمیتا مشت آب به صورتم پاش دو

 .دیی...بفرمادمی.اره بابا زندم...بله شنرمیمیهر وقت من تو حمومم حتما م یداد یریگ مامان چه یوا-

 ومدیازم در نم ییو صدا دیکشیطول م یلیحموم و خ رفتمی...هروقت مدمینشن ییصدا گهیکرد و د یبلند یخداحافظ مامان

رگمو  لمایف نیتو حموم مثه ا کنهیفکر م دمیشا!رمیمیمن تو حمام م شهیم ینه!اصال انگار بهش وح ایزندم  دیپرسیمامان ازم م

...در طول نهیبی،م رهیمیم یکیو  رسهینم یشکیبه ه یشکیها که تِهش ه یا عشقوالنه لمیف نیاز ا ادی....اخه مامانم ززنمیم

 بود... یقشنگ لمِیف گهیاخرش م ی...ولکنهیم هیهمش هم گر لمیف

حولرو  میصداش کن میبزن غیج ستیهم ن ی...حولم تو کمدمه...کسیدَدَم وا ی..اَافتاد. ادمیکارامو کردم و تازه  هیسرعت بق به

حولرو برداشتم و بازم  عیسر ختیریفرش م یِبهمون بده...در رو باز کردم و همونطور که اب از بدنم و موهام قطره قطره رو

 چوندمشیپ یطور هی نمیو رو س دمیچیپ بدنم خشک کردم حولرو دورِ بدنم یبا حوله  نموقشنگ بد یسمتِ حموم رفتم....وقت

کمتر  شیسیتا خ دادمیکه اورده بودم گذاشتم و تند تند تکون م یا گهید یحوله  یِکه باز نشه.کلمو دوال کردم و موهامو ال

ساعت  شیموهام گرفتم...حوصله نداشتم ش بهاومدم و به سرعت سشوار رو به برق زدم و از دور  رونیبشه....از حمام ب
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 ستالیکوتاه کرده بودم رو با کر یعروسک هیچتر یجلومو که تازگ یِن حالت بدم...همرو با کش جمع کردم و اخر سر موهابهشو

 هیبورمم  یِو مژه ها دمیکش یابروهام اومدن....چشامو خطِ چشمِ قهوه ا رِیو تا ز ختمیر میشونیپ یِرو هامویبراق کردم و چتر

 زدم. یقهوه ا مِلِیعالمه ر

 یرژگونم دست نخورده  بایبزنم...تقر ستمیرو بلد ن یراحت نیکردم...خاک برسرم که رژگونه به ا ییبه رژگونه طال نگاه هی

 دست نخورده بود...

و  دمیچیپ کمیکوچ یتا حدود یگِل کم پسِیو موهامم اول با ِکش بعد دورِ کل دمیبرقِ لبم رو لبام کش هیرژگونه شدم و  الِیخیب

به موهام  یهم با گلسرِ مشک رونیهم که از سمتِ راستم مثلِ شاخ زده بود ب یدندونه هاش محکم کردم...قسمت نِیدر اخر ب

 مویمشک نِیو شلوارِ ج دمیپوش یقرمز مشک یلباِس چارخونه  هی عیهام بود...سر یچتر قم..تنها فرشهیچسبوندم ...مثلِ هم

 خوشگل؟! یگیم فیکث یک برسرت الناز!تو به اون خاطره ...خادمیخوشگل ازش داشتم رو پوش یِهم که خاطره ها

فوق العاده نازک لبخندِ  یِشالِ قرمزِ نخ هیلباسِ مردونم و  یِرو مینخ یمشک یِمانتو دنِیشونه باال انداختم و با موش الیخیب

داشتم  قهیحداقل دوهزار سل خب ینبود...ول یخان ی افهیکه نداشتم...البته داشتما...اما ق افهیخودم دادم...ق لِیتحو یگشاد

 من. میادم نیهمچ هی!بله امیببه شمار  پایتا جزوِ خوشت

 زدم... رونیمامان رو انجام دادم از خونه ب یِها یمنیا یافتادم و وقت دیکل ادِیاخر  ی قهیبرداشتم ودق مویگوش

سرکار بره و اصال توو خونه  یرعلیام شهیمگه م گفتمیوقتا با خودم م یدو کوچه رو دِل تو دِلَم نبود...بعض نِیب یفاصله  تمامِ

 !ده؟ینشون م یچه عکس العمل یعنی یباشه!؟وا دهیرو ند شمیکوچشون رد م یِ و از جلو رمیرو که راهِ مدرسرو م ینباشه و من

اونم  شهیم یعنی!؟گهیم یدفعه چ نیا ینیتا بب یکردیکاش موهاتو خشک نم یکوبوندم ...خاک برسرت الناز..ا میشونیبه پ محکم

 ؟یاز همکاراش شده باشه چ یکیعاشقِ  ؟اگهیدلتنگم شده باشه؟!اگه نشده باشه چ

 هیاز  یالک یسراب خوش کرده بودم....چقدر الک هی...من دلِ خودمو به دادمیوقتا حق رو به ساغر م یگاز گرفتم...بعض لبمو

 خوشم اومده بود... وونهید

 

 !دونمیحال چراشو نم خوندمیم یالکرس تیتو دلم ناخواسته ااز استرس دستمو رو زنگ گذاشتم و  پُر

داشتم از  گهی...ددمیباز شدنِ در رو شن کِیت یِباغبون در رو باز نکرد فقط صدا نجایا میکه اومده بود یاول یدفعه  مثلِ

 ....در رو اهسته تا اخر باز کردم که خاله با شور و شوق سمتم اومد و گفت:فتادمیاسترس پس م

 ؟یدلم خوب زِیاومده!عز یک نیبب یوا-

 و محکم بغلم کرد...خندم گرفت و با لبخند گفتم: دیمن رس به

 !ن؟یاوهوم خاله خوبم...شما خوب-

 تر شدم... یعال دمیماِه تو رو هم که د یِ.رومیَعال-

به خاله کمک  یچیبه ه یچیهمه خوشگل کردم و ه نیا نکهیخونه نبود.دمغ از ا یعل ری.اممیخاله سمتِ خونه رفت با

و در اخر  کیو سفارش ک رنیبگ ییواسه فردا چه غذاها میکرد نییو تع مِشیو برق انداخت میکرد زیخونرو تم ی...کلکردمیم

 تا خودمو خسته کنم... امیب ستیکرد که الزم ن دیو تاک کنهیم نییهم خاله گفت فردا صبح با کمکِ باغبونِشون و زنش خونرو تز

 ....از جام بلند شدم.ومدیکه ن ومدین ریخاله بودم و در اخر هرچقدر هم که کشش دادم ام شِ یشب پ 11ساعت  تا

 برم.کارا هم که تموم شد. دیبا گهیخاله من د-

 !؟یریخودت تنها م روقتهید-

 که ستین یریاره خاله جون مس-

 .ینطوریا رهیگینه خاله دلم اروم نم-

 زدم و گفتم: یقیعم لبخندِ

 .هوم؟رهیتا دلتون اروم بگ زنمیمن از خونه بهتون زنگ م یشمرخاله شما تا سه ب-

 و گفت: دیبه لحنم خند خاله

 تنها باشه.... ستیخوب ن ادیوقتِ شب ز نیا یخوشگل نیمادرا.آخه دختر به ا یمواظبِ خودت باش-

 کرد. فیازم تعر یکیخنده.نمردم و  رِیز زدم

نگاه به رفتِگرِ محل کردم که داشت  هی دمیدرِ خونه که رس یِ .جلورونیبکردم و از خونشون زدم  یاصرار خالرو راض یکل با

 احساس کرد سرشو باال اورد.با لبخند گفتم: رموی.رفتِ گر که نگاهِ خکردیکوچرو جارو م

 دیخسته نباش-

 زد و گفت: ینیلبخندِ دلنش اونم

 بابا جان. یمرس-
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روش از دور  یکه نقاش یآب یِبا خطا یکاغذ کاه هیافتاد.. کردیجارو م که رفتِگر یگرد و خاک یِکه ال یزیلحظه نگام به چ همون

....با تعجب سمِت رفتِگر رفتم و بدونِ توجه به نگاهِ متعجب رفتِگر کاغذ رو برداشتم و سمتِ خونه رفتم و در رو زدیم اهیفقط س

 جه نکردم....تو زدیهم م نایو ا یرفتِگر که حرف از عاشق یِها زمزمهباز کردم و به  دیبا کل

بود....نفسم  یقشنگ ینقاش یلیمرد بود....خ هی رِیو پشتِ پنجره تصو شدیبزرگ شامِلش م یپنجره  هیاز خونه بود که  یینما هی

رو مثِل  یباال رفتم و نقاش یشده.طبقه  چیدر پ چیچقدر اطرافم پ یافتاده بود!اَه لعنت ییروبرو یبازم از خونه  یعنیحبس شد....

 سالِ دومم گذاشتم... یمیکتاِب ش یِال یلقب یِنقاش

 11:35خاک برسر تا ساعتِ  یرعلیربط داره که ام نینداشت...االن به من ا یاتفاقا بشم...به من ربط نیا الِ یخیکردم ب یسع

 خونه! ومدیبود که ن یکدوم گور

 عیکردم....ماهک روشن بود....سر ستامیل نگاه به اد هی.... یبالش گذاشتم و نوتبوکمو برداشتم و رفتم اف ب یِسرمو رو یحرص

وبو که قبول کرد به  شوریهست اونجا هم متقابال هست...حدسم درست بود...بهش وب دادم و ب نجایا یزدم...وقت اهوموی

و مسخره  میحرف زد یصبح کل یِکای...تا نزدگهید شورهیکال ب«تحمل کنم یشب فهنحستو نص افهیق دینگو که با»سرعت گفت 

 اومدن. یکِ نایمامان ا دمیکه انقدر محوِ صحبت با ماهک بودم اصال نفهم یطور میدر اورد یباز

مامان پز  یتا صبحونه  نییرفتم پا دهیو ژول زونیاو زونیخسته بودم ....همونطور او یلیاز خواب بلند شدم....خ 11ساعتِ  صبح

 عالمه هم اب پرتقال خوردم. هی... دادیم و بهم گرفتیواسم لقمه م یبخورم.....انقدرم حال داد...مامان هِ

 داده بودم که خاله اونا رو واسه تولد دعوت کرده و ظهر ساعتِ دوازده همشون خونمون تِلِپ بودن.... غامیبچه ها پ به

....اخر سر هم حرفِ من میکردیدعوا م میساعت فقط داشت کیکنن...تا  شیداده بودم منو ارا ریو ماهک گ مهسا

دستِشون  رِیبار خودمو ز هینبود که.... یچراغ قرمز بزنم...اخه تولد بود...عروس یاز چهارفرسخ خواستمیشد.واال!نم

 هیسرشون  رِیکرده بودن تا خ یچشمو مشک نییباال و پا لومتریک هیبود.... یرنِگ مشک ادمهیکه از چشمام  یزیسپردم...تنها چ

 خطِ چشم بکشن واسم....

کرده بودم و  رییتغ ی...انقدر بهم حال داد...کلرهیت یمامان موهامو با کمکِ ساغر رنگ کردم...قهوه ا یهمون ظهر با اجازه  یول

 با چشام درست کرده بود.... یکوفتم شه ....اخه رنگِ موهام تضادِ قشنگ گفتیم یماهک ه

و رنگِش رفت....بماند که  میش افتادعالمه کرم و صابون به جونِ هیشده بود که با  یمهسا رنگ هیبه خاطرِ خر باز میشونیپ فقط

 .دیخندیچقدر هم به مهسا فوش دادم و اونم فقط م

کت شلواِر اسپرت  هیکت داشت...مهسا هم  هیکه تا زانوهاش بود و چون دکلته بود روش  دیپوش یلباسِ بادمجون هی ماهک

سبز  یکمربند سرمه ا هیجذب بود که  یه او شلواِرش هم سورم دیپوش یتابِ سورمه ا هی رِشیکه کتِش سبز بود و ز دیپوش

شل و  قشیبود و  یحلقه ا نیبود که است دهیپوش یلباسِ کرم هیهم  ساغربرداشته بود واسه خودش.... پیتر یداشت...کل

 پاهاشو پوشونده بود. هیکلفتِ رنگِ پا لخت هیجوراب شلوار هیرونِش بود و با  یِقدِشَم تا وسطا

 خواستیو به قولِ ما جوونا م رهیگیم یخوب شده تولدِ بزرگ ریخاطرِ حرفِ خاله بود که گفته بود چون امبه  پایتر نیا یهمه  کال

 ....میخوشگل کن یاماده کنه ما رو تا حساب

 ...دادنیم ینظر هیو هرکدومشون  میکمدم بود یِبپوشم...هرچهارتامون جلو یمونده بودم چ یمن مثه چ اما

 یسر هیکه  میَتخت انداختم....ماهک هم نظر داد لباس مشک یِبپوشم....لباس رو رو مویکرم یلباس صورت گفتیم مهسا

 تخت انداخت یِرو مویمشک دیبود رو بپوشم....ساغر هم لباسِ سف یجاهاش تور

د و دورِ بو یلباس صورت یکه مهسا انتخاب کرده بود خوب بود...باال تنه  یکرم یانتخاب کنم....لباس صورت نایا نِ یشد از ب قرار

کمربندِ  هیبه لباس وصل بود که با  یکرم پِیدامنِ ک هینبود یلخت ادمیبود اما خب ز یباالتنش لخت بایو تقر شدیگردن حلقه م

 قشنگ بود. یلیشده بود...خ ئنیتز ییطال

 لباس نه نینه ا-

 چرا اخه؟-مهسا

 ...شهیمشخص م میچاک داره...همه هست هیپشتِ دامِنشو  نیبب-

 کرد: دییو تاحرفم ساغر

 ..ی...خب مهسا از دور حذف شدگهیاره راس م-

 و گفت: دیخند ماهک

و مشخص جلوشم باالتنش به جز قسمتِ  هیپشِتش قسمتِ کمر که کامال تور نیحساب منم از دور حذفم چون ا نیپس با ا-

 ...هیضبدر تور هیها  نهیس
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بود و من که  یلخت یادیبلند بود اما خب بازم ز نیکه است نی..با ا.میکه ماهک انتخاب کرده بود رو کنار گذاشت یو لباس دمیخند

نداشتم و مامان  ییابا چیلباسا تو جشنا ه نیا دنِیوگرنه از پوش دنِشیاز پوش دمیترسینبودم م دهیخاله حم یِهایتا حاال تو مهمون

 بپوشم... ذاشتیهم م

 یبود و پارچه  دیبود که مهسا انتخاب کرده بود فقط باال تنه سف یکه ساغر انتخاب کرده بود رو برداشتم....مثلِ لباس یلباس

 شتریب ناشیو پف دار بودنِ است شدیم پیارنجم ک یِرو یکش یلبه  هیتا ارنج بود که با  ِنشیداشت و گشاد بود و است یلخت

 یلباس هم کش ی قهی....رونم بود یِهم بهش وصل بود منتها چاک نداشت...تا نصفه ها یمشک پِیدامنِ ک هی...شدیمشخص م

 ...ساغر زد تو سرم:دادیخوب توش نشون م یلیباز...ترقوه هامو خ یبود و کم

 جلف... یلباسته...خاک تو سرت کنن ...دختره  نیتر دهی...پوشیبپوش نویهم یمجبور-

 لباسم بود. نیتر دهی..پوشگفتیباز شد...راست م شمین

به چهرش شد منم اتو مو رو به برق زدم و موهامو لختِ  یدگیمشغولِ رس یو هرک گذاشتم کیپالست یِهمون لباس رو تو باالخره

ساعت  می.... بعدِ نگهیبودم د ونهیحرارت داشته باشه ..د خواستمیگربه بود اما م هیکردم البته موهام خودش مثلِ مو یشالق

دور از چشمِ مامان  کمیکرده بودم و دمشو  زیتم رِشوی....ابروهامو زختمیتو صورتم ر یروسکع هاممیکارِ موهام تموم شد و چتر

و  گذشتیم شگاهیکه رفته بودم ارا یوقته از موقع یلیخب االن خ یگفتم کوتاه کنه ...چهرمو باحال تر کرده بود...ول شگریبه ارا

شتا...اخه اصال ندا یکه در اومده بودن رو کندم البته فرق ایسر هیاون  نی...با موچومدنیتک و توک ابروهام داشتن در م

کردم  یچشامو مشک یگوشه  هیو با سا دمیپشتِ چشام کش دهیخطِ چشمِ کش هی یهام...با مداِد مشک یچتر رِیمشخص نبودن ز

 یرژگونه  هیو برام  مبه ساغر داد موییبه طال لیما یهمون قهوه ا ای ییطال یبه چشمام زدم... رژگونه  یهم که حساب ملیو ر

 ییکرده بودم و لبامم امروز از اون مودا شیارا ادیرژلب شدم...به نظرِ خودم ز الِیخیب گهید دمیونمو درژگ یمامان زد ..وقت

 ....زدیبود که خودش قرمزِ خفن شده بود و پوستِ نازِکش برق م

ون تموم تخت ولو شدم تا کارش یِ ...مانتو برداشتم و رودنیرسیشده بود...بچه ها هنوز داشتن به خودشون م 8 کِینزد ساعت

 حض کردم.... یاز موهامو تو دستم گرفتم و کل کهیت هیشه ....

و مامان هم گفت باشه خودشون بعِد  میریم میو به مامان گفتم ما دار نییپا میدادن و رفت تیساعت خانوما رضا میبعدِ ن باالخره

 ....انیساعت م هی

گوِش مهسا  رِیز یداده بود و ماهک هم ه ریبه مهسا گ ییاقا هیکوچه  هی نیبماند که هم میدر اورد یمسخره باز یراه کل تو

 عروس! کشمتیم یبهش توجه کن گفتیم

مهسا...اخه اخالقِ ماهان دستِ همه اومده  هیخواستگار رنیم نایزود خانواده ماهک ا ای رید میهممون مطمئن شده بود گهید کال

 بود....

 که ساغر گفت: میبود دهیخاله حم یخونه  یِکاینزد

 کنندیتو کوچستا....امشب بزرگوارها غوغا م نیچقدر ماش-

 گوشم گفت: رِی...مهسا زمیو زنگ در رو زدم...بالفاصله در باز شد و وارد شد میو سمتِ در رفت میلبخند زد همه

 ؟یدار یچه حس-

 استرس دستشو فشار دادم و گفتم: با

 !زنهیقلبم تو حلقم نبض م-

 با خنده گفت: ماهک

 ضِ حلقته!ابله اون نب-

 خوابوند تو سرش و گفت: یکی ساغر

 کودن حلق مگه نبض داره!؟!-

 :دیغر کردیشال خراب شده بود رو درست م رِیهمونطور که موهاشو که با زدنِ ساغر به سرش ز ماهک

 داشته باشه بدبخت! دی...دوما چرا نباگردهیهرز م یلیخ دایاوال دستت جد-

 یِنه!اخرسر هم با باز شدنِ در و صدا ایکه حلق نبض داره  میکردیچهارنفرمون بحث مهر  یبه ساختمون اصل دنیخودِ رس تا

 ! م؟یهمه اقوام داشت و ما خبر نداشت نیرفت!خانوم بزرگوار ا ادمونی میکردیکه م یاصال بحث دیکه به گوشمون رس یکیموز

 

 

 گوشم گفت: ریز ماهک

 !دن؟یهم چ اطیتو ح یپس چرا صندل یال-
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جوابِ ماهک باال  یِبرا ی.در همون حال شونه اگشتمیاشنا م یدنبالِ چهره  تیون سالنِ به نسبت بزرگ اما ُپر جمعچشام تو ا با

 انداختم

 کوشن الناز جان؟ اسیبچه ها؟!مامان و بابا و ال دیکرد ریخوشگل تر...چرا انقدر د یکیاز  یکیمن دورتون بگردم. یاله-

 بود کردم و با لبخند گفتم: دهیو االن نوبت من رس کردیشت بچه ها رو سفت بغل مدا بیکه به ترت دهیسمتِ خاله حم رومو

 مناسبِ سنش نباشه. دیشا کردیبخوابونه.اخه فکر م اسویال خوادی...مامان گفت مانیدارن م-

 :دیگونمو بوس خاله

ماشاهلل دو تا اتاقِ  دیلباساتونو عوض کن باال تو اتاق کارِ من دیبگردم واسه بچم تنها تو خونست اونوقت که!باشه شماها بر یاله-

 اتاق رو به پله هاست. نیاول دیاونجا....بر شهیشتر با بارش گم م لسیمهمونا پُر از وس

 ...میو ازش کامل دور شد میتشکر کرد یکی یکیو  میتنها گذاشت کردیرو که با لبخند نگاهمون م خاله

ابروهاشو انداخت باال و دستِ منو سفت  زدیرو دور م دنیرقصیم ییرایهارمِ پذوسطِ ربِع چ بایکه تقر یتیهمونطور که جمع ساغر

.احساسِ میگذشت ادیز تِیجمع نِیبود....با هزار دردسر از ب دهیگرفت....منم دستِ مهسا و مهسا هم دستِ ماهک رو سفت چسب

 وحشتناک.... کردمیم یبگیغر

 داد و گفت: هیبست و بهش تک عیرو سرنبود...ماهک در  یشکی....همیاتاق رو که باز کرد در

 هم چپونده تو سالن؟! پِیتا ک پیهمه مهمون ک نیفکر کرده ا یخدا ...خانومِ بزرگوار چ ای-

 و گفت: دیخند مهسا

  مییمایلحظه احساس کردم وسطِ راهپ هیبچه ها -

 .دیلباساتونو عوض کن عیبسه سر یخب حاال مسخره باز-ساغر

 و حبس کرم و گفتم:که تنم کردم نفسم لباسمو

 شمیبچه ها دارم خفه م-

 ...یگشاد نیوا خاکِ عالم!لباست به ا-ماهک

 ....گمیکودن دامنو م-

 و گفت: دیخند زیر مهسا

 تو تنت اهم نشسته! یلیخ یول-

من  یعنی....دمیپوش مویتختِ مشک یِشدم....کفشا اِلشیخیب یول دونستیخدا م دادیها رو م یاز معن یکیِاهِم کدوم  نیا

 نیاز ب شونی....موهامو که کامل اطرافمو پوشونده بود رو مرتب کردم تا حالت برقپوشمینم نایماهک ا یِ مثلِ کفشا رممیبم

 بره....

 ....شدیمعرکه م یلباس با کفشِ پاشنه ده سانت نی... ایال یا قهیسلیب یلیخ-مهسا

 عام و خاص بشم، ها؟! یکه بعدِش مزحکه -

 .هیحرف نمیخب ا-مهسا

همه  کردیتو سالن نصف شده بود...ابروهامو باال انداختم و تا چشم کار م تِیاما جمع میشد نییپا هیراه یمسخره باز یکل اب

تا  یعنیبهم نکرد.... یسر چشم تو چشمم شد اما توجه رهی....تازه مردکِ خدمیاول د یهم همون لحظه  یعل ریجوون بودن...ام

و  رمیدمِ درِ سالن کادو رو ازش بگ امیو گفت ب دنیداد که رس جیگرفته بودم...مامان مسدستم  مویناکجا ابادم سوخت....گوش

 سالن.... یِ کادو ها ی هیبق شِیبزارم پ

 یکار هیداشت  ینشستن و من سمِت درِ سالن رفتم...هرک یِکن برا دایپ ییرفتم تا جا یسمت هیبه ماهک دادم .بچه  مویگوش

 ....دنیرقصیوسط مداشتن  ایشتریو البته ب کردیم

..اما همون دو  ذاشتینرفتم...خب قبال به خاطرِ سنم مامان نم ایمهمون نیبه سه تا هم نرسه به ا دیکه شا یانگشت شمار تعدادِ

عاشقِ  یعنی....دمیکش گاری...همون دو بار سجنبهیبودن ...منم که ب یبود که دختر و پسر قاط یمدرسه ا یِبار هم تولد دوستا

 ....دنمیکش رگایژسِت س

 لباس عوض کرده بود!؟ ی...ابروهامو باال انداختم!مامانم کِ دمیهمراه با کادو د یدر رفتم و مامان رو تو لباسِ مهمون دمِ

 دختر دستم خسته شد..... گهید نویا ریبگ-

بابا بود...کال  ی قهیسل...البته داشتمیدوس م یلیقشنگ بود...من که خ یلیخ شیتابلو بود...نقاش هی میکه گرفته بود ییکادو

 کردن حرف نداره... دیبابا تو خر ی قهیسل

 :دمیرو گرفتم و پرس کادو

 ؟یلباس عوض کرد یمامان کِ -
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 یبکن یکاِر خالف نمینب میجدا هست گهی...حاال که از هم دکنمیباغ هست....الناز اتمامِ حجت باهات م یاتاق پرو گوشه  رونیب-

 ها!

 کادو گفتم: هینیحوصله و خسته از سنگ یب

 ...گهید رقصمیو تو دو تا بغل م کنمیتر م یلب هی ِتشیبکنم...نها تونمیکار م یاَه مامان شروع نکنا....چ-

 زدم و با خنده گفتم: یحالِت ممکن بود...کادو رو تو دستم جا به جا کردم و چشمک نیمامانم گشاد تر یِچشا

 کردم مامان خانوم.... یشوخ-

ماهک گذاشته  یِکنارِ کادو قایگذاشتم...دق گهید یِو در رو بست و منم کادومونو کنارِ کادو ها دیشک یکالفه پوف مامان

 یِکاش منم کادو یبودن...هوم ا دهیخر ریواسه ام ییکادو هیبودم...اخه بچه ها چون بدونِ خانواده اومده بودن هرکدوم جدا 

 ....دمیخریجدا م

 قهیبودن که هرچند دق گهیمحمد نشسته بود و چنتا دختر پسر د ر،یو کنارِ ام گفتنیم کیبودن و داشتن تبر ریام شِیها پ بچه

...اخه کردمیبا دقت عبور م زیرقاصانِ عز تِیبرم سمتِشون...از کنارِ جمع خواستمی...مشدیخنده هاشون بلند م یِبار صدا هی

 ها.... جنبهیکوبونه تو سرشونو بگه بب ستین یکیتو حرکاتشون نداشتن... یدلمست کرده بودن و تعا اشونیشتریب

کمرم رو برگردوند...موهام  یدست هیکه  دمیکش یخفه ا غِیشدم...ج تیجمع هیشد و قاط دهیلحظه دستم با شدت کش همون

 دهیکه به مژه هام چسب یی...با استرس کلمو محکم تکون دادم تا دسته تارِ مودمیدیبودن و جلومو نم ختهیهمه تو صورتم ر

و  دیصدا قورت دادم...پسر خند تِیشده بود آبِ دهنمو با نها رهیلبخند بهم خ باپسر که  هی دنِیدا بشن که شدن و با دبودن ج

 دفعه دو تا دستاش رو باسنم قفل شد... هی

نبود مشخص  هامیچتر رِیکه ز یلحظه...بعد به خودم اومدم و با حرص پسررو هل دادم و با اخم هیلحظه مخم قفل کرد...فقط  هی

 مانند گفتم: غیج غیج

 ...یریکبیدستتو بکش ا-

 گفت: یبا لحنِ زشت پسر

 دستامم نِیجونم من عاشقِ تقال کردنِ دختر ب-

 ....یسمیساد کهیمرت

. خانوم بودن ومدیاشکم داشت در م گهید چسبوندیمنو به خودش م شتریب دادمیهلِش م ی...هرچدیرسیزورم به پسرِ نم اصال

قطع شه و منو به  کیموز یِکه باعث شد صدا دیدادِ جد و اباد دار کش هیازش گرفتم که اونم  یدریگازِ ح هیرو گذاشتم کنار و 

از  عیمغِزش دستور بده تا سمتم حمله ور بشه سر نکهیافتاده بودم...قبل از ا نیزم یِشدت هل داد و منم با وضعِ اشفته رو

 ...رونیزدم ب کردنینگاه مو با تعجب به ما  دنیرقصینم گهیکه د یتیجمع نِیب

 شد واقعا... ی...چه تولدِ قشنگدیچک نییقطره اشک از چشم پا هی....کردمیخودم احساس م یِ همرو رو رهیخ نگاهِ

 با هول خودشو به من رسوند و گفت: مهسا

 شده الناز؟ یزیچ-

 بود گفتم: نییکه سرم پا همونطور

 نه.-

 :دمیرو شن یعل ریمتعجبِ ام یِ لحظه صدا همون

 الناز؟!-

رو بازوم احساس  ی....فشارِ وحشتناکشهیروم داره کم م ی رهیخ یِکم کم نگاها کردمیدوباره پخش شد و احساس م کیموز

و شروع به سرفه کردم....ماهک تند  دیبود.....آبِ دهنم تو گلوم پر یعل ریو با شدت به عقب برگشتم.....ام دمیکردم....ترس

 نجات داد و گفت: ریام ستِبازومو از د یرکیتند به کمرم زد و با ز

 ....میسادیوسط وا یلیگوشه ...خ میبهتره بر-

راحت شد سرمو کامل باال بردم و موهامو  المیخ میستین یشکیه دِیتو د نکهیاز ا یسالن برد....وقت یمنو به گوشه  عیسر و

 گهیتو حلقِ همد بایو تقر دیرقصیم گهیدخترِ د هیبه رقصنده ها نگاه کردم....پسره با  المیخ هیراحت یِمرتب کردم و برا

بود که  یزیدادم....شانس اوردم.....ملنگ تر و مست تر از اون چ رونیبا شدت ب سموگذاشتم و نف نمیس یِ بودن...دستمو رو

 بکنه.... یبخواد تالف

 رو به ماهک و مهسا گفت: ریبود ...ام یکنارم خال یصندل هینشستم....فقط  یصندل یِرو

 ....کننیوستتون ساغر خانوم صداتون مد-
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با  ی....با ترس نگاهخوادیم اهینخود س ریکامال افتاد که ام شینگاه به ساغر که غرِق صحبت با محمد بود کرد و دوهزار هی ماهک

.منم بلند شدم ...کردینگاه م ریبار به من و ام هی قهیدو دق یمن و مهسا رد و بدل کرد و با مهسا اهسته دور شدن...اما مهسا هِ

 و گفتم:

 بچه ها... شِیتولدتون مبارک...منم برم پ-

 هلم داد.... یرو صندل بایشونم گذاشت و تقر یِبکنم دستشو رو یخواستم حرکت تا

 دی...حاال شاکنمیم لیو تحل هی....چه واسه خودمم تجزنهینب یا گهید زِیچ ریبه جز پشتِ ام یتا کس سادیاخم رو بروم وا با

 ...واالنهیکنارم بش خوادینم

 !؟یکردیکار م یاون وسط چ-

 دفعه پروندم: هیچرا  دونمینم

 ...گهید رقصنیخب م-

با دو تا انگشتِش به باال هل داد...منم که انتظار نداشتم...کامال  مویشونیلحظه خم شد و پ هی.....کردمیبه چشاش نگاه نم اصال

 چشم تو چشمش شدم....

 بغلم کرده بود: یانگار با صندل بایگذاشت و تقر یدلصن یدو تا دسته  یِرو دستاشو

 ....نیدیمالیم ای یدیرقصیم-

 گفتم: عیسر گهیم یچ دیمخم نفهم باز

 خب اون وسط....-

 تازه.... دادیبوق بوقم م یِپرداِزش شدرو مثلِ عالمتِ خطر تو ذهنم قرمز کرد . صدا یدفعه مخم جمله  هی

 حرص جملمو قطع کردم و گفتم: با

 ؟یگفت ی...تو...تو چنمیبب سایوا-

 ابروشو باال داد و گفت: هی

....تو یمن بکن هیتو مهمون یتونیم یهرنوع غلط ستنین نایبچه جون فکر نکن چون مامانت ا نی...ببدمیکه د یزی...چقتیحق-

 نوع غلطا.... نیاز ا یکه دار یدینرس یهنوز به سنِ قانون

کرواِتش  دنِیشدم و با کش رهیتو چشاش خ تیپُر از حرص و عصبان یچیجه به هگرفتم و بدونِ تو شویحرص کرواِت مشک با

 دندونام گفتم: نِیو از ب رهیصورتم قرار بگ یِمجبورش کردم خم شه و صورتِش کامال روبرو

 ی قهی ادیکه تا خرخره خورده ب یکیتا  یکنیمهمونات جنبه ندارن مشروب سرو م یدونیکه م یکه تو مهمون یکنیاوال غلطو شما م-

من کامال مثلِ  یِخودمو ازش جدا کنم...دوما مامان و بابا یزیمنو بچسبه بکشونتم اون وسط و منم مجبور شم با اون ابرور

 نکهی...غلط هم با ادمیرس یبگم من به سِن قانون دیهم نشستن...سوما با اطیچشماشون بهم اعتماد دارن و محضِ اطالع تو ح

 نداره.... یربط چیه یکیو به تو  دمیشته باشم انجام منکردم اما هر وقت دوست دا

برداشت و  یصندل یاز رو دسته  تیاز دستاشو با عصبان یکیسمتم پرتاب کنه.... یشیکنم حاال نوبتِ اون بود که گلوله ات فکر

 داده بود چونمو گرفت و فشار داد: هیاز دسته ها تک یکیدست به  هیکه با  یدر حال

 نکهیاونم ا یهم خوش ندارم انجام بد گهید زیچ هی....یگفته بودم خوش ندارم واسه من اوال دوما راه بندازبار  هیفکر کنم -

حسابت کنم که ازشون نظر  ییکه جزو کسا یدینرس یذهن ی...هنوز به اون درجه یمن دخالت کن هیانجامِ مهمون یتو نحوه 

 ....ندازمیبه غلط کردنِت م یچطور نیمورد تو غلط رو انجام بده بب نیبخوام....و اما اخر

لحظه از جواب دادن عاجز شدم.....فقط پُر از حرص و بغض از  هیکه  کردیحرفارو تو صورتم پخش م نیا تیبا عصبان اونقدر

نگاش از چشمام منحرف شد و سمِت لبام رفت.....تازه به  دمیلحظه د هی....پروندمیچشمِ راستِش به چشمِ چِپش نگاهمو م

خاک  یِکارا میدار کردیفکر م دیدیاز پشت م یسانت فاصله داشت....هرک چهارهامون سه  ینیب دیشدم....شا رهیخ فاصلمون

کامال  دیدیمن م یرو به چونه  ریو دستِ ام ریدستِ منو به کرواتِ ام شدیچپ و راست م کمی...مخصوصا اگه میکنیم یبرسر

 ....شدیمطمئن م

که کرواتِشو که تو مشتم چروک شده بود رو به سرعت ِول کردم و اون با  دمید یو چشاش چت دونمیباز باال اورد...نم چشاشو

 گفت: شدیو ازم دور م شدیمکث دستشو از چونم جدا کرد و همونطور که صاف م

 رنگِ موهات افتضاحه....-

بهش زدم که  یاساس یتنه  گذشتمیدور شد....پُراز حرص پامو کوبوندم و از جام بلند شدم همونطور که از کنارِش م ازم

 گفتم: یلب ریکه بدنمو پُر کرد ز یشد اما بدونِ توجه به درد سیاحساس کردم نصفه تنِ خودم سرو

 حسابت کنم که ازشون نظر بخوام... ییکه جزو کسا یدینرس یذهن یهنوز به اون درجه  -
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 یجانم به دست و پنجت الناز؛ ُگل کاشت یبود...اتا بناگوشم باز  شمی....ازش دور شدم ،نسادیاحساس کردم سرِجاش وا کامال

و  یانجام دادم و با همون صورتِ غرق در خوش ثمیبزن قدِش با وجدانِ خب هی...یدختر. حرفِ خودشو به خودش برگردوند

 سمتِ بچه ها رفتم  یروزیپ

 

 

دناک از ماهک نوشِ جان کرد...سرخ و نامحسوس و در زیر شگونِین هیکه  دینرس هیکنارِ ماهک نشستم...به ثان ادیشوق ز با

 بزنم المصب تونستمینم غمیشده بودم ...ج

 ن؟ییخاکبرسر یِبعد با هم در حالِ کارا یکنیآدمم حساب نم نویکه ا یایم ی.واسه ما قُپیریکبیوجودت ا یِگوارا-

 واسش گفتماتفاقارو  یهمه  یرفعِ ابهاماتِ به قولِ خوِدش خاکبرسر یِزدم و برا ییدندون نما لبخندِ

 ...یمونیم قیدر رابطه کلکل با پسرا مثلِ ب کردمی!منو باش فکر م؟یتو زبونم دار یال یوا-

 :دمیرو بامزه گفت که بلند خند قیب انقدر

 !یدستِ کم گرفت تویآبج-

 گفت: یو مثلِ خودم با لحنِ کوچه بازار وردیکم ن اونم

 !میوسط برقص می!خب حاال نفله پاشو برمیغلومت-

 شدم رهیبهش خ نطوریهم قهیدق کیحالت داد که  رییتغ عیسر انقدر

 .امینه نم-

قبول نکردم باالخره  نیبود واسه هم دهیاما من چشمم ترس میبرقص میکه بر کردیو اصرار م کردیگوشم وزوز م رِیز یهِ  ماهک

 ده بودم از خنده......کِرِکرِ خنده....من که غش کری!اونم چه رقصدنیرقصیمهسا رو برد وسط و واسه خودشون م

بود که خوراکِ  یاهنگِ شاِد خارج هی شدیکه پخش م یاهنگ یعالمه ناز و عشوه رو استاد بود ول هیبا  یرونیمهسا رقصِ ا البته

 خودِ ماهکِ دلقک بود.

 السِیگ که یدختر دنِ یبگردم.اما با د رینامحسوس دنبالِ ام یلیکردم خ مویسع تیدادم و نها هیتک یصندل یبه پشت سرمو

ازش  یزیچ یارث کردیبدبخت فکر م دیدیبه دختره رفتم که اگه م ینشسته بود چنان چشم غره ا ریمشروب به دست کنارِ ام

 نمینشست...حاال همچ نجایاومد ا یکِ  هیآقا خوشت نی...اِ ادمیچپم شن از سمتِ یخنده ا یِطلب دارم...همون لحظه صدا

تصورش کردم...کثافت اصال هم به من توجه  یواسه خودم حور منگاهمینبودا اما محضِ خنک شدنِ نش پیخوشت

 بود که کنارش نشسته بود. یا زهیم زهینداشت...خندشم واسه حرفِ دخترِ ر

 یاگه کس یعنی...کردیاز ُپک هاش تو حلقِش موند و به شدت سرفه م یکیشده بودم که  رهیخ گاِرشیبا حسرت به س آنچنان

 یِنگاه به پاها هیداشتم من....براز  ی...سرخ شده بودم از خنده...چه چشمنییسرمو انداختم پا...شدمیم نینبود پخش زم

دستِ  ریشد و انقدر موقع حرف زدن با ام جیافل دیشا یدی...خدا رو چه دمبکن کردیصحبت م ریکه با ام یخوشتراشِ دختر

 ...دیکشیپاش نم یِرو رو گشید

 یعنیرو از سمتِ راستم  ریام یِنه که صدا ایهست  ریام شِیپ یچهارحرف یهنوزم دختره  نمیبلند کردم که محِض تنوع بب سرمو

 :دمیکه ماهک نشسته بود شن ییهمون جا

 !؟یهم هست یگاریکه س یبگ یخواینم-

 ستمین یگاری..تازشم من سندازهیم کهیبهم ت ادیبازم م یعگیداره با اون وضعِ کاردک الزمِ ضا ییچه رو نیدلم گفتم ا تو

...تا حداقل به وجدانِ خودم بتونم بگم بله ما دخترِ کشمیم یمکیموقع ها قا ینخ بعض هیعسال نصفِ  گاریس نیکه...فقط از ا

 وجدان جون! میکارا هم بلد نیو از ا میستین یا زهیپاستور

 :دمیندادم در عوض پرس جوابشو

 ن؟یبُریرو م کیک یکِ

 لبخندِ محو زد...اوهوک... هی

 ...میبُرینم کیک-

 شد... زونیو لوچم آو لک

 

 

 چرا اخه؟-

 کرده بود جواب داد: شیکه علن یبه سمتم برگشته بود و با لبخند کامال
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حتما  یزدیبا حسرت زُل نم تیکنار گارِیدسر هست ...همراه با شام ...االن هم اگه اونقدر به س زِیم یِشده رو دهیبر یِها کیک-

 دعوت کرد... اطیم همرو به حشا یِ که برا یدیشنیمامان رو م یِ صدا

 ...باشه پس من رفتم...صدایاِ؟جدا؟چه ب-

 سفت گرفت و گفت: دستمو

 ...میریصبر کن همه برن بعد با هم م-

 تیامن یعنی زنهیبرق م ینطوریبکشم...هروقت چشاش ا رونیکردم دستمو از دستاش ب یتمام معنا کُپ کردم...سع به

 ...شدنیها هم تند تند از سالن خارج م یسر هی.همه آروم آروم حاال ..دونمی...آقا نقشه داره من ملیتعط

 تموم بشه... یو مبارک یمونیو م یتو سرته...بزار امشب به خوش ینقشه ا هی دونمیتو رو خدا ولم کن...من که م-

 یحسیبشه بدونِ ب دایپ ریِّخَ دکترِ دندون پزشکِ هی یدندوناتو کرم بخوره...اله یشد...اله رهیو با لذت به تقالهام خ دیخند بلند

 دندونتو بکشه... یو خورده ا یس

 ...دیو به دستِ راسِتش داد و با دستِ چِپش سفت کمرو چسب دیرفت ...بلند شد و دستمو کش رونینفر که از خونه ب نیآخر

 شدم و گفتم: یکفر

 به آدم... یچسبیدفعه مثِل کواال م هیخُب اخه چه مرکته -

 شد: رهیدستاشو رو شونه هام گذاشت و تو چشام خ یجد یلیخ و سادیلحظه وا هی

 !؟یستیمگه تو االن خودت کادو تولدم ن-

 گفتم: یجیشد...با گ یالیسکه پنج ر هیقدِ  چشام

 ها؟-

 ...یماهک خانوم گفت خودتو برام کادو گرفت-

 و با خنده گفت: دیبود کش ونیپاپ هیبه سگک کمربندم که شب یرفتم...دست وا

 !نهیهم نمیکمت اپس ح-

 یکِ نای...اخه ایزنیموقع ها مثلِ خودم فکر نکرده حرف م یماهک که بعض یدو شقه ش ی...الهرمیهمون لحظه بم خواستمیم یعنی

 وقت کردن با هم صحبت کنن؟!

...خدا لعنتت کنه هیگر رِیافتاد...دوست داشتم بزنم ز حِشیپُر از تفر یِچونمو باال اورد .چشمم به چشما دیازم نشن یجواب یوقت

 ماهک...

 : دیحرکت در اون لحظه است ..مرموز خند نیتر عیتر کرد...خواستم سرمو عقب ببرم اما احساس کردم ضا کینزد کمی سرشو

 بکنم... یدوست داشتن یِاستفاده ها خوامیاالن که دارم م یکادوها نداشتم ول نیخب من تا حاال از ا-

 یِقطره اشک از مژه ها نی...اولشهیبا حرکاتِش خورد م تمیکرد....احساس کردم شخص تر کیکه گفت صورتشو بهم نزد نویا

 که ازش متنفر بودم گفتم: ی...سرش متوقف شد....باالخره سکوتمو شکوندم و با لرزشدیکردم چک شیآرا

 ....اگه...اگه...هی...فقط ...شوخگذرهیمن و دوستام م نِ یب یهرچ-

 کنارِ پاش زُل زدم و ادامه دادم: زِ یورت بدم...به مکردم با آبِ دهنم ق یسع بغضمو

 رو نگفته.... هیبگم که ...کُلِ قض دیاز دهِنش در رفته با یاگه ماهک حرف-

انسان  هی یِتا به جا یدیرس یدرجه از خوار نیاز بغض خفه مانند بود...دستامو مشت کردم...خاک برسرتِ الناز که به ا صدام

 یاهیو ردِ س ختنیصورتم ر یِرو عی...سر ختنینر یِبرا میسع یبا همه  یاشکِ بعد یِرد بشه...قطره هاکادو باهات برخو هیمثلِ 

 گذاشتن:

که من هم خسته شدم و  دنیپرسیم یرو هِ دمیکادو نخر نکهیا لیجدا بخرم و دل یِ شما کادو یِبچه ها اصرار داشتن منم برا-

 اون حرفِ....حرفِ...

به باال شروع  مینیب دنِیرو همراه با کش یا گهید یاسه اون حرف بگردم جملمو قطع کردم و جمله دنبالِ صفت و نکهیا یِبجا

 کردم:

 نویبودم هم تیهم بود اگه تو اون موقع یا گهی....تولد هر کسِ دیقصد و منظور چیکالمه...بدونِ ه کهیحرف ت نیا-

 بهیغر هی یِانوادم براتون کادو اوردن من هم بخوام براخ یو وقت دیدور هست هیهمسا هیفقط  ینداشت وقت یلی...دلگفتمیم

 کادو بخرم....

 ...یبعد یِو پُشت بندشون قطره ها دیشونم مشت شده بود....دو تا قطره اشک همزمان از چشمِ چپم چک یِ رو دستاش

متوجه  یشکیبود که ه نجایا شی...جالبکردمیخودم احساس م یِشده بودم...نگاشو رو رهیخ زِ یشده بود و منم به م رهیمن خ به

 ....مییکجا نهیبود تا بب ومدهین یشکینشده بود چون تا حاال ه بتمونیغ

 گرفته بود که اصال با تُنِ صداش مطابقت نداشت یلحنِ آروم صداش
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 الناز به من نگاه کن...-

واسه خودت  یصورت یِایت تو روکرد اونوق کسانِتیکه جلوته با خاک  ییاروی نیحاال اسممو صدا کرده بود؟!اَه الناز ا تا

 نگاه کنم... تیطانیش یِدوست ندارم به اون چشما یبگ یداد بزن دیبا ؟االنیبافیم

 ...تو که جنبت باال بود؟!کردمیم یالناز خانوم شوخ-

 هی یریمیکثافِت خوشگل؟اصال نامرد م یانجام بد رسهیکه به عقلِ ناقصت م یهر کار دیمن باالست تو با شعورِیب یجنبه  چون

 ینوع آدما متنفرم...االنم از تو متنفرم...ا نیا شه؟ازیننگ حساب م یمعذرت خواه هیاز آدما  یبعض یِبرا ؟چرایبگ دیببخش

تا  یکرد یکار هی یدوست دارم!اصال واسه چ کنمیکه احساس م یشوریازت متنفرم ب گمتو صورتت داد بزنم ب تونستمیکاش م

 ....یمن دوست داشته باشم هان؟!عوض

 ترسمیباهات حرف بزنم...م خوامیو از کنارِش گذشتم...فعال نم دمیصورتم کش یِبشدت َپس زدم دستامو محکم رو دستاشو

 واقعا خاک برسرت! یعنیعقلم تو جنگ با قلبم شکست بخوره!خاک برسرتِ الناز 

جم  نایمامان ا شیاز پ یشدم...تا آخر مهموناز خونه به حالتِ دو خارج  بایخواست کنارم قدم برداره که پا تند کردم وتقر اونم

اومدن اما  شمیپ یلی...مهسا و ماهک و ساغر هم خدینپرس یزیکردم اما ازم چ هیگر دینخوردم...البته بماند که مامان فهم

اجرا از م خبری...ساغر هم که بکردیو ساکت با بغض نگام م مونیزده بود پش ییحدسا هی کهباهاشون اصال حرف نزدم...ماهک 

 یکه هِ  یساکت نشستم و خودمو بخاطرِ افکار زیجون تنهامون گذاشته ازش ناراحتم....آخر سر هم انقدر سر م کردیفکر م

 بابا افتاد و خوابم بُرد... یشونه  یِسرزنش کردم که سرم رو زدنیبه مغزم پاتک م ومدنیم

 

 وقتِ رفتنه بلند شو مامان.... گهیالناز جان ؟الناز مامان د-

 زونِیحرکت نداشتم..آو یِکه نا شهیبه اطرافم مثلِ هم توجهی....بکردیدرد م یلیبلند شدم...گردنم خ یصندل یِخواب از رو جِیگ

 اش پنهون کردم و گفتم : نهیرفتم و صورتمو تو س ومدیبابا م یِکه صدا ییبسته سمتِ جا یِبا چشا شدمیبابا م

 ....ییبابا-

همونطور که دستم دورِ کمرِ بابا قفل بود چشامو همونطور بسته نگه  توجهیمن ب یلخنده از اطرافم بلند شد و یِ صدا

 جِیبلندم کرد...همونطور گ نی...احساس کردم بابا از زمهیبه چ یچ دمیصحبت رد و بدل شد که اصال نفهم یسر هیداشتم....

بابا رو  یِخودمو لوس کردم و گلو شهیگردنِش فشار دادم و مثلِ هم بهخواب دستمو دورِ گردنِش قفل کردم و صورتمو 

 و گفتم: دمیهمونطور چشم بسته بوس

 دوسِت دارم بابا جونم....-

 ....ادینم ادمی یرنگ یِجز خوابا یزیچ گهید

 

 

 داریزودتر از من ب نایبود ا بیجزو عجا یعنیشده بودن... رهیکه مظلوم بهم خ دمیکه از خواب بلند شدم سه جفت چشم د صبح

 .شده بودن..

 ...دیببخش-

زده بودم...با خنده بالشمو بغل کردم و با همون  ادیگندا ز نی...منم از االیخیاومد...ب ادمی شبید هیماهک بود....قض یِ صدا

 هر روز صبحم گفتم: ی دهینخراش یِ صدا

 گندا تا حاال تا دلت بخواد زدم... نیمنم از ا الیخیب-

 بود... دهیماجرا رو فهم...انگار ساغر هم دنیکش یسه نفس اسوده ا هر

 چشمو باز کردم: هیمرموزِشون بلند شد ... یخنده  یِ صدا

 ن؟یخندیم ینطوریچتونه چرا ا-

 دست پاچه گفت: عیسر مهسا

 گهی...بلند شو دینطوریهم یچیه-

 و دوَدر کنه....باباش نِ ی...ماهک خانوم هم ماشرونیب میشب بر 12امروز تا خودِ  میالناز از مامانت اجازه گرفت یراست-ساغر

 :رونیزد ب یقلپ چشام

 ...میریمینه م-

 و گفت: دیخند ماهک

 ...کنهیم ی...ساغر رانندگ کنمینم ینترس من رانندگ-
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به  یسالگ 13و ساغر از  کنهیکار م ینداشت...اخه مامانِ ساغر تو اموزشگاه رانندگ یمشکل نی...خب ادمیکش یاسوده ا نفس

 ...خرهینم نی....منتها باباش واسش ماش کنهیم یرانندگ عالمه مهارت هیو با  یچه قشنگ

 

 

زنگ زدم جواب نداد....دلم  شیبه گوش یهرچ یول میآنه افتاد ادِی نیب نیهم ا ی....کُلمیدر اورد یخودِ شب مسخره باز تا

نگرفته  یماه بود که ازش سراغ شیدوست واسم رهگذر باشه...البته ش یِواسش تنگ شده بود ...دوست نداشتم بجا

 داری....چقدر با ساغر دست به دستِ هم دادن و عذاب وجدانِ منو بمیشوریبودم.....به قولِ ماهک من اصوال آدمِ ب

خوردن  زیخودشون به چ اد،یاشکم درب کهینزد گهیافسرده شدم و همش تو فکرم و د دنید یکردن....اخر سر هم وقت

 افتادن....

منو برداشت....فقط مانتو  یِاز مانتو ها یکی ینج که شد همشون تلپ شدن تو اتاق....هرکو ساعت پ میکرد یظهر مسخره باز کلِ

تنش شد...البته  پِیمن گشاد بود رو بپوشه که ک یِکه مدلش برا ییو مجبور شد مانتو شدیماهک نم یتنِ من اندازه  پِیک یِها

تو  یلیجز ماهک الزم نداشتم....اتفاقا مانتو خ یشکینظرِ ه پره گوشت الزم داشتم...که به هی منماهک چاق نبود...به قولِ اون 

که  ختنیمانتو برداشت...مهسا و ساغر رو سرش ر هیخودش  یبا خباثت مانتو رو در اورد و از کوله  یتنش قشنگ شده بود ول

 امیکامل م زاتِیهستم با تجه یمن خانومِ با فکر گفتیو م نداختیم...اونم همش شونه باال ارنیچرا به اونا نگفته بود که لباس ب

 مارو با ادا اصوالش خندوند.... یو کل رونیب

 یِبا حوصله ِفر کردم...فرا یشگیبارِ هم هیکنم و موهامو مثلِ دو سال  جادیتو خودم ا یتحولِ خفن هیگرفتم  میتصم

موضوع چشمم  نیار به خاطرِ اب هیبهداشت تو چشمم گذاشتم...آخه  تیعالمه رعا هیبرداشتم و با  ممیدرشت....لنزِ مشک

 یدیجد یِلنزا نی....اختیریکرده بودم و همش از چشمم اشک بود که م دایپ تی....به نور حساسدیعفونت کرده بود اونم شد

 ممیتقس یبه چند قسمتِ مساو شیمهربون ی....با همه زارهیمامان ازشون خبر نداره اگه بفهمه زندم نم دمیهم که خر

 یمشک ملِیر عالمه هیبورم  یِکردم و به مژه ها یچشمم هم مشک نییپا یگوشه  دمیخطِ چشم کش هی...با مداد کنهیم

خواستم بزنم که منصرف  غممیگفت لنِزش سگ دار بود....ُرژ قرمزِ ج دیزدم...چشام سگ دار شده بود المصب!البته با

از حد به چشم  شیچشمم ب شیته بودم اراهم که گذاش یداشتم...مخصوصا با لنز شیاز حد آرا ادیز ینطوریشدم...هم

برم  ذارنیمامان و بابا نم نیرنگِ پوستم....ا نیمن عاشقِ ا یعنیخوب رو پوستم نشسته بود... یلی....کرمِ برنز هم خخوردیم

که  ینخ یوه اقه یِبستم....مانتو یبزرگم از باال ابشار پسیروزگار!....موهامو بستم و البته کامل نه...فقط با کل یبرنز کنم هِ 

....شالِ دمیپام کش یپاشنه  رِیو قسمتِ پشتِ شلوار رو ز ونچسب هیکش هیشلوارِ مشک هی...با دمیداشت رو پوش ییطال رِیزنج

بود اما اگه از  نیسنگ پمیت ننیکه مامان و بابا منو نب زدمیم میاز خونه ج یطور دیسرم انداختم...فقط با یِهم رو موینخ یِمشک

 ....شدیم نیسنگ میگرفتیشال سر کردنم فاکتور مموهامو طرزِ 

 .کردیگشاد بهم نگاه م یِتخت نشسته بود و با چشا یِباز کردم و به بچه ها نگاه کردم...ماهک رو شموین

 ندا بده... هیبه ما  میبر میخوایم یعروس انایاح-ساغر

لنز گذاشتم  هیمن فقط موهامو فِر کردم و  ابان؟بیکنینگاه م ینطوریبزنم...درضمن چتونه چرا ا پینه خوب دلم خواست ت-

 ....نیکرد شیارا شتریشماها که از من ب

 از سرم عبور دادم و رو شونم انداختم.... بیداشت رو اُر یمشک رِیکه زنج مویو نازکِ قهوه ا کیشکلِ کوچ لیمستط فِیک

 ....رونیب زنمیکچال من زودتر از خونه م-

 خنده: رِیزد ز مهسا

 نه؟! یخانواده عبور نکن لترِیف رِیاز ز یاخویآها م-

 باز کردم: شموین

 اوهوم...-

در  یاومدم....وقت نییبودن رو برداشتم و و اهسته اهسته از پله ها پا یسوخته مخمل یپاشنه بلندم رو که قهوه ا یِکفشا

....مشکلِ  گفتنیبهم نم یزین و بابا چ....البته مامادهیبهم نم ریگ یشکیه گهید شی...آخدمیکش قینفسِ عم هیکردم  چیخونرو پ

که چشمم  یبود...آخه موقع دهیاونم به خاطِر خودم بود...چشمِشون ترس شدیبپا م یامتیق دنیدیمن لنز بود که اگه تو چشمم م

 ....رفتمیتوو خونه راه م یدود نکیبودم که روزا با ع زونیعفونت کرده بود انقدر وضعم خراب بود و از نور گر

 خنده.... رِیزدن ز یاومدن ِپق رونیکه از خونه ب ها بچه

 چتونه؟-

 گفت: دهیبر دهیبر ساغر

 خونه! یگردیتو برم میمامانت گفت بهت بگ-
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 !دن؟یفهم یچطور یوا یا-

 زد تو کلم: مهسا

 !ایسادیوا یریتصو فنیآ یِ ابله جلو-

 و گفتم: دمیکوچه دو یِسرعتِ جت سمتِ ابتدا به

 خراب کنن... ونمویاالن دکوراس نینشدن و نخواستن هم نمویتا پش دیبدو گهیخب د-

 تو انگشِتش تکون داد: چویبرگشت و سو قهیو ماهک بعدِ چند دق نایماهک ا یخونه  میبا دربست رفت اول

 اونو اوردم... چهیماهان تو کوچه پارکه ...سو نِیباالس...اما ماش سکِشیر نگهیبابا تو پارک نیماش-

 با استرس گفت: ساغر

 ...یپشتِ تانکم اونطور کنمی....احساس مترسمیبا پرادو به رونم؟!م-

 خونه ها.... میندار شتریب نی!بابا دو تا ماشارمیطبقِ درخواستت م نیسفارش بده واست ماش زمیعز-ماهک

 :دیکش غیاز ماهک گرفتم که ج زیر شگونِین هی

 !؟یاریدر م یباز یانداختم تو چرا وحش کهیکثافت من به ساغر ت-

 !؟یکرد یخاک برسر یِکارا یاالن رفت دمینفهم یشما فکر کرد-

 ...ومدیبهش م یلیگذاشته بود و خ یدور مشک یبه چشاش اشاره کردم....کثافت لنزِ طوس و

 دوستِ نابابه... رِ یشدم...همش تقص ییهوا زیمن ن یخب تو گذاشت-ماهک

 بغلِ ساغر انداخت: چویسو عیسر بعد

 فاتحم خوندس.... شهیم داریاز خواب ببدو ساغر االن ماهان -

 ....فهمهیم گهیکه دو سه ساعت د نی...امیباش رونیتا شب ب میخوایخب ما م-مهسا

 که دعوامون نکنه.... مییشما یاون موقع به پشتوانه -ماهک

 و مهسا بهمون چشم غره رفت دمیخند زیر همه

 رو روشن کرد  نیعالمه سالم و صلوات ماش هیبا و مهسا کنارِ ساغر نشست....و ساغر  میو ماهک عقب نشست من

به اسمِ مهسائه اما اخر  شهیمهسا....البته هم بِیرستورانِ توپ مهمونِ ج هیبعدِشَم  میپاساژ ها رو بگرد میبر میگرفت میتصم

 ...کننیم ی...انقدر که سرِ پول دادن مسخره بازدمیرو م کماشونیسر منه بدبخت پولِ ش

 ی....آخه محمد شماره دیاریدر ب یمسخره باز دیحق ندار دیکه شماها اقا دار مینداختیم کهیغر و مهسا تبه سا یماهک هِ  با

 ساغر رو ازش گرفته بود.....

 میدیخر زیعالمه چ هیاما اخرسر  میدر اورد یو مسخره باز میکرد تیو چقدر اذ میشده بود یفروش شیماهک واردِ لوازم ارا با

که  دیپرسیم شایسوالِ فوق العاده ُجک در مورِد لوازم ارا هینفس بکشه ماهک  ومدین مرده بود...تا مو فروشنده که از دستمو

 ....دیخندیکِر م رجواب دادن کِ یِبه جا یفروشنده 

تختمون کمه ...فقط  هیما  دی....کم کم که فهمدهیپرس یسوالو جد کردیبار که ماهک سوال کرد بدبخت مونده بود فکر م نیاول

رو واسش فراهم کرده  یعیطب یِ....شاددیخندیبازم م د؛یجواب بد دیخندیبابا اقا چرا م یا گفتیو هرچقدر که ماهک م دیندخیم

 ....دیشد میبود

 رو که گفت ...ماهک گفت: متیق میبود دهیکه خر یزیموقع حسابِ اون خروار چ آخرشم

سه چهار سال به عمرت  هی یما االن به اندازه  یدونی!مشه؟یمبا هر خنده و لبخند سه روز به عمرت اضافه  یدونیآقا شما م-

 !د؟یند فی!واقعا انصافه تخفم؟یاضافه کرد

 میاز مغازه اومد ی....اما وقتنییبکشه پا متایانقدر از ق میکردیداد که دهنمون باز موند...اصال فکر نم یفیتخف هیهم  فروشنده

 زده بود.... لشمیپسره توش بود و اسم و فام یاره کاغذ در اورد که شم هی کیپالست سهیاز ک رونیب

 !خوردیاز کجا آب م فیتخف نیبگو ا-ماهک

 محض! هیاوهوم پاچه خوار-

و مغازه دار شماره  میبود که رفته بود یمغازه ا نی!آخه چهارمدیخانوم وارانه برخورد کن کمیکه جلفا؛  حتینص یو مهسا کل ساغر

با همه راحت  شهیقصد و غرض بود و چون هم یب شییما خدا یِایخب تمامِ مسخره باز یه....ولاز خند میمرده بود یعنیداده بود!

 کمیتا  میکردیم کیشده بود رو هم شر رهیکه بهمون خ یمغازه دار نمون؛یب یِها یاز مسخره باز یتو بعض میکردیبرخورد م

 اونا جنبه ندارن به قوِل ماهک به ما چه! گهیبخنده طرف...د

 دفعه گفت: هیچک کرد و  شوی..مهسا گوش میکه شد نی..... سوارِ ماشمیدر اورد یمسخره باز یکل 1 ساعتِ تا

 اوه اوه...بچه ها ماهان اِس داده...-

 باز گفت: شِیبا ن ماهک
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 گفته؟! یچ-

 نگاهِ خصمانه به ماهک انداخت و گفت: هی مهسا

 ....رمیاموش کرده تا نتونم حالشو بگخ شویگوش کشمشی!گفته به اون ماهک بگو من میدونیخودت که م-

 گفت: عیسر ماهک

 هدر دادم.... یانرژ یلیمن گشنمه خ میغذا بخور میبر ستین یفوش بده!خب مشکل تونهیبه تو هم که نم-

 نجای...امیذوق کرد ی...کُلمیدی....به رستوران که رسمیدیخندیماهک م یِها یالیخیمهسا و ب یِ و ساغر به چشم غره ها من

وقت بود که نرفته  یلیو االن خ میرفتیبار با بچه ها م کی....هر دو هفته میولو باش شهیهم نکهیقمون بود....البته نه اپاتو

 .....میبود

 زمونیپسر سمتِ م هی.....مینشست یعالمه مسخره باز هیو با  میانتخاب کرد زیم هی...میو خنده واردِ رستوران شد یشوخ با

سفارش دادن هممون هم  جاتیو مهسا و ماهک هم سبز میسفارش داد ی...من و ساغر پپرون رهیاومد تا ازمون سفارش بگ

 شد و گفت: رهیزد و به چهره هامون خ یند....پسر لبخمیخواست ینیبزمیبا س یقارچِ سخار

 گه؟یامرِ د-

 خانومانه گفت: ساغر

 ینه مرس-

 شد و گفت: رهیتو چشمام خ پسره

 !؟یخواینم یدنینوش-

 انداخت: هکیت ماهک

 ....دنیاقا فقط از شما پرس نکهیمثلِ ا یال-

 خنده...پسرِ خندش گرفت... رِیتا نزنم ز دمیگز لبمو

 ...نیاریهم ب کیکوچ یفقط چهارتا آب معدن ینه مرس-

 به پام خورد. زیم رِیاز ز یلگدِ محکم هی

باال اومدم!اُه  نطوریه بود نگاه کردم و همرو گذاشت یکه صندل یکنارم گذاشته شد...متعجب به دست یصندل هیموقع  همون

 من! یِ خدا

گذاشت مچِ دستمو که  میرو که کنارِ صندل یبرجسته شده بود صندل شیشونیکه رگِ پ یفوق العاده قرمز در حال ی افهیبا ق ریام

 گذاشته بودم گرفت و رو به محمد که کنارش بود گفت: زیم یِرو

 منم سفارش بده.... یِ محمد برا-

 کنه دیتول یبد یِو صدا نیکه روش نشسته بودم ولو بشه رو زم یکه باعث شد صندل دیدستمو کش عیسر بعد

تازه به خودم اومدم و با اخم تقال کردم و  میاومد رونیاز رستوران ب ی...مات مونده بودم....وقتدمیکشیدرِ رستوران م سمتِ

 گفتم:

 ورده؟!چه طرزِ برخ نیبزرگوار ...ا یِاقا دیدستمو ول کن-

 باهاش قهر باشم... خواستمیسرم م رِیخ یعنیبودم..... یاز دسِتش حرص یمهمون هیقض از

 و داد زد : واریکوبوندم به د تیبا عصبان میدیبه تهِ کوچه رس یکنارِ رستوران برد و وقت کِیبار یمنو کوچه  عیسر

 چه طرزِ برخورده!؟هان؟! نیکه ا-

 که وسطِش بود باعث شده بود چهره هامون مشخص باشه.... یرنگ یم نورِ مهتاببود فقط چراغِ ک کیتار کِیتار کوچه

...با خوردیداِغش تو صورتم م یِشد....نفسا رهیشد و تو چشام خ کیدو طرفم گذاشت و بهم نزد وارید یِسرعت دستاشو رو به

 گفت: یپُر از حرص یِ صدا

 ...کنمی....من ....توجه ....مکنمیبهت توجه هم م زمیب باشه عزبهت توجه کنن؟!خ یعنی!؟یچ یعنی رونیب یوضع اومد نیبا ا-

 خواستیم ری.....امزدیجملرو بخش بخش و آمرانه!....کامال روم خم شده بود....قلبم تند تند م هیمحکم گفت بق یلیرو خ من

 کار کنه!؟ یچ قایدق

 و گفت: دیشته بودم رو گرفت و اهسته کشگذا رونیشال ب یِدرشِت موم رو که از کناره ها یِاز فرا یکیانگشتِش  با

 ....یخوشگل شد-

 حبس شد! نفسم

 

تو چشام  یبیحالتِ عج هیصورتم نگه داشت و با  هیمتریلیکنم....صورتشو م یحرکت تونستمیمسخم کرده بود...اصال نم صداش

 رانه گفت:آم دیمالیو همونطور که صورتشو با کفِ دستِش چند مار م دیشد و کالفه سرشو عقب کش رهیخ
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 پشتتو بکن....-

تر از قبل تکرار  یعصب ری...امدیبود به ذهنم رس یفکرِ منف یپشتمو بکنم؟هرچ ی!خاک برسر واسه چدیحسِ خوبم پر ی!همه ها

 کرد:

 پشتتو بکن؟! گمیمگه نم-

 د....و روشنِ کوچه خُفناک شده بو کیکه داشت واقعا تو اون تار ییبود...مخصوصا با تنِ صدا یبد عصب صداش

 خودش اورد... کِیمنو نزد کمیشدم...سمتم اومد و شونه هامو گرفت و پشتمو کرد و  رهیحرف بهش خ یب

 فاصله گرفته بود...متعجب از حرکِتش باالخره زبونِ مبارکم باز شد: واریپشتم بهش بود واز د کامال

 ؟یبکن یخوایکار م یچ قایاالن دق-

 !زیبکنه!تو بگو وجدانِ عز یا گهیمن باشه و فکرِ د یِجا یکس شهید....نه اخه مگه مکردم شالم از رو سرم برداشته ش احساس

 !یبکن یخوایکار م یچ یرعلیام-

 در همون حال گفت: زنهیکردم لبخند م احساس

 ....ریکارِ خ-

 یخفه ا غِیکرد و باعث شد ج ریگ ِنشیاز رو موهام برداشته شد و چنتا تارِ موم ب پسمیلحظه احساس کردم کل همون

 حرکتِ دستِش متوقف شدو گفت: عیبکشم....سر

 نه! ایکرده  ریموت گ نمیبب تونمیخب انقدر گُلِ سِرش بزرگه نم-

 من... یِاخه اقا تو رو چه به دست زدن به مو-

 خواستم برگردم و ادامه دادم: عیسر بعد

 ...شهیعفت مفت پَر م رسهیسر م یکیشالمو بده االن -

 و گفت:هامو سفت گرفت  شونه

 ینداره...هرک یرستوران کار هیکه توش سه تا خرابه هست و سِرش  یبنبست یتو کوچه  یانقدر وول نخور دختر..بعِدشَم کس-

 نداشت با وضعِ االنِت... یفرق یهم که بود یسمِت رستوران...درضمن اون وضع رهیراست م هی نطرفایا ادیم

 کردم و گفتم:بد انداخت...به قسمتِ اخر حرفِش توجه ن کرویت

 و اومد! یدیاوهوم حاال د-

 گفت: یکردم صداش مرموز شده و با بدجنس احساس

 ...کننیخودشونن که به ما توجه نم یِمطمئن باش دو نفرن و اونقدر غرق در کارا ادیب یخب اگه کس-

 بحثو عوض کردم: عیعفته....سر یچقدر ب نیخدا ا یلحظه کُپ کردم...وا هی

 !؟یکنیم یبا موهام باز یکه دار شهیم دتِیعا ینه االن چ-

 به تو چه...-

 سوزهیناکجا ابادم م فهمهیم شتریب ینطوریمثلِ خودم بچگونه جوابِ سواالمو بده...احساس کردم ا خواستیم انگار

 توو جام وول خوردم: تخس

 خودمه... یِمو-

 ...نمیکه برجسته شده بب تویشونیپ یِرگِ رو ماهک خاک شه واسه خنده هات ...کثافت خب بزار برگردم یاله یی...وادیخند

 شدنِ موم متعجب گفتم: دهیکش با

 !؟یبافیموهامو م یدار-

 خفم کرده بود.... خوردیوقتا به کتفم م ینداد...از تعجب همونطور ساکت موندم...حرکتِ دستاش که بعض جواب

 :دمیاز کنارِ گوشم شن صداشو

 کار نکردم که موهات خراب شه... هیبازِش کرد... شهیاحت مر یخودت گره زدم ول یِبا موها نشوییپا-

چند  زونهیبازم او دید یشدمو بهش بست و وقت سیگ یِداده بود رو برداشت و موها ریمانتوم گ یلبه  یِ که رو پسمویکل بعد

 وقت.... هینکنم غش  یخدا چقدر تفاهـــــــــــم...من امروز از خوش ی...مثلِ خودم...وادِشونیچیپ پسیدور، دورِ کل

نگاه بهم انداخت...زهرِمار کثافت  هی یتیسرم گذاشت و اهسته برم گردوند و با نارضا یِاز دستم گرفت و اهسته رو شالمو

 ....یبد لمیلبخندِ گل و گشاد تحو هی دیاالن با

 و گفت: دیکش دستمو

 ...رونیب یایادم نم یتو کال مثل-

 کردم: اخم

 ...رونیب امیمثلِ آدم م میلیمن خ-
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پسر جوونه  شخدمتیراست سمتِ همون پ هی میبر زیسمتِ م نکهیا یِ...اما به جامیراست واردِ رستوران شد هینداد و  جوابمو

 :دیرفت و با اخم پرس

 کجاست؟ تونیبهداشت سِیسرو-

بچه ها رد  زِیم یِز جلو...ادیتر از قبل دستمو کش یعصب رینشون داد و ام ریرو به ام ییجا هیشده بود،  رهیکه به من خ پسر

و دستاشو جلوش به حالتِ  دیکش بیصل هی نَشی....ماهکِ لوده رو سشدیگنده تر نم نیدروغ نگم چشاشون از ا یعنی....میشد

 خنده.... رِیکه مهسا و ساغر و محمد از اون حالت در اومدن و زدن ز دزمزمه کر یچ دونمیدعا قفل کرد و نم

 :دمیواست وارد شه که دستشو کشخانوما رفت...خ سِیسرو سمتِ

 خانوماس... یِاقا محضِ اطالع برا یه-

 ...دونمیم-

 نهیی...سمتهِ اشمیخوشحال م یبهداشت سیتو سرو نهییباز شد...کال از ا شمی......نمیحرف در رو باز کرد داخل شد نیا متعاقبِ

 نهیرو دست به س ریسفت شد ام یسفت تر بشه و وقت جابه جا کردم تا یکم پسممیو کل رفتمیهام ور م یرفتم ...داشتم با چتر

 شدم گفت: رهیبهش خ دید ی....وقتدمیپشتم د

 ...اریدر ب-

 !و؟ی!چن؟یا ایخدا...من منحرف شدم  ای

 لبخند زد و گفت: هی کنمیمثلِ منگال بهش نگاه م دید یوقت

 ....اریلنزاتو در ب-

 جبهه گرفتم: عیعمرا من عاشقِ لنزامم...سر نه

 ...ینطوریموهامم مثلِ قبل کنم ...دوست ندارم ا خوامی....تازه میداد ریعمرا..اصال چرا تو انقدر به ظاهرِ من گ نه ،-

 !یکنیگوش م گمیمن م ی...االن هرچستیبه دوست داشتنِ تو ن-

که  ستی!رو ن؟یکردن یباز یبشر پارت نیواسه ا یدادیرو به بنده هات م یکه داشت یموقع قایچاکرتم دق ایباز موند خدا دهنم

 ...نهیواسه قزو دمیسنِگ پا کاشونه!ها؟!شا

 خوامینم-

 ابروشو باال انداخت: هی

 ...ارمایکار نکن خودم انگشتمو بکنم تو چشت در ب هی-

 برگشتم سمتِش و گفتم: عیسر

 !؟ی...به چشم و چالِ منم کار داریقاتلِ ، جان-

 دهنم گذاشت و گفت: هیدستشو جلو عیسر بکشم که غیشد...خواستم ج کمینزد دانهیقدم تهد هی

 ...میبر اریدرب عی...سریاریدر م یباز یاروم...چرا انقدر کول یهِ-

 :دمیبرچ لبما

 ....وردمین شوییاخه جا-

 جا... نیهم میندازیم اریاشکال نداره در ب-

 دوِسش دارم... یلی...خخوامینه نم-

 ....ارمیدر مخودم  یاریبا من کلکل نکن الناز...زود باش..در ن-

 

 

ذره جَنَم  هیگرفتم و همونطور پُر از بغض لنزامو در اوردم...خاک برسرت الناز  یگفت که الل مون تیو با عصبان یجد اونقدر

تو چشم خوب  کردیواسه خودم....اون انگشتشو م کنمیذره م هیذره  هی یذره...اَه خفه شو هِ هی...یذره غرور ندار هی....یندار

 یزدیم ییتوجه بهش، از دستشو یِ!...خودم جوابِ خودمو دادم....خب ابله به جاوردم؟یمثلِ بچه ادم در مخودم  ایبود 

 انگشتاش رو مچِ دستم هست.... یِها..هنوز جا شترهیزوِرش ازم ب نکهی...مثلِ اشدی...نمرونیب

لنزارو از کفِ دستم  رینجار با خودم بودم.....امو در حالِ کل کردمیکه کفِ دستم بودن با بغض نگاه م یبه دو تا لنزِ مشک همونطور

!خودت شور؟ی....کثافت...چرا اون کثافت ،النازِ بهیگر رِیز زدمیچشمم نبود بلند م شِیبرداشت و سطلِ اشغال انداخت...اگه ارا

 ....یکرد گوشکثافت که زود حرفشو 

 عیسر ریام دمیلحظه د هیشد فقط  یچ دمی....اصال نفهمبودم دهیلبخند زد که تا حاال ازش ند هی...کردمیبغض بهش نگاه م با

 و زمزمه کرد: دیبود رو بوس مینیاستخونِ ب یِچشمام که رو نِیب یسرشو جلو اورد و فاصله 

 ...ییبابا یاالن خوشگل تر شد یول-
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شدم که دستمو  رهیکه مهربون شده بود خ ریام یِبه چشما جیگ نطوریبود؟!هم یچ گهیاخرش د ییبابا نیتر شدم؟!ا خوشگل

گشاد به درِ  یِکه متعجب و با چشا میدی...اما به محِض باز کردنِ در دو تا دختر پشتِ در د میاومد رونیب ییگرفت و از دستشو

 ...کردنینگاه م ییدستشو

 ....ووننایمردم هم د وا

تازه اورده بودن براشون....اره که  تزاهاشونیرو پ فتهیبود فکشون ب کیبچه ها...ماهک و ساغر و مهسا نزد شِیپ میرفت

 یعنیشده بود... رهیخ ریکه داشتم کجا!...اما برعکِس اون سه تا محمد با لبخند به ام یا افهیکه اومدم کجا و ق یا افهیخب...ق

 شده.... ریلبخند داشت که گفتم عاشقِ ام یدر حد

 :دیجو رو دستش گرفت و پرس ریخودِ ام باالخره

 !د؟یکنیمکار  یچ نجایشما ها ا-

 گفت: عیسر مهسا

 !د؟یکنیچه کار م نجای....شما اگهی...الزم بود دمیبود دهیپوس ی...کلمیبگرد میماهان اومد نِیبا ماش-

دستمو گرفت و فشار داد که  زیم رِیکردم...مهسا از ز سیشد...من به جاش خودمو خ رهینداد و با اخم به مهسا خ یجواب ریام

حاال من واسه خودم «...بخدا دونمینم» یعنیدستشو فشار دادم  منم«کنه؟ینگاه م ینطوریچرا ا نیا»که  نیا یعنیمنظوِرش 

موارد  نیتو ا وشیکیکرده...اخه ا ریواسه خودش تعب گهید زیچ هیکردما...کلنگ از فشارِ دستِ من حتما  ریتعب ینطوریا

 من و ماهک در حدِ حِدش بود! هیصفره...فقط تلپات

..البته بعدِ  میبگرد کمیو  میبخور رونیدادم شام رو ب شنهادیپ ریبه ام نیواسه هم میداشت یته کننده اخس هیروزِ کار-محمد

 شام ....که شما....

 :دیو نگاشو از مهسا برداشت و با اخم از من پرس دیوسطِ حرفِش پر ریام

 ماهان؟! نیماش-

 شد..... شتریکه اخمِش ب گفتم یاوهوم هیبا دهنِ پُر  خوردمیم مویکه داشتم پپرون همونطور

 !د؟ینامه دار یمگه گواه-

که تو دهنِش بود رو بپاشه  یبود نوشابه ا کیلحظه هوا واسه هر چهارتامون کم شد...ساغر که نزد هی دیپرس نویتا ا یعنی

 !ینیشبیپ یجا داشت بزنم رو شونش بگم مرس یعنیجلو دهِنش گذاشت! یدستمال عیمحمد سر یول رونیب

حرکت  ریسرشو سمتِ ام عیاونقدر سر ری...مهسا هم بعدِ حرفِ امشدیو جلو دهنِ ساغر نگرفته بود صورتِ من نوچ مدستمال اگه

بود تو هوا معلق  تزایاز پ یا کهیکه توش ت ی..ماهک هم دستدمیشن یتلق تلق استخوناشو به طورِ واضح یِداد که صدا

 یشکیهم مات شده بودن و ه نایا یبود و همه  دهیذا بشدت تو گلوم پراومد...غ مفقط من بودم که خطرِ مرگ سراغ یموند...ول

!داشتم خفه گن؟یهم دوست م نایواقعا به ا یعنی....اخر سر خودم با چند قلپ نوشابه ،مرگ رو از خودم دور کردم...ومدیکمکم ن

 !شدمیم

 حوصله از اداهامون گفت: یب ریام

 !د؟یدیجولون م ابونایو تو خ دیداریبرم نیماش یبا چه اجازه ا دیندار یوقت-

 گفت: ریسر به ز ساغر

 بلدم... یمن رانندگ-

 و گفت: دیکش یکالفه پوف ریام

 از شما انتظار نداشتم ساغر خانوم....-

کارمون رو  نایبه مامان ا ریمظلوم باشم تا ام دیرو فراموش کردم و اصال حواسم نبود با تیلحظه موقع هی....دیلبشو گز ساغر

 گفتم: عیده ...سرگزارش ن

 !؟یاز ما انتظار داشت یعنی؟یچ یعنی-

 به من گفت: توجهیب

 از مهسا خانوم هم انتظار نداشتم... -

 در اوردم: اداشو

 هم انتظار نداشتم... شونیاز ا-

 با حالتِ خودم ادامه دادم: عیسر بعد

 !رهیم ییاز من و شما انتظاِر باال یعنیکه افتاد؟! شاالیا زمیماهک جون عز-

 ....دی..اما محمد که دعوا نشده بود بلند خنددنیخند زینشست و بچه ها ر ریام یِلبا یِرو یقیعم لبخندِ

 ....نهیشیم نتونیموقع برگشت محمد پشتِ ماش یول-
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 محمد رو به ماها گفت: می...شاممون رو که خوردمیحرف نزد چکدوممونیقاطع گفت که ه اونقدر

 ...امیاالن م دیسوار ش دیبر-

 گفت: عیسر ریما

 ...هیکی رِمونیمس رسونم،یرو خونشون برسون...من الناز رو م هیتو بق-

هم  ریبفهمم...ام شوینتونستم معن کنمیچرا هرکار م دمیفهمیداشتا...اما نم یخندش معن یعنی....دیجواب خند یِبه جا محمد

 نداشتم... گهیجنگِ د هیصال حوصله تو پول دادن نکردم...ا یپشتشو به محمد کرد و رفت سمِت صندوق....اصرار

 :دمیبودم شن سادهیکه کنارِشون وا یزیاز م ییلحظه صدا همون

 اره خوده دخترس...-

 کارِ باشه... نیا خورهیبهش نم زنهیکه بچه م نیا یگیدروغ م نایم یوا-

 حرفاشونو.... دمیبابا خودم شن-

بودن که  ییر هم دور نبودم تا نتونم حرفاشونو بشنوم...همون دخترانبودم اما اونقد ِکشونینزد ادیکردم...ز زیسمتِ م نگامو

 بودن... سادهیوا ییپشتِ دِر دستشو

 حرفاشونو گوش کردم... هیبق

 من! یِ رستوران؟!اوه خدا ییتو دستشو یعنی-

.دندونامو رو هم رو مرور کردم...دستام مشت شد.. میزد ریبا ام ییکه تو دستشو ییلحظه حرفا هی...دمیمنظورشونو فهم عیسر

 :دمیرو از کنارم شن ریام یِفشار دادم...همون لحظه صدا

 ...میبر ایب-

حرف بزنن....با حرص  ینطوریاون بود که چنتا ادم بخوان در موردم ا رِیبود...همش تقص ریام رِ یگرفته بود....همش تقص دستمو

 و گفتم: دمیکش رونیدستمو از دستاش ب

 م...هات متنفر ییاز تو و زورگو-

در  ینطوریکرده بودن که ا یچه فکر شوریب یِاز رستوران خارج شدم...اون دخترا عیحرفو زدم...سر نیچرا ا دمینفهم اصال

جور  یخاله زنک یِرو واسه حرفا تیموقع نیکه ا ریکوته فکر متنفرم..از ام یِ...از ادمازدنیحرف م شناختنیکه نم یموردِ کس

 واسه ... ییدستشو رونِ یب تونستیراحت م یلیکرده بود متنفرم...خ

 سمتِ در عقب رفتم و باز کردم و نشستم....محمد با تعجب گفت: عیماهان روشن شد...سر پرادوئه

 ؟یرینم ریمگه با ام-

 نه گفت کار داره!-

رو  نیف ماشحر ی...که محمد بومدیم نیداشت سمتِ ماش یبرزخ ی افهیق هیبا  رینگاه به درِ رستوران کردم...باز شد...ام هی

 ... فتهیچشمم بهش ب خواستمینشده بود....خوشحال شدم ...نم ریحرکت داد....اصال متوجه ام

باال  یراست طبقه  هیدر رو باز کردم و  دیکردم و با کل یاول ازشون خواستم من رو برسونن...با بچه ها خدافظ حوصلهیب

و  دمیکنم....رو کاناپه با همون لباسا دراز کش فیتعر اسیو ال نایاواسه مامان  یادیاز خوش گذشتنه ز خواستمیرفتم...فعال نم

 بود ...اما ... یامروز روزِ خوب دیبغض کردم...شا

پرند  ادِیشد....نه خره واسه تو نبود که...بازم  شتریواسه خودم بود؟!....بغضم ب ریام یِمحبتا ی....همه دمیکش یقینفسِ عم

خودشو پرند اتفاق  نِیبوده که ب یهم اتفاق ییاون بابا دیاسه اون جمله و اون بوس نبود....شاو گهید لِیافتاده بود...وگرنه دل

 زبون اورده.... هافتاده و اون ناخواسته ب

کرده  یباز رینبود...تو تمومِ روز من فقط نقشِ پرند رو تو چشمِ ام یروزِ خوب گهی...نه ددیقطره اشک از چشمم چک هی

 پرند هستِش؟! هیمن شب یِچرا!؟اخه کجا ایشد....اَه خدا شتریبودم....شدتِ اشکام ب

 خوبه.... یلیخ کردمیروز که احساس م نیمزخرفِ اون چندتا دختر...لعنت به ا یِبعِدش هم حرفا ریرفتارِ ام اول

 کردم: زمزمه

 !یو بهش توجه نکن یسیوا ریام یِجلو یتونیو به خودت ثابت کن م ایچرا!؟ب هیالناز خانوم گر-

 !تونستم؟یم

کردم که  هی....اونقدر گرهیگر رِیو زدم ز وردمیروش موند....اما باز دووم ن اهیمانتوم چشامو پاک کردم که ردِ س نِیاست با

 باالخره با خودم کنار اومدم...

 ...کردمیخودمو واسش ثابت م دیکه من النازم نه پرند...با کردمیفرو م ریتو گوشِ ام نویا دیبا
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که فکر کردم نباشه!؟اما نه....حتما  ینطوریبود.....سمتِ تراس رفتم....فکر کردم...ممکنه ا دهیفا یابم ...اما بکردم بخو یسع

 گهیکردم د یو سع دمیدراز کش ونیزیتلو یِرختِ خواب پهن کردم و جلو هیتازه شدم و  یِتراس و هوا الِیخیهست...ب نطوریهم

 ور کنم...از خودم د روفکر  نیا شدینم یفکر نکنم!ول

 خراب کردن... دمیقشنگ روزِ قشنگمو خراب کردم...شا چقدر

 الناز کمتر فکر کن.... ریهمشون بم یِگورِ بابا اَه

 نبود.... یاصال خوابِ راحت یخوابم برد....ول یکِ دمیبه خودم فوش دادم که اصال نفهم انقدر

 هفت فصلِ

 

 

 

 مزاحمو! یِالیفام نیخودم کفن کنم با دستِ خودم ا ی!الهرم؟یو بم واریدمجازم کلمو بکوبونم به  ایخدا آ ی!نه!نه!...وانه

 بود؟! یچه حرف نیالناز؟!ا-

 بود؟! یچه حرف یهان؟چ-

 ؟یکشی!خجالت نم؟یکفن کن یچ یعنی-

 !؟یبلد یاوه!مامان ذهن خوان-

 خنده: رِیزد ز اسیال

 !یبلند گفت وونهید-

 ....میقد یِد...زهرِ مار بچه هم بچه هاش ادیشدتِ خندش ز اسیبلند گفتم و ال نِیه هی

 !؟یبر یخوایخونه بمون!کجا م یمامان جان خب مهمون دار-

 اومد اشپزخونه و گفت: عیسر بابا

 ها! ییالناِز بابا یدرست کن یخوشمزه ا ؟شامِیمونس حاضر-

 اشاره کردم: کلمینگاه به بابا کردم و بعد به کلِ ه هی

 خوشمزه هم باشه؟! نیست به قابلمه زدم که االن انتظار دارد یتا حاال کِ  کلیه نیمن با ا-

 و گفت: دیخند مامان

فوق العاده  یدیکه انجام م یباشه کار شتریب یدیکه انجام م یعالقه ات به اون کار ی...االنم با عشق غذا بپز...هرچیریگیم ادی-

 ...زمیعز می...اره حاضرم برشهیتر م

 !؟یکوفت یِاون عروس یِدنبالِ لباس برا دیربعدا ب شهیخدا نم یمامان!نرو!ا-

 الناز مودب باش....-

 از خونه خارج شد...بابا با خنده رو به من کرد و گفت: عیسر بعد

 !یزینره با عشق!مرگِ موش توش نر ادتی-

 ود انداخت و گفت:به زور تو دستم جا داده ب شنبدیپ هینگا به من که مامان  هی اسیرفت...ال رونیحرف اونم از خونه ب نیا با

 انجام بده! ویکه بخواد با عشق کار خورهیچهره اصال بهش نم نیا یخواهر-

 مامان رو در اوردم: یِو ادا دمیکش یقینفسِ عم درمونده

 ...کننیبشم!بچه خر م یکم مونده بود عاشقِ حمال نمیبا عشق...با عشق!هم-

 گفتم: اسیبه ال رو

 اقا تو! یهِ-

 قدم عقب رفت: هی و دیاز لحنم ترس اسیال

 من؟!-

 ....کنمینشه رو نم ایر خوامیم شمیاقا حساب م نجاینه پس من ا-

 ...دیخند

 ؟یخب حاال من چ-

 و گفتم: دمیبه موهام که پخش و پال شده بودن کش یدست

 رفت... ادمی-

 به هم زد و گفت: دستاشو

 !میکنی...با هم درست مفهیغصه نداره ضع-
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 فسقلرو عشق است! کیمرامِ داداش کوچ شییاخد یژستِش خندم گرفت!ول از

 :دمیرو بستم و پرس شبندیپ

 !م؟یدرست کن یچ اسیال-

 گفت: بامزه

 !نه تو رو خدا...م؟یحرفمو ؟!درست کن یگرفت یجد یعنی یوا-

 :دمیخند

 داره... ومدیتعارف اومد ن-

 !میندار شتریب کیخواهر کوچ هیکه  میچه کن-

واقعا خاک  گهیبازوم بود...نسبت به هم سن و ساالش قد بلندتر بود اما خب د یِ نا نصفه ها نگاه به قِدش کردم که هی متعجب

 !کهیبه من بگه خواهر کوچ نیبر سرم ا

 خنده رِیحالتِ من زد ز از

 درست کنم؟! یمرض...به بزرگتِرت احترام بزار و بگو چ-

 !کیک-

 پِس گردنِش: زدم

 ...گمی!دارم شامو مدونمیمن م یشیتو نابغه م-

 باز کرد: ششوین

 ...اِلشیخیآها...خب پلو که محاله بارِ اول شفته نشه...پس ب-

 من اعتقاد نداره! یِبه مهارتا نمیا

 ، بگو! تونمینم یو که چ تونمیم ینظرِ کارشناسانه که چ یِ!؟بجامیدرست کن یکارشناس چ یِخب اقا-

 گهیها....اوم د خزدهی ینیبزمی...با سیسرخ کن یتونیرفتم...ناگتم مگ ادی...از مامان یکار کن یمن بلدم چ یو ماکارون ایالزان-

 !؟یچ

 دفعه گفت: هیباز مونده بود... فکم

بلد  گهیرو د یکی نیخب ا ی...ولیدرست کن یتونیبدن کتلت هم م رینباشه که بهت گ یهمشم غذا حاضر نکهیآها!واسه ا-

 ...برهیکِفشون م یهم درست کن کی...کستمین

 !ادهیز یلیکه خ نای!ا؟یفرض کرد یمنو چتو  اسیال-

 مشتِ اروم به پهلوم کوبوند: هی

 !میریم شیتا کجا پ مینیبب میحاال شروع کن-

 بچه باشه.... هی خورهیچقدر بزرگ شده اصال بهش نم زمیعز

 میو سرخِشون کرد میکرد یقاط گهید زِیو فلفل دلمه و قارچ و چند تا چ جی...گوشت و ژامبون و ذرت و هومیرو حاضر کرد مواد

که پخته شده بودن  ایالزان یِها هیاما مزشون خوب شده بود...ال دیچکی...ازشون روغن ممیبهشون زد ادیز هی تزایرپیو رُب و پن

 اسیو به اصرارِ ال میبه خرج داد تیخالق هیو  میختیریم تزایپ ریو بازم پن میختیریرو توش م ادو مو میدیچیرو تو ظرف مرتب م

 مالت داشت المصبا.... یشد...ول دیکفم تا یعنیتموم شده بود... ای...کارِ الزان میختیر هیداخلِ هر ال یانسوسسِ فر

 میگرفت میتصم اسیمونده بود که با ال ایعالمه موادِ الزان هی....ختمیصاف رو تو قابلمه ر یِها یجوش اومده بود...ماکارون آب،

 باشن! یموادِ ماکارون

 یقابلمه خال یوقت ختمیبود ر نکیکه داخلِ س یگازو کم کردم و قابلمه رو برداشتم و تو صاف رِ یت شده بود...زها درس یماکارون

 گیکه به عنوانِ تهد ییها ینیبزمیو س ختیهم روغن تو قابلمه ر اسیو ال ختمیر یشد رو گاز گذاشتِمش ...آبِ سر داخلِ صاف

 پاش بلند شده بود...اما باالخره گذاشت.. یِگشتا....البته رو اندیداخِل قابلمه چ میبود دهیبر

 کم اومد! ینیبزمیالناز س-

بودم کردم و  دهیشکل بر رهیکه دا ییازاینگاه به پ هیبشقاب گذاشتم.... هی یِرو رو یابِ سرد رو بستم و صاف رِیش

 نیبار تو خانواده همچ نیکه واسه اولبود! ازیپ گِیتهد گشینصفِ د ینیبزمیس گِیبزار....نصفِ قابلمه تهد ازیپ شویگفتم...بق

 !سکیر یس؛ مر اسی...به قولِ المیکرده بود یکار

 نی...با هم ختیریم تزایپ ریپن عیو بعِدش سر ذاشتیمواد م یادیمقدارِ ز اسیال ذاشتمیتو قابلمه م یکه ماکارون یمقدار هر

 ...میبود ترکونده یعنیبازم مواد مونده بود... یقابلمه پر شد...ول عیروال سر

 که مواد توش بود کردم و گفتم: ینگاه به بشقابِ پُر هی

 !میاریاشکال نداره بعدا دخلشو در م-
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 و کفِ دستاشو بهم کوبوند.... دیخند اسیال

 گذاشتم.... ویها رو تو ماکروو ایبود....الزان شیش ساعت

 ظرفا رو شستم.... عینگاه به اشپزخونه کردم و سر هی یخستگ با

 تمون رو عشق است!سرع یوا-

 ....اسیال ستیدرست کردن ن کیحسِ ک یاره ول-

 بابا یا-

 نکردم... نیدرست کردم اما خب تزئ یشکالت کِیک شبیبابا نداره...پر یا-

 !؟یبا رنگِ خوراک-

 نه! ای میخامه و پودر کاکائو دار نمیبزار بب-

 گفت: عیسر اسیال

 ...دونمیم می...داراریب کویتو برو ک-

 زیم یِرو بزار رو گمیکه م یینایا ارمیرو ب کیباال ک رمیس تا من مپ یاوک-

 باشه-

استفاده  کیکه واسه ک ییکجاس؟!با قلموها یدونیمامانو که م یِبار مصرفا هی فیق نی...پودرِ کاکائو...ایخامه...رنگِ خوراک-

 ....امیبزار تا منم ب ی...زودکنهیم

 باشه...-

 هی...کمکِش کردم و دیرسینم نتیقِدش به کاب اسی...النییاوردم پا موییکاکائو هیاسفنج کِیکباال رفتم و  یسمتِ طبقه  عیسر

 .میکه مونده بود رو برداشت لیوسا یسر

 کردم: میکرده بود نیکه تزئ یکینگاه به ک هی

 !میهنرمند کیما  اسیال-

 !میفرارِ مخ بش دیاره ...با-

 داره؟! یبه هنرمند یچه ربط-

 !حاال!دونمینم-

 خنگه من! یِ...داداش کوچولودمیخند

وقت بود بوق بوقِش در اومده بود...اما من  یلیدر اوردم...خ ویرو از ماکروو ایها رو تو سرخ کن گذاشتم و الزان ینیبزمیس

 م....گذاشت ویظرفا رو به نوبت تو ماکروو هی....تو فر گذاشتم تا واسه شب داِغش کنم .....بقمیبود نیتزئ رِیسخت درگ اسیوال

 کمرمو با دست گرفتم: یحاضر شده بودن و تو فِر گذاشته بودم....با خستگ همشون

 هان؟! الیخیخسته شدم...کتلتو ب یوا-

 ...یکه خودت بلد شمینه...گوشت که حاضره...بق-

 ستمیبابا بلد ن-

 !؟یهست یاخه تو چه طور دختر-

 ...یبگ نویکم مونده بود که توئه رزقل بچه بهم ا نمیهم-

 ،گفتم بهت! گهیخب االن کم نمونده د-

 زهرِمار-

 ...دیخند

 هستن.... ادیز یو ماکارون ایالزان ینطوری...همالیخی...بستمیبلد ن-

 ؟یکارو که بلد نیناگتا رو سرخ کن....ا ایخب پس ب-

 ...یندازیم کهیکه به خواهِر بزرگترت ت یریبم یاله-

 ...دیخند

 ...خندهیواسه من م یزهرِ مار ه-

 ...کمیمن برم بخوابم  ناسیاومدنِ مامان ا کِ یمن خسته شدم..تو سرخ کن..االنم نزد یابج یوا-

 و گفتم: دمیبه سرش کش یدست

 مردِ جوون بابِت کمکات... یمرس-

زود  یلیکه بچس...خ دادیاحساسو به ادم نم نیبشم که با رفتاراش اصال ا کهیداداش کوچ نیا یِمن فدا یزد....اله لبخند

 که رو اعصاب بره.... نینه ا نهیشیکه به دل م ی..اما طورکنهیه رفتار مبزرگون
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 گفت: میکه درست کرده بود ییغذاها دنِیحالِ ناگت سرخ کردن بودم که مامان اومد و با د در

 ....ینباشن و همه بتونن درست کنن اما گُل کاشت یخان یِغذا دیدختِر گلم...شا نیافر یوا-

 از اولِش کمکم کرد... اسیمن تنها نبودم..ال-

 بوس کنه....داد زدم: اسویال خوادیم دونستمیو سمتِ اتاقمون رفت ..م دیحرفم مامان تعجب کرد اما بابا خند نیا با

 اقا اول من!-

 و منو بوس کرد و گفت: دیخند مامان

 !؟یحسود-

 ...زننیچه حرفا که مردم نم بتای!وا مص؟ینه مامان جان!من و حسود-

 یرو هم دعوت کردم...انگار یعل ری...خانومِ بزرگوار و امیایبه خودت برس...شلخته ن کمیس نشو...برو لو گهیخب د-

 ....انیو قبول کردن ب وردنیبهونه ن یدخترشون اومده....ول

 بدم؟!چه کاِرش کنم!؟ ؟فوشِشیداشته باشم؟!عصب دیبا ی!؟چه برخوردادیم ریرفتم..ام وا

 در رو زدن... زنگِ

 باز کن الناز جان... برو در رو-

 رفتم و دستمو تو موهام گرفتم و چنگ زدم و در رو باز کردم... نییِاف اِف...از پله ها پا یِبودم به جا ریکه درگ همونطور

 سالم دخترِ گلم...-

 ....انیها...االن عمو و عمه هم م مهیخاک برسر ساعت هشت و ن هیچ عیاومدن!سر عیخانومِ بزرگوار بود!چقدر سر یوا

 داخل.. دییسالم خاله جون...بفرما-

 باهاشون نبود!وا خاکِ عالم مامان که گفت دخترِ خانومِ بزرگوار اومده! ی!دخترریدر کنار رفتم....خانومِ بزرگوار بود و ام یِجلو از

سمتم  ری...امکردیم یرس...خانومِ بزرگوار دمِ در داشت با مامان احوالپسادیقدم ازم دور شدو وا هی ریدر رو بستم....ام الیخیب

 برگشت و با لبخند گفت:

 کدبانو خانوم چطوره!؟-

 جواب بدم: یگرفتم اخم کنم و جد میباالخره تصم ادیز هیری!با درگستادیا قلبم

 باال... دییممنون.بفرما-

.در رو که بستم بهش باال رفتم.. یخودمون طبقه  یخونه  یِازش جلو زدم و به جا رهیباز مچِ دستمو بگ نکهیقبل از ا عیسر و

 بکشم غینگاه به خودم انداختم....کم مونده بود ج هیدادم... هیتک

انجام داده  اسیکه موقع درست کردنِ شام با ال یباز فیاشپزا شده بودم و با اون کث هِیچه وضعشه!شب نیبرسرت الناز ا خاک

 و خامه بود.... یپر از روغن و رُب و رنگِ خوراک شبندیپ یهمه  میبود

بود...خندم  اسیال کِیشکِل دستِ کوچ یخامه ا یِطرفِ صورتم جا هی....ستادمیا نهییا یِ....سمتِ اتاق رفتم...جلویوا

 بودم! یگرفت...چه وضع

 «کدبانو خانوم!»افتادم ریحرفِ ام ادِی

 شُل شد.... شمین

 

 یو مشک دیسبز و سف یچارخونه  یمردونه لباسِ  هی کردمیرو تکرار م ریام یجمله  یرلبیکمدم رفتم...همونطور که ز سمتِ

هم  یکمیو  دهیمداوم رنِگش پر یِبه خاطرِ شستنا نکهی....با ادمیخاطره سازم رو پوش هیمشک نِیانتخاب کردم و با شلوار ج

وشم لباسا رو بپ نکهیندارم....قبل از ا گهید یمشک نِیدور...مخصوصا که ج ندازمِشب ادیجوره دلم نم چیشده اما ه دهییسا

 صورتمو شستم.....

 موهامم باز گذاشتم.... ی هی....بقختمیموهام جدا کردم و تو صورتم ر ی هیاز بق هامویچتر یمحو کردم و با تِلِ مشک شِیِارا هی

رفتم....خواستم در رو باز کنم که احساس کردم زنگِ در رو زدن....پله ها رو دو تا  نییپا یهمون لبخندِ ژکوند سمتِ طبقه  با

خانومِ خوب همرو به داخل دعوت  هیرفتم و عمو و عمه و خانوادشون رو پشتِ در بودن...لبخند زدم و مثلِ  نییپا یکی

لبخندِ ژکوند  ینطوریاستقبال نه ا ومدمیوقت من نه م چیدروغ نگفتم...اخه ه بودشده  دیبگم کَِفشون تا یعنیکردم....

 ...شدمیمامان تو جمع شوت م ی لهیاز اتاقم به وس ومدنیکه م نیساعت بعد از ا کی شهی..همدادمیم لِشونیتحو

سالم کردن...بعدِش عمو و زن  کردیباز ازشون استقبال م یِوشوهرش اول از همه سمِت خونه رفتن و به مامان که با رو عمه

تکون  کیسرِ کوچ هیسالم بهشون ، پشتِ چشم نازک کردم و  یِبستم و بجا شمویعمو ....نوبتِ فرناز و ابوالفضل که شد ن

 دادم....
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با دست نگار  سادنیدو طرفم وا نیو نگ نیگفت و همون کله هم تکون نداد و داخل رفت....بعد از رفتنِشون ارم شیا هی فرناز

 تا زودتر پله ها رو باال برن. دادنیو ارمان رو هول م

 برگشت و گفت: نگار

 گفتم... یمن کِ نی...ببارهیامشب باباتو در م-

 !؟یگرفت ریتاث نینبودم از نگ شتی!دو روز پایبود لیفام یوک!بابا تو با ادبه اوه-

 ...رهیگیم نیهمه نخاشو از ارم نی...ایغلط کرد-نینگ

 خنده: رِیز زدم

 !کنهیالمصب طناب رد و بدل م نی...ارمدهینخ رو که ارمان م-

 ادیز یلیهمون فقط خورد خ ایرسوندم.احتمالِ زد و خورد  ییرایارمان و نگار رد شدم و خودمو به پذ نِیاز ب عیحرفم سر نیا با

 بود...

 دمیفرابنفش کش غِیشدنِ موهام ج دهیکش با

 تکرار کن حرفتو!-نیارم

 موهام کنده شد! یوحش-

 حرفتو تکرار کن! یاگه جرات دار گمیدارم بهت م-

 !شه؟یم یدفعه فاز و نوِلت قاط هینزدم!چرا  یاخه حرف یجراتو که دارم ول-

 شد: ادتریموهام ز یِرو فشار

 ولم کن! شوریب نی...ارم یآ یآ-

 !؟یخان خوب هست نیسالم آرم-

 یصندل یِرو ریام شنهادِیرو داد و به پ ریخوش جوابِ ام یِموهامو ِول کرد و با رو نیبود....همون لحظه ارم یعل ریام یِ صدا

بزنم  یعل ریبه ام زیلبخندِ تشکرآم هیپسِ کلم بود خواستم  نشست....سرم در حدِ مرگ درد گرفته بود...همونطور که دستم به

 رفت! ادمیزدن به کل  لبخنداخمالوش  ی افهیق دنِیکه با د

هم خودشو به زور وسطِ من و  نی...نگمیو ارمان نشسته بود نیو ارم یعل ریام یِمبلِ دونفره روبرو یِ. رو دیدستمو کش نگار

 نگار چپوند!

 !ن؟یشیبه شما خواهرا داده که همه جا ، جا م ید به نفسو کاعتما نیا دونمیمن نم-

 باز کرد و گفت: ششوین نینگ

 !میفهمیخودمون م مینیبیم نقصمونویب کلِیو ه نهییا یِجلو میریم یبزنه !وقت یحرف نیهمچ ستیالزم ن یکس زمیعز-

 چشات مشکل داره تو!-

رو بدم که مامان صدام  نیرفت.خواستم جوابِ فوشِ نگ ادمیرو  ریام و نگار رفته بودم که به کل نیتو بحثِ کلکل با نگ انقدر

 کرد:

 !؟یببر یایالناز مامان...شربتا رو م-

...نوبتِ کردمیجام بلند شدم و سمتِ اشپزخونه رفتم و شربتا رو از مامان گرفتم...از عمو شروع کردم و به همه تعارف م از

 ازک کرد:کالس اومد واسم و پشتِ چشم ن دیفرناز که رس

 !یمرس خورمینم-

تو چشاش نگاه !«ییعاشقِ شربتِ البالو دونمی!من که م یگُه خورد»رو بکوبونم تو کلش و بگم ینیدوست داشتم س یعنی

رو  ینیلبخندِ ژکوند زدم و ابرو باال انداختم و همونطور که س هیکردم!نگاش به شربتا بود!کامال مشخص بود منتظرِ تعارفِ دومِ...

 گفتم: بردمیالفضل مسمتِ ابو

 خوشمزن! یلیخب پس از دستت رفت!اخه خ-

چرخوند....ابوالفضل هم که برداشت..نوبتِ  گهیاز قصد تعارفِ دوم رو نزدم و اخم کرد و سرشو سمتِ د دیلبخندم فهم از

 !زیچ هیرداشتِن موقِع ب ارهیدر م یتعارف نکنم!انقدر مسخره باز یزیچ نیاما به ارم رمیمن حاضرم بم یعنی!دیرس نیارم

 کردم: دینگاه کردم و تهد نیبه دست به ارم ینیصاف س همونطور

 !شمیدوال نم یاریدر ب یمسخره باز یخوایاگه م نیارم-

 گفتم: گرفتمیدستم م هیرو تو  ینی!زهرِ مار!شونه باال انداختم و همونطور که سدیخند نیارم

 بدرک!-

 کار رو کردم. نیهم هم ریواسه ام یون گذاشتم....حتروبروش زِ یم یِرو رو وانایدونه دونه ل خودم

 به دست سمتِ اشپزخونه رفتم.... ینیروش شربت گذ اشتم و س نیو نگار هم به هم نینگ یِرد شدم و برا ریکنارِ ام از
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 ....نمیچیها رو م وهیدختر خانومِ عاقل و بالغ به مامان گفتم بره من م هی مثلِ

 

 

بار من  نیصدم یِ....براشدمیداشتم کالفه م گهیافتاد!د یم یو هِ  شدیبودم که تو ظرف بند نم یتقالحالِ کلنجار رفتن با پر در

 افتاد! نیزم یِرو زیم یِبه جا ندفعهیگذاشتم رو ظرف ....که با برداشتنِ ظرف ازش افتاد و ا صاحابویپرتقالِ ب نیا

 هیبردارم که  نیزم یِگذاشتم و خم شدم که پرتفال ر از رو زیم یِبزنم!ظرفو رو واریکله خودم و خودشو به د خواستمیم یعنی

!لبمو چرخوندیکه خندون پرتقال رو تو دستِش م دمیرو د یعل ریصاف شدم و ام عیزودتر اونو برداشت....سر یدست

ساز شدم و ظرف رو اون پرتقالِ درِدَسر  الِ یخیاخم کردم و ب هیدهنمو باز کنم.. نکهیقهرم افتادم و قبل از ا ادِی...اما دمیگز

که  ینیقدم جلومو گرفت!با اون ظرفِ سنگ هیشده بود رد شم که با  رهیکه ساکت بهم خ ریبلند کردم ....خواستم از کنارِ ام

 !گنایاقا م نیگرفته بود مسخره!وقت نشناس به ا شیدستم بود باز

 !نهیکنار...سنگ دیبر شهیم-

 نهیما رو بب یدر حالِ کارِ اشتراک یکیکم مونده  نمیقدم عقب رفتم!هم هیکه  رهیظرفو خواست بگ رِیجلو اورد و ز دستشو

 ...اونوقت فاتحم خوندس....مخصوصا اگه خان بابا بفهمه!واال!

ابروشو باال برده بود و لبخنِدش هنوز پابرجا بود  هیکه  ریگذاشتم و دستامو به کمرم زدم و با اخم به ام زیم یِرو کالفه رو ظرف

 .شدم... رهیخ

 گفت: دیخودش د یِرو رموینگاهِ خ یوقت

 چشم تو چشمِ طرِف مقابلِش حرف بزنه... دیخب حاال شد!ادم با-

 دمیقدم عقب رفتم و چسب هیکه جلو اومد  یقدم هیوقت!با  هیجدِ سادات کارِ خالفِ شرع نکنه  ایقدم جلو اومد! هیجمله  نیا با

 دیدفعه خودشو کش هی...کردمیاز ترس و استرس قلبمو تو حلقم احساس م....سمتم دوال شد و دستاشو دراز کرد....زیبه م

دهنم  ریتو دستِ ام وهیظرفِ م دنِ ینه؟!که با د ایهست  یکس نمیاومده...خواستم سمتِ ُاپِن برگردم بب یعقب...فکر کردم کس

 رو برداره!؟ وهیظرِف م خواستیهمه ژست م نیبا ا نیخشک شد!ا

 گوشم گفت: رِیدسِتش بود دوال شد و ز وهیمونطور که ظرفِ مکرد و ه یزیر یخنده  ریام

 و کوچولو بسپره! فیظر یِدستا نیرو به ا نیسنگ یِزایچ نیا ادیم فِشیادم ح-

 کار کنم اخه؟! یشدم با خودم در حالِ جنگ بودم که لبخند بزنم!ناز کنم!قرمز بشم!اخم کنم!؟!چ رهیخ ریبه ام همونطور

 اخم گفتم: هیو با  ستادمیرو گرفتم و صاف ا ممیبود!تصم نیداخلِ رستوران افتادم!خب واسم سنگ یِدخترا یِحرفا ادِی باز

 ...برمیها رو م یشدستی...من پستین ی...مشکلدیحاال که اصرار دار یانجام بدم....ول تونمیبزرگوار خودم م یِاقا یمرس-

 ... رونیبرداشتم و از اشپزخونه زدم ب عیها رو سر یشدستیپ

 

و همش اخم داشت....انقدر ذوق کردم که حد  کردیو ارمان هم صحبت نم نیبا ارم گهیکردم که د یکم محل ریبه ام نقدرا

مهمه  هیاصلِ قض الیخیبود !اصال ضرب المثل رو ب نیبار رمضون!واال!البته فکر کنم هم هیشعبون  شهیهم رینداشت!بعله اقا ام

 ....رِیام یکه همون حالِ گرفته 

 

 

 

ندونه فکر  یکیمهمون  گفتیم نیمهمونا رفتن!همچ نکهیشام رو بشورم که مامان نذاشت و گفت بعد از ا یِظرفا واستمخیم

گرام فوش  یِباز تو دلم به مهمونا نیسوخته بودم!واسه هم گهید یِجا هی!البته من از مینیبیم نارویبار ا هی یماه یسال کردیم

 !دادمیم

هضم نشه  ی!الهشوراینکردن!فقط مثلِ ُبز خوردن!ب فیدخترم!اصال تعر یدار یتِ خوشمزه اچه دست پخ ینگفت وا یشکیه آخه

 که با اون همه رنج و زحمت درست کردم! ییاون غذا

 !؟یباز دیایبچه ها م-فرح

 گرفته! شونیباز نایخدا!باز ا ای

 !الیخیفرح ب-

 !میبخند کمی ای...ب الیخیب ویچینه چ-نینگ

 امه داد:گوشم اد رِیاهسته ز بعد

 رو آب! میزیبر میرو بتون نیارم یپته  ندفعهیا دیشا-
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 گفتم: یو با مهربون کردیم نییداشت شبکه ها رو باال پا الیخیکردم که ب اسینگاه به ال هی...دمیخند

 !؟یایتوام م یداداش اسیال-

 یلب ریبجهنم ز هینه! یعنیانداخت که  توجه نکرد و همونطور ، کلشو باال ختیریازش م یاصال به لحنم که تماما مهربون شوریب

 نثارش کردم.

 منم هستم! یاوک-

 گفت: ریرو به ام فرناز

 !د؟یایشما هم م یرعلیآقا ام-

کارا  نی!تو و چه به ا یبهش بگه تو هنوز جوجه ا ستین یکیشد!اخه  دیبچه با ناز جمله رو گفت که کفم تا نیانقدر ا یعنی

 فنچول!

 :بهش زد و گفت یلبخند ریام

 حتما...-

 یعشق بِیهم به ادم نرفته!مردم رق تیعشق بی!پوستِ لبمو کندم...خاک برسرت الناز رقخوردمیتمام معنا داشتم حرص م به

 !یدار یعشق بیدارن توام رق

 هیکردم  یجبهمو عوض کردم و سع عیسر کندنیدندونام که پوسِت لبمو م یِرو رشینگاهِ خ دنِیکردم اما با د رینگاه به ام هی

 گوشم اهسته گفت: رِیز شوریتر بودم!نگارِ ب نیسنگ شوندمیاخمم!که اگه نم یِلبخند بشونم به جا

 شده! ایتصادف نیا هِیشب افتیق-

 بکشم! غیج تونمیو تا م رمینشون بدم و دستمو به موهام بگ شویدیاون لحظه دوست داشتم چشامو برگردونم پشت و سف یعنی

 رو وسط گذاشت و گفت: یبطر نی...ارممیجمع شد نویزیتلو کِینزد نیزم یِرو همه

 !چرخونِمشیمن م-

 گفت: عیسر فرناز

 بچرخونن! شونیا شنیم مونیباز ارِیاوله که  یدفعه  یرعلی!بزار چون اقا امنینه ارم-

 ! یاز آب در اومد حیتو چرا انقدر وق کردمیباد م ی!بچه!اخه من همسنِ تو بودم ادامس خرسشوری!بدیسف چشم

!االن با تمامِ واریجا داره برم کلمو بکوبونم به د یعنی!دهیم لِشیلبخند تحو یالک یواسه من الک یکه!هِ ذارهیکثافتم کم نم رِیام

 !هیخوب زِیحسادت چ میَلی!خکنمی!اره اصال حسادت مکنمیوجود به اون نفله فنچول حسادت م

 ی شهیهم که هم بایو فر دیپرس بایاز فر یسوالِ ابک هید!فرح و فرح افتا بای!به فردیچرخ ریدستِ مبارکِ ام ی لهیبه وس یبطر

که ازش  ستین یسوالِ خاص نی!واسه همشهیعمست که کلش از رو کتاب کج نم یجمع هسِتش جوابِشو داد!بچه مثبته  قِیخدا ب

 که عمرا جرات رو انتخاب کنه! ت!مخصوصا که انقدر ترسو هسدیبشه پرس

طرفِ  یسمتِ فرناز بود طور ی...هروقت بطرفتادیو نگار ن ریبارِش هم سمتِ من و ام هی.اصال ..دیهم چرخ گهیچند بار د یبطر

 !فتهیبه من و فرناز ن خواستمیکه با تمام وجودم از خدا م چزوندیمقابلشو م

 دیه بابچ نیدعا نکنم خواهشا! از ا چوقتیرو ارمان چرخوند....سرش من!تهش فرناز!آبِ دهنمو قورت دادم!فقط من ه یبطر

 لب به ارمان که کنارش بود گفت: ری...نگار زدیترس

 !میدار بتیباز مص نایدستت فلج شه حاال ما با ا یاله-

 گفتم: یلب ریپهلوش زدم و مثه خودش ز به

 گوساله! گنیم زیبه م نیا-

 گفتم: عیفرناز ازم سوال بپرسه سر نکهی....قبل از ادیخند

 جرات!-

 !شورهیب یلیخ گهیم نویاگه ا یعنیتو رو چه به جرات!!! گفتیما تو دلش مشده بود....حت رهیبهم خ ریام

 مرموز لبخند زد و گفت: فرناز

 !ستنی!بزرگترا هم که امشب نیدیامشب انجام م ویو نصفه ولش کرد یکه قرار بود انجام بد یکار-

 !؟یکار ها؟چه

 گفت: عیسر فرح

 ل؟یبحث تعط نیفرناز مگه ابوالفضل نگفت ا-

 من! یِ!خدا؟ییروبرو یافتاد!خونه  میهزاردو تازه

تو چشاش به وجود  یبرِق خوشحال هیقض دنِیشدم....احساس کردم با فهم رهیخ دادیم حیتوض ریام یِکه داشت برا نیارم به

 سرت دراورد... یتالف ینطوریگرفتت که فرنازِ خاک برسر ا شونیالناز خانوم آهِ دلِ ا ایاومد!ب
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 محکم گفت: ابوالفضل

 دهیانجام نم یشکیکارو ه نیا-

 دخالت کرد: ریام

گفتن رو انجام  یحتما انقدر شجاعت دارن که هرچ کننیهم جرات انتخاب م ینداره!وقت یترس چیاز سکنه ه یخال یخونه -

 بدن!مگه نه الناز خانوم؟

رو  ییکه نطقِ بلند باال شوریب رِیامکرده بودم و به  زی....چشامو رکردمیکامال باور م شهیدود بلند م مینیاز ب گفتنیبهم م اگه

 یکار نیازم دفاع کنه و بگه نه الناز حق نداره همچ دیگوساله با نیا کردمی!من چرا فکر مکردمیهمه داده بود نگاه م لِیتحو

 خطرناک عمرا؟! یِتو هرگز تو هم جاها یو بگه من ب بشه یهند لمیبکنه؟!تهِشَم ف

 بهم فشرده شدم گفتم: یِدندونا نِیشده بودم از ب رهیکه بهش خ همونطور

 !گنیراست م یرعلیاره!اقا ام-

 .... دیخند زیر زیبود ر گمیکه سمتِ د نیو نگ دیباال پر ریام یِفرناز گفتم....ابروها هیمثِل لحنِ لوس قایرو دق یعل ریام اقا

 

 گفت: ارمان

 ....نیپس ا میبش الیخیه بک میبار توافق کرد هیوسط؟! یاون بحثو بکش یفرناز تو چقدر دوست دار-

 :دمیحرفِ ارمان پر وسطِ

تو اون  رمیحتما م دیبکن کیکوچ یاشاره  هی یحت ای نیمورد بنداز نیدر ا کهیبار گفته بودم اگه بهم ت هیارمان.من  ستیمهم ن-

فرناز خانوم  یِاز اعضا یکیکه االن تو  نهیبحث...مهم ا نیا الِیخی!برمیرفتن بالفاصله م نایکه مامان ا یمسخره!وقت یخونه 

 !شونیتو عروس وفتهین راه یچاقو کش دوارمی!امهیعروس

رو که گفتم بدوِن مراعات  یکه عروس نی!نگرونیب دیپریبهم فشرده شدم م یِدندونا نِیبود و از ب یکه زدم حرص ییحرفا ی همه

 بود.... گمید یِاز حسا شتریب تمیه اون لحظه عصبانلحظه!اخ هی....اما فقط دمیلحظه خجالت کش هی میادب یخنده!خودم از ب رِیزد ز

 !ایادب یب یلیالناز خ-فرناز

 گفتم: شدمیکه از جام بلند م همونطور

 نایارزن رو هم رفته هم ادب داشته باشه هم شعور هم عقل!منتها در موردِ تو ا هی یکه اندازه  کنمیادبمو خرج م یواسه کس-

 ...زمیموضوعِ محاله عز هی

 بود رفتم و گفتم: دهیروش دراز کش اسیکه ال یاپه اکان سمتِ

 !خسته شدم....کنمینم یباز گهیمن د-

پام  یِشد...گردِنشو بلند کرد!رفتم کناِرش...سرشو رو رهیبرداشت و بهم خ ونیزینگاشو از تلو اسینشستم!ال اسیسرِ ال یِباال

 گذاشت....

 گفت:کرده بود اهسته  رهیخ ونیزیکه نگاشو به تلو همونطور

تا انقدر رو اعصابت  چزوندمشی!منم از اونور میاریدرب یتا واَسش خواهرشوهر باز گرفتمِشیاگه از فرناز بزرگتر بودم ...م-

 !؟یبوکسمون!موافق سهیبشه ک ییطورا هینره!

شده بودن و بهم زده بود!همه ساکت  یلبخندِ نامحسوس اسی!خودِ الدمیاتفاقا رو فراموش کردم و مثلِ بمب ترک یلحظه همه  هی

که فلوکس  یمثلِ موقع گفتی!همش مومدیخوشش نم دنمی!اصال از طرزِ خندکردیشده بودن...مامان با شماتت نگام م رهیخ

خنده هام نفس کم اوردم و واسه فرستادنِ  نِیلحظه ب هیحدم نبود .... نی!در اکردایم ی!حاال نامردزنمیاستارت م شهیروشن م

ادامه دادم....اخه  دنمیکردم و باز به خند جادیکه اوجِ سرعتِشِ ا یموقع نیترمزِ ماش هِیصدا شب هیهوا به شش هام با گلوم 

 بود! دیتا دِیتا اسیال هیدفعک هی ی هیکفم از نظر شییخدا

 نی...اشدم رهیخ کردیکه با اخم به فرناز نگاه م اسیبه ال دادمیخودمو تونستم کنترل کنم...همونطور که لبامو بهم فشار م یوقت

 ....دیلرزیدوممو با هزار دردسر خوردم...اما شونه هام م یبچه هم از فرناز دلِ خوش نداره!خنده 

 مبل نشست و گفت: یرو دسته  نیارم

 !؟یدیخندیم یبه چ-

 نگاه به بزرگترا کردم...سرگرمِ صحبتِ خودشون شده بودن.... هی

 شده بود کردم: رهیبهم خ یکه با کنجکاو نیخندون سرمو سمتِ ارم همونطور

 بود! یخواهر برادر ؟صحبتیمگه فوضول-

 ....میباهم داشته باش یصحبت خواهر برادر نجایا ایپاشو ب نی!نگه؟ینطوریاِ؟ا-

 با خنده گفت: اسیال
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 !دیکن دایما پ یمثلِ سوژه  دیتونیهم نم دیخودتونو بکش-

 گشاد کرد: اسیچشاشو رو به ال نیارم

 کلماتت اضافه شده؟!سوژه!!!!!!!بچه پررو! ی رهیه داب نهمهیا یتو چطور یصلوات-

 نشسته بود گفتم: کردنیکه با خنده به ما نگاه م هیکه باز کنارِ بق نیگذاشتم و به ارم اسیال یشونه  یِرو دستمو

 کال مستعده! گهیداداِش منه د-

 انداخت: کهیباز ت فرناز

 ...یو فحاش یادب یب ی نهیاره حتما در زم-

 کرد و رو به من اروم گفت: هیباز شد!و پشِتشو به بق ششیبا مشت به بازوم زد و ن اسیبشو بدم که الجوا خواستم

 !کنمِشیزنم م نویا رمی!من االن مالیخیب شویبزرگتر گمایم-

 هیانداختم و پشتمو به بچه ها کردم! نییو سرمو پا دمی!لبمو گزدونستمیمن که م ی....ولگهیم یچ دونستینم یاوجِ بچگ در

 صورتم گرفتم... یِ !دستمو جلوشهیله م اسیبزرگتره!بدبخت ال یلیفرناز از اون خ کلِیبکنه!ه یکار نیهمچ اسیدرصد ال

 

خودش بزرگتر حساب  ریبزرگترا نشسته بودن!البته ام شِیو ارمان و ابوالفضل از جمِع بچه ها جدا شده بودن و پ ریام

 کرد... یما اومد با ما فنچوال باز هیدلخوش بود محضِ ادتری...خب سنِش نسبت به همه زشدیم

 جا کرد و گفت: اسیخودشو وسطِ من و ال عیسر نینگ

 !یدر موردِ فرناز زد!وگرنه تو عمرا جوابِ فرنازو ند یحرف هی اسیال دونمیمن که م-

 و بلند شد و گفت: دیکش یا ازهیخم اسیال

 ....ادینم ادمیمن که -

 داداشِ ما! نیبود ا یلمیف عجب

 از ما دور شد و سمتِ بزرگترا رفت و گفت: عدب

 بخوابم... رمی...من مریشب بخ-

هستم که به چشم غره  یتوجه یهمونطور رفت سمتِ اتاِقش...کال مرده  اسیزشته پسر!اما ال یعنیچشم و ابرو اومد که  مامانم

 مامان کرد! یِها

 بلند نخنده...  یِبا صدا کردیم یود و سعاهسته گفتم...صورتِش قرمز شده ب نینگ یِرو برا اسیال یِحرفا

 خب! شدیمحسوب م یفوق العاده بانمک و انحراف نیبود از نظرِ ما من و نگ یکه از سرِ بچگ اسیال حرفِ

 بود که همه سازِ رفتن زدن! یو خورده ا ازدهی ساعتِ

 هیبرن و فردا صبحِ زود از اونجا راه عمو یهم حاضر شدن...قرار بود با عمو و زن عمو و عمه و شوهرش ؛خونه  نایا مامان

 از اقوامِ دورِ بابا! یکی هیعروس یِکاشان بشن ...برا

 هیبرن....تازه معن خواستنیکدوم از بچه ها نم چی...ه میانگار فقط من و اون نبود ی!ولمینر میگرفته بود میتصم اسیو ال من

!کثافت از قبل نقشه دمیچون تنهان ...فهم میمونیو الناز م اسیلا شِ یکه گفت ما پ یفرناز رو وقت ستنِیحرفِ امشب بزرگترا ن

 !دونمیداشت من م

 زد و گفت: یلبخند ریاخر ام یرفتن....لحظه  عتریسر یعل ریبزرگوار و ام خانومِ

 کردنم! ی!من که عاشقِ بازستین فیح ادمیخب ز ی!ولنمیقشنگِ امشب رو بب یِصحنه ها تونمیکه نم فیح-

 ....دمیداشت و من نفهم دمیکدوم از جمله هاش بهم ربط نداشت!شا چی!هگهیم ونیچرا هذ نی!اها؟

 

 

 !دادمیمامان سر تکون م انِیپایب یِحتایبودم به نص ریحرفِ ام رِیکه درگ همونطور

 .....ایباش سای!مواظبِ خودت و الاینکشون شی!خونرو به اتای!غذا نسوزونایباز نذار بهیغر یِسفارش نکنما...در رو رو گهیالناز د-

که دو روزه  میسال تنهام بزاره!شانس هم ندار هی خواستیشدم....رسما کچلم کرد...حاال انگار م وونهید گهیگفت که د انقدر

انقدر خفنم که  ایانقدر حواسپرتم... کنهیدارم که فکر م ششیپ یاهیس یچه پرونده  دونمی...بازم دلنگرونه!من نمادیو م رهیم

 باز کنم! بهیغر یِدر رو رو

 ی!خودمم چاکرشم هستم!واال!وقتمیکنیچرا که نه!باز هم م دیباشه!اگه سرش به تنِش ارز یک بشیداره غر یالبته بستگ حاال

 یو اخر سر هم معتادِ بنگ ارمیجامعه رو م رونِیب یِو به محبتا شمیمعلومه که سرخورده م شمیم یرعلیمثه ام یقیب هیعاشقِ 

 !شمیم

 هنوز پامو داخل نذاشته بودم که فرناز گفت: نایا از رفتنِ مامان بعد
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 !متینیبیصبح م 3!ساعتِ زمیهستِش ...برو عز 12...االن ساعت راسِ میخب منتظر-

 خودمو از دست دادم: ارِیگشاد شد...اخت چشام

 کنار... ....گمشویکنیم یسوار یرو اعصابم اسک یدار گهی!دزقلیر یشیپرروتر م گمیبهت نم یچیه یفرناز ...هِ  یه-

 یبهم گفته بود که وقت یلیبودم...ماهک خ دهیزدم که خودمم ترس یساکت بهم زُل زدن...انچنان داد هیو بق دیفرناز پر رنگِ

 ....شمیم یبد سگ شمیسگ م

 ...کردمیآب خوردم.... بدجور احساسِ گرما م وانیل هیداخل رفتن....منم پشتِ سرشون.....سمِت اشپزخونه رفتم و  همه

چراغ  هیبا  مویسمتِ اتاقم رفتم و گوش عی....سرکردینطق نم گهیابوالفضل هم د یمبال ساکت نشسته بودن...حت یِها رو بچه

 از کاله لبه دارامم برداشتم و برعکس رو سرم گذاشتم... یکیقوه برداشتم...

کردم....تلمو که تو دستم  یکیرو دوتا و پله ها  رونیبود اهسته زدم ب دهیتوش خواب اسیکه االن ال مونیاتاقِ مشترکِ قبل از

 بلند شد: نیپرت کردم...ارم نیگذاشته بودم رو سمتِ نگ

 کجا؟!-

 واسه خودشا! هیشاسگول نمیا

 ...ییروبرو یخونه  رمیدارم م-

 گرفته بود.... یباحال خفه خون یلینگاه به فرناز کردم که خ هی

از کل انداختن با  یبش مونیمثه سگ پش یکه تا عمر دار کنمیم یکار هیاز اون خونه برگشتم  یخدا وقت هیاما به خداوند-

 من....

تنم کردم...حسِ دکمه بستن  مویمشک هِینخ یِ....مانتوگمیم یچ دمیفهمیکرده بود اصال نم یقاط مامی....سدیلبشو گز فرناز

....کالهو از رو سرم برداشتم و با رمیهم که تو اون خونه نبود که بخوام حجاب بگ یبود...کس دهینبود...لباسِ مردونم پوش

سرم گذاشتم....اصال هم به  یِسرم انداختم و از گردنم ردِش کردم و دوباره کالهو رو ور مویموهامو بستم و شالِ مشک پسیکر

 نگار در موردِ نرفتن توجه نکردم.... یِوزوزا

 یتا به بهونه  زدیمگس هم پر نم هی..کوچه هم توش محترم خواب بودن.. گانِیهمسا شهیرفتم...مثلِ هم رونیدو از خونه ب به

 مردم باال نرم! یخونه  وارِیاونا از د

 نیاز صاحبِ ا یبودم! تازه دو تا نقاش دهی!اما من که دستین یشکیتو ه نیا گفتیم ری!امزنهیقلبم تو گوشام م کردمیم احساس

 خونه داشتم!

برو برگرد توش  چیه یشده بود فکر کردم!المصب خاِک کاهو بود.... ب تهخیکه رو سرم ر یدهنمو قورت دادم..تازه به خاک ابِ

 بکنم؟! یچه غلط خواستمیم قایکرده بودم!دق ریگ

 در گرفتم!   یِگازِ جلو ی لهیسردمو به م یِزده....دستا خینوکِ انگشتام  کردمیشده بود...تو اون گرما احساس م ی....نفسام سطح

 

کردم خودمو در اون  یجا دادم و با دستام سع واریو د لهیم نِیراستمو ب یِخونه گرفتم و پا یِبه حفاظاباال رفتم....دستمو  لهیم از

فشار و دستام  نیدادم و با کمکِ ا واریبه د ی....فشاررهیکنارِ حفاظا قرار بگ وارید یِچپم بتونه رو یِبکشم باال که پا یحد

 :دمیشن نییرو از پا بایفر یِبزارم....صدا وارید یِراستمم رو یِتونستم پا

 ....نییپا ای...بالیخیالناز خطرناکه ...ب-

 هم صدا داره؟! شونی...ااوهوک

خودمو  یکردم فکر کنم که چطور یترس سع یِبجا کردمیحفاظا به باغِ ُپر از برگ نگاه م نِیبهش نکردم و همونطور که از ب یتوجه

...به شدمیاشتباه به تمام معنا سوراخ سوراخ م هیپامو ازشون رد کنم با  تمخواسیبرسونم....اگه م زینوک ت یِبه اونورِ حفاظا

 !رفتمیقولِ ماهک به گاج م

نبود که نشه رد شد ...دونه دونه  یبود اما طور یکم یاز حفاظا کنده شده بود!فاصله  یکینگاه به سمتِ چپِ خونه انداختم.... هی

 وندم...دستامو به حفاظا گرفتم و خودمو به اون سمت رس

 گفت: یحرص نگار

 نکن....اصال مگه مهسا و ماهک نگفتن تو اون خونه ادمه! تیخر-

 پچ پچ مانند گفتم: یحرص

 نگار خفه شو حواسمو پرت نکن...-

خِرِ کمرم!خب فاصله واقعا کم  خِیحفاظا رد کردم...شکم نداشتم اما نفسمو کردم تو و شکمِ نداشتمو چسبوندم ب نِیاز ب پامو

باال تنم رد  کیش یلیخ لیدل نیرد بشه....به هم یکیکوچ نیفاصله به ا نیاز ا تونهینم خب ادم بودم...ادمِ نرمال نمبود...م

 ....شدینم
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برگردم...دستمو به  کردنیاصرار م یو ارمان که هِ  نیبود جلو چشِم ارم عیضا یلی....خیکن رد ش یالناز خاک برسرت سع یوا

 بشن حداقل! کتریتا کوچ و فشارشون بدم رمیهام بگ نهیس

رد  شیکیبه بندگانِ خدا دادم که دردم گرفت...با هزار دردسر  ی....با دستِ چپم انچنان فشاردنیدیچپم رو نم طرفِ

 رِیحرکتم زد ز دنِیبا د نیخندم گرفته بود همون کار رو تکرار کردم....نگ تمیکه از موقع یدر حال ویالیخیزدم به ب گهیشد....د

 ....دمیشنیرو م نیمارمان و ار یِسرفه ها یِخنده و صدا

 هی دمیپریبود م ادیز نییهمون منظورم توو خونس!فاصله تا پا یعنیاونورِ خونه بودم... قایخجالت نداشتم....االن دق فرصتِ

 زونیاو واریها گرفتم و پاهامو از د لهینداشتم....آبِ دهنمو قورت دادم و دستمو به م یا گهید ی....اما چاره شدیم میزیچ

از  یکی نِیب گمویگرفتم....خواستم دستِ د واری....دستمو به لبِ ددی....تا به تهِ حفاظا رسوردمتر ا نییکردم....کم کم دستمو پا

که اهسته اهسته از  اهیسوسکِ تنبلِ س هی دنِیدفعه با د هیدستم کردم.... یِدو تا اجر بزارم که احساسِ قلقلک رو یِسوراخا

که تو پام  یشدم و دستمو ول کردم و افتادم...به درد الیخیب فاصلروو  دمیکش یبنفش غِی....جومدیام سمتِ مُچَم مانگشت یِرو

بود رو محکم تکون دادم که بالخره سوسکِ زشته  دهیکه سوسک روش چسب ینکردم در عوض تا تونستم دست یتوجه دیچیپ

 مسخره افتاد....

نگرانِ بچه ها که صدام  یِ....مورمورم شده بود...صدایریبم یخودم خاکت کنم...اله یالهفرناز... یتینب تیاز جوون ریخ یاله

 :دمیرو شن کردنیم

 بابا سوسک رو دستم بود... دیها؟؟؟!چتونه؟خفه ش-

 :دمیفرناز رو شن یِبچه ها صدا یِصدا نیب

 الناز غلط کردم برگرد تو رو خدا....-

 !واال....یبخور زیتمام چ لِیبا م دیبا ستین یغلط کردن کاف زمیعز نه

زدم تا مدرک داشته  لمشویبرداشتم و ضبطِ ف مویندادم در عوض به درِ بازِ ساختمون نگاه کردم....تُف تو ذاتم....گوش جوابشو

 باشم که داخلِ خونه رفتم:

 ....ارمیخب من رفتم...مدرک هم واستون بعدا م-

داشتم که بچه ها با  نانیگوشه بمونم...حداقل اطم نیتا اخر هم تونستمی؟م!کنمیمسخره م یِدفعه کارا هیشم چرا  لیذل یاله

 هستم.... شمیپ وارید هی یفاصله 

 چند قدم اونورتر پشتِ چند تا درختِ کنارم افتاد.... یکردم سنگ احساس

داشت...هم اون  ادیز موندنه!باغ اونقدر هم بزرگ نبود اما المصب هم درخت یِمگه جا نجایغلط کردم ا ای....نه خدادمیترس

 بودنِ هوا باعث شده بود به تمام معنا کُپ کنم.... کیدرختِ کاغِ مسخره خوف ناِکش کرده بود هم تار

 :کردمی...لنگون لنگون از منبعِ صدا فاصله گرفتم....در همون حال با خودم اهنگ زمزمه مکردیجام بلند شدم...پام درد م از

 تودستا رمیدوباره بگ خوامیامشب م-

 تنهامو! شمیبمون پ ایب

 !شمیم وونهید دارم

 ....رهیگیدلم بهونه م نیباز ا دوباره

 نهیبازم تو رو بب خوادیم

 !رهیبگو که د بهش

 !ره؟ینگه د ای رهی!؟بهش بگه دها

 بودم.... دهیدر رس به

 الناز ...حاال چه بگه چه نگه!اصلِ موضوع رو بچسب! الیبخ یوا

 بخونم!.... شویبق تونمیبگه نم ایبهش نگه  ادین ادمی!تا شهیخب نم اَه

 با اهنگ خوندن فکرمو مشغول کنم.... کردمیم یبودم سع دهیترس

 پامو داخل گذاشتم و زمزمه کردم: هیداد.. ریرجیج یِرو اهسته باز کردم...صدا در

 ! امشبمیدیامشب!باز همو د میدیبهم رس-

 امشب! میدیامشب!باز همو د میدیرس بهم

 امشب! میدیدنِمون نقشه کشما بو یِبرا

....کنارِ در دیدیجا رو نم چیبود....چشمم ه کیخونه تار یشعر حفظ کردنم....همه  نیبود؟!تُف تو ذاتم کنن با ا یچ شیَبق

خورد اما نزدِمش....اگه  دی!دستم به کلدمیکنارِ در کش وارِیبرم داخِل....دستمو به د نیاز ا شتریب دمیترسیبودم....م سادهیوا

 !ذاره؟یزندم م نهیشدنِ چراغ من رو بب شنباشه با رو نجایا یاقعا کسو
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موش  ای!آدم خور بودن؟!کردنیم یخونه زندگ هی یِ وارایتو د وانهیخواهر و برادرِ د هیسوپرنچرال افتادم... لمِیف ادِی

کشون سمتم  غیج یکی !نکنه روشن کنمدنیکشیم غیج خوردیداشتن...نور تو صورتِشون م تیبه نور حساس ی!واخوردن؟یم

 !!!!!!!!اد؟یب

تو سوپرنچرال افتادم که به دخترِ که با دوست  نیحرفِ دِ ادِی!هیگر رِیدهنمو قورت دادم....هر لحظه ممکن بود بزنم ز آبِ

جِن داره اصال سمتِ اون مکان  یمکان هی گنیم یکه به داشتن جن معروف بود گفته بود که وقت یمارستانیپسرش رفته بودن ت

 نرو!

 ها گفت.... هیما نیتو هم زیچ هینه...اما  ایرو گفت  نیهم قایدق ادینم ادمی حاال

!حاال مثال بفهمن دم؟یتا بعِدش بگم من نترس نجایسرا اومدم ا رهیدارم که مثلِ خ فی!انقدر بُز تشرنجام؟یبرسرم چرا من ا خاک

 !شه؟یم یچ دمیترس

 مبل.... هی ی هی...جز سا نمیبب تونستمیجا رو نم چیبودن ه کیتار یادیخاطرِ زعادت کرده بود...اما بازم ب یکیبه تار چشام

خواستم بکشم که با احساس  یبلند غِ یبسته شدنِ در ج یِبود....با صدا دیدر فاصله گرفته بودم....اما همچنان دستم رو کل از

 خفه شد!...بالفاصله به خودم اومدم! غمیرو شونه هام ج یکردنِ دست

و اشک  دمیلرزیدهنم رو گرفت....به وضوح م یِجلو یبزنم که دست غیبودم؟!خواستم ج وردهیچاقو با خودم نچرا  من

 برق بود افتادم.... دِیکل یِکه رو یدست ادِیلحظه  هی....ختمیریم

 ی...مهم نبود چهره بود لمیف هیتو ی ونهیهمون خواهر و برادرِ د یچهره  کردیبه ذهنم خطور م یکیکه تو اون تار ییچهره ها تنها

وحشتم شده  یادیباعثِ ز یکیبود که تار نی.....مهم ادمِشیدی....من که پشتم بود...نم هیچ دهیکه شونه هامو چسب یکس

 رو زدم.... دیتر بهم بشه....که کل کینزد خوادیاخر احساس کردم م یبود.....لحظه 

شده  یروشن نشده بود....نفسام سطح یالمپ چیبکشم!ه غیج تونمیو تا م واری!دوست داشتم کلمو بکوبونم به دیلعنت ی!لعنتنه

 بود

شدنم به  دهیزدم که همزمان شد با کوب غیتر شد...دهنم ازاد گذاشته شد و با تمامِ وجود ج ادیشونه هام ز یِدستا رو فشارِ

 زدم: غیبرق بود......ج دِیکه روش کل یوارید

 تو رو خدا ولم کن...تو رو خدا...-

 !؟یبگم؟!تو رو خدا چ یچ تمدونسینم

هر  دسیدراز و کش یلیبدم خ صیتشخ تونستمیکه م یبه حرفم با صورت توجهی...اما اون شخص بهیگر رِیبلند زدم ز یِصدا با

 !شدیتر م کیلحظه بهم نزد

 

 :دمیرو شن ییاشنا یِدفعه صدا هیو  سادیلحظاتِ سختِ ترس و مرگ بودم که صورت رخ به رخم وا تو

 چپت بکنم؟! یلقمه  هی یچطور خب حاال-

 خش دار.... یِصدا نیبند اومده بود....ا میموندم!گر مات

 قرار گرفت و لوستر باال سرمون روشن شد و همه جا رو قرمز کرد... وارید یِصاِحبِ صدا کناِر صورتم رو دستِ

 دنِیخند یِکه صدا دمیکش یبنفش غِیبود ج زده رونیدندون ب هیو دراز که از قسمتِ دهنِش  دهیو چروک ریصورتِ پ هی دنِید با

 !خوردیصورت تکون نم یِ!اما لبادمیصورت رو شن

دستم نشست و انگشتامو محکم گرفت و با کمکِ دست تونستم  یِمن!دستمو بردم جلو...ماسک بود...دستِ صورت رو یِ خدا

 ماسکو کنار بزنم!

 بازومو گرفت ... عیسر گشید بود سُر بخورم که با دستِ کیتو تنم نبود...نزد یرمق گهید

 اَ..اَ...-

 «کردنم! یمن که عاشقِ باز»جملش موقعِ رفتن افتادم ادِی

 نشیس یدفعه زور گرفته بودم در حدِ هرکول....محکم به قفسه  هی...دمیکش رونیکردم و دستمو محکم از دسِتش ب بغض

 صورتِش نشد! یِ اخمِ ناقابل هم رو هیباعثِ  یزدم که حت

 اومد و لرزون گفتم: نییاشک از چشام پاقطره  هی

 ....شوری...بی....بی....بیستین یقابل گرِیاصال هم باز-

 اورد و گفت: کیو محکم کمرمو گرفت و سرشو نزد دیخند

 !زدیبال بال م نجایمن بود که داشت ا یپس حتما عمه -

 :رونیب امیبازوهاش ب نِیکردم از ب یسع

 خفه.... شو...-
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 انداخت:ابروشو باال  هی

 ....یبه جون بخر ِهشویتنب دیبا یکنیم یکار هی یوقت-

 ....دونمیمن م یتو با فرناز هم دست بود-

رو  یکار نیبچگونت صاف کرد...وگرنه قصِد همچ یِراهِ عکس العمل من رو در جوابِ کارا یبچه باز تِ یفرناز بدبخت که در نها-

 نداشتم

 ....دیخند بازم

 چه خوش خنده هم شده واسه من.... زهرِ مار ...انقدر نخند-

 اشارمو سمتِش گرفتم: انگشتِ 

 ....یسمیساد هیروان هی!هان؟تو یبکن یخواستیم هَمیکردم که تنب یمن چه کار نمیاصال بگو بب-

 داد: فیفشارِ خف هیکمرم  به

 فوشِ بچه صلواته!-

 گفتم: غیج غیج

 ادِنت؟ها فرست ؟بچهیکنیم یچه غلط نجایبچه...اصال تو ا یخودت-

 لبخندِ مرموز زد و گفت: هی

 خودم بفرستن... یمن رو به خونه  دیمگه بچه ها با-

 :دمیعالمه غم داشت....شُک زده پرس هیلبخند داشت...اما لحنِ گفتِنش  دیشا

 خودت؟ یخونه -

 اوهوم....-

 !؟یزیچ هی؟یحیتوض هیفقط اوهوم؟!-

 و ادامه دادم: دمیبلند کش نِیه هی

 تو.... یعنی!هان؟!نداخت؟یکوچه م هیو تو دیکشیم یآب یِبا خطا یکاغذِ کاه یِرو یکه نقاش یبود یکس نه!نگو تو همون-

 متعجب به خودش گرفت: حالتِ

 !هیچ ینقاش دونمیهان؟نه!من اصال نم-

 بامزه لحنِ ترسناک به خودِش گرفت و گفت: یلیخ بعد

 نکنه خونم جِن داره؟!-

 که دستمو گرفت و گفت: رمیاز بازوش بگ شگونین هی خواستم

 بخورتتا.... ادیب گمیبه ِجنِ م یبکن تمیاذ-

 گفتم: ناالن

 !ریامــــــــــ-

 ترجمش کنم گفت: تونستمیجوره نم چیکه ه یلحن هیشد و با  رهیچشام خ تو

 جانم؟!-

 یو سمتِ کاناپه ا کردیباز م...همونطور که دستاشو از دورِ کمرم دیممکن بود....به چشام نگاه کرد و خند زِیسا نیبزرگتر چشام

 بودم رفت و خندون گفت: دهیازش د یشبه هیهم  یکیکه تو تار

هم که موجود....چه  طونیکناِر هم!در هم که بستس....ش شی!پنبه و آتمهی!اوه اوه االن تازه دوازده و ن؟یینجایتا ساعتِ سه ا-

 شود اِم.... یشب

...انقدر دمشیدیم یطور نیبار بود ا نی....خندم گرفته بود...اولدیادامه نداد و مرموز خند گهیرو از قصد د امشب

 رفت.... یلیو یلی....تهِ دلم قطونیش

رو  ریام شدیامشب م یعنی!.....دارمی!مغزِ بیریگیم لیکنه...اوهوک الناز چه خودتم تحو یکنجکاو خواستیم یهِ  دارمیمغزِ ب اما

 یخونه  گهیو م سادهیراست راست جلوم وا ریخونم!حاال ام نیله تو نخِ اچند سا کِیمن نزد ستین یزیبه حرف کشوند؟!کم چ

 خونشونه.... نجایا هیخونه پشت گهید رامن!اصال مگه خوِدش خونه نداره؟!چ

 !ر؟یام-

 راه نداره!-

 :دمیپرس متعجب

 ؟یچ-
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راتو کَج  دیدیم و تا من رو مبزرگوار بود یِآقا شیتا جوابِ سواالتو بدم!چطور تا چند ساعت پ یخَرَم کن یکه بخوا نیا-

 !؟یکنیم یطانیش یلحن؟!وسوسه  نیشدم!؟اونم با ا ری!حاال ام؟یکردیم

 ! کنمیرد م یلیبیس ری..اصال منِ خاک برسرو باش که واسه تو عشوه زمزهیب یگرفت...مسخره  خندم

 

 

 یجالب یِزاینگاه کردن چ نیا ی جهیشد.....احساس کردم نت رهیجواب دادن فقط بهش نگاه کردم...اونم بهم خ یِجا به

....کمتر  کردی!اصال پام بد درد مزدمیَشل م عیضا یلیکه بود ، رفتم!منتها خ ینگامو ازش گرفتم و سمت نی...واسه همشهینم

 ....زاشتمیمصدومم م یِپا یِوزنمو رو

 بامزه بود....واقعا سخت بود بلند نخندم! یلی...خدمید تویمردِعنکبوت باز-

 وِل کردم و چشامو رو بهش گشاد کردم: بای...خودمو تقرنهیبش خواستیکه اون م یپه اکانا یِرو

 خونه؟! یاومد یبرگشت عیداخِل سر میکه ما رفت یموقع یعنی؟یتوو خونه بود یآقاهه تو از کِ  یهِ-

 ابروشو باال انداخت: هی

 به خاطرِ مسخره کردِنت! یریگیاالن گارد م کردمیفکر م-

بهش  کویحقِ کوچ نی!ارهیگیخندم م فتمیم شیپ قهیچند دق ادِیدادم جوابشو ندم...اخه خودم  حیز کردم...ترجگشاد با شِین هی

 بشه! دهیبره چُلوس دی!!اصال گُل در برابر من بامیَ ....چقدر من دخترِ گُلرهیکه خندش بگ دادمیم

 اومد.... سمتم

 !انا؟یاح یجواب بد یخواینم-

 شََلم گذاشت و گفت: یِمُچِ پا یِدستشو روپام نشست و  یِجلو نیزم یِرو

 !گمیبعد بهت م یایمثلِ ادم راه ب یاول بزار بتون-

 به راه رفتن داره اخه؟! یگفتن چه ربط-

 عبور دادم! لتریخب جملمو از ف یداره اخه؟!ول قهیبه شق یچقدر دوس داشتم موهاشو بکشم و بگم گوز چه ربط یوا

 !ایبگ یخواستیم یچ دونمیم-

 بگم؟ خواستمیم ی؟من؟چیچ؟یک-

 بلده؟! میَ!ذهن خونه؟یزیچ یجادوگر نیخدا ا ای

 :دیخند

 !ستمیبلد ن یداد...نترس ذهن خون صیتشخ شدیخب از حالتِ نگاه کردنِت م-

 گاز گرفتم! لبمو

 !فهمم؟ینم یچیتو ه یِپس چطور من از حالتا-

 !یچون تو خنگ-

 !گوساله!بزغاله!شوری!بیکنم!کثافت خودت خنگ میتقس یسمتِ مساوگلوشو به دو ق بِ یالزمِشِ س نیا یشرمندم ول من

 گفت: دادیشدم...همونطور که مچِ پامو ماساژ م رهیشده بهش خ زیر یِو با چشا دمیکش یقیعم نفسِ

 ....یحرص نخور یادیتا ز اریبه زبون ب یفوش بد یخوایحداقل م ایدخترِ خوب فوش بده.... هیبدِ  یلیخ-

 گفت: بیلحنِ عج هیشد و با  رهیهم خمرموز ب یلیخ بعد

 !ادیلبت داره خون م-

 لبم گذاشتم و گفتم: یِرو دستمو

 بدم!جوابِ سواالمو بده! اتویجوابِ مسخره باز گهید خوامیاصال نم-

 !من جواب بدم!؟یچطور تو جواب ند-

 نه؟! یامشب شارژ یلیخ-

 و گفت: دیخند مرموز

 !شده یما لبش خون یاره!مخصوصا که پنبه -

 !ناخواسته بلند گفتم:ی!..اخه اصال به تو چ....وادهیم ریبه خونِ لبِ من گ یمار هِ زهرِ

 ...ییایحیادب و ب یب یلیخ-

 نیداشت!ا ریام یِبه دستا ازی...انگار فقط نگرفتیو دردم نم دادمیخنده....مچِ پام بهتر شده بود...راحت تکوِنش م رِیزد ز بلند

 شده! ایحیب دایمنم جد یِپا

 خاطرم! دِیادب؟!من فقط عاشقِ تجد یچرا ب-
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 هوا گفتم: یب

 !گهیخاطرس د دِیتجد نمیو خاطراتِ پرند رو با من امشب مرور کن!ا ایپس ب-

 دیخاطراتِ پرند رو مرور کنه....شا خوادیاصال نم دی!خب شاستمیشناس ن تی....گندم بزنن که موقعدیتو هم کش اخماشو

 هم مربوطه! یلی!به تو خینیبزمیس رتتیغ یبه من چه الناز؟خاک برسرِ ب یچ یعنیدادم؟ ریهم...اصال به من چه....چرا گ

 کمالِ تعجب گفت: در

 بگم؟! دیبا یاز چ قایدق-

 لبخند زد و گفت: هیشد و  رهیگرد شدم خ یِبه صورتم و چشا دیسکوتمو د یوقت

 پرند خواهرِ دوستِ خواهرم بود!-

 داشتن! میکیهوک چه نسبت نزدکردم!او لیتحل هیتو ذهنم تجز عیسر

 شاگرد داشته باشم... هیبار قبول کردم  نیاول یِبرا کردیپرند م هیاز ذوِق هنر فیکه تعر نیو ا دایبه اصرارِ آ-

 هیبعد  مونهی!االن دهِنش باز مدهید ادی!به جانِ خودم سوباسا ز؟ی!شاگردِ چکنهیم فیواسم تعر یجانیچه ه یبترک یکرد!اله مکث

 :وردمی!باالخره طاقت نندهیا یداستان در هفته  یادامه  گهیم شهیند مبل ییصدا

 !شیَخب بق-

 ! زدیم چراغ«ریخفه خون بگ»  ی!کامال تو چشاش جمله هیمنظورش چ دمیبار فهم نینگاه بهم کرد که واسه اول هی

 

 

 ....گهی!دِ خب دست بجنبون دکردمیسکوت کرد!کالفه شده بودم!اگه راه داشت با ُمشت فَِکشو آسفالت م هیچند ثان هی

 رِیغ فِیظر یِموجودِ کوچولو هی!خودشو!حالتاشو! رفتاراشو !عکس العمالشو!کردمی!درکِش نمکردیم یپرند واقعا با عشق نقاش-

 !ینیب شیقابِلِ پ

 شدم.... رهیمات بهش خ همونطور

 پرند شده بود.... میتمامِ زندگ-

 ....دیکش قیعم نفسِ

 ...دونمیزندس...م مدونیپرند نمرده....م-

 !؟یرو کامل بگ تونییرمانا از اول تا اخر اشنا نیمثه ا شهی!نم؟یزنیحرف م ی!خب چرا تلگرافیمنفجر ش ی...الهیریبم یاله

 :دمیپرس دیافکارمو کنار زدم و با ترد ی همه

 پرند مرده! گنیهمه م یول-

 من زندس! یهمه مرده باشه...اما واسه  یواسه  دیشا-

 خودمو جِر ندم!؟ یمن الک یعنی!؟رهیجاشو بگ تونهینم یشکیه یعنی!تو خاطراتت زندس؟!؟یچ یعنیخب  دِ

 گرفت: بغضم

 !؟یهنوز....هنوزم دوِسش دار-

 دفعه از جاش بلند شد: هیشد... رهیباال اورد....تو چشام خ سرشو

 پات خوب شد؟!-

 !یگفتیاره ...خب م-

 نشون بدم! یزیچ هیبهت  ای!پاشو بادینم ادمی یزی!من که چ؟یچ-

 !!!!!!!!!!ی!قرار بود جوابِ سوالمو بد؟یچ-

 ....دمایبهت نشون نم ی....ِلفت بدادینم ادمی یقرار نیمن همچ-

 لب غُر ُغر کردم: رِیز شدمیو همونطور که از جام بلند م دمیکش یحرص نفسِ

 !تیخاصی!کچلِ بیزنیرفاتو نصفه نصفه مکه ح هیچه عادت نی!مسخره!دِ خب انمکی!بیبترش ی!الهیریزودرس بگ هیریپ یاله-

 خنده دستمو گرفت و گفت: با

 !شنومایم-

 تر از قبل گفتم: یبکشم که محکم تر گرفت...حرص رونیدستمو از دسِتش ب خواستم

 ...یکه بشنو گمیمنم م-

از  دیاخرِ هر مالقات با شهیبکوبم....چرا هم واریخودمو خودشو با هم به د یدسِتش ناراحت شده بودم...دوست داشتم کله  از

چشم تو چشمم بشه بگه من فقط تو رو  مردیپرند رو دوست نداره؟!هان؟!م گهید گفتیاگه م مُردیباشم؟!م یدستِش کُفر

 دوست دارم!؟اَه...
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 باغِ مزخرف.... نی!....باز هم امیرفت رونی....از خونه بشدمیم دهیکش دنبالِش

 توئه؟! یِ برا یچ یخونه واسه  نیا-

 گفت: رفتیکه پشتِ ساختمون م ورهمونط

 شمائه!؟ یِشما برا یچرا خونه -

 !؟کنهیکه انقدر احساِس نمک بودن م دهیخواب یک شِیپ شبید نینمک!ا یتو حلقِش کنم!؟ب جدهیهست فوشِ مثبتِ ه جاش

 گفتم: یدندونام حرص نِیب از

 ...نکهیمثلِ ا دیاخه خودتون خونه دار-

 !دی!!!!! شدکنمیم هیناح هیاز  ی!احساسِ سوختگیچزونیم یب ...بخند!خوب منو دار!آره خخندهیکردم داره م احساس

 سواالتو جواب دادم.... یروز هی دیشا-

واست  یروز هی دیبود تا بگه شا دهیچ یکبر یهمه صغر نیهمه منو عالفِ خودش کرده بود...ا نیکنترلمو از دست دادم!ا گهید

 زِرِزر کنم؟!

 ..دمیتفِش کوبمحکم به ک گمیدستِ د با

 !؟یکنیم یدختر!چته؟چرا قاط یهِ-

اصال  ای یرو کامل بزن یحرف اینداده  ادی!مامانت بهت ؟یرو نصفه بزن یحرف هیبهت گفته  ی!اصال کیزنیچون مثلِ آدم حرف نم-

 !؟ینزن

 سمتم انداخت و گفت: ینگاه مین

 !رسهیبه مشامم م یفوضول یِبو-

 !؟هیقو انقدر مشامت یدار فیشما هاپو تشر-

 :دیخند بلند

 !رمیگیم دهیحرفتو نشن-

 گرفته بشه! دهیدوست دارم شن یعنی زنمیم یرو وقت یحرف هیمن -

 :می...سمتم برگشت...کامل پشتِ ساختمون بودسادیوا

 باش! ی!پس منتظرِ تالفرمیگیم دهیخب باشه!شن-

 بترکن! یمثلِ جوشِ چرک شکَِمت باد کنن یِها کهیت نیا یلبخندِ پُر از حرص و منقبض زدم!اله هی

 !؟ینگاه به اطراِفت بنداز هی یخوایکمتر حرص بخور!نم-

 بود همون حالت موندم! ییروبرو وارِید یِکه رو یدر دنِیتو حدقه چرخوندم..که با د چشممو

 دستمو جلو دهنم گرفتم! متعجب

 راه داره! نجاینگو که از خونتون به ا-

 ....دیخند

 !؟یکرد قیاالن تصد یعنی نیا-

 !دیخند بازم

 همش بازه! ِشتی!نه به االن که نیکردیپوزخند مهمونمون م هی!نه به اون موقع که به زور ؟یحرف بزن یبلد

 کردم فکرامو بلند نگم! یسع

 ....میریگیآره م هیبه بعد خنده هاتو به معن نیآها خوبه از ا-

 !دیخند بازم

 چپ چپ بهش رفتم! هیحرصم در اومد.. گهید

 ....گهید توشیببند ن-

 گفتم: عیاومده باشه سر ادمی یزیدفعه انگار چ هی بعد

 !نجایا یاومد نجایبودم!االنم که از ا دهیرو نشن یدرِ ساختمون اصل یِ من صدا ؟اخهیدر اومد نجایاز ا دمتیکه د یپس روزِ اول-

 ادامه دادم: غیبا ج بعد

 پس سنگِ هم کاِر تو بود!؟ شوریب-

 شد و کلشو اهسته تکون داد... رهیقالب کرده بود بهم خ نشیس یِدر همون حالت که دستاشو جلو...زدیم یبرقِ خاص چشاش

 نگفتم....فقط تو چشاش نگاه کردم! یچیه گهید منم

 مُرده! هیهمه رفته!عاشقِ  نِیکه از ب یکس هی!اون عاشقِ پرنده!عاشقِ ؟یدیالناز؟!مگه نشن یگردیم یچ دنبالِ

 عشقِش گفت!... هیدوست داشتن یِها یژگید و از وش رهیواضح تو چشات خ یلیخ
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 تر شد! دیشد بغضم

و صورتمو مماسِ صورتِش قرار بدم و همونطور که تو وجوِدش حَل  سمیپام وا یِو رو پنجه ها کِشیداشتم برم نزد دوست

 اعتراف کنم که دوسِش دارم! شدمیم

 کمینزد یلیخ ری....اممیکه بود یپرت شدم تو همون باغ الیخ یِ ایوارد شد....از دن یکیکردم به بازو هام فشارِ کوچ احساس

صورتم گذاشت و  یِصورتم قرار گرفته بود....دستِ راستشو از بازوم جدا کرد و رو یِبود...خم شده بود و صورتِش روبرو

 و زمزمه کرد: دیصورتم کش یِشصتِشو رو

 بود دخترِ خوب؟! یقطره اشک واسه چ نیا-

 تعجب گفتم:و م عیاشک؟!سر قطره

 قطره اشک؟!کو؟کجاست؟!-

 چشام گرفت و گفت: یِجلو شصتِشو

 انُگشتِ منه! یِاالن رو-

 بود انجام دادم!؟ ییچه حرکتِ رسوا گهید نیمن!ا یِ!خدااُه

 کردم: حیو توج دمیکش قیآهِ عم هی

 تو چشمم رفته بود.... یزیحتما چ-

 که روش قطره اشکم بود... یهمون انگشت قایبُرد...دق که شصتشو تو دهِنش دمیزد و در کمالِ تعجب...د یلبخند

 گُشاد شدم و گفت: یِتوجه به چشما ینگاه به صورتم کرد و ب هی

 !یداخل!تا ساعتِ سه مهمونِ من میبر ایب-

 سرمو تکون دادم....اما از جام تکون نخوردم!  جیگ

 

 

 دخترِ خوب! گهید ایدِ ب-

رو به کوچه  وارِیرو از پشتِ د یداد یِکه صدا میساختمون بود یِت کردم....جلوخودم اومدم....اهسته پُشتِ سرش حرک به

 !دمیشن

 سمتِ َدر برگشتم! عیسر

 یالناز اتفاق ی!اگه واسه ؟یشد کیبچگونشون شر یِو تو کارا یسرت بزرگ رِی!هان؟!خ؟ی!مثال تو بزرگشونذارمیزندتون نم-

 !کشمیبروبرگرد همتونو م یب فتهیب

 گشاد شد! چشام

 بودم رفتم! دهیکه ازش پر ییو اون جا واریکه پشتِ سرم بود سمتِ د ریبه ام توجهیو ب متعجب

 دادم: صیتشخ واریمهسا رو از پشتِ د یِ صدا

 !ده؟یجواب نم شویپس چرا گوش یاَه لعنت-

 ....خواستمیبخدا...بخدا من نم-

 خفه شو فرناز...فقط خفه شو....-

 !!چراغ قوه ام هم همونجا افتاده بود....شدیخاموش روشن م میانداختم...گوش نیبه زم ینگاه هی

ولشون  نجایا کیمن بودن و انقدر ش یِمثال تنها سالحا نای!....خندم گرفت امویشدم....هم چراغ قوه مو برداشتم ...هم گوش خم

 س کردم:تر از قبل احسا یتر و عصب کیفرهاد رو نزد یِکنم!اما صدا تشونیکرده بودم....دوست داشتم اذ

 !یکوفت یخونه  نیتوو ا رمیمن م-

خونه  نیچرا!اما دوست نداشتم انقدر زود از ا دونمیو رفتم داخِل خونه!نم دمیرو کش ریسرعت ازشون دور شدم و دستِ ام به

 سرد گفت: ریبرم....ام

 !بردِتیم ومدیم یسادیمیداخل؟وا یچرا اومد-

 گفتم: عی!؟سرشد شوریدفعه مثلِ دورانِ شمالمون ب هیچرا  نیا

 االن برم! خوامینه!نم-

 بر اومدم! حیچفت و بستم!در صدد توج یدهنِ ب نی....خاک برسرم کنن با ادیباال پر ابروهاش

 نگران بشن... شتریب کمیکه الزمِشونه  نیا یعنی-

 الناز خانوم! یخودت زنهیکردم تَهِ چشاش داره داد م احساس
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 مینیب یِانگشتمو رو ریبه مهسا زنگ زدم و رو به ام میبا گوش عیسر نجایا ادیور کنم که نفرهاد رو مجب نکهیو واسه ا دمیگز لبمو

 با ادا و دنگ و فنگ در اوردم که خندش گرفت... سیه هیگذاشتم و 

 به سرعت پاسخ داد: مهسا

 !؟اره؟یالناز؟!الناز؟!خودت-

 کردم نخندم: یسع

 داِخل... ادین ریفرهاد رو بگ یِاره مهسا!من خوبم!سالمم هستم!جلو-

 اما الناز...-

 :دمیحرِفش پر وسطِ

 ...ری...جلوشو بگنجاسیا ریاما نداره...ام-

قطعِ  یشدم!دستم رو دکمه  رهیتو چهارچوبِ در بود خ نیبه فرهاد که خشمگ یسکته ا بایشد و تقر دهیکوب واریمحکم به د در

 یهنوز فرهاد اقدام کردمی!چرا من فکر مومد؟ین ییصدا بودم!چرا سر و دهیفرهاد رو ند تِیوقت عصبان چیتماس رفت...ه

 !دم؟یچرا ترس قای!االن دقایخدا ینکرده؟!وا

 !؟یکه جمعتون جمعه!شما هم کلکل کرد نمیبیم-

 فرهاد رو کامل احساس کردم: منگاهِینش هیسوختگ یِزد که بو یالیخیلبخندِ ب ریشده بود!ام رهیخ ریام یِچشا تو

 فرهاد جان! یزنگ بزن یتونستیمن امروز دو تا دزد گرفتم!خونم زنگ داشت...م قتیدرحقمنه! یخونه  نجاینه!ا-

 چهارشونه تر بود.... ریرسوند....هم قدِ هم بودن..اما ام ریبا دو قدم خودشو به ام فرهاد

رِتش خوابوند و تو صو یرو گرفت و مشت ریام ی قهیکه فرهاد در چشم بهم زدم  کردمیداشتم نگاشون م قیهمچنان مثلِ ب من

 داد زد:

 یهان؟!چه غلط یبکن یچه غلط یخواستی....میبود یتو هم توو باز گفتنیخونت اره؟!بچه ها م یدیپس با نقشه النازو کش-

 !؟ناموسیب کهیمرت یبکن یخواستیم

 ید....گوشه بو ختهیر شیشونیشده بود و موهاش رو پ لیبه راست متما کمیاز جاش تکون نخورده بود...فقط صورتِش  ریام

انگشتِ اشارشو خم کرد و با  ی!اما در کمالِ خونسردکنهیاون هم به سرعت مقابله به مثل م کردمیشده بود...فکر م یلبش خون

 پاک کرد و گفت: لبشوکنارِ  کِیبندِ وسطِ انگشِتش خونهِ کوچ

که ازم دستِ کم چهار سال  ییه توبخوام ب نمیبینم یلیدو طرف بود!پس دل تِیبا رضا میکردیهم م یمطمئن باش هر کار-

 بودم... حیتوض یکتریکوچ

پُر  یصورتِ فرهاد قرمز شده بود و رگِ گردنش برجسته شده بود...اصال قدرت نداشتم پلک بزنم...چه برسه که به جمله  تمامِ

 اعتراض هم بکنم! ریاز حرِف ام

تو  گهیمشتِ د هی خواستیبرده بود و م ورشی ریتِ امشد اما تا به خودم اومدم فرهاد به سم یچ دمیلحظه نفهم هی یِبرا

 دستِشو باال اورد و مشتِ فرهاد رو توو دسِتش گرفت....و لبخند زد...اما تو چشاش غوغا بود... ریصورتِش بزنه که ام

 

 ....نهیبش ریصورتِ ام یِرو یزد که باعث شد اخمِ کمرنگ ریمحکم تو شکم ام گشیو با مشتِ د وردیکم ن فرهاد

کتک زدن فقط همه  یِزده شده بود و حاال به تمام معنا شعله ور شده بود اما به جا ریام یاستارتِ دعوا شد ...انگار جرقه  نیهم

 !کردیفرهاد رو دفع م یِ مشتا و لگدا ی

 شاسگول اروم گفتم: هیپلک زدم....دهنمو باز کردم و مثلِ  هیبخودم اومدم.... تازه

 !دیبس کن-

 گهیکه د یلحظه از فرهاد غافل شد و فرهاد ! فرهاد هی یِمتوجه ام شد و برا ریفرهاد گم شد....اما ام یِفحشا نِیب صدام

افتاد و  نیفرهاد از پشت رو زم هیبعد یخم شد و با ضربه  ریزد....ام ریحساسِ ام یبه نقطه  یبا تمامِ وجود لگد شناختمشینم

 شتِ اول...مشتِ دوم...مشت زدن....م بهنشست و شروع کرد  نشیفرهاد رو س

 زدم: غیمشت سوم باال رفت که با تمامِ وجودم ج یِبرا دستِش

 فرهاد بس کن....-

 اون باال موند.... دستِش

 ....االن من منفجر شده بودم...االن من امپر چسبونده بودم با داد ادامه دادم:ومدیخون م ریام هینیب از

 !؟یزنیکارِ نکرده کتک م یِمن رو برا رِ یام یو دار یخودتو وسط انداخت یداره!؟به چه حق یبه تو چه!؟به تو چه ربط-

به من زُل زد....حق داشت...خودمم  یکنار رفت و با ناباور ریام یِمن از دهنم...فرهاد شُل شد...از رو رِیام یکلمه  دنِیشن با

 تعجب کرده بودم....
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 !؟میکرد یما کار یر کنو فک یبه ما ها شک کن یاصال تو چطور به خودت جرات داد-

 اشک شده بود... سِیخ صورتم

بابا بشه واقعا  یعنی!هیلینشه خ میکه فرهاد بهش زد عق یبا اون لگد»خواست بلند شه اما نتونست....از ذهنم گذشت ریام

 «معجزس!

 دو زانو نشستم و رو به فرهاد بلند گفتم: ری....کنارِ امومدیلبام ن یِرو یاز فکرم هم لبخند یحت

 هی!تو...تو....یبکن یکار نیهمچ یتو حق نداشت میهم کرده بود یاگه ما کار یچشام گمشو...حت یِ...از جلورونیگمشو ب-

 ....ییوحش

نگاه  هیبلند شده بود کرد و  مینگاه به من که هق هق گر هی....فرهاد ناباور از جاش بلند شد....شدیهام کم کم خورده م جمله

سمتِ  عیخودش نبود....سر یِدراز به دراز شده بود ، کرد ....انگار تو حال و هوا نیزم یِآش و الش روکه با اون وضعِ  ریبه ام

اشتباه  دی...شایبشه....حالِت نگاهش...اَه لعنت خیتنم س یِ موها یه نگاه بهم کرد که باعث شد همه یبارِ اخر  یدر رفت و برا

 اون.... ی...ولی....ولفهممیدارم م

 شد....محکم بسته  در

 :دمیرو شن ریام یِ صدا

 ....یبا دستمال کاغذ اریب خی سهیک هی-

 گفته بودم!؟!!!!!!!!!!!! یمن!من چ یِافتادم!اُه خدا« من رِیام» یکلمه  ادِی....دینگاه بهش انداختم....چونم لرز هی

 هیتک واری....کمِکش کردم به دکردم و به سمتِش رفتم دایکه خواسته بود رو از اشپزخونه پ ییزایچ عیو سر دمیدزد نگامو

 کرد و گفت: یپاهاش گذاشت و اخمِ پررنگ نِیرو ب خی ی سهیبده...ک

 !؟یریگی!من کتک خوردم ابغورشو تو م؟یکنیم هیچرا گر-

نکرد...اشکام  ییرسوا نیبه ا یتوجه چیه ریرسوا شدم و ام نکهی....بخاطرِ امهییکردنم فقط بخاطرِ رسوا هیاالن گر دونستینم

 گرفتن.... یشتریعتِ بسر

 ...من خوبم...گهیالناز بس کن د-

خودم داد  یِاالن تو چشا دمیفرهاد موقعِ رفتن د یِکه تو چشا یحس کردمیشده بودم!هم خودم هم غرورم!احساس م خورد

 ....زنهیم

 کالفه باهام برخورد کنه.... ینطوریا نکهیبگه....نه ا یزیچ هی دیبزنه!با یحرف هی دیبا ریام

 که با هزار دردسر ساکتش کرده بودم باز بلند شد.... میهق گر هق

 با دستاش مُچِ دستامو گرفت و گفت: عیسر ریصورتم بزارم که ام یِدستامو رو خواستم

...اما تو همون دو  شنیخوشگل م یکمی کننیم هی...معموال دخترا گریدراکوال شد هِیشب یالناز....وا یزشت شد یلیاَه اَه خ-

 !دیپر یدیارز یکه م هم یهزار

 نکردم. شیبه شوخ یتوجه

 من رو نگاه کن!-

 گفت: طنتی...با ش دیاز سمتم ند یحرکت یوقت

 !؟یبنداز رِتینگاه به صورتِ آش و الشِ ام هی یخواینم-

 گفت.... ظیرو فوق العاده غل رتیام

که تو ذهنم ساخته بودم رو به  یهیتوج االن وقِتش بود که یمسخرم کنه...ول خواستیگرفت...دستم انداخته بود...م حرصم

 ...ارمیزبون ب

 حرص به چشاش نگاه کردم و گفتم: با

 ....یکتک نخور نیاز ا شتریبود که ب نیجو برت نداره....همش فقط به خاطرِ ا-

 ابروشو باال انداخت... هی

 !میری...من اصوال ادمِ جو گیگفت رید یادیز کمیخب -

 ...شهیهم اضافه م گهیچنتا د هی...بزن!فوقِش به صفاتت یبزنتوهم  یبه من چه...دوست دار-

 شد: رهیخ میاشک یِو کلشو خم کرد و تو چشا دیخند

 !؟یصفاتمو بگ شهیاوم م-

 هم .... یهم خوشگل ی!هم دوست داشتنیضیهم مر یزی!راست راست تو چشات نگاه کنم و بگم هم عزشهیکه نم نه

 ...رینخ-

 و...رو بگ یتونیکه م ییخب اونا-
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 کردم...من که فکرمو بلند نگفته بودم؟!گفته بودم؟! کُپ

 بحثو عوض کردم: عیسر

 ...میبچه ها برگرد شِیتا با هم پ ششیبرم پ دیبا گهیفرهاد مطمئنا تو باغِ ...د-

 دست شدم! یداد که احساس کردم ب یدیبلند شم که مچِ دستمو فشارِ شد خواستم

 ! چته؟!یهو-

 کرد و گفت: یظیغل اخمِ

...خوب که شدم با یبا فرهاد برگرد ی!تازه...حق ندار؟یبر یوِل کن یخوایم ینطوریمن به خاطرِ تو کتک خوردم اونوقت من رو ا-

 ...میگردیبرم گهیهم د

دوس  یلینوِش جان کرده!....خ یچه لگد فهمهی...هنوز گرمه نممیگردیبرم ندهیسالِ ا شاالی!خب پس باشه ا؟یکه شد خوب

 نه!!!!!!!!!!! ای یخواجه شد نینگاه بکن بب هیداشتم بگم 

 دلنگرون باشن... نیاز ا شتریبچه ها ب ستی...درست نشهینه..نم-

 تحکم گفت: با

 !؟یشد رفهمی!شیزنی....رو حرفم هم حرف نمگمیکه من م نیهم-

 گشاد کردم...پررو... چشامو

 برم... خوامینه!م-

 ُش دَم!هان!؟ یطو ر نیا من ! به! خا طِ ره تو یستیمتوجه ن نکهیمثلِ ا-

 اومدم و گفتم: رونیخاطره من رو بخش بخش و با تحکم گفت...منم اخم کردم و از فازِ غصه ب به

 و کتک خورت ملسه! یعرضه ا یبه من چه تو ب-

 گشاد شد: چشاش

 الناز؟!-

 جانم؟!-

و دستاشو دورِ شونم حلقه زد  دیبزنه خند استخویکه م یحرف یِ!خاک برسرم!من امروز خودمو با تمامِ وجود لو دادم....به جایوا

 ...بعد واضح گفت:دمیزمزمه کرد که نفهم یزیکرد و چ لیو منو به سمتِ خودش متما

 بچه ها!باشه؟! شِیپ میریرو بکن...بعد با هم م گمیکه من م یهر کار هی...دو ثانایریگیم یازم انرژ یدار یلیخ-

 ....نَشیبهم بخوره و با دماغ برم تو س دورم سفت کرد که باعث شد تعادلم دستاشو

بود  خی ی سهیکه ک یینگاه به جا هیگذاشتم و خواستم ازش دور شم که نذاشت.... نشیس یِشدم.....دستمو رو متعجب

 مهربون شد؟! یدفعه ا هیفرهاد انقدر  یبه خاطرِ ضربه  یعنیبه قسمتِ احساساتِ مغزش راه داره؟! نجایکردم....نکنه از ا

 :دمیوول خوردم که صداشو شن کمیبد بود.. یلیگردنم خ یِصورتم خشک شده بود....جا یِگرفت.....اشکام رو خندم

 بچه ها! شِیپ میریم رترید یورجه وورجه بکن شتریهرچقدر ب-

 واسش برم!!!!!!!!  نشیهاپ تو س پیه هیچه خوب!واجب شد  خب

 

 

 

 

جوره گردنم  چیبود ه دهیمنو سفت چسب ریکه ام نطوری...اهیک نمیتم تا بببهش انداخ ینگاه چپک هی....دیلرزیتو دستم م میگوش

 راهِ تکون خوردن نداشت...

 ...دمیدیشده ...صفحه رو دو تا م چیکردم چشام ق احساس

 :دمیرو از کنارِ گوشم شن ریام یِ صدا

 ولش کن...مهساست...بزار زنگ بخوره...-

 گفتم: زیر یخنده  هیکردم و گوشمو به شونم چسبوندم و با  ...کلمو سمتِ دهِنش کجرفتیتوو گوشم م فوتاش

 خب باشه کلتو ببر اونور....-

 چونم گذاشت: رِیاز دستاشو از دورِ شونم باز کرد و ز یکی

 نگو که قلقلِکت اومد...-

 ...ادیقلقلکش م کنهیتو گوشش فوت م یکی یوقت ی!هر ادمِ نرمالهیمگه چ-

 !خنده؟یم ینطوریاالن که ا نیا دینقشه کش ....زهِر مار...بازدیخند طونیش
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 ....ستمین ینطوریمن که ا یول-

 گذاشتم و گفتم: نشیس یِچونمو عقب بردم و بازم سرمو رو الیخیب

 !یستیهر ادمِ نرمال!!!!تو که نرمال ن گمیمن دارم م-

 !خندهیاقامون داره م یاله یتکون خورد....اخ نشیس ی قفسه

  می..پاشو بردهیکار دستِمون م اتیزبون نیریش میت بمونحال نیتو ا نیاز ا شتریب-

 یبشه...سع شتریبهش انداختم که باعث شد شدتِ خندش ب ینگاهِ گردال هیگشاد شد و با تعلل خودمو ازش دور کردم... چشام

 ....سادیعالمه اخم رو پاش وا هیکرد از جاش بلند بشه....با 

 گهینه د یباشم ول جیاز لحاظِ مُخ افل دی!حاال شاکردیرو درک نم یچیکل تو کما بود!ه بودم!امروز مغزم به طورِ جیمن هنوز گ یول

 حد!!!!!!!!!! نیتا ا

 ....هییایطورک هی!نه؟!زنهیخاص حرف م یلیامروز خ ریام نی!استیمُخِ من ن رِیتقص اصال

که با تمامِ وجودم دوست دارم بهش  یضوعربط بدم به مو تونمیجوره نم چیکه در موردِ پرند زد ه یاما با حرف فهممیم دمیشا

 مربوط بشه!

 ....رفتیصاف راه بره اما با صورتِ مچاله شده گشاد گشاد راه م کنهیم یسع ریام دمیفکرا بودم که د نیهم تو

بکنم  یعباعث شد س ریام یِ!از شدتِ خنده دوال شده بودم....صدارهیراه م عیچقدر ضا نیا ییخنده...وا رِیبلند زدم ز یِصدا با

 خندمو قورت بدم....

 بخند!بخند!-

 گفت: یخندم جاشو به دهِن باز داده عصب دید یوقت

 ....گهیدِ بخند د-

 شد رفت.... وانهیاباالفضل د ای

 !یبکن هیگر دیبابا نتونستم بشم اونوقت با گهید ی...وقتگهیبخند د-

 !ایحی!خاک برسرم!بنیییییه

 بکنه!  هیگر دیبکنم!؟!زنِت با هیگر دیمن باکامل سرخ شده بود....حاال چرا  صورتم

 

 ...زهرِمار....دیصورتِ قرمز شدم خند به

 جلو زدم و گفتم: ازش

 حرکت کن! گهیخب د-

 گفتم: تیبا جد عی...بعد سردمیخند زینثارم کرد و با همون وضع شروع کرد به راه رفتن...ر یلب ریز هیپررو هی

 و دارم....!من ابرایوضع کنارِ من راه نر نیبا ا-

 گفت: یکردم!حرص شیکنم قشنگ قهوه ا فکر

 !شهیباالخره که من حالم درست م-

 تند گفتم: تند

 !شاالیا شاالیا-

 و سرشو تکون داد. دیلحنِ من خند به

 بچه ها؟! شِیتنها رفت پ یعنی...متعجب شدم...دمیسر چرخوندم فرهاد رو ند ی...هرچمیباغ بود تو

از من عقب  ریگفته...ام ویبچه ها رفته و صد در صد همه چ شِیو مطمئن شدم پ دمیند ابونیتو خ ویشکیرو که باز کردم ه در

 ...ادینشده انقدر اروم راه م لیتر بود!کالفه شدم!خوبه حاال عل

 اما کامال مشخص بود که درد داره. رفتی...صاف تر راه مدیرس کنارم

 خونمون... رمیبرو خونتون منم م-

 :دیکش یپوف

 مه راه اومدمه نیا-

 که! یریمیم یایب شتریب نیخب از ا-

 ....دیخند

 !رمیداخل منم م یرفت دمیبرو زنگِ خونتونو بزن...هروقت د-

که  ینگرانم زمیالناز دورت بگرده؛ عز یمردونرو!اله یِها یدلنگرون نیماِچت بکنم!انقدر دوس دارم ا هی نییپا ایخدا ب ییوا

 !ته؟فیواسم ب یچِسِقل راه اتفاق نیهم
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خدا من بوس  یبوسِ ناقابِل بکنمِش اخه؟!هِ هی تونمیاحساسام جمع شده بود.چرا دست و پام بستس و نم یلحظه همه  اون

 ...خوامیم

 شدم! ایح یفکر کردم که چقدر ب کردمیانداختم و همونطور که عرضِ کوچرو رَد م نییو سرمو پا دمیگز لبمو

 رو زدم...در به سرعت باز شد. زنگ

شده بود....تو اون  رهیگرفته بود و بهم خ یبرگشتم و بهش نگاه کردم....دستاشو به چهارچوبِ فلز عیه داخل گذاشتم سرک پامو

 شجاعت بدست اوردم و گفتم: یچه طور دونمینم یکیتار

 ریام-

 :دمیشن صداشو

 جانم؟!-

 حرکاتِ لب گفتم: با

 دوسِت دارم.-

 !شنومی!نم؟یچ-

دونه به مُخِ من  هیهوا  یفرهاد تو دعوا ب کردیمبهوتِشو حدس بزنم!احتماال فکر م ی افهیق ستمتونیو در رو بستم...م دمیخند

 !دمینگفتم و بعد هم خند یچیهم زده که صداش کردم و ه

 منما! ستمین یا وونهید کم

 پله ها باال رفتم...در رو زدم....مهسا در رو باز کرد.... از

 شدم و گفتم: رهیبهش خ متعجب

 در رو؟! یاالن باز نکردچرا تا -

 چون منتظر بودم عشق و حالتون تموم شه!-

 !؟یدیپس شن-

 در رو باز نکردم... دمیرو که شن ریاره ام-

 .دمیخند

 بچه ها کوشن؟!-

 خونشون کردم... هیهمه رو راه-

 گشاد شد! چشام

 کثافتا اصال نگرانم نشدن نه؟!-

فرناز سرخ شده بود...احساس  ینیبب ی.نبودِشتیاومده پ یرعلیت که ام..اما فرهاد که برگشت گفشدنیم وونهیچرا داشتن د-

 ...دیعذاب وجدانش پر یکردم همه 

 !فرهاد کو؟؟یبا خبر شد یتو چطور-

 دو تا جملرو گفت و رفت. نیبهم گفت...فرهاد اصال اعصاب نداشت...هم نینگ-

 داشت؟! یبه من حس واقعا فرهاد یعنیو مهسا رو از جلوم کنار زدم! دمیکش قیآهِ عم هی

 .میتو هال بخواب ایالناز ب-

 .کردیوجودم خاطراتِ امروز رو مرور م یو همه  دیموافقتِ خودم رو اعالم کردم....حال و احوالِ فرهاد از ذهنم پر ریبه ز سر

 زانو نشست و گفت:که مهسا پهن کرده بود با کمر خودمو انداختم و حالتِ ستاره گرفتم...مهسا کنارم چهار ییرختِخوابا یِرو

 کن! فیخب؛ تعر-

 وجودم....از تهِ تهِ تهِ قلبم! یلبخند زدم از همه  هی

 ریام زدمیکه حدس م یا افهیکه کردم!تا ق یاروم...شمرده شمره از اولِ امروز صبح گفتم....تا دوِست دارمِ اخر و خنده ا اروم

 بعدِ حرکاتم به خوِدش گرفته باشه...تا احساسِ االنم!

 نداشته باشم.... یگاهیجا ریام یِباشه و من برا یراست بگه و پرند ریام ترسمیم نکهی!از اامیهم گفتم!از سردرگم اخرش

 ...دمیبه خاطرِ امروزِ خوبم خند هیاشک صورتمو پوشوند...گفتم و همراه با گر یِو اخرش قطره ها گفتم

 ه بود....شد وونهیحالت هام بغلم کرد و مثِل من د دنِیو مهسا با د گفتم

 داشت؟!نه! نداشت! یفرق یوونگیعشق با د مگه

 رو برداشت .... هیخنده و گر نِیکرد!همراهِ من مرزِ ب یوونگیمن د یِ هم همپا مهسا

که تهِ قلبمون بود رو  ییجمله ها میکردیکه سمتِ هم پرت م یختم شد!با هر بالش یبه بالش باز امونیباز وونهید اخرِ

 ....میگفتیم
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 ماهان! گفتی!اون مریام گفتمیم من

 واسش! دمیجون م گفتی!اون مونشَمید گفتمیم من

زن چشم  هیقوس دارهِ  رِیدو طرفَش!اما من نه!تصو یبود که اون مطمئن بود!از عشقِش!از عالقه  نی....فقط تنها فرقمون افقط

 انداخته بود. هیعشقم سا هیرو ه،ینیهنوز زم گفتیم ریتو اسموناس اما ام گفتنیکه همه م یقهوه ا

 هشت فصلِ

 

 

 !یگیدروغ م-

 با مشت به بازوم کوبوند: ساغر

 دروغم کجا بود!خوده محمد گفت!-

 :دمیکش یخفه ا غِیج

 مهندس باشه! کردمیمن فکر م یوا-

 و گفت: دیخند ماهک

 یکه از عشقت دار میَهمه اطالعت نیا یعاشق!اصال کشته مرده  گنیبه تو م یعنی-

 بودم! یبود!چقدر من خرک ینطوریمگرفت!واقعا هم ه خندم

 مطبشون؟! میبر-

 حرفو زد کردم و گفتم: نینگاه به ساغر که ا هی

 !م؟یگردیزنده برم یمطمئن-

 خنده: رِیزد ز مهسا

 احتماال ترکوندن! ضاشیپس مر وونسیخودش د ریام یوقت یبگ یخواینگو که م-

 به هردومون کرد و گفت: یظیاخمِ غل ساغر

 .دیحرف بزن ینطوریدرموردشون ا دیو نبا ستین وانهیروانپزشک د شِیپ رهیم یا دو تا.اولندش که هرکشم دیشوریب یلیخ-

 گفتم: عیرو نذاشتم بگه و سر دومندش

 نبود! نیکردم!اصال منظورم ا ی.من فقط شوخوونهینگو د ریدومندش مهسا خانوم به ام-

 انداخت و ماهک گفت: نییخجالت زده سرشو پا مهسا

 !ادیاالن اشکش در م دیدعواش نکن ینطوریاشتباه کرده ا دیفهمخب حاال -

 !شنیحساب م ایخواهرشوهر و عروسِ دن یِایمیک یِدو تا از نمونه ها نی.ارهیمنو بگ یکی!نایمامانم ا یییوا

 !یاریدرب یخواهر شوهر باز دیخاک برسرت ماهک!االن با-

 زد پسِ گردنم: دونهی

 !ن؟ییَمگه همه مثلِ تو عقده ا-

 !؟یداریدوس م جدهیه تِیفوشِ مث ایآ-

 اوهوم.-

 !شوریب رهیخنده!از رو هم نم رِیز میزد

 گفت: عیسر ساغر

 نه! ای میحاال بر-

 که! یدینپرس یسوال-

 .مهسا گفت:دیخند

 باهاتون. امیکه.... من نم شهینم-

 به هممون انداخت. ینگاه یچشم ریز بعد

 باز گفت: شِیبا ن ماهک

برن ددر  خوانیکردم و بهتون بگم که امروز خانوم با اقاشون م یفضول یداداش هیشدم و توو گوش من خواهرشوهر شبید-

 دودور!

 نگاه به ماهک انداخت و داد زد: هیگشاد  یِبا چشا مهسا

 !کشمتیم-

 خنده. رِیمرموز زد ز ماهک



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 111 

 

 !خندهیم ینطوریده و ماهک اسرخ ش ینطورینوشته شده بود که مهسا ا امکایهم تو پ یا گهید زِیمشخص بود چ کامال

از  شمونیو من و ساغر هم ن کردیم دیو مهسا تهد دیخندیدو تا...ماهک م نیا هیشد واسه شروِع دنبال باز یجرقه ا نیهم

 بناگوشامون عبور کرده بود!

فرهاد بهم  یچ!واسه دمیترسیچرا م دونمیلحظه کُپ کردم.نم هیزدم.فرهاد بود. رجهیرو تخِت ساغر ش میزنِگ گوش یِصدا با

 زنگ زده؟!

 جواب دادم: عیسر

 بله؟!-

 فرهاد از اونورِ خط باعث تعجبم شد: هیشاد و پُر انرژ یِ صدا

 !ا؟یآ یسالم خانوم!چطور-

 خوبم ممنون.-

 از شما!منم خوبم یمرس-

 عاشقِ دلشکسته باهام صحبت کنه؟ هی یِبا صدا دیفرهاد االن با کردمیزدم!چرا فکر م یمات لبخندِ

 !؟ی!الو؟الناز صدا دارالو؟-

 اوهوم.-

 شد: یجد

 صداتو درست بشنوم! ذارهیو داد نم غیج یِخلوت صدا یِجا هی یبر شهیم-

.رو پله میرفت اطیو سمتِ درِ ح میرفت رونیو با هم از اتاقش ب دمیشده بود...دستشو کش رهینگاه به ساغر کردم که بهم خ هی

 تم و گفتم:گذاش کریرو اسپ ویگوش میکه نشست اطیح یِها

 بگو فرهاد.-

 !یکردیچرا انقدر خشن؟!بابا قبال بهتر برخورد م-

 دم؟یبگم اخه؟بگم ازت ترس یزدم.چ لبخند

زنگ زدم!حداقل دو هفته گذاشته از  رید دونمیرو بزنم.البته م یحرف هیالناز فقط خواستم زنگ بزنم تا  یبگ یزیچ خوادینم-

 .ذاشتین راحتم نمعذاب وجدا زدمیاون موضوع.اما اگه زنگ نم

 حبس شد!نگو فرهاد !تو رو خدا! نفسم

 اوم فرهاد...-

 :دیحرفم پر وسطِ

 نگو بزار من کامل بگم! یچیه-

 

 داد: ادامه

بود که تو هم مثلِ مهسا و خواهرِ نداشتم  نیاون شبِ من فقط به خاطرِ ا هی.کتک کارادیسوتفاهم بوجود ب خوامیالناز، نم نیبب-

 همپاتون بودم.... طنتایش یو همه ت شهیهم دی.شایزیعز

 کرد: مکث

 !ومدیتو ذهنم به وجود ن یا گهید تِیخب....اون لحظه..اون ساعت...ذهن یول-

 گرفتم!خودم کرم داشتما... ی!اما خفه خون؟یبگم پس شُل شدِنت تو شمال چ خواستمیم

که من  یغرورِ مردونش بشکنه.اخه اون حس خواستی.انگار نمزنهیحرف رو م نیحفظِ غرورِش ا یِفرهاد برا کردمیم احساس

 ...دمیموقع رفتن تو چشاش د

 خوشه واسه خودشا. نمی!ازدیبه ساغر کردم که لبخند م یو کالفه نگاه دمیکش هامیبه چتر یدست

 ن؟یهم-

 کتک زدم رتویکه ام خوامیاره.بازم معذرت م-

 جملرو گفت. نیسنگ یلی...خیطور هی یلیبود...خ یطور هی لحنِش

 ؛گذشته ها گذشته! الیخیکه زدم.خب حاال ب یبه خاطرِ داد خوامیمعذرت م من-

 رو داشت المصب! یسواحِل قنار یِچپ!الحق که آب و هوا یمثلِ اون برم تو کوچه عل خواستمیمنم م انگار

 من برم بچه ها کارم دارن خدافظ! گهیخب د-

 جوابتو بدم!!!!!! یذاشتیحداقل م جنمیب یقطع کرد!ا ویگوش

 گفت: اغرس
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 از اقا فرهاد! نمیا-

 حفظِ غرور؟! یِبرا ایبود  یهنوز واسم عالمت سواله!حرفاش واقع نیاز اقا فرهاد!ا نمیا کجا

 کنهیهم هستن که ادم جرات نم یو طور مونهیواسه ادم سوال م یمسائل هست تا اخر زندگ یسر هیباال انداختم!خب  شونه

 دروغ! ای یبره از طرف بپرسه راست گفت

 !؟یمن رو دوست دار ایاعتراف کن که آ عیفرهادو بچسبم و بگم فرهاد زود تند سر ی قهیبرم  تونمی!مثال من مواال

 رو بکنم.... یکار نیدرصد همچ هیگرفت!فکر کن!!!! خندم

 اساس بزارم که راسِتشو گفت. نیدادم رو ا حیترج

 .میهسا قرار گرفتماهک و م ی انهیکه موردِ هجومِ وحش میساغر واردِ خونه شد با

 !شورا؟یب دیکجا بود-مهسا

 کثافتا؟! یآتو زن دیریبدونِ ما م-ماهک

 داره! یخُل یِساغر چه دوستا دنیفهمیمامان باباش خونه نبودن وگرنه م می...شانس اورددیخند ساغر

 ها! وانهید میرو پله ها بود-

 فوش هست؟! دونهیحداقل  میگیکه بهم م ییتو جمله ها دیبچه ها دقت کرد گمیم-

 بچه! گهیخنده!خو راست م رِیز میماهک همه زد یجمله  با

 گفت: عیسر مهسا

 !میایبا شماها ن میگرفت می!منو ماهک تصمالیخیب نویا-

 مزاحم بشه!؟ ادی...ماهک بی!تو با ماهان؟یکنیزور م یا؟چرا ماهکو دار-

 .گردهیخوابوند پسِ گردنم!بشکنه دستت که انقدر هرز م یکی ماهک

 برم خو حقمه! خوامی!من هم مه؟یزاحم چم-

 :دمیخند

 !یخواهر شوهر باش یخواستیخوبه نم-

 گفت: یکش دار شِیا ماهک

....با گهی..خو منم برم درهی...مهسا مارنیدوس دختراشونو م اشونمیسر هیبرن....دوستاشم  خوانیماهان م یِبابا با دوستا-

 اتاقِ محمد جونِش. رهیم یکیت اون جونِ  ریام شِیپ یریتره!تو م عیکه ضا امیشماها ب

 موند! ایماهک تو باقال ی....الهمیدیخند

 

 

 .دمیاومدم رو پوش نایساغر ا یکه باهاشون خونه  یزدن نبود.همون مانتو شلوار پیت حسِ

م!چرا موند الغوزیمن  دیریبم ی!چقدر قبل از رفتنشون ماهک عزوجز زد که الهنایماهک ا یرفتن خونه  عیو ماهک سر مهسا

 ما هم گرفتن!؟ نکهی!حاال نه انایو ا رهیگیمنو نم یشکیه

 دارم! دیندارم!فقط به خودم ام یدیام ریبرسن اما من که به ام ییجا هیمهسا و ساغر به  دیحاال شا واال

 یِمانتو!من با اون میشدیمثه شاهزاده و گدا م میرفتیخودشو خفه کرد.کثافت انقدر خوشگل کرد که اگه کنارش راه م ساغر

 رستانیامسال دب نیشده بودم!انگار نه انگار که هم ایرستانیبچه دب هیشب یو مقنعه مشک یسرمه ا یِو شلوارِ ل یسرمه ا هینخ

 !یوضع هیکنار!بخدا!اصن  میگذاشت میدیرو بوس

!االن من رو گهید رهیگیوقتا دنگِش نم یبعض رهیگیوقتا ادم دنگِش م یبه مژه هام بود.خو بعض ملیعالمه ر هی شمیارا ی همه

 نبودم.واال! یلیزامپیمودِ انجامِ م

نخ و سوزن  نهیموهامو بب ریدفعه ام نی!فکر کنم اگنیسر به من م رهیو مقنعمم بردم عقب!خ ختمیرو صورتم ر هامویچتر

 !کنهیمقنعمو تنگ م دارهیبرم

 خندس! یِ!خدارهیبگ یژست نیهمچ ریفکر کن!ام یوا

لگد  هیمنو با  ری!امرمیگیم یافسردگ نمیبیساغر رو م نیبودم!اصال ا پَمیت ی!کشته مرده دمیپوش دمویسف یمشک غورِی هیکتون

 !؟رونیبه باسنِ مبارک شوت نکنه ب

 یکرد پیزدن نبود و چرا تو انقدر خوشت پیکه چرا حسِ ت زدمیغر م یکه در اوردم و هِ یراه رو با مسخره باز یهمه  باالخره

 ،ساغر رو خندوندم. اُُمل هام هیمن االن شب

بکنم!حاال انگار گشاد  لیتحل هیاطرافو تجز تونمینگه داره چشامو گشاد کردم تا تا م نجایگفت هم یتلفن یساغر به تاکس یوقت

 جِن بشم؛ داره! هیشب نکهیهم جز ا یریکردنِ چشمام تاث
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مدرسه بود گرفتم و  فِیک هیکه شب دمیفو س یمشک ی...دستمو به بندِ کوله میشد ادهیپ نیاز ماش میپولو حساب کرد یوقت

 ...کنهیکار م یباکالس یِجانم اقامون چه جا یرفتم!ا یساغر سمتِ ساختمونِ مشک یِهمپا

 پشتِ ساغر مثلِ جوجه اردکا حرکت کردم. عیسر

مبلِ  هیجوون هم رو یِاقا هینشسته بود. زیپشتِ م یلیگیخانومِ ج هی...می.در باز بود...وارد شدمیسادیوا یدرِ قهوه ا هی یِجلو

 نشسته بود.فکر کنم وقت داشت! یقهوه ا هیچرم

 .دییسالم.بفرما-

 با لبخند گفت: ساغر

 کار دارم. شیمحمد ستا یِبا آقا-

 میَ!چه شاسدمیدوستِ فاِب اقامون رو فهم هیلیهمه مدت من تازه فام نیممدِ خودمون رو گفت االن!چه جالب بعدِ ا یلیفام اِه

 من!

 ؟یدار یقبل وقتِ زمیعز-

 ...ششونیبرم پ دنیاجازه م دیبه خودشون بگ یراستِش نه!ول-

 با همون اعتماد به نفس و لبخندِ خوشگلش گفت: دخترِ

 مالقاتگر دارن! هیهنوز  شونی.ادیمنتظر باش دیبا یباشه ول-

!؟من  میَ!؟آره خب پس من چمارهیب نجایا ادیم یبود؟!اَه ببند فکتو الناز مگه هرک ماری!منظورش بدهینشن یِزای!به حق چمالقاتگر؟

 !یبذار تا پس فردا بترش بیرو خودت ع ی!خاک برسرت هِگهید مارمیب

 همراهِ شما هستن؟! شونیا-

 نگاه به ساغر کردم!   هی!زنن؟یدر موردِ من حرف م دارن

 

 گفتم: دیخودم اومدم و با ترد به

 بزرگوار کار دارم. یِبا اقا-

 یکه قاط شهیم یروانشناسه چطورک هیکه خودش دُک ی!اخه کسشهیحساب م یآق دُک یعل ریکه ام فتریاصال تو مخم نم انگار

 کنه؟!

 !بزنم دو شَقَت کنم؟؟یدیم لیلبخند تحو ینطوریهم ا ریمرض!تو به ام یدرد !اِ یباز لبخند زد!ا دخترِ

 .رونیب انیکه م یاقا وقت دارن بعد از کس نی.ایمعطل بش شتریب دی.شما بازمیعز نیبش-

 !کردیم کیج کیهمون اول هم کره خرم به جا عرعر ؛ج از

دخترِ جوون رو  هیباز شد.محمد بود که  یزانوهام گذاشتم!همون لحظه درِ اتاقِ سمتِ چپ یِنشستم و کولمو رو یمبِل چرم یِرو

 ع کن!جم شتویزد!زهرِمار ن یساغر لبخندِ گشاد دنِیو با د کردیم یو ازش خداحافظ کردیم ییراهنما

!حوصلم ؟ییکنم تنها کاریمن االن چ دیریبم یبه من نگاه کرد و رفت سمتِ محمد!اله ینخود یکه هنوز نشسته بود با خنده  ساغر

 خب! رهیسرم

 به من؛ با ساغر رفتن داخلِ اتاقِش! یبعد از سالمِ هول هولک محمد

 شد!ساغر نره دو تا برگرده؟!خاک برسرِت الناز... باز شَمیاون توو انجام بشه؟!ن ی!؟قراِر غلطزدیچرا انقدر هُل م نیا

 حادتره! نیا تِیوضع گهیبه من م دهیاالن وقِتشو م نیا ای!بکردیانداختم که با تعجب به لبخندم نگاه م مینگاه به مردِ کنار هی

 یالک کمیش بعد ماچِ ناقابلم بکن هیدستتو بنداز دورِ گردِنش  هی نیبش ششیالنازا!برو جلو پ سیهم ن ی!بد فکرولیا

 داخل! یری!زودتر هم مرهی!طرف خودش در مهیگر رِیبزن ز تِشیبخند!نها

 !ادهیمورد ز نی!خاک برسرم من چقدر تجربم تو ادمیگز لبمو

 خنده که نگو! رِیانداختم.انقدر دوس داشتم بزنم ز نییپا کلمو

 اومدو گفت: کیبودم نزدکنارِ مبلِ سه نفرش نشسته  قایتو جاش جابه جا شد و چون دق کمی اقاهه

 !نجا؟یا دیاومد یچ یِشما برا-

 انداختم. دشیصورتِ سف یِرو یقهوه ا شِینگاه به ته ر هی

 !د؟یاومد یچ یِشما برا-

 خواهرم! یِبرا-

دفتر دستَکِش بود نگاه کردم.خطِ  یِکه سرش رو هی!با شک به منشدمیرو ند یزن چینگاه به اطراف کردم ، ه هیگشاد شد! چشام

 و گفت: دیامو دنبال کرد و خندنگ

 خونمون. ادیکنم تا ب یاگه بتونم دکتر رو راض خوامی.مادیکه ب شهینم ی!راضومدهیخواهرم ن-
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 دستاش گرفت. نِیو سرشو ب دیکش قیآه عم هی

 بود!دردناک  شونیزندگ یبودن که لحظه به لحظه  یا گهیو چقدر افراِد د کردمیم یخوش زندگ یشدم!چقدر من الک یحال هی

 متاسفم.-

 زد و گفت: یلبخند

 !ینگفتم که شما اعالمِ ترحم کرد یزیمن که چ-

 جبهه گرفتم: عیسر

 بهتون بربخوره! ینطوریا یهمدرد هی کردمیمحترم!فکر نم یِاقا هیترحم چ-

 زد: لبخند

 ...دیاومد یچ یِشما برا-

 تم:لوده گف شهیکردم و مثلِ هم یلحظه باهاش احساسِ راحت هیچرا  دونمینم

به  نایبکنم!البته ا شهیمحسوب م یبزرگوار که دوستِ خانوادگ یِ از اقا یداریبرسه و من هم د اریبا دوستم اومدم تا به وصالِ -

 ظاهره ها!

 و سرمو بردم جلو واهسته گفتم: نهینب هیتا منش دمینگاهِ کنجکاو بهم انداخت...مشتمو اروم به قلبم کوب هی

 المصبِ! نیمشکل ا یول-

 !؟یلِ قلب دارمشکِ-

 تره!!!!! یهم باقال یکه از باقال نیا بابا

 عاشقم! رینخ-

 و گفت: دیو خند دیباال پر ابروهاش

 !یبچه ا یلیتو که خ یول-

 !یرفت تو هم..زهرِ مار خودت بچه ا اخمام

 !من امسال کنکور دادم!رینخ-

 مردک! یشدت گرفت.رو تختِ مردشور خونه بخند خندش

که انگار سِنِ بابابزرگِ منو  یامسال کنکور داد یگیم نیدختر هم نگاه نکردم اونوقت تو همچ هینوز به سالمه اما ه 31من -

 !یدار

 رونیاز مطب ب نویی.دخترِ سرشو انداخت پارونیاومدن ب دهیدخترِ رنگ پر هیو  یعل ریبود.ام یدر بلند شد.در اتاق راست یِ صدا

 مالقاتگرشو بدرقه نکرد! هیباز به قولِ منش یِمثلِ محمد با رو یاما متعجب به من نگاه کرد!حت ریرفت و ام

 از جاش بلند شد و گفت: اقاهه

 .منتظرم باش!زنمیخوشحال شدم از حرف زدن باهات.برگشتم باهات بازم حرف م-

 گشاد ُشد!بابا پسر خاله! چشام

 لباش بود! لبخندِ ناز رو هیهم  هیشده بود.منش رهیاخمو بهم خ رینگاه به در کردم!ام هی

 !امیمن االن م دییشما بفرما-

 و اروم وشمرده گفت: عیدر اتاقِش رو بست سمتم اومد و سر ریداخِل اتاق رفت و ام مرده

 !؟یکنیکار م یچ نجایا-

 اوم با ساغر اومدم!-

 ساغر پس کجاس؟!-

 تو اتاقِ محمدِ -

 نگاه بهم کرد و گفت: هیاخم  با

 !؟یدیتا کارم تموم شه!فهم یریگیباهاش گرم نم عیوارد شد سر از در یو هرک یخوریاز جات تکون نم-

سمتم برگشت و به من که هنوز  دیجمله هار و گفت که فقط سرمو تکون داد...پشتشو بهم کرد.دمِ در که رس یعصب انقدر

 بودم نگاه کرد و کالفه گفت: ستادهیا

 !؟یسادیچرا هنوز وا-

 از جام تکون نخورم! یخودت گفت-

 زد و گفت: یهم لبخند ری...امنییگرفت و سرشو انداخت پا خندش یمنش

 خانومِ خوب منتظرم باش. هیمثلِ -

 انگشتشو تکون داد: یدیتهد بعد
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 !یراه ننداخته باش یبرگشتم هِر و کِر با کس-

 !گهید هیادم نشسته بودن!من بودم و منش یمیعظ لِیخ هی نجایانگار ا یکس گهیم نیمار همچ زهرِ

!واال کار از یگفت که تو دلم گفتم خودت یرلبیز زِیچ هینشستم...سرشو تکون داد و  ینازک کردم و رو صندلپشتِ چشم  هی

 بهم فوش داده! یدید هوی کنهینم بیع یمحکم کار

 

 

 تیزی!فکر کنم هر وخواستیبود!خوبه اقاهه مشاوره واسه خودش نم ومدهین رونیب ریگذشته بود اما هنوز ام قهیدق ده

 !البته فکر کنما!قسیدق 45 تینها ای مساعتین

 اومدن هم نداشتن!!!!!! رونیقصدِ ب گذشتیداشت بهش خوش م یادیز نکهینگاه به دوتا در انداختم!ساغر مثلِ ا هی

مالقاتگر واسه  هیبه قولِ منش نیکه ا شهیدعوا نم ِنشونی!بکنن؟یکارو م هیمطب هردو  هیتو  یچطور ریمحمد و ام نیا

 کدومشون باشه؟!

 !!!!!!گهید شهیباال انداختم خوب حتما نم شونه

 ! دیزنیچقدر َفک م گهید رونیب دیایچقدر فکرام پرش داره!مُخَم درد گرفت!ب اَه

که قرار بود با  یخوشبرخورد با اقاهه دست داد و از مالقات یلیخ ریاومدن.ام رونیب ریلحظه در باز شد و اقاهه با ام همون

 کردشداشته باشن، مطمئن  گهیهمد

 کرد: یدست شیبالفاصله پ ریسمتِ من برداشت که ام یسمتِ در بره قدم نکهیا یِبه جا مرد

 داخل. ایب زمیعز-

 ! گهید زِیچ هی ایحسادتِ عشقِ  یعنی!زم؟یعز نیهست پشتِ ا یزیچ یعنی!ادیم یوحشتناکِ حسود یِبو یی!وازم؟ی!عززم؟یعز

 ه من زد و گفت:ب یکرد و لبخند رینگاه به ام هیو  سادیوا مردِ

 حل بشه! تونیمشکلِ قلب دوارمیخدانگهدارتون.ام-

فقط  کردیکه خشک شده به ماها نگاه م ریمتعجِب ام ی افهیهِرهِر به ق داشتمی...دوس منییباز شد و سرمو انداختم پا شمین

 !یرمز یحرف بزنه؟!جا داشت بزنم رو شونش بگم مرس یاقا مثال اومد با من رمز نیبخندم!ا

 !دیکن دایپ یمشکلِ قلب دوارمی.شما هم امیحال شدم از صحبت با شما!مرسخوش-

!گمونم کردیبهمون نگاه م جیهم گ ی.منششدیلحظه به لحظه سرختر م ریخنده.ما دو تا خندمون گرفته بود.ام رِیگفتم زد ز نویا تا

 نه؟!! ایزنگ بزنه  مارستانیبه ت ایا کردیداشت فکر م

 و گفت: دیتمو کشسمتم اومد و دس یحرص ریام

 .یبهرام یِ.خدافظ اقازمیداخل عز میبر-

 ای!!!!!ها؟!الناز بهرام بود فتمیسس بهرام م ادِی یباحال هیلی!خخخ چه فامهیبهرام شیلیبگم اقاهه فام یهِ  ستیالزم ن گهید ایب خو

 !ندازهیم ونزیُسس ما ادِیکه طرف منو  نهی!مهم االیخیمهرام؟!ب

 پرت شدم. ریبره من تو اتاقِ ام رونیاز مطب ب یبهرام یِاقا نکهیز او قبل ا دیدستمو کش ریام

 .دیبر دیتونیم ییخانومِ پاشا-

 ,کرد و گفت: رونیبکشم ب ریکه دستمو از دستِ ام نیا یِبودم و در تقال رینگاه به من که پشتِ ام هی هیمنش

 بزرگوار.شبتون خوش. یِبله اقا-

!برم بزنمِش!تو رو خدا وجدانِ ا؟یآ فهیضع نیکرد ا یمنحرف م؟فکرِیبمون نجایما تا شب ا گفت؟مگه قرارِ ریچرا شب به خ نیا وا

 بزار برم چپ و راستش کنم. ریجلومو نگ زیعز

اتاقِ در بسته!!!!!!نزنه  هیتو  شیخاک بر سرم به قولِ خودش پنبه و ات دمیدر رو بست.تازه فهم یگفت.وقت یچ ریام دمینفهم

 م که اصال نداره!!!!خاکسترم بکنه!اعصاب ه

 من نفهمم؟! ؟تایتا چ ؟مثالیچ ؟تایزنیحرف م یبا اون مردک که هرو کِرِش راه افتاده بود؟!رمز یگفتیم یچ-

 کوچولو باال رفته بود...منم از ترس نه گذاشتم نه برداشتم گفتم: هی صداش

 سالم!-

افتاد اونوقت تازه  یچه اتفاق دمیفهم یخر هم هستم!وقت کله امویم ادیز یام فقط قُپ ییکار کنم من اصوال ادمِ ترسو یچ خوب

 !مثلِ االن.رهیگیو ترس همه وجودمو م کنهیمخم قفل م

 نمی!اخه ا؟یجماعت و کالف باز ریذوق کردم اما اصال حواسم نبود که با ش ریسرخِ ام ی افهیاز ق دیخند یبهرام یِ لحظه که اقا اون

 !دم؟یکارِ من انجام م
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هم کِش  شینییلبِ پا نییپا وردیه دهنِش گرفت و لباشو با کفِ دست گرفت و همونطور که دستاشو مکف دستشو ب ریام

 شتر شد بچم! هیاومد...شب

 خندش گرفته.اما موضع خودشو حفظ کرد: گفتیخفتم م احساسِ

 جواب بده!-

 ....دیمن خند هیاز سوت .حتمانیریبگ یداره.منم اشتباه گفتم مشکِل قلب یخب به من چه.طرف خودش گفت مشکلِ قلب-

 نگام کرد: خصمانه

 برطرف بشه؟! تیکه ارزو کرد مشکلِ قلب یدار یاونوقت توام مشکلِ قلب-

 !میخواستگار ادین یشکیبزاره روم تا پس فردا ه بیع خواستینه بخدا!م-

 ؟یاریدر م هیچ ایمسخره باز نی!ا؟یمثلِ ادم جواب بد یتونیالناز نم-

!اونم دعا کرد زودتر یو طرف اسمشو گذاشتمشکل قلب ِشتَمیبگم؟بگم گفتم عاشقِ خودِ روونپر یاخه چکرده بودم! ریگ یچ مثلِ

 ییکارا هیوقتا  یاونم عاشق بشه؟!تُف تو ذاِت خودم که بعض شاالیبرطرف بشه و بهت برسم و منم ارزو کردم که ا میمشکل قلب

 کرد! شیمال ستما شهیجوره نم چیکه بعدش ه کنمیم

 

 بود تموم شد! یزیچ هی.الیخی!بایداد ریا خب گباب یا-

 اومد و شونه هامو گرفت و تکونم داد: سمتم

 که! یزنیگند م یهست یدادم؟من تو رو ِچک نکنم تو به همه  ریال؟گیخیب-

 گشاد کردم! چشامو

 زنم؟یمن گند م-

 زد و دستامو گرفت و گفت: اتاقش بود نشوندم و جلو زانو هیکه تو یراحت هیصندل یِو رو رونیفوت کرد ب نفسشو

 !؟میبا هم کلکل کن دیمن تو بگو چرا ما انقدر با زِیآخه عز-

 !دهیچون حال م دیخب شا-

 سردرد گرفت: ونامیگرفت..فکر کنم از هذ شیشونیبه پ دستشو

 !؟یجدا بش تیبچگ یِایالناز تا حاال شده از دن-

 پس! یندار خبر

 جدا شدم! یبچگ یِایدنسالِ که از  هیحدودِ کمتر از  دیچرا شا-

 ابروشو باال داد: هی

 !؟یچ یواسه -

 اومده مارو سوال جواب کنه؟! نیا دِ

 !یپرسیاِ!چقدر سوال م-

 و گفت: دیخند چشاش

 !یشیبه عنوانِ مراجعه کننده حساب م یعنیتو اتاقِ من  یایم یوقت-

 !؟یپرسیم ایسوال عشق نیعه کنندهات از ا!از همه مراج؟ی.خب حاال که چیزدیم یباغچه خودتو ب یزن بود لیاگه ب تو

 ...رونیب میبر نجایاز ا نینزد یامپول گاو هیجو نگرفتتون و به ما  نیاز ا شتریپس بلند شو تا ب-

 و لباشو دَمِ گوشم اورد: دیدستامو فشرد و سمِت خودش کش طنتیبلند شم که با ش خواستم

 .وقِتت تموم نشده!!!میاالن بر شهینه!نم-

تو به مردم نسبت  هیچ وونهید نی!مراجعه کننده!مالقاتگر!ا؟ی!؟اَه الناز تو هنوز ادم نشدوونمیفکر کرده من د یراستک نیا نکنه

 !ش؟یملت بهت بگن روانپر یروانپزشک رفت هی شِ ی!خوبه پس فردا توام پیدیم

 و گفتم: دمیبه مقنعم کش یدست

 .رونیب ایباشه.فقط خواهشا از جو ب خب

 :دیخند

 !زمیعز رمیجو گ یلیبال گفته بودم خمن که ق-

 .گهید یِفرق داشت با لحنِ روزا یلی!لحنِ امروزِش خبردنیاونور م نوریتو دلم داشتم حبه قند ا یعنی

 :دمیهوا پرس یب

 /؟!یکنیخانوم اضافه م هیتهِ اسمشون  نایهنوز به ماهک ا ی!ولیشد یمیچرا انقدر با من صم ریام-

 !!!!!دمیسوالو پرس نیا نیواسه هم ادیبدم م یلیانگار خ حاال
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 ابروشو داد باال: هی

 .یخانوم شهیجواب داده نم رمجازیغ یِسواال-

 !مینیبعد زد رو نوکِ ب و

 چند مورد اونورتر شده بودم. هیبگم لبو شده بودم دروغِ محض بود!از لبو  اگه

 ....یشیراحت م یدار یادیجمع کن خودتو ز گهیخب د-

 !یــــدیتازه کجاشو د-

تو مالجم!دختر هم انقدر  یمحکم بزن یکیخدا جا داره  ی!وارون؟یبزنم ب نجایاز ا هیمنش رِیابالفضل نکنه فردا با صبح بخ ای

 !چه برسه به داشتنِش...موندیاسمِشَم روم نم گهیبروبرگرد آبرو د یداشت ب یذهن خون تیقابل ریاگه ام یعنیمنحرف؟!

 !یخب جوابِ سوالمو نداد-

 : گفتم متعجب

 ؟یچه سوال-

 !دمیازت چراشو پرس یرو گفت یجدا شد تیبچگ یِایاز دن یخانوم موشه!کِ  یهم که دار مریبابا الزا یا-

 !!!!هیکنم خانوم موشه ک شیحال یکیزیجوره نتونم ف چیدستامو گرفته بود تا ه المصب

 گفتم: یحرص

پات  هیپات سمتِ شرق باشه  هیماه  هیحداقل تا  دیبا کردمی...فکر میریانقدر صاف راه م یکه چطور کنمیتعجب م یراست-

 سمتِ غرب...

دستمو ول  هی.خوب چه کاررهیخندشو بگ یِتا بتونه جلو دی....با دستاش که دستام توش بود به صورتِش کشدیغش خند غش

 !وانهیکن د

 !!!!!!!ستیاالن سر به تنم ن کردمیخدا چرا عکس ؛ عمل کرد؟!من فکر م یا

 !؟یزونمنو بچ یخوایم-

 نه اصال!-

 !؟یریگیوقتِ گرانبهامو م یدار یدونستیم-

 شدم: یحرص

 !یتو نذاشت رونیمن که از همون اول گفتم برم ب-

 :کردمیشده بود که احساسِ گرما م ینگاش طور حالتِ

 !یندوبل حساب ک تتویزیو نکهی!مگه ارونیب یبر یتونینم تتیزیو انِیتا وقتِ پا یعنی نجایا یذاریپاتو م یوقت-

 .خواستیدوبل م تِیزیپول پرست ازم و نی؛ بب نمشیبب امیب خواستمیسرم م رِیبابا خ یا

 کردم: اخم

 بدم. تتویزیو ارمیدستمو ول کن تا درب-

موقع خنده!حاال  یشیبگردم چقدر خوشگل م ی...الهدیبرداشت کرد که دستامو وِل کرد و غش غش خند یاز جملم چ دونمینم

 بهش زُل زدما. دایبد دیمثلِ ند ینطوریکه حاال ا خندهیم ششمیپ یوقت چند وقته هم نیخوبه ا

که ته خنده  ییکرد و در اخر با صدا نییو چند بار باال پا دیکفِ دستشو به صورتِش کش یشگیکنترل کرد و به عادتِ هم خندشو

 توش مشخص بود گفت:

 !خوامیپول نم-

 ا گفتم:خنگ نیبهش نگاه کردم .اخرسرم مثلِ ا جیو گ متعجب

 !؟یپس چ-

که  یو کامل سمتم خم شد...به قدر ستادیپاهاش ا یِبود و رو یصندل یژستِ قبلشو گرفت...دستاش رو دوتا دسته  بازم

 .یصندل هیبه پشت دمیو کامل چسب دمیترس

چنان خشک شده به گوشم اورد و من هم کِیاز رو نرفت و جلوتر اومد و با دستِ چِپش مقنعم رو پشتِ گوشم زد و لباشو نزد باز

 پُر از گرماش گوش دادم که زمزمه کرد: یِ صدا

 ! خوام؟یم یبه نظرت چ-

 

 کوره بشم! ینطوریمتر فاصله ا یباشم که به خاطرِ دو سانت جنبهیانقدر ب کردمیشده بود.فکر نم گرمم

 !نیندادم .در عوض زل زدم به کفِ زم جوابشو
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کروات کم بود تا دستِ منم بهش بند  هیافتادم!فقط  یمهمون ادِیلحظه  هیکنم.چونمو گرفت و مجبورم کرد تو چشاش نگاه  رِیز

 باشه!

 .کردمیاحساس م رونیب زدیکه از پوستم م یاز حرارت نوی.سرخ شده بودم!اکردمیچشمِ راستِش به چشمِ چپش نگاه م از

بشم اسباب  ستیقرار ن ستمیمئن نکه هنوز از احساسش مط ی.وقتفتهیب نمونیب یاتفاق چیگرفتم نذارم ه ممویتصم اخرسر

 دستش. هیباز

 زد و گفت: لبخند

 ؟یکه انقدر ساکت شد گذرهیم یتو اون مغزِ کوچولوت چ-

 بخدا... یچیه-

 گفتم که لبخنِدش پررنگ تر شد: عیسر انقدر

 کامال مشخصه.-

 روش. پرمیبمونه،خودم بشخصه محالت  نیتو هم گهید قهیازم دورتر کن!دو دق کمی رویام نیبفرست ا بیدست از غ هی ایخدا

 !؟یحاال چرا انقدر سرخ شد-

 !؟یکن تیرو رعا یفاصله اسالم کمی شهیم-

 :دیخند

 اومده واست؟! شیپ یچرا؟!مشکل-

 ها! پرونهیاحساساتِ خوبمو م یهمه  نیمار!بب زهرِ

 !رینخ-

 بده. تمویزی.ویریجبهه بگ خوادیخب نم-

 !کنهیه بده مبد یبدم اخه!ه ی!چیخوایدِ خب پول که نم-

 !سادیجلوم وا نهیقدم ازم دور شد و دست بس هی.دستشو از رو چونم برداشت و دیاز خنده لرز شونهاشو

 خوان؟یم یمواقع چ نیدر ا ونیمعموال اقا-

 .خوادینم یچیخانوِم متشخص ه هیاز  بهیغر یِاقا هیمعموال -

 هستم! خانومِ متشخص نیا یِخاص برا یِاقا هی!من ستمین بهیمن که غر-

لو رفتم؟!بازم ژستِ قبلو گرفت و رو دوتا زانوهاش بلند شد و صورِتشو مقابلِ صورتم قرار داد!به تما معنا  یعنیبرسرم  خاک

 بودم! ختهیگر

 اعتماد به نفسو به خودِ.... نیباعث شده ا یچ-

 که کرد دهنم بسته شد. یکه سمتم برداشت و حرکت یزیخ با

 صورتم نگه داشت.سرخ شده بودم! کِ ید و صورِتشو نزداز کنارِ لبام دور کر لباشو

 شد و گفت: رهیزد و تو چشام خ قیلبخندِ عم هی

 !دهیاعتماد به نفسو م نیسرخ شدنت به من ا نیهم-

کنم از هر نوع عملِ  یریجلوگ خواستمی.مثال مومدین میحرف چیبگم اما ه یزیچ هیحبس شده بود.دهنمو باز کردم که  نفسم

 !؟یجدهیمثبتِ ه

 

 

داشت!!!!حرفم  یلبم چه معن یبوس از گوشه  نیکنم کارشو!ا لیتحل هیتجز تونستمیموندم.نم رهیخ ریبه ام همونطور

 زده! خینوِک انگشتام  کردمی!اصال!احساس مومدینم

 کرد: یشدستیپ ریبزنم که ام ینگاش کردم تازه تونستم خودمو جمع و جور کنم.خواستم حرف رهیخ رهیکه خ کمی

 ز؟!النا-

 شد که ناخوداگاه گفتم: یچ دونمینم

 جانم؟!-

ازش  ییشونم گذاشت.حرکتِ چونشو احساس کردم اما صدا یِلرزشِ کوچولو کُلِ بدنمو گرفت.چونشو رو هی...بغلم کرد.دیخند

 !دمینشن

 نزدم.رو صدا کردم و اما حرفِ دلم رو بلند  ریافتادم.اون شب که منم ام شَمیحرکتِ چند وقت پ ادِیکردم! کُپ

 احساسات و کارام دستِ خودم نبود. گهید

 !ر؟یام-
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 بهم وارد کرد و گفت: یفیخف فشارِ

 جانم؟!-

گوشم احساس  یالله  یِلباشو رو هی.داغدمیخند ی...منم نخوددی...خندییصدا چیخودش فقط لبامو تکون دادم!بدونِ ه مثلِ

 کردم....دوبار محکم گوشمو بوس کرد!

 زادی!کال به ادمکنهیگوشِ مارو بوس م ادیاقا م نی! اکننیم حهیقب یِ ر کردم همه موقعِ اعتراف بوسااون فاِز عاشقونه فک توو

 نرفتم!نه خودم نه عشقم.واال!

 کردمیبکشم!احساس م قیچسبوند!دوست داشتم تند تند نفسِ عم میشونیبه پ شویشونیشونم برداشت و پ یِاز رو چونشو

مشکل  گفتمیکاش زودتر بهش م یاون اقاهه افتادم!ا ادِیلحظه  هیبود! یادیبم واقعا زواسه قل جانیهمه ه نینفس کم اوردم!ا

 بود. رایدعاش گ دیشد نکهیدارم تا واسم زودتر دعا کنه!مثلِ ا یعشق

 نیح نیعقب جلو بشه و در ا کمیکه باعث شد کلم  دمیدفعه پر هیحِس خوبو پروند.از ترس  یبه در خورد که همه  یا تقه

 بلند بشه! ریدادِ ام یِ بخوره و صدا ریام هینیبمحکم به 

 :دمیخفه کش غِیج هی

 !ر؟یِچت شد ام یوا-

 گفت: یخفه ا یِگرفت و خم شد و با صدا شوینیدوتا دست ب با

 !مینیب-

 قناص کردم؟! ندمویشوهرِ ا یدید ایخدا

!اصال ملت چشم ندارن منو در حالِ الو یرو زهرمون کرد شمونیکه ع یهست یهرک یریبم یاله یتق تق در بلند شد!ا یِصدا باز

 ستیرو ن ریام هیکه فرهاد زد مردونگ یتا کوفتم بشه!مثلِ اون شب دنیو اسمون دست به دستِ هم م نی...زمننیترکوندن بب

 کنه! ریقناص کردم!باِر سوم رو خدا بخ شوینیو نابود کرد!االنم من زدم ب

 دستت بشکنه... یاله ی.بازم در صدا کرد!ادمیکردم و لبمو گز لوندمایبا دسِت چپش م شوینیکه ب رینگاه به ام هی

 گهید ینطوریلباتون ِجر بخوره تا ا یهردوشون هم تا بناگوش باز بود.اله شِیدر رفتم و باِزش کردم.محمد و ساغر بودن!ن سمتِ

ازش در موردِ  خواستمی!تازه مرم؟یاعترافِ ساده بگ هیمن  نینذاشت نیوجدانا خودتون کاراتونو کرد ی!اخه بنیبخند نینتون

 جاش هست بزنم لهشون کنم؟! النانصافه؟!ا نیا ایپرند بپرسم!خدا

 گفت: ریرو به ام محمد

 

 

 شده؟! ر؟ِچتیام یخوب-

که تو َپرِ من  نیچرا با ا دونمینم!«محلیلعنت به خروسِ ب»که گفت دمیشن شویرلبیز یِنگاه به محمد کرد و صدا هی ضیبا غ ریام

 ده بود اما خندم گرفت.هم خور

 .دمیانداختم و لبمو گز نییپا سرمو

رو از هم جدا کنن من  ریدو تا زوج عهد کرده بودن من و ام نی!ارونیب دمیموقع ساغر دستمو گرفت و از اتاق کش همون

 !دونمیم

 !؟یکردیم یچه غلط یگوشتو بکن تو مقنعت!داشت وانهید-

 ابالفضل!!!! ای

 الناز! یابرو شد یب یدیدجلو! دمیمقنعمو کش عیسر

 !رونیبخدا.حتما مقنعم شُله ازش زده ب یچیه-

 !رمیدادم الل بم حینگاه بهم کرد که ترج هی ساغر

 

هول هم  مونینشسته که انقدر ُدک نهیانگار خودش تو اتاقِ اقا محمد از اول تا اخر دست به س کنهینگام م نیخب حاال همچ-

 واسه زودتر رفتن زدیم

 :دیخند

راه  یل یل یل یدرسم تموم شد ل یو وقت میتا نامزد ش یخواستگار ادی.قراره جوابِ کنکور اومد،بمیشد یشو!ما علن خفه-

 .میبنداز

 یشوهر کن یتونیتا اخرِ عمرتم نم گهیو د کننیم یو ِاهِم کار کننیراهاست که دخترا رو خر م نیخاک برسرِ سادت از هم-

 تازشم!
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 شدتِ خنده دوزانو شد: از

 ک برسرت الناز.خا-

 شده؟ یچ-

 زدم و گفتم: یمحمد ساغر خندشو خورد و منم لبخندِ ژکوند یِصدا با

 .کردمیروشن م کمیفقط داشتم دخترمو  یچیه-

 روشن کردن که برضدِ من نبود الناز خانوم!؟ نیا-

 کردم ازت!بخدا!!!! فیمنم فقط تعر یکه شوما امروز با ما راه اومد نه

 ...یدُک آق هیچه حرف نینه!ا-

 و دسِتشو دورِ شونم گذاشت و گفت: ستادیسمتِ راستم ا ریام

 !میشامِ خوشمزه بخور هی میبر دیپاش گهیخب د-

 !نهیمارو بب هیکیبشر چشم نداره نزد نیکرد!کوفت!ا ریدار به ام ینگاهِ معن هیو  دیخند محمد

 

 

 

بهم  یرکیرزیز ریو با هر حرفِ محمد و ام میه بودبود.با ساغر عقب نشست وردهین نی.محمد ماشمینشسته بود نیماش توو

 .میبود دیبد دیند کمی!ما گفتنایهم نم یخاص زِی!!!!!حاال طفلکا چگهیم یچ نیبب یعنیکه  میزدیم خونکیس

 

 **** 

 

 نگفت!!!! یچیبه من ه ریهم هست!؟اخه ام ریمحمد گفت خواهرِ ام یمطمئن-

 بگه! یزیالزم ندونسته بهت چ دیخب شا-

 کردم: اضاعتر

هپول  یهپل یکه همه چ فتهیم یاتفاق هیبشم  دواریام ریبه ام امیمن تا م هیکوفت هیچه زندگ نی!اصال ا یشوریساغر تو چقدر ب-

 !شهیم

 :دیغش غش خند ساغر

 هَپول؟! یهَپَل-

 برنگشته بود؟!چرا االن خودشو نشون داده؟! شیوقت پ یلیخ دایمرض!اصال مگه ا-

 !!!!!یاریدر م یبرگشته!چرا عروس باز ریکه برنگشته!خواهرِ ام بیبپرس!حاال رق ریو برو از خودِ امسواال ر نیبابا ا یا-

 گمشو.قطع کن اس دارم!-

 !ای!توهم بانایخانوم بزرگوار م یتو هم....بچه ها همه خونه  ریبرو بم-

 !امین میَنه پس من که اصله کار-

 !!!!یگرفته!اصلِ کار لیاوهو چه خودشَم تحو-

 !یفه!باخ-

 باز کردم: جمویمس عیسر

 «؟یخاله قز یایم ی!کِسالم»

 !«دم؟یکه من فهم یدیتو از کجا فهم»جواب دادم: عی!سری!خودت خاله قزیریبگ گریج زِیج یبود!اله ریام

 زنگ خورد. میگوش عیارساِلش اومد سر دِییتا تا

 سالم خانوم!-

که مطب رفتم  یه دوسم داره!من هم اعتراف نکردم!اما سه روز از روزبلند اعتراف نکرد یِبار هم با صدا هی ریزدم!ام لبخند

عالوه بر جمله  ری!!!!اخه بچم معتقده ام گمیکه چرا دروغ م دهیم جدهیشده که ماهک بهم فوشِ مثبتِ ه یو رابطمون طور گذرهیم

 !نی!هممیدش تریمی!فقط صمفتادهین نمونیب یاتفاق چیخو ه ی!ولردههم ک حهیقب یِ دوست دارم کارا ی

 ما رو؟! ی!دار؟ییخانوم کجا یهِ-

 اون که بله-

 شما؟ یخوب-

 !؟یتو خوب یمرس-
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 !شمیاره خوبه خوب م ینجات بد دایآ نیمنو از دستِ ا نجایا یایاگه ب-

 :دمیخند

 اخرسر؟! یدیتو از کجا فهم-

 ز اونطرف ساغر به تو!؟به محمد بزنم و محمد به ساغر نگه و ا ویحرف هی شهی!مگه مایبابا دستِ کم گرفت یا-

 قِیمختصاتِ دق هیسه نفرِ بق کردیدست تو دماِغش م یکیماها! نِیبود ب یراست گفته بود!اصال وضع نویشدت گرفت!ا خندم

 انگشتشو داشتن!

 !هیحرف نمیا-

 .ایباش نجایا عیبله صد در صد!سر-

 چشم.-

 منتظرم خدافظ.-

 دایامشب در چشمِ آ خواستمیگرفته بودم.سمتِ حمام رفتم.م یانرژ ریام اش را دادم.از صحبت با یلبخند جوابِ خداحافظ با

 خب دوست داشتم!واال!. یول دونستمیاصال نم لشمیجلوه کنم!دل بایفوقالعاده ز

 :دمیکش غی.جدیمحکم به در کوب یکیاواز.کامال تو جو بودم که  رِیکه تو حموم واسه خودم زده بودم ز زدمیشاد م انقدر

 تو! این یتهس ی!هرکهیک-

 :دمیدو نفر رو از پشِت در شن یخنده  یِ صدا

 !؟ییتو اسیال-

 من هستم اما بخدا من در نزدم ماهک بود.-

 ماهک یریبم یاله-

 جواب داد: ماهک

 زمیعز یشیتلف م یدار یاکادم میبفرست دی!تو رو بایما هم نبود یِتو حس فکرِ گوشا یخو رفته بود-

 !نداختایم کهیت شوریگرفت!ب خندم

 خفه شو!-

 .یبابا پوست انداخت رونیب ایخودت خفه شو!پاشو ب-

 گفتم: کردمیکه خودمو خشک م یخودمو شستم و حولمو برداشتم و در حال عیسر

 گهیخوشگل باشم د خوامیباالخره م-

 یستیتو خوشگل بشو ن ی. خفمون کرد شتریزشتتر ناز و اداش ب یهرچ مونیگمشو بابا م-

 فوش!-

 ادب یب-

 و از همون پشتِ در گفتم: دمیپوش رامویز لباس

 نجاس؟یهنوز ا اسیال-

 نه.رفته.-

 اومدم. رونیاز حموم ب یداخلِ حموم گذاشتم و همونطور هیچوب لباس یرو حولرو

 چشاشو مسخره گشاد کرد و گفت: دنمیبا د ماهک

 جونم هولو هولو. یا-

 :دمیخند

 بدبخت! زِیگمشو!ه-

 ببند. شتویبدت اومد.!!!ن میلینه که االن خ-

 کمدم رفتم و گفتم: سمتِ

 .شعوریب گهیببند فکتو د-

 گشاد کرد: ششوین

 چشم-

 بپوشم ماهک! یچ دونمیاوم!نم-

 اسپورت بپوش بره بابا! زِیچ هی-

 نگاش کردم. کمی

 ساده باشم؟! یعنی-
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 کرد. یاونطور که ساغر اطالع رسان ستنیجمع ن یادیز یِبپوش!ادما ینه پس لباسِ پرنسس-

 و رو تحت گذاشتم. میلوله ا یسرمه ا نِیبود رو برداشتم و با شلوارِ ج یسیانگل یِکه روش نوشته ها یمشک یپِ دو بنده تا هی

 و گفتم: دمیلباسارو پوش عیسر

 موهامو فر کن!!!!! ایب-

 !رسهیچقدرم به خودش م ریبم-

 گشاد کردم: چشامو

 موهامو فر کنم! خوامیم هیرو صورتته ها! یشیخروار کرم ارا هیخوبه خودت  شرفیب-

 انقدر هم غر نزن! نیادم بش یخب حاال مثلِ بچه -

 لبخندِ دندون نما زدم: هی

 چشم.-

.انقدر زدمیم ملیو من ر کردیدرشت کردم!ماهک موهامو درست م یِفِرا رمویت یقهوه ا یرنگ شده  یِکمکِ ماهک موها به

 ماهک در اومد: یِخفه کردم که صدا ملیخودمو تو ر

 اره؟! یبلد ملویکردن فقط ر شیاز ارا تو-

 گرفت: خندم

 اوهوم.-

 زهرِمار.-

 رُژِ لِب قرمزِ براق رو لبام زدم و گفتم: هی

 .میخب بر-

 چشاشو گشاد کرد: ماهک

 حد!!! نیتا ا گهینه د یابرفرض!!!!گفتم ساده ول ای-

 .میبر ستین نشیاز ا شتریحسِ ب-

 باال انداخت: شونه

 .کنهیم یادیز یِحسِت غلطا یفهمیگرفت اونوقت من لتیتحو یبجهنم وقت-

 برداشتم و گفتم: مویطوس یِمانتو

 کن! تیمنو اذ یخفه شو توام هِ -

 ...یزنیحرف م دایاوهو چه باکالسم جد-

 !دیخند زیر زیبعدِش ر و

 !نمکیب-

 

 

و  میگفت مراقبِ خودمون باشمهربون  شهیو مامان هم مثلِ هم دهیخاله حم یخونه  میریمامان خبر دادم که با ماهک م به

 .مینکن طنتیش

 

 !ووردیدر م یبود که همش مسخره باز شیدنگ یِ!امروز از اون روزازدمیراه همش داشتم با ماهک سر و کله م تو

 

 

ان بود!مهسا و ماه ستادهیدر ا یِجلو ری.ساغر کنارِ محمد و اممیدر بسرعت باز شد و با ماهک واردِ خونه شد میدر رو که زد زنگِ

 هم بودن!!!!

 و سمتِ خودمون اوردشون و گفت: دیدستِ مهسا و ساغر رو کش ماهک

 !؟نیکشیخونه!!!!!خجالت نم نیاومد نی!چه بدوِن ما با دو تا پسرِ الدنگ راه افتادحیقب یِادما-

 هوووو الدنگ داداشته!-مهسا

 خنده!!!! رِیز میزد

 کرد؟! یاالن چه فرق-ماهک

 بود واسه خودش. ییویکی انداخت!کال او شونه باال دیهم خند مهسا

 انگشتاش قفل کرد و گفت: نِیدستمو گرفت و انگشتامو ب ریکه ام کردمیها داخل رفتن و منم پشتِ سرشون حرکت م بچه
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 سالم خانومِ خوشگل!-

 زدم: لبخند

 !پیخوش ت یِسالم اقا کیعل-

 اعتماد به نفس گفت: با

 بگو! دیجد زِیچ هی دونستمیم نویا-

 . مینشست یمبل دو نفره ا یِرو

 و اطرافو نگاه کردم و گفتم: دمیبه حرفش نکردم در عوض سرمو مثلِ غاز کش یتوجه

 که! نمیبیمن خواهرتو نم ریام-

 موهام گردنمو ماساژ داد و گفت: رِیزد و دستشو پشتِ گردنَم برد و از ز لبخند

 .شهیباالئه داره حاضر م ینده طبقه  یبه خودت سخت-

 !کردیرو م یجمع هرنوع غلط یِ!کال بدونِ خجالت جلودمیشک خجالت

 انداخت و بلند گفت: رینگاه به من ودستِ ام هی ماهک

 !رونیما بکش ب یِ رنو نِیچرختو از تو باِک بنز 22 رانیبا پالکِ ا یلباس مشک یِاقا-

 کرد! یهمراه دنیرو تو خند هیبق ییگردنم برنداشت.تازه با پررو یِدستشو از رو ریخنده! اما ام رِیزدن ز همه

 بود! یچه حرف نیماهک!!!!!ا یریبم یشدم!اله سرخ

 بردم جلو و گفتم: سرمو

 کن حداقل! ایدِ خب تو ح-

 !؟یکار دار یتو چ-

 گشاد کردم و رومو سمتِش برگردوندم: چشامو

 گردنِ منه ها! نکهی!مثلِ اایحیب-

 گفت: تخس

 !ستیدستِ من که دستِ تو ن ارِیاخت-

 !ادیدستِ من م اِرشیکه اخت هییاالن دستت جا یول ستین رینخ-

 باال انداخت: ابروهاشو

 دستِ خودمه! ارِشَمینوچ.دستِ منه!اخت-

 گفت: یطنتیبا لبخندِ پُر از ش بعد

 باشه! خوادیحاال هرجا م-

 یِادب نثارش کنم که با صدا یب هیننه بابام!دهنمو باز کردم تا  شِیلبو کنن و برگردونن پ هیعهد کرده بودن امروز منو شب ملت

 سرمو بلند کردم! یسالمِ کس

 .زدیرو به جمع لبخند م یبودم حاال مث من با تاپ و شلوار ل دهیکه قبال عکسشو تو شمال د یدختر

 نهمهیچرا نسبت به حضوِرش اونم ا دونمیبود!اما نم یبه پا شد!چهرشو دوست داشتم!دوست داشتن یو معرف یبوس دهید بساطِ

 نداشتم. یاحساسِ خوب یعه ادف هی

 روبروم قرار گرفت گفت: یوقت

 !گه؟ید ی.الناز خانومِ کوچولو هستشناسمیشما هم م-

 خب زشت بود بهش بپرم. یکوچولو سوخت!ول یزدم!ماتحتِ گرامم از کلمه  لبخند

 صفِت کوچولوها! نیبله خودمم!البته بدونِ ا-

 .صورتمو بوس کرد:دیخند

 گفتم! نویا نیواسه هم یکتریکوچ یچند سال هی!اخه ازم دیچشم ببخش-

 بودن چطور اونا کوچولو نداشتن!!!!؟ کتریهم ازت کوچ نایمار ماهک ا زهرِ

 !دِنتیاوهوم!خوشحال شدم از د-

 زد: لبخند

 سخته! ینطوری!ادیعوض کن دیدخترِ خوب؟!برو باال عوض کن!ماهک جان شما هم بر یمانتتو چرا عوض نکرد-

 .میو سمتِ پله ها رفت میزد یماهک لبخند با

 نفسمو فوت کردم: میاتاق که شد واردِ

 ندارم. یاصال حسِ خوب-
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 متفکر گفت: ماهک

 باشه! یدخترِ بد خورهیبه چهرش نم یندارم.ول یچرا منم مثلِ تو حسِ خوب دونمینم-

 .رسهیبنظر م یدخترِ مهربون یاوهوم.اتفاقا کل-

و  دمیکش هامیبه چتر ی.دستختمیبرداشتم و موهامو ازاد اطرافم ر پسممیم و کلدسِت ماهک دادم و شالمم برداشت مانتومو

 گفتم:

 !زنهیدلم شور م-

 نکن توام! ییجنا لمویف گهیبسه د-

و  یعل ری.اممیکه شد ییرای.واردِ پذمینداشتم.با ماهک از اتاق خارج شد ی!اصال حسِ مسخره بازدمیکش قینفسِ عم هی بازم

 شد. داشونیچند لحظه پنبودن که بعد از  دایا

 هی ریمواقع به ام یتو فکر بود و بعض دایشد دای.اما اکردیم شونیهم همراه ریدر اوردن و ام یموقعِ شام بچه ها مسخره باز تا

 موقع ها هم به من! یو بعض کردینگاه م

 شدمیدور م ریلف از اممخت یِکه با بهونه ها کردینگامون م رهیخ رهیاونقدر خ شدیمن م کِینزد ریهم که ام ییوقتا

 حرفم شد. مِیاخرسر هم تسل میشوریعالمه به خاله اصرار کردم که ظرفارو با ماهک م هیاز شام. بعد

 

 

 غر زد: دادیرو بهم م یکه ظرفِ کف یجابه جا شد و در حال کمی ماهک

 .یذاشتیم هیخب حداقل از خودت ما-

 گفتم: حوصلهیب

 .کنمیبرو من خودم تموم م یخوایم-

 و گفت: دیکش قیگرفتم انداخت و نفسِ عم ینگاه به چهره  هی

 !ادیخفه بابا چه واسه من حاال ژست هم م-

 روم نداشت. یریتاث چیه اشیکرد حال و هوامو عوض کنه اما کاراش و مسخره باز یطوِل ظرف شستن سع در

 نگاه به ماهک انداختم که گفت: هیزنگ خورد.مامان بود. میگوش

 !ایفقط خواهشا برگردبرو جواب بده ؛ -

هم به سرم  ییهوا هیرفتم تا تو باغ با مامان صحبت کنم که حداقل  یاومدم و سمتِ در خروج رونیزدم و از اشپزخونه ب لبخند

 :ستادمیدر ا یِ بخوره.جلو

 جانم مامان؟-

 ن؟یایم ی.کِزمیسالم عز-

 هروقت بچه ها بلند بشن! دونمینم-

 !ایایدو تا کوچه هم ن نیخودت هم ییتنها روقتهیباشه پس د-

 چشم-

 .زمیخدافظ عز شمیبرس مزاحمت نم تیبرو به خوشگذرون-

 خدافظ-

.متعجب سمتِ صدا دمیرو از پشتِ ساختمون شن یداد یِ.که صدادمیکش قینفسِ عم هیشلوارم گذاشتم و  بِیتو ج ویگوش

رو  دایا یِچرا رَم کرده؟!خواستم جلو برم که صدا نی!!!ااادیبه درخِت روبروش مشت زده بود.ابروهام باال پر یعصب ریرفتم.ام

 کجاست دونستمیبهش نداشتم!نم یدی!ددمیشن

 !؟یحرفامو بشنو یخوای!چرا نم؟یزنیخودتو گول م یبس کن چرا دار ریام-

 گفت: یگرفته ا یِبا صدا ریام

 ...یبسه هرچ دایبس کن ا-

 : دیوسطِ جملش پر دایا

درس از  یهمه سال از روت شرمنده بودم و به بهونه  نی.بذار حرفامو بزنم خب.من امکنیلحظه ساکت باش.خواهش م هیفقط -

 رهیتو چشاش خ تونستمی.نمدمیکشیشرمنده بودم ازش خجالت م دونستیرو نم تیمامان که واقع یِتو و مامان دور شدم!از رو

 هیجز  ینگرفت یاما جواب یختیپرند ر یِ پا تویمهربونکه تمومِ  ییتوام شرمنده بودم!تو یِبزنم.از رو گهیراهِ د هیبشم و خودمو به 

چقدر  یفهمی!میشیاگه حرفاشو به توام بزنم تو هم قانع م دونمی!م؟یفهمی!اما حاال برگشتم چون قانع شدم از حرفاش مانتیخ

 بزار بهت بگم. کنمی!فقط خواهش مدهیکش یتو سخت یِاون هم همپا ری!ام؟یفهمی!مده؟یکش یسخت
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 :دیبه صورتِش کش یدست یعصب ریام

 االن النازو دارم. ؟منیفهمیم نویبشنوم.تو ا خوامینم یچی!هیکنیشبمو خراب م یدار دایا-

 و گفت: دیکوب ریام ی نهیقرار گرفت انگشتِ اشارشو به س ریام یِروبرو یکه عصب دمیرو د دایا

 نهیبه خاطرِ ا یکنیکه بهش م ییتمامِ محبتا فهممیمبدلِ پرندو؟!هان؟!من خواهرتم  ای ی!النازو دار؟یزنیگول م یچرا خودتو دار-

چراغ سبز از توئه به  هیخوِدش االن حاضر و اماده منتظِر  ی!!؟؟؟؟وقتی.تو با بدلِ پرند خوشکنهیپرند رو تو ذهنت زنده م ادِیکه 

 ؟!یدار ازیبدلِش چه ن

بگه.منتظر  یزیچ هی رینگاه کردم.منتظر بودم ام دادم و با بهت بهشون هیساختمون تک هیکنار ی وارهینفس کم اوردم....به د

 ....یچینگفت.ه یچیکنه اما ه بیرو تکذ دایا یِبودم حرفا

 دهیرو شن یبشنوم!من که اصِل کار ویزیچ خواستمینم گهیحرکت کردن نداشتم!د یِ....نادیلرزیبند بندِ وجودم م ی همه

 بشکنم: شیاز پ شتریباعث شد ب دایآ یِته بود.که صداموارد نداشتم!بغض گلومو گرف هیبق دنِیبه شن یازیبودم!ن

عروسکِ کوچولوئه که خاطراتِ پرند رو واست زنده  هی!چون واسه تو الناز ی.چون عاشقِ پرندی!جواب نداریدی!د؟یدید-

ت بشه!اما خوشبخ تونهیم یا گهیخوشبخت بشه!با هرکسِ د تونهی!اون میقرار بد چهیرو باز گهیدخترِ د هی ی!تو حق ندارکنهیم

 !حاال فقط بذار بگم!فهمهیم رووجودت فقط اسمِ پرند  یتو اول و اخر همه 

 کرد: مکث

مثلِ قبل  یکارو بکنم همه چ نیاگه ا دونمیاشتباه مرتکب شدم حاال اومدم تا اون اشتباه رو کمرنگ کنم!م هیبار  هیمن -

 برو. دنشیبه د کنمیهش م!ازت خواکنمی!همه خوشحال!فقط ازت خواهش مشنی!همه خوشبخت مشهیم

 بغض گرفت: صداش

 داره! ازی،پرنِدت بهت ن ریام-

تحمل  گهی!؟دخندمی!همه خوشحال؟!پس...پس چرا من نمشن؟یقدم عقب رفتم.پرنِدش؟!پرندِ اون؟!همه خوشبخت م هی

 !تحملشو نداشتم....رینه!تحملِ سکوتِ ام دایا یِنداشتم!تحملِ حرفا

ساختمون رسوندم....خواستم در رو باز کنم و با همون وضع وارد بشم که از اونطرف در  یِجلو برگشتم و به دو خودمو به عیسر

 زودتر باز شد

 

 گفت: عیسر دنمیبود.با د ماهک

 شده؟! یچ-

دستامو  یاوج گرفت.ماهک با نگران میشد که گر یچ دونمیدفعه نم هیساکت باش اما  یعنیگذاشتم که  مینیب یِجلو دستمو

 گرفت و گفت:

 الناز حرف بزن.-

دستِ ماهکو گرفتم و خودمونو داخلِ  عیسر ییپا یِصدا دنِی.با شنتونستمیاما نم رمیرو بگ یلعنت یِاشکا نیا یِجلو خواستمیم

و سمتِ راه پله رفتم.فقط  دمیصورتم کش یِوارد بشن با کف دست رو دایو ا ریدر باز بشه و ام نکهیخونه پرت کردم و قبل از ا

 برم. نجایاز ا عتریسر خواستمیم

 :دیکه مهسا پرس میدنبالم اومد و انقدر تابلو بود یبا نگران ماهک

 شده؟! یزیچ-

 و پشتم بهشون بود گفتم: رفتمیکه از پله ها باال م همونطور

 برم. عتریبرم.مامان گفت سر دیمن با-

جز خودم و دردمو  یزی.االن اصال چنه ایگرفتم کردم موردِ قبولشون واقع شد  یِکه با صدا یهیتوج نمینکردم بب صبر

 احساس کنم! تونستمینم

 پوزخند زدم. میالیماهک به خوشخ دنِی.اما با ددمیمانع شد.ترس یاتاق شدم.خواستم در رو ببندم که دست وارد

 دستامو گرفت و گفت: عیدرو بست و سر ماهک

 گفته؟ یزیشده!؟مامانت چ یالناز چ-

 .سمتِ مانتوم رفتم و خش دار گفتم:هیگر رِیز زدمیبازم م کردیه حرف زدن ماصرار ب گهیبار د هیکردم.اگه  بغض

 .گمیتو راه م-

 .کردمیماهک رو احساس م هینگران

هام پاک شده بود رو دوباره انجام بدم.اما با  هیکه با گر یشیچه ارا میتا ن ستادمیا نهییا یِ سرم گذاشتم جلو یِکه رو شالمو

خط افتاد.چشام پُر از اشک شد!نگامو از  یسر هیافتادم!بدلِ پرند!!!!چونم منقبض شد و روش  دایحرفِ ا ادِیصورتم  دنِید
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 یِهم متنفرم!رو نمیبیخودم و پرند هم نم نِیکه اصال ب یاز چهرم متنفرم!از پرند هم متنفرم!از شباهت ایگرفتم!!!!!خدا افمیق

 .اشک بازم صورتمو پوشوند یِنشستم.قطره ها نهییا یِجلو نِیزم

 هیشونش گذاشتم و گر یِخبر نداشت اما تو چشاش ُپر از اشک شد.اهسته بغلم کرد و من سرمو رو یزیاز چ نکهیهم با ا ماهک

بود که االن به تنها  نیغرور و قلبِ خورد شدم گرفته بشه.مهم ا یِ برا هیکردم.مهم نبود کجام.مهم نبود ممکن بود مچم موقعِ گر

 !غیشده با ج یِن احساساتم بود.حتکرد یداشتم خال ازیکه ن یزیچ

 گفت: یبلند یِباز شد و ساغر با صدا در

 !؟یکنیم هیگر یشده الناز چرا دار یچ-

 گفت: عی.ماهک سردمیرو شن ومدنیهمرو که از پله ها باال م یِ پاها یِدفعه ساغر زد صدا هیکه  یداد با

 معدش درد گرفته.-

 .ارهیرفته بود اشپزخونه آبِ جوش ب عیمع شدن .مهسا هم سردر ج یِهم جلو هیسمتم اومد و بق عیسر ساغر

 .یکنیم هیگر شنیم ادیز یلیدردات خ ی.اخه تو معموال وقتیوقته درد دار یلیحتما خ رمیبم یاله-

 زهر خند زدم: میگر نِیب

 باالست! یلیدردم خ یاره استانه -

 گفت: عیشد.اما ماهک سر جیگ ساغر

 .نایا خاله شِیپ برمیمن الناز رو م-

 شده بود رو باز کرد و سمتمون اومد: دهیچیکه دوِر مُچِش پ دایدستِ آ ریام

 دکتر. برمشیبده.م نمویماش چیی.محمد سوخوادینم-

 پاک کردم و گفتم: عی!اشکامو سرفتهینگام به صورتِش ب خواستیبستم.دلم نم چشمامو

 مامانم. شِیبرم پ خوامی.مخوادینم-

 صالح نبود. نیاز ا شتریاز جام بلند شدم.ضعف ب بعد

 محکم و قاطعانه دستاشو دورِ کمرم حلقه کرد و گفت: ریام

 رو حرفِ من حرف نزن.-

 ایو شوخ ایباز رتیکدوم از اون غ چیکدوم از محبتا ه چیه دونمیاالن.....االن که م یول کردمیبود حتما ذوق م یا گهیوقتِ د اگه

 .رمیبمذوق دوست داشتم  یِبه خاطرِ خودم نبود به جا

خودم نبود.با  ارِیتعجب کرد.کارام تحتِ اخت ریاز همه ام شتریشدت دستاشو پس زدم و هولش دادم.همه متعجب شدن و ب با

 گفتم: گرفتیکه کم کم داشت اوج م ییصدا

 دردمو اروم کنم. یچطور دونمیگفتم به من دست نزن.خودم م-

 .کردمیفرار م ییکذا یاون خونه داشتم از  بای.تقررونیاز اتاق زدم ب عیحرف سر نیا با

 نیا یِاعضا یخونه متنفر بودم.از همه  نی.از اواری.دوست داشتم با صورت برم تو ددمیخونرو ناخواسته محکم به هم کوب در

 خامِ خودم بمونم هم متنفر بودم. الِیکه نذاشت تو خ دایخونه متنفر بودم.از ا

 و گفت: مُچِ دستمو گرفت یعصب ریخونه باز شد و ام در

 !؟یدرد بکش نیخودتو تو ا یخوای!م؟یکنیم یچرا لج باز کنهی!معدت درد م؟یکرد ینطوریدفعه ا هیچته؟!چرا -

که خودِ تو  ینکن دردمو درمون کن ی.سعاریمهربون رو برام در ن یِادما یِدوست داشتم تو صورتِش داد بزنم بگم ادا چقدر

 !یدرد

 شدم. رهیخ قشیاشک به  ینگفتم فقط از ُپشتِ پرده  یچیه اما

 دستشو دورِ شونم گذاشت و در رو پشتِ سرش بست و گفت: یبا حرف نزدنم اروم تر شد که با مهربون انگار

 نوکِ دماغشو قرمز شده. نینکن خانوم کوچولو.بب هیگر-

 من گفت: یبه وضعِ اشفته  یخودشو رسوند و با نگاه عیدر رو ببنده که ماهک سر خواست

 شد؟! یچ-

 گفت: ریام

 دکتر. برمشیم-

 اون دروغ رو گفت به خودش فوش داد اما خودشو از تک و تا ننداخت و گفت: نکهیکنم ماهک صدبار تو ذهنش از ا فکر

 .امیمنم باهاتون م-

 گفت: ریبرم دکتر اصال. که ام خوامی.خواستم بگم نمهیناراض ریچرا احساس کردم ام دونمینم

 باشه.-
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ازش  ایدن هیبرد. ریام نِ یجدا کرد و سمتِ ماش ریرو نداشتم.ماهک من رو از ام یحرکت چیه یِ.نادیکشمخالفتم ته  هیانرژ تمامِ

 رو.... زایچ یلی.بهم خکردیواسم عذاب اور شده بود.بهم احساسمو گوشزد م ریممنون بودم.بغلِ ام

 دو طرِف سرم گرفتم و دوال شدم و به اشکام اجازه دادم بازم ببارن. دستامو

 روشن شد. نیماش

 :دیاز ماهک پرس نهییاز تو ا کردیم یهمونطور که با سرعت رانندگ ریام

 !؟یخوب زمیچرا دوال شد؟!خوبه؟!الناز عز-

 داشته باشه!؟ تونستیم زی!مگه چند تا عززم؟یزدم.الناز عز پوزخند

شونش بذارم و اهسته  یِبرده که دستشو دورِ شونم گذاشت و مجبورم کرد که سرمو رو ییبوها هیکردم ماهک  احساس

 ارومم کنه. یچطور دونستیزدم.دوستِ خوبم خوب م جونیلبخندِ ب هیهام  هیگر یبغضم با همه  یموهامو نوازش کرد.با همه 

 یچطور یندار یدکتر گفت شما مشکل یماهک بودم.اصال هم نگران نبودم که وقت شِیمصرانه همش پ میدیدرمانگاه که رس به

 کنم. هیتوج ریخودمو واسه ام

 مزاحممو که افسارشون از دستم در رفته بود رو پاک کنم. یِ کردم اشکا یکه شد سع نوبتمون

 شویکرد.توو اوون حال و هوا خندم گرفته بود.مدرکِ دکتر زیسرم و چندتا قرص تجو هی نهیو دکتر بعد از معا میاتاق شد واردِ

 دکترِ گلمون؟! نیاز کجا گرفته بود ا

 بهم دوخت.اونم خندش گرفته بود.نگاهِ متعجبشو  ماهک

 

 

دستم احساس  یِسرم دوختم.سوِزشِ سوزنِ سرم رو تو یِنگامو به المپِ کم مصرفِ باال دمیکه دراز کش قاتیتختِ تزر یِرو

 دوست نداشتم آخ بگم! ی.حتوردمیدر ن یباز یاصال کول شهیکردم و برخالفِ هم

 

 و گفت: ستادیکنارم ا ماهک

 الناز؟! شده یچ یبگ یخواینم-

 !ستمی!بخدا نستمی!نستمین یفی!من ادمِ ضعستمین یفیزدم.من ادمِ ضع لبخند

 که کردم لبخندم خشک شد و به جاش چشمام دوباره تر شد: یینایتلق یهمه  با

 .معدم درد گرفت.ی.خودت که گفتیچیه-

 الناز خانوم؟! بمیانقدر غر-

 :دیلرز چونم

 !؟ینیبیماهک، تو الناز رو م-

 و بهت موند.لحظه ت هی

 !؟یچ یعنی-

 نبود. شیب یمحال یِارزو نیبودم و ا دهیکمر دراز کش یِبالش فرو ببرم.اما رو یِدوست داشتم سرمو تو چقدر

 !ینیتوام الناز و نب دیگفتم شا-

 .میونترسیم یدار گهی!د؟یچ یعنیحرفا  نی!خودِ الناز!انمیبیتو رو خودت م شهی!من همنمتینب یچ یعنیحالت خوبه الناز؟!-

 .نهیبیپرند رو م ریآخه ام-

 به چشام نگاه کرد. یچند لحظه مات موند اما بعد به سرعت و با نگران ربطمیحرفِ ب با

 تو باغ!؟ یدید یچ-

 بلند شد: میهق گر هق

 زشته.... میَلی!چقدر زشته!خدمید قتویحق-

 فته؟!بهت گ یزیچ ری!ام؟یدیشن یشده؟!چ یپرت و پالها بگو چ نیا یِالناز به جا-

 .اما فقط ساکت نگاش کرد!زدیکاش خودِ المصبش حرف م ی!اگفتیکاش م ینه!ا-

 و؟یک-

 رو! دایا-

 گشاد شد: چشاش

 !یناراحت شد دایبه ا ری!نگو که از نگاهِ ام؟یچ یعنی-

 ندادم. یزدم.جواب یتلخ لبخندِ



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 134 

 

 .یکنیم وونمید یدار گهیبگو د یاَه لعنت-

 رو گفتم. دایا یِحرفا هیو اروم اروم همراه با گر شدم رهیُسرُمِ زردم خ یِقطره ها به

بشن.خانومِ  رهیبودن متعجب بهم خ قاتیکه تو تزر ییکسا یکه باعث شده بود همه  کردمیم هیبلند گر یِاخراش با صدا گهید

 شد: کمیپوش نزد دیسف

 حالت خوبه؟! زمیعز-

 زدم و گفتم: یرنگیبه پرستارِ لبخندِ بو متعجبِ ماهک رو  سیپاک کردم و بدونِ توجه به نگاهِ خ اشکامو

 بله.-

 تکون داد و ازمون دور شد. سرشو

 الناز!اصال مگه پرند نمرده!؟ شهیباورم نم-

 رونیباز سمتم اومد و با لبخند سوزن رو از دستم ب یسرمِ خال دنِیندادم.سرمم تموم شد که خانومه با د جوابشو

 .شدیسوزن تو دستت بمونه حالم بد م نکهیاز سُرُم متنفر بودم.از ا شهی.همدیکش

 برش داشتم و سطلِ اشغال انداختمش. ادینم رونیازش ب یمطمئن شدم خون یدستم فشار دادم.وقت یِرو رو پنبه

 .میاومد رونیب قاتیکرد و از تزر میمات همراه ماهک

 بازوم گرفت و گفت: رِیدستشو زسمتم اومد و  عیمن و ماهک سر دنِینشسته بود.سرشو بلند کرد و با د یصندل یِرو ریام

 ؟یشد ؟بهتریخوب-

 شدم و اهسته سرمو تکون دادم. رهینگاه به صورتش به رو به روم خ یِجا به

 !؟یکرد هیباز گر-

چشمم بکشه که ازش دور شدم و با دو قدم جلوتر از اونا حرکت کردم و در همون حال  رِیز هیسیخ رِیانگشِتشو ز خواست

 گفتم:

 .شهیخونه مامانم نگرانم م میدتر برشد .زو روقتید-

 

 

 کار کنه!بالخره دمغ جلو نشست. یلحظه موند چ هیجلو ، عقب نشستم.ماهک  یِجا به

نگاه به اون  یِو به جا کردمیم نییاما من فقط کلمو باال پا رهیتا به حرفم بگ دیپرسیو سوال م کردیمرتب نگام م نهییا یِ از تو ریام

 شده بودم. رهیخ رونیبه ب

خودِ اصلِش هست چرا به  دایبه قولِ ا گهیبود!االن که د یپرند گهی!االن که دکردیم یچرا هنوز هم تظاهر به نگران دونمینم

 بدلِش بچسبه!!!!!!

 گفت: نهییرو که رسوند از تو ا ماهک

 جلو خانوم خانوما. یایب یخواینم-

هم اشتباه  دی.شاکردمیاحساس م نهییا یِاز تو رشویخهم فشردم که مثال خوابم.نگاهِ  یِبهش ندادم و چشمامو رو یمحل

 .کردیو اصال بهم نگاه نم کردمیاحساس م

به صحبت نکردنم  یریگ نکهیا یِبرا ریشده.تا اخرِ مس الیخیبهم فهموند که ب نیو بعد حرکتِ ماش دمیشن قشوینفسِ عم یِ صدا

 نده چشمامو بسته نگه داشتم.

چشامو باز کردم و دستمو سمتِ در بردم  عیسر نیهم یِو برا میخونه ا یِجلو دمیپلکام د یِبه سرعت از ال ستادیا نیماش یوقت

 شد و از پشت دستمو گرفت: ادهیهم بسرعت پ ریشدم.ام ادهیبزنه در رو باز کردم و پ یحرف ریام نکهیو قبل از ا

 شده!؟ ی!چ؟یکنیم ینطوریالناز چرا ا-

 بود: جهینتیاما ب رونیب انیگرمش ب یِ تکون دادم تا از دستا دستمو

 زودتر برم خونه بخوابم. خوامی.مکنهیولم کن.سرم درد م-

 داد: هیتک نیو دستمو وِل کرد و به ماش دیکش ینگام کرد. اخر سر کالفه پوف رهیخ کمی

 !یکن میمن قا زِینگاهِ ت رِیاز ز یتونیرو نم یزیچ چیباشه ه ادتی نویهست!ا تیزیچ هی دونمیمن که م-

 :دمیمامان رو شن یِزدم!زنگِ در رو زدم و دنبالِش به سرعت صدا پوزخند

 !ه؟یک-

 منم مامان.-

 .دمیرو شن ریام یِکه باز شد پامو داِخلِ خونه گذاشتم که صدا در

 الناز؟-
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 «زمیدوسِت دارم عز»دادم صیچراغ برق حرکتِ لباشو تشخ رِینورِ کمِ ت رِیبرگشتم.ز سمتِش

 :دمیصداشو شن بعد

 وزود خوب ش-

 بدنم شُل شده بودن! یِاعضا یشدم.همه  رهیبه لباش خ مات

حرفِ  دهیکنه؟!نکنه چون هنوز پرند رو به چشمِ خودش ند ی!؟چرا دوست داره باهام همچنان بازکنهیبا منو تموم نم یباز چرا

 ت!!!!؟؟؟حد پس نیدر ا یعنی!!!!!کنهیمطمئن شد ولم م یو وقت دهیبهم چسب نیرو باور نداره بخاطرِ هم دایا

 کردمیاما احساس م دمیکش ی.سه تا نفسِ سطحدمیمشت شد.بدونِ توجه به نگاهِ خندونش در رو محکم بهم کوب دستام

 .شنیبه ُشش هام تموم م دهیها نرس ژنیاکس

 شده بود! رهیبه مامان کردم که ظاهرا بچه ها خبرش کرده بودن و نگران بهم خ یباز شدنِ دَر نگاه با

باال اومد و بدونِ  ی.مامان هم در خونرو بست و باهام طبقه هیگر رِیبغلِ مامان رفتم زدم ز یوقت میار تو زندگب نیپنجم یِبرا

 گاهشیگاه و ب یِکردن و بوسا یکرد با ناز یکرد و مثِل هر چهاربارِ قبل سع یهامو بپرسه فقط موهامو ناز هیگر لِیازم دل نکهیا

 .....یلیودم.خشکسته ب یلیخ هدفع نیارومم کنه!اما ا

 

 نهم فصلِ

 

 

اونجا عبور هم  هیلومتریک 155هست از  ییجا ریام کردمیبسم اهلل....تا احساس م ریمدت بود من جن شده بودم و ام هی

شدم.مهسا  یفرار ریانقدر از ام دایکه جد شدی.اصال باورشون نمکنمیم ینطوریکه چرا ا کنهیسوال جوابم م ی.ساغر کلکردمینم

 !ادیخوشم نم ریاز ام گهید کردیمزاج!فکر م یشته بود دمدمکه اسممو گذا

دانشگاه  هیمیش هیافتادم.دانشگاه قبول نشدم.ماهک هم قبول نشد و هر دو مهندس شیهفته پ هی ادِی.دمیکش قینفسِ عم هی

 فرو کردم..کالفه سرمو تو بالش یقبول شده بودن اونم سراسر یاما مهسا عمران و ساغر معمار میازاد قبول شده بود

هم باهاشون  ریام دونستمیبودن.نم نییپا یطبقه  دایبا ا دهی.خاله حمکردیم تمیاذ ومدیم نییپا یکه از طبقه  ییخنده ها یِ صدا

 نه. ایهست 

 !؟یدیالناز خانوم فهم ستیاگه هم باشه برات مهم ن ی.حتدمیتر کلمو به بالش کوب محکم

!اگه  گهی!!!!!!خب مهمه ددمی.نه نفهمدمیدم و دوباره با صورت خودمو به بالش کوببالش بلند شدم.موهامو تو چنگم فشر یِرو از

 !س؟ی!نگهیباشه مهمه د نییپا

 تو جام نشستم و بالشمو برداشتم و دو بار محکم رو کلم زدم.خاک برسرت .خاک برسرت! یحرص

 بلند شد. یزیت غِیج یِ صدا

صدا گذاشتم حاال خودم  نیا موی!خودم زنگِ اس ام اس گوشرمیبرم بم واقعا یعنینگاه کردم.خندم گرفت! میبه گوش یا سکته

 رفتم!!!!!! شیتا مرزِ سکته پ

 کردم. امینگاه به پ هی

 «به در خشک شد چشام»

 خشک شد!پس اومده بود! میمنم به گوش یِچشا

هم توو آب شنا کرده بود  یاهشده بود و گهگ دهیکوب واریکه از بس به در و د مویلمس هیبشم محکم گوش ییهوا نکهیاز ا قبل

 تخت پرت کردم. یِدل و رودش تو حلقش بود رو رو

 !یپلک بزن یتَر شه تا بتون کمیچشم بزن  یجهنم که خشک شد!قطره -

 کردم و بالشو تو بغلم فشار دادم: زونیناله گرفتم و لب و لوچمو او حالتِ

 که! شهی!طفلک چشمش خشک م؟یحاال اگه قطره نداشت چ-

بهم بکن  یدو تا فوتِ معجزه ا نییپا ایتُکِ پا ب هیزحمت  یب ایخدا دمیبه خودم اومدم بازم با بالش محکم به کلم کوب دفعه هی

 یعقل!النازِ کودن!چرا انقدر دوست دار ی!اخه النازِ بشهیادم نم زنمیکه بهشم م یی!المصب با کتکاادیبلکه عقلم سرِ جاش ب

 !نایو خشک و اچشم  رهقط یچ یعنی!یکن کیخودتو کوچ

 !؟یدیکه منتظره!فهم ستیتو اصال مهم ن یِ !خب جهنم که منتظره!برامنتظره؟

 کردم: هیبرداشتم.خودمو توج زیخ می!سمتِ گوشغیج یِصدا بازم

 !اتهیفرع ناینداره!اصلِ کارم مهمه!ا یخب خوندنِ اس ام اس که اشکال-

 «هکه مامانت درست کرده بود خوشمزه بود دستش درد نکن یشام»
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 !شی!اگهید یکردی!خو از مامانم تشکر موانهی!!!!دوا

 وسطِش قطع شد: غیج یِرو زدم که صدا ی.دکمه اغیج یِصدا بازم

کدبانو کوچولوم معجزه  یِکوچولو یِ!انگار دستارسهیکه اون شب خوردم نم یکیو ک یو ماکارون ایاون الزان یِبه پا ییغذا چیه اما»

 «کنهیم

 ی!چرا انقدر به دو تا تنبون عالقه داریخب!بابا تو پرندو دار یزنیم هیحرفا چ نیکارارو!ا نین نامرد با من ا!نکیلعنتــــــــــــــ

 اخه!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ 

 

 

 قبلش کردم. یِنگاه به اس ام اسا هی

 «..... دارم»

 نکهی.با اکردیتهش اضافه م مزیعز هیوقتا هم  ی!بعضدادیاس ام اس رو م نیهرشب ا کردمیم مییکه ازش خودمو قا یوقت از

 حرفِ ماهک افتادم! ادِی!اما هیحدس بزنم چ تونستمیم

سر و ته  یبر دی..ش داره!و تو هم به عنوانِ حمال بایکه ج.. نهیا شیمعن هیبده!مثال  تونهیمختلف م یِها یجمله معن نیا گفتیم

 !شیریبگ

 اومدم. رونیگرفت.از اس ام اسا ب خندم

 بود.فکر کنم که رفتن. 11:35.ساعت دمیشنینم نییاز پا ییصدا گهیم.دتو جام وول خورد کمی

نفسِ  هیکوتاه باال رفتم و در تراس رو باز کردم.خواستم  یخونه رفتم.در اتاق رو که بستم از دو تا پله  کیتراسِ کوچ سمتِ

بشم واردِ خونه شدم  ییدوباره هوا هنکیامشب اونجا بود.قبل از ا ریروشنِ!پس ام ییروبرو یچراغِ خونه  دمیبکشم که د قیعم

 .نمیبیِدق جلوم م ی نهییمثه ا شویزیچ هی کنمی!تا چشمامو باز مومدهیکردن ن فراموشو درش رو بستم.اصال کال به من 

 

 

** 

 داشت. یخفن طِ یچه مح ییوا-

 .رهیگیخندم م فتمیکه م ادشینگو ماهک -

 دانشگاه. ای یدوره ا یلحظه ُکپ کردم اومدم مهمون هید؟!اصال درست کرده بو یکه موهاش رو چطور یدیاون دختررو د-

 زدم.ماهک ادامه داد: لبخند

 جزوه گرفتن؟! میشروع کن یحاال از ک گمیم-

 تر کردم: قیعم لبخندمو

 باش ماهک! نیسنگ-

 .میتو آب نمک بخوابون دیبا میهست یباش.تا ترمِ اول نیاَه زهِرمار و سنگ-

 .دمیخند زیدهنم گرفتم و ر یِو دستمو جلو رمیو بگخودم یِنتونستم جلو گهید

 کهیبهم ت یو بابا گاه اسیکه ال ینبود!در حد یاز اون النازِ ُپر سر و صدا اصال خبر گهیوقت بود عادتامو ترک کرده بودم.د یلیخ

 کم بود. یلیالنازِ قبل!که اونم خ شدمیم ی!فقط گهگاهپروندنیم یعاشق شد ی

 !؟یریبگ یخوایم یخب از ک-

 نگاه بکنم اطرافو! هیاوم بزار -

 

 .یاز گشنگ رمیمیدارم م گهیبخورم که د یکیک هیشاپِ روبرو  یمن برم کاف یاریدر ب ی..ز بازیپس تو تا ه..-

 .خوامیدله!منم م یهو-

 !یخواستیبهتر م یِزایاِ تا االن که چ-

 !معدم واجب تره.خوامیجهنم و ضرر!سگ خورد!نم-

 .میدیرس نوامونیب یِبه معده ها یو کل میشاپ رفت یو سمتِ کاف میارج شدماهک از دانشگاه خ با
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*** 

که  یتموم شد.پرند یهمه چ گهید گفتیتو خودم فرو رفته بودم.احساسم م شتریو من ب دادینم امیپ ریسه روز بود که ام دو

 بودم. دواریاون حرفا همچنان ام دنِینرو برد!و من چقدر ساده بودم که با ش ینبود باز یباز یوقت تو صحنه  چیخودش ه

 یِاز ال کردمیچرا اما احساس م دونمیانداختم!نم ییروبرو یخونه  یبه پنجره  یببندم نگاه نکهیخونرو باز کردم و قبل از ا در

 خوش بَرَم داشته.  االتِیباز خ دمینظرَم!شا رِیپرده ز

 

 

 

خوب  یِغذاها یِبازش کردم.بو دیخودمون رفتم و با کل یرم سمتِ خونه باال ب یطبقه  نکهیا یِخونرو اهسته بستم و به جا در

 بلند گفتم: یِو با صدا دمیکش قینفسِ عم هی!ومدیخوب م

 .ایمامانِ دن نیسالم به بهتر-

 اومد و گفت: رونیبا لبخند از اشپزخونه ب مامان

 سالم به دخترِ گلم.دانشگاه چه خبر؟-

مدرسه چه خبر و منم بدونِ  دیپرسیبودم ازم م ششیپ یوقت رفتمیمدرسه هم که م یعادتِ مامان بود.حت نیزدم.ا لبخند

 ..کردمیم فیواسش تعر طنتامونویش یسانسور همه 

 ی!حتادیخوشش م یکیاز  ی.هرکمیشد یعشق ی رهیزنج هیدانشگاه واردِ  یِبه جا میکنیچه خبر باشه!؟من و ماهک احساس م-

 !!!!میهنوز تو کف یعنیصورت گرفته. نشونیب یلفظ یِدعوا پسر!بعدِشَم هیشده دو تا دختر از 

 و گفت: دیخند مامان

 نکنه توام بله؟! طونیش نمی!بگو ببفتهیاز سرشون م گهیهمه شور و شوقِ ترمِ اوله!از ترمِ اول به بعد د نایا-

 !نه بابا من با اون طرزِ عاشق شدنم هفت جدِ عممو ساپورت کردم.دمیکش قینفسِ عم هی

 !؟یشک دار رتیان به دخترِ سربه زمام-

 زد.: لبخند

 !ینه!پس امشب خوشگل کن که خواستگار دار-

 !!!!!!!!یخواستگار دار گهیم یو مجلس کیگشاد شد!بله بله!!!!!چه مامانِ من ش چشام

 مامان؟! یچ-

 !!!!!زمیخواستگار عز-

 !؟یابالفضل شما خواستگار راه داد ای-

 کرد! ریگ یستیاره خب ، بابات تو رودربا-

 نگاه به مامان کردم: هی

 هنوز! دهیم ریش یِمامان دهنم بو-

 :دیخند

 .میکردیچون زشت بود از پشتِ تلفن ردشون م انیب می!ما فقط قبول کرد؟یکه تو بله بگ ستیحاال الزم ن-

 اما...-

 :دیحرفم پر نِیب مامان

مامانِ نمونه  هیمثلِ  دیدخترمه و با هیمجلسِ خواستگار یتجربه  نیتجربته!مثلِ من که اول نیاول دونمی!م؟یکنیالناز چرا هول م-

 !نیبرخورد کنم!اما هول شدن نداره گلم!فکر کن مهمونِ معمول

رو دست تو  ریهم که ام یچند چندم!تا وقت دونمینگاه بهش کردم.من که عمرا بهش جوابِ مثبت بدم!هنوز با خودمم نم هی

 دلم همچنان پا برجاست! تو دِینورِ ام نیا نمیدستِ پرند نب

 باال و لباسامو عوض کنم گفتم: یتا برم طبقه  رفتمیانداختم و همونطور که سمتِ در م نییسرمو پا سرخورده

 !نیبهم ند یچا رِیپس خواهشا گ-

 «رسم و رسومه نایا شهینم» گفتیکه م دمیمامان رو شن یِرو که بستم صدا در

 

 !کرد؟یکار م یر دارم چخواستگا دیشنیاگه م ریاول...ام ی پله

 کار.... چیدوم....ه ی پله

 ...ستیسوم....اصال واسش مهم ن ی پله
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 هم مهم باشه... دیچهارم....شا ی پله

 !؟یبهش بگ یخوایم یپنجم...اخه چطور ی پله

 ازدواج کنم؟! خوامیمن م یو بگ یکاره زنگ بزن هی...شُمیش ی پله

 الناز.... یرفترمانا قرار گ رِیهفتُم....تحتِ تاث ی پله

  یدیهشتم...حتما بعدشم جوابِ مثبت م ی پله

 هم بچتو... یشوهرتو تر و خشک کن دیعمر هم با هینُهُم... ی پله

 قرار گرفتم؟! ریگفته تحتِ تاث یدَهُم...ک ی پله

 ...نمیرو بب ریعکس العملِ ام خوامی...من فقط مازدهمی ی پله

 ؟یچ یخوشبخت ش شاالیرفت و گفت ااصال به خودش نگ یدوازدهم....وقت ی پله

 ارزه.... ی...به امتحانِش مزدهمیس ی پله

 !؟یچهاردهم...اما چطور ی پله

 َدر شدم.....ساغر!!!!!!! کِیقدم نزد هی

 ...خودشه!!!!!!دمیخند خوشحال

ه ساغر هم اس ام اس ب نیوارد شدم.لباسامو همونجا کندم و اطراف پخش و پال کردم و در همون ح عیخونرو باز کردم و سر در

 .دادمیم

زدم  یخوشحال یِلبخند از رو هیرو فرستادم  «ادیساغر امشب قراره واسم خواستگار ب یوا»مضمون که نیاس ام اسو به ا یوقت

 بود. 2ولو شدم.ساعت  نیزم یِو همونجا رو

 !امیبه چشم ب یلیدوست داشتم امشب خ یالک یالک

 برداشتم. زیخ مید.سمتِ گوشگلوله پشتِ سر هم بلند ش کِیشل یِ صدا

 بود: ساغر

 «یبهش جوابِ بله بد یخوایذوق م نیکارست؟!نگو که با ا یهست؟!چ یالناز!!!ک یگیدروغ م ییوا»

 «به حرفِ مامان گوش کردم و جوابِ بله دادم دی.شانمشیبب دی.بادونمینم»زدم و واسش نوشتم ثیلبخندِ خب هی

هم به خودم  یجوابِ مثبت بدم!خوبه همه چ اروی نیمامان اصال اصرار نکرد من به اخدا بزنه پسِ گردنِ ادمِ دروغگو... یا

 واگذار کرد....

 قطع شد. ِنشیزدم که صدا بِ یضربه ا میگوش یصفحه  یِ.روکیشل یِصدا بازم

 «؟یچ ریام پس»

اهنگِ شاد گذاشتم و  هیرفتم و گوشه پرت کردم و سمتِ ضبط  هی موی.گوشدادمیجواب م دینبا گهیبه بعد د نجایزدم.از ا لبخند

و داد کردم که  غیدر اوردم و با خودم ج ی.انقدر مسخره بازرفتمیو حرکاتِ موزون م وونهیوقت شدم همون النازِ د یلیبعدِ خ

 لحظه قِر تو کمرم خشک شد و متعجب گفتم: هی دمیجلوم د نهیرو دست به س اسیال یوقت

 !؟یدر رو باز کرد یتو چطور-

 :گفت طلبکار

 در باز بود.-

 لحِنش تعجب کردم: از

 ؟یشده داداش یزیچ-

 اخم و بچگونه گفت: با

 ؟یرقصیو م یخندیو م یکشیم غیج یکه هِ یبه خاطرِ شوهر انقدر ذوق کرد-

 همونطور اخمالو گفت: شهیخندم قطع نم دیکه د اسیخنده!ال رِیگشاد شد!!!!زدم ز چشام

 شو.هستِش.کم کم حاضر  4:35مامان گفت ساعت -

 !؟نکنه واقعا از ذوقِ شوهره!!!!!!!!وردمیدر م یداشتم واسه خودم دلقک باز میدو ساعت و ن اوه

 در روشو سمتم برگردوند و گفت: کِیسمتِ در بره که نزد خواست

 .دهیببند.شوهر ند شِتَمین-

 .شدیهم م یرتیچقدر بزرگ شده بود که االن واسه من غ اسیال ی.وادیدر رو محکم کوب بعد

 غذا نبود. دنِیفعال حسِ جو ینخورده بودم ول یچیهامو باال انداختم و سمتِ حموم رفتم.گشنم بود.ه ونهش

رکورد  یعنیبود! شیبه ساعت نگاه کردم.ساعت ش عیو سر رونیخودمو توو حموم ترگل ورگل کردم اومدم ب یحساب یوقت

 میقسمتِ ترگل ورگل کردن فقط واسه ن نمیبیم کنمیمهم فکر  ی!!!!!هرچکردم؟یم یتوو حموم چه غلط میساعت و ن کیزدم!
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خوش گذشت  یکه کل نهی!مهم استیباز شد!خب مهم ن شمی!نوردمیمحموم ادا اصول در  ی نهییجلو ا شویساعت اخر بود!بق

 بهم!

 نوِک انگشتام چوروک شده بود! پوستِ

خودم بود که در اومده بودن و  یِموها هیعیطب نگاه بهشون کردم.دو رنگه شده بودن...جلوشون رنگِ هیخشک کردم و  موهامو

 ُامال شده بودم. هِیکه زده بودم.شب یا رهیت یرنگِ قهوه ا شیبق

بپوشونم.آخر  یروسر ایشال  رِیداشتم موهامم ز میتصم یبپوشم.اما اصال دوست نداشتم لباسِ باز بپوشم.حت یچ دونستمینم

 مشخص بودنِ ساعد حالله....واال.... گهی.ددمیبود رو پوش سه ربع نیکه است یمشک هیمجلس کِیتون هیسر هم 

مجلِس عزا  رنیکه م نایا هینگاه به خودم کردم.شب هیهم برداشتم. یصندلِ مشک هی.دمیهم پوش یجذبِ مشک هیشلوارِ کش هی

 شده بودم.

 .دمیپوش دیکجه سف قهیباِس ل هیدر اوردم و جاش  کویبود.تون یدرصد مرگم حتم 15به احتمالِ  دیدیم ینطوریمنو ا مامان

 عروسا نبودم. نیا هیشب اصال

تا منم وارد باشم تو طرزِ  میخواستگار انیب خورهینشستم!خب مگه اخه چقدر ادم در سال مخشون به سنگ م نهییآ یِجلو کالفه

 !!!!!!!!!دنیلباس پوش

تنم  پِ ی.دامنِش کدمیکش رونیکمرنگ ب ینِ صورتکت و دام هیلباسا کردم..... هینگاه به بق هیلباسا رو از تنم کندم و  یحرص

 نگاه به خودم کردم. هی.دمیکت پوش رِیز دیتاپِ سف هی.شدیم تیتا نافَم رو قیباز بود!دق یلیکتم خ ی قهیمُچِ پا.اما  یِبود و تا رو

بود و منم  دهیمان واسم خربودم.ما دهیکت و دامنرو نپوش نیدورِ خودم بگردم چقدر خانوم شده بودم!اصال تا حاال ا یاله ییوا

 بزنم. پیبخوام ت یحد رسم نیرو نداشتم تا ا ییجا

و با سشوار حالتشون  ختمیصورتم ر یِ رو هامویسرم انداختم.چتر یِرو موینازکِ نخ دِیجمع کردم و شالِ سف موهامو

و از اتاق  دمیتختمو پوش دِیفبرقِ لب زدم و صندلِ س هی تیکارا حسش نبود.نها هیبق گهیکردم.د یمشک هیدادم.چشمامم مشک

 بود. 1 قیاومدم.ساعت دق رونیب

 نرفتم تا وسوسه نشم. میرفتم.اصال هم سمتِ گوش نییپا یطبقه  سمتِ

 و گفت: دیمهربون خند دنمیدر خونرو زدم.مامان در رو باز کرد و با د یوقت

 .نیدختِر خانوممو بب یوا-

 لبخند زدم و گفتم: هی

 !ان؟یم یمامان کِ -

 نگاه به من کرد و گفت: هیهم زده بود. یرسم پِیت هیمبل نشسته بود. یِرو بابا

 .ترسمیالناز من از تو م-

 گرد کردم: چشامو

 بابا؟! یچ یعنی-

 .یتا نشستن بله رو بد ترسمیم-

 بناگوش سرخ شدم!اعتراض کردم: تا

 بابــــــــــا-

 :دیخند

 !انیم یکه کِ  یزنیکه همش هول م االن هم ومدیم نییو خنده هات پا غیج یِاول که صدا-

 !دمی.غلط کردم سوال پرسدیچیبرقِ لبم تو دهنم پ هیکه طعمِ طالب دمیگز لبمو

بشه!اخه مشخص بود انقدر سرحاله که همش  دامیجلو چشِم بابا پ خواستمیساعتِ هشت همش تو اشپزخونه بودم.اصال نم تا

تضادا رو  نیشده بود!اصال ا رهیکنارِ بابا نشسته بود و به جوراباش خ هم که بُق کرده اسیدوست داره سر به سرم بزاره...ال

 ی!بعضشهیساکت م ای!خندهیم ای!هیحالش چ سیانقدر اخمو!مامان هم که کال مشخص ن اسی!!!!بابا انقدر خوشحال!الدمیفهمینم

 کار رو بکن اون کار رو نکن! نیا دهیموقع ها هم همش دستور م

!همش انگشتامو تو هم میخواستگار ادیکه داره م ینیا هیکردن که فکر کردم نکنه شخصِ مهمبه من استرس وارد  انقدر

خواستگار من  نیدروغ نگم پرواز کرد!!!!!چشام گشاد شد!نکنه فکر کرده با اول فونیکه زنگِ در رو زدن و بابا سمتِ ا دمیچیپیم

 !؟!!کنهیم دایمن نجات پ تِاز دس شهیهم یِو برا ریتو دهنِ ش رمیم

نفر ُکپ  نیاول دنِیکرده بودم....با د خی...دروغ نگم ستادمیرو که باز کردن همراهِ مامان رفتم استقبال و کنارِ مامان ا در

 کار داشتن!؟ یچ نجایا نایبود سکته کنم!ا کینزد دمینفر هم که د نیو پنجم نیو چهارم نینفر و سوم نیکردم!دوم
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 نیمنگا گرفتِمش و با کنار رفتن گُل از صورتِ شاه دوماد چشام تا آخر نیامان ...مثه ام یبا سقلمه  ستادیگل که جلوم ا دستِ

که دوست دارم فقط  دونستمیم نویاالن ا ی!ولهیانجام بدم چ دیکه با یحرکتِ بعد دونستمیحدِ خودشون گشاد شدن!اصال نم

 بزنم  غیج

 

 عمه که گفت: یِصدا با

 عروسِ گلم چطوره؟!-

 خوامیکدوم گناهمه!به شخصه م یِ جزا نیتوبه!غلط کردم!فقط به من بگو ا ایو آبِ دهنمو قورت دادم!خدابهت در اومدم  از

 استغفار کنم!

نگاهِ خشک به من انداخت و رو مبلِ سه نفره کنارِ دو تا از خواهر جوناش  هیحرکت کردن.شاه دومادم  ییرایسمتِ پذ همه

 نشست!

اشپزخونه راست اومدم کنارِ خودِ  یِکردم و به جا دایپ یچیجرئتِ سرپ یچطور دونمیا نمبهم اشاره کرد برم اشپزخونه!ام مامان

 بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یرو به عنواِن خواستگار قبول ندارم!!!!!!به ک نایمامان نشستم.من ا

از  یکی ی!الهلگویام زده بود بچه ژ یشدم!چه کراوات رهیبه ابوالفضل خ یسر رهیخ تِیشروع شد و من در نها یمعمول یِصحبتا

 !یکرواتتو سفت کنه جلو چشام خفه ش یگره  بیغ

 بهم کرد!بعد مهربون گفت: ینگاهِ چپک هیآِب گلومو با صدا قورت دادم.مامان  یمفتاح یِاقا یسرفه  یِصدا با

 !زمیعز زیبر یالناز برو چا-

تو رو زنش  خواستیم اسیبازِ فرناز کردم!خوبه ال شِینگاه به ن هی!اما با نگاهِ مامان با اکراه از جام بلند شدم.اهیسال س صد

 !شهیبرعکس داره م نکهیکنه!مثِ ا

 :دمیبابا رو شن یِ بودم که زنگِ در زده شد.صدا یچا ختنیر نِیح در

 !م؟یخانوم؟مگه مهمون دار هیک-

 متعجب گفت: مامان

 خداست. بِیهم باشه حب یواال!هرک دونمینم-

 یچا شتریتا فنجون ب 5که اومدن چند تاست  یتعداد افراد دونستمیو چون نم دمینسر و صدا ش یِبعد صدا ی قهیدق چند

مون  یدوره ا یِها ینه!اخه ما معموال تو مهمون ایهم بزارم  ینعلبک کردمیحاال داشتم با خودم فکر م دمیچ ینیو تو س ختمیر

هم  یبزرگ یِها جهیکه نت نهی!واسه همکنمیم یزرگب یلیخ یِکه بزارم!کال فکرا دمیرس جهینت نی!اخر سر به امیذاشتینم ینعلبک

 .رمیگیم

بود  کینزد گهیکه جلوم بود د یزیچ دنِیبا د دمیکه رس ییرایرفتم!به درِ پذ ییرایاز اشپزخونه خارج شدم و سمتِ پذ ینیس با

 اخر سر! یدی!سکتم میدیهمرو با هم م یدیم یوقت یدی، نم یدیشوک نم ایغش کنم!خدا

 رو کنارِ خودش نشونده بود: دایکردم جمع کنم.مامان ا یسع ریو از صورتِ اخمالوئه امگشاد شدم یِچشا

 واست تنگ شده بود. ؟دلمی!خوبزم؟یعز یچطور-

 ریسال گذشته بود ام هیعالمه وقت که هر لحظش واسم  هیهام زنده شد.بعدِ  نهیک یهمه  دایا دنِیو با د دمیکش قیعم نفسِ

 .دادمیگاف م دیبودم.نبا دهیرو د

....واسه ستمین یزیمنم کم چ یکه بگ نی!وقتِ اثباتِ اهیکه االن وقتِ تالف دادیوجودم رو قلقلک م یهمه  یحس هیکردم. اخم

 دارم!واال! ییخودم فدا

به  یکردم نشد همونطور یجواب گرفتم اما هرکار یسالم کردم که همونطور دهیبه خاله حم حیباال گرفتم و با لبخندِ مل سرمو

 !ضایهم ا ری!امیکه بهش کردم خشک بود و جد یسالم کنم و سالم دایا

 تعارف کردم که عمه گفت: یعمه شروع کردم و چا از

 خوردن داره! یچا نیعروسِ گلم درد نکنه!ا یدست و پنجه -

 .میخبر ندار مویلمیعمره ف هی!نگو ما خودمون لماسیژستا واسه تو ف نیا کردمیفکر م شهیگرفت!هم خندم

رو برداشتن....کنارِ بابا ابوالفضل  یو بابا بردم که اونا هم با لبخند چا یمفتاح یِرو سمتِ اقا ینیبه عمه زدم و س قیندِ عملبخ هی

 نشسته بود.

دله نگاش رو صورتم بود!حاال خوبه هر  زِیرو جلوش گرفتم اما ه یو چا دمی.لبمو گزکشمیکه مثال خجالت م نییانداختم پا سرمو

 .مینیبیهم م گهینحسِ هم د یِها هافیروزِ خدا ق

لبخندِ ابوالفضل  دنِیلبخند زدم اما با د یکِ  دمیبرجسته شده بود.نفهم شیشونیکردم!رگِ گردن و پ ریبه ام ینگاه یچشم ریز

 .اهسته گفتم:دمیدارم بهش رو م یادیز دمیفهم
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 .دییبفرما-

 اهسته زمزمه کرد: زیم یِع گذاشتنِ فنجونِش روتر شد و موق قیو لبخنِدش عم دیابروهاش باال پر میلحنِ رسم از

 !ادیبهت م یلیخ یصورت-

بهت  یلیخ یساعت تو صورتمون جست و جو کرده بود تا انقدر تابلو بگه صورت شیسرخ شدم!ش یدفعه جانِ خودم راستک نیا

نه  یرنگ چیاَه اونم هبپوشم!اَه  یاز پس فردا همش واست صورت یبه تو چه!نکنه انتظار دار ادیکه م ادی!؟خب مادیم

 !اوق!یصورت

 :دمیرو شن ریام هیعصب یِ لحظه صدا همون

 ...میمامان فکر کنم بد موقع مزاحم شد-

 گفت: عیسر مامان

 .دیبر نجایشام نخورده از ا دمیمن اجازه نم دیستین بهیپسرم شما که غر هیچه حرف نینه ا-

 !یبسوز دیحاال حاال ها با ری.تو دلم قهقهه زدم!اقا امدمیرو نشن یحرف یِصدا گهید

 واال! دونمی!چه مدهیابوالفضل تو خونه گوششو کش دیبود که خانومانه لبخند زد!شا بیبه فرناز عج یتعارفِ چا موقعِ

رو که توش سه  ینیتفاوت س یغولِ مرحله اخر بود!ب ریانگارام شییتعارف کردم اما خدا یهم چا اسیو مامان و ال دایخاله و ا به

 نکرد. یبود رو جلوش گرفتم.حرکت تا فنجون

 بودنش پنهون کنم و با اخم گفتم: یکردم که ذوقمو از حرص مویسع تِینها

 !د؟یداریبرنم-

جوابِ نه بهم داده!حاال انگار  ینطوریا ریچرا ام ننیلحظه همه سمتمون برگشتن که بب هیگفت که  یمحکم و قاطع« نه» اونقدر

 حسود! هیریکبی!اادیسه من قر و غمزه موا ینطوریکردم که ا یازش خواستگار

 بدست سمتِ اشپزخونه خواستم برم که عمه گفت: ینیهامو باال انداختم و س شونه

 ....میرو شروع کن یجد یِکم کم بحثا میخوایکه م نیکنارِ ابوالفضل بش زیم یِرو بزار رو ینیعمه جون س-

گذاشتم اما خب  زیم یِرو رو ینیساس کردم.بدونِ توجه بهش سبودم واضح اح کِشیرو چون نزد ریام یِ دندونا شیسا یِ صدا

 رفت و گفت: یکه فرناز از جاش بلند شد و سمتِ مبلِ تک نفره ا نمیقصد نداشتم کنارِ ابوالفضل بش

 زن داداشِ گلم. نیالناز جون برو بش-

 هیشب شتریب یمراسِم خواستگار یِجاخنده!به نظرم به  رِیبه فرناز رفت.کم مونده بود بزنم ز یوحشتناک یچشم غره  ریام

 !کردیپاره م کهی!همه رو با هم تیرو وِل کن ریبود ام یشده بود فقط کاف ییجنا یِداستا

 

 گفت: یمفتاح یِعالمه فاصله ازش گرفتم که اقا هیلبخندِ خجول زدم و کنارِ ابوالفضل نشستم اما  هی

 جان!؟ یرکه جعف میدیخدمتتون رس یکه واسه چه امر دیدونیخب م-

 ی!تربچه ایتره ا ،یزیشنیجان!!!!خوبه گ یواقعا جالب بود!جعفر یمفتاح یِ اقا یِخنده!طرزِ صدا کردنا رِیبود پِق بزنم ز کینزد

 دنبالش اضافه نکرد.

 مامان به خودم اومدم: یِصدا کردنا با

 الناز جان مامان!-

در اعماقِش دو تا پس  کردمیاما من احساس م دایرسیبنظر م تو جمع مهربون یعنیبود! یبار لحِنش مهربونِ کتک نیاول یِبرا

 نهفته است!واال بخدا. یگردن

 جمع کردمو رو به مامان گفتم: شمویگوشم تا اونور بازه!ن نورِیاز ا شمین دمیتازه فهم اوه

 جانم.-

 !دیاز شما سوال پرس یمفتاح یِاقا-

 مدت کوتاه حاال؟؟؟!!! نیتو ا دیپرس یمن!چ یِوا یهَ

 ینشده بودم.نگام به چشماش افتاد.از احساس ریصورتِ ام یِرنگا رِییزده ها بود که اصال متوجه تغ بتیمص هیحالتم شب قدران

 و به سرعت اخم کردم و رومو سمِت شوهر عمه کردم. دمیکه باز باعث شده بود قلبم تند تر بزنه ترس

 متوجه نشدم. دیببخش-

 لبخند زد و گفت: هی

هم تو دخترِ گلم هم شاه پسرم خوشبخت  یوخوش رینداره و بخ یدست انداز چیوصلت صافه صافه.ه نیامِ اراهِ انج دونمیم-

تا ابوالفضل  یکن یما ها زندگ شِیرو پ یتا چند سالِ زندگ یندار یصالح دونستم تو جمع ازت بپرسم که مشکل ی!ولدیشیم

 دستِش به دهِنش برسه!؟
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 فه؟یانقدر چشاش ضع یعنیوسطه؟! نیا ریمثلِ ام یکلیه هی دونهیت....صافه؟!هه!نمو دوخ دیموندم!چه واسه خودش بُر مات

با  زیبکنم!من چ یعمه زندگ شِی!من غلط بکنم پ؟یک شِی؟پیییییییییکنم!چ یزندگ نایعمه ا شِیپ نکهیبود!؟اها ا یجملش چ هیبق

 ِخرِ فرنازِ االغ باشم! خِیتمامِ مخلفات نوشِ جان بکنم ب

 کرده بودم. ریرو چزوند!بدجور تو منگنه گ ریام شدینم ینطوری!اما اشهینم رینخ گفتمینبودن صاف و پوست کنده م نایا ریام اگه

 گرفتم و گفتم: میسر تصم اخر

 فکر بکنم. کمی دی.بارمیبگ میتصم عیانقدر سر تونمیاما نم یمفتاح یِاقا دیببخش-

 خونتون که!!!! امیفردا م نی!وااا من که نگفتم باشه همشد سی!چشام اندازه دو تا توپِ تندیدفعه عمم کِل کش هی

 یمشت شدشو به دسته  یِجدِ سادات!دستا ای!زدیم قشیکردم.چشاش دو تا کاسه خون شده بود و نبضِ شق رینگاه به ام هی

 که صداشو کلفتتر و خشن تر کرده بود گفت: یخش دار یِاز جاش بلند شد و با صدا عیو سر دیمبل کوب

 برم. دیکار دارم با ییجا هیمن شرمنده -

شده بود.اما من متعجب و با  رهیبود و به من خ نیغمگ دایا یِ.چشارونیاز خونمون زد ب عیبکنه و سر یاظهارِ نظر یتا کس نسادیوا

 .کردمینگاه م ریام یو راهِ رفته  دهیخاله حم یباز به صورتِ گرفته  یدهن

 دوباره جمع رو تو دسِتش گرفت: یحمفتا یِتو ُشک بودن که اقا یقیتا دقا همه

 نی!چون باالخره ایگرفت میمورد تصم نیکه تو در ا یوقت میزاریو صحبت با خودِ ابوالفضل رو م یالناز جان پس مراسم اصل-

 .دهیم لیتشک تویچند سال از زندگ میتصم

 بودم. ریحال فقط سرمو تکون دادم.نگرانِ ام یب

 نکهیشام نموندن و رفتن و من هم بدونِ ا یِهم برا دایو ا دهیو خاله حم نایذشت.عمه اگ یمجلس چطور ی هیبق دمینفهم اصال

 باال شدم. یطبقه  هیشام بخورم راه

 هی یِدلم گرفت.برا ییروبرو یچراغِ روشنِ خونه  دنِیسمِت تراس رفتم و درش رو باز کردم و با د اریاخت یرو که باز کردم.ب در

 یدر حقم کرده بود.تازه من کار ریبود که ام ییایچشمه از تمومِ نامرد هی نیبعد به خودم حق دادم.الحظه از خودم بدم اومد اما 

 نکردم!

نبود.دمغ در تراس رو بستم و سمِت  یبود.اصال هم طورِ خوب یطور هیکنم اما ته دلم  حیخودمو توج کردمیم یکه سع نیا با

 اتاقم رفتم

پهلو به اون پهلو  نیبودم و از ا ریشب با خودم درگ یِ.تا نصفه هادمیپتو خز رِیز یزیچ دنِ یو دامن رو در اوردم وبدونِ پوش کت

 بود؟! یامروزِش چ یِرفتارا نینداشت پس ا یبه من حس ری.اگه امشدمیم

 !ستیمهم ن یچی!هستیو سرمو به بالش فشار دادم!مهم ن دمیکش قیآهِ عم هی

 م برد گفتم تا باالخره خواب ستیتو ذهنم مهم ن انقدر

 

دانشگامو برداشتم و بدونِ خوردِن  یکوله  عیهمون برقِ لب هم شدم و سر الِیخیدادم و ب یلب ریفوش ز هیبوق  یِصدا با

 داد زدم: بستمیاومدم.همونطور که در رو م نییاز پله ها پا عیاز مامان سر یصبحونه و خداحافظ

 مامان من رفتم.-

 نشستم و گفتم: عیهاچبکِ ماهک رفتم.در رو باز کردم و سر دِیو سمتِ پرا دمیرو محکم به هم کوب در

 مقنعرو درست سرم کنم... نیا قهیدو دق یکه نذاشت یریبم یاله-

 کردیم یمقنعمو درست کردم.ماهک همونطور که رانندگ گمیگرفتم و با دستِ د نروییدستم ا هیدر اوردم و با  نموییا عیسر بعد

 گفت:

 سالم! کِیعل-

 شد! یچ شبیکه د یبدون یخوایم یشیجواب سالمتو بدم پررو م نه؟االیهان چ-

 یحاج رهی!بعدم مکنمیداده خواستگار دارم و روش فکر م غومچهیبه ساغر پ کارهی شبی!دنمی!کثافت بنال ببپرسمیپَس نه!نم-

 مکه! یحاج

 مقنعم بودم کرد و گفت: رِیروشو سمِت من که هنوز درگ بعد

 اره؟ گهیبود ضربالمثِلش د نیهم-

 !پرسهیهم در موردِ ضرب المثل سوال م ی!از کدونمیمن چه م-

 بشم. ریمقنعرو تا کردم!اصال خوش نداشتم با حراست درگ یِمقنعم صاف شد و موهامو همرو دادم تو و گوشه ها باالخره

 .یمردم از فضول گهیخب بگو د-

 !شمیجوون مرگ م یکنیبگم کُپ م نی!االن پشتِ ماشمیبزار برس-
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 حد موضوع خفنه! نیدر ا یعنیاوه -

 اوهوم....-

 کنم! تِشیجواب ندادم!خوش داشتم اذ دیسوال پرس یهرچ گهید بعد

 رو پارک کرد گفت: نیماش یوقت

 .یبگو عوض-

 حسابم با خودش و مشت و لگداش بود. کردمیم تشیاذ نیاز ا شتریب یگرفت ول خندم

 . کردی.باور نمشدیکردم و اون هر لحظه چشاش گشاد تر م فیرموضوع رو واسش تع میرفتیکه سمتِ دانشگاه م همونطور

 یچه کار نی!اخه اایرو چزوند ریواقعا ام گفتیبار م هی قهیدو دق ی.هِ زدمیبا ماهک سر و کله م میکه تو دانشگاه بود یمدت تمامِ

 بود کره خر!

 .واریاخر دوست داشتم کلشو بکوبونم به د قِیدقا گهید

کرد و  یکارم تو دلمو خال نیهم بابتِ ا یخودمو بکشم از دستِش .نامرد ُکل خواستمیکه برسونتم وِر زد.م یهم تا موقع نیماش تو

که هنوز چشممون به جمالش روشن  یبا پرند رهیو م کنهیمطمئن باش اونم تو رو وِل م یکرد تیاذ نویحاال که تو ا گفتیم

 نشده.

 یدرِ خونه  یِجلو قایشدن چون دور زده بود و سمتِ سرِ کوچه بود من دق ادهیکردم.موقعِ پ دایپ یریحرِفش خوددرگ نیبا ا یکل

 شدم. ادهیپ ریام

 گفتم: یبگه که حرص یزیچ هیخواست دهنشو باز کنه  باز

 .اصال بره بدرک!یکرد یسوار یرو مخم اسک دادنیکه استادا هم درس م یموقع یامروز حت یکاف یماهک خفه شو به اندازه -

 مظلومانه رفت. هیخداحافظ هیگازشو گرفت با  عیسر دید میر سگکه انقد ماهک

کولمو گرفت و  ینکردم اما دست ی!انقدر مغزم خسته بود که توجهدمیباز شدنِ در رو شن یِکولمو مرتب کردم که صدا یحالیب با

رمو گرفت و منو تو خونه کوله کم یِدهنم گرفته شد و دست به جا یِبکشم که جلو یخفه ا غِیو خواستم ج دیمنو به عقب کش

 هول داد!

 عفت شدم. یخدا ب یوا

 رهیصورتم قرار داده بود خ هیقرمز صورِتشو دو سانت یِکه با چشما ریبسته شدمو باز کردم و با تعجب به ام یِترس چشما از

 شدم.

واقع حساس قفل کرده در م شهیکشوندتم!مغزم مثِل هم یو دستمو گرفت و سمِت ساختموِن اصل دیخونشو محکم بهم کوب درِ

 بود! 

که خاک  دمی.خودمو نگه داشتم و تازه فهمنیزم فتمیبود ب کیساختمون رو باز کرد وبا همون کفشا داخل ُهلَم داد.نزد در

 !میدو رقم ویکیا نیبا ا رمی!برم بمیغیج هی!نه یاعتراض هیبرسرم مثلِ ببو ها دنباِلش راه افتادم اومدم!نه 

 :دیدر ساختمون رو محکم بست و داد کش خواستم دهن باز کنم تا

 !؟یبپوش یبه تو اجازه داد صورت ی!کدوم خر؟یکرد یچه غلط-

 تکون داد: یدیشد و انگشتشو تهد رهیتو چشام خ بعد

 اره؟! یفکر کن دیکه با-

!؟با دادش هیصورتکجاش  نی!واا ایاسی هیو کتون یاسی یِمانتو هینگاه به خودم کردم! هی!گه؟یم یچ نیدهنمو قورت دادم!ا اب

 :دمیاز جا پر

 با تو بودم جواب بده!-

 شدم!کم کم به خودم اومدم اخم کردم و گفتم: رهیحبس کردم و بهش خ نفسمو

 !؟یچ یعنیکارا  نیا-

 حرص گفت: با

 یهِ  شبید یچ یعنی!؟یدیجواِب اس هامو نم گهید یچ یعنی!؟یکرد میخودتو از من قا یچ یعنیازت بپرسم! دیفکر کنم من با-

 !هان؟؟؟؟؟یچ یعنیاخرت  ی!اون جمله ؟یدادیم ابوی کهیاون مرت لِیلبخند تحو

گفت که احساس کردم روح از تنم جدا شد!خدا رحمتم کنه!جوونه  یادیفر هیو هان اخر و با  گرفتیکم کم داشت اوج م صداش

 بودم! یخوب

بهش  یعاد یلیکس العمالشو از خودم دور کنم و خکردم ترسِ ع یدهنمو قورت دادم.از داداش انگار ذوق کرده بودم.سع آبِ

 نگاه کردم و گفتم:
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 دمینفهم نکهی....و البته با اامین ایتو دوره هم گهیکه داشتم باعث شده بود د یینکردم فقط کارا میقا یمن خودمو از کس-

عضوِ صورتِ خودمه  یکی نیشته باشه! ادا یفکر نکنم به شما ربط ه؛یدادنم به بق لیاما لبخند تحو هیک ابوی کهیمنظورتون از مرت

 کدوم جملم؟! قای!دقهیمنظورتون چ دمیاخرم هم نفهم ی لههم دستِ خودمه .جم ارشیو اخت

 چپ اب و هواش توپه! یعل یچقدر کوچه  یوا

 شد و گفت: کمیقدم نزد هیشدش  زیر یِچشا با

منظورم  یدونینه؟!که نم گهید یشد اِلشیخیب نیرِ همبه خاط یچاخان سرِهم کن هیمثلِ بق یتونستیجوابِ سوالِ دوم رو نم-

 دو گوش... وونهیح هینه  سادهیجلوت ادم وا ینیبیم ی!دقت کنیدیاخر هم نفهم یکه منظورم از جمله  نجاستیا شی!جالبهیک

 کرد: مکث

 !یمهم نیامرِ به ا هیمربوط به تو باشه به من ربط داره!چه برسه به  یزیدرضمن...هرچ-

 نگاه به چشام کرد و گفت: هیردم.نگاش ک گنگ

 منظورم لبخنداته!-

 بهش نگاه کردم. یتا باز بشه رو بستم و همونطور عاد رفتیکه م شمویهزار دردسر ن با

که  ی!اون کسیا گهید یکی!!!!!شما متعلق به ستیمربوط ن یمن به شما ربط یِکدوم از کارا چی!هه؟یکارا چ نیخب ؟!منظور از ا-

 !!تی!بچسب به اصلِ زندگیندار اتیبه فرع ازیبرگشته و ن یشما ربط داره پرند جونتونه که بسالمتکاراش به  یهمه 

رو  ومدهیکه انقدر ن یریکبیمنم نه اون پرندِ ا تی!اصلِ زندگتیبه اصلِ زندگ یبچسب ی!غلط کردگفتمایمثلِ خر دروغ م حاال

 اعصابمه

به چشام نگاه کرد!انگار که  رهیاخرم دهِنشو بست و خ یجمله  دنِیه با شنبگه ک یزیچ هیحرفم دهنِ مبارکشو باز کرد تا  وسطِ

!بکش کنار اون ؟یکن یدست دراز یخوایبه ذهنِ من م ی!مگه خودت ناموس نداریمغزمو بخونه!غلط کرد اتِیمحتو خواستیم

 سگ دارو! هیچشما

 بلند بزنه! یقهقهه  هیپشتِ چشم نازک کردم که باعث شد  هی

 اخه؟! هیچ یخنده چ نیاون همه داد و فغان ا نِینه حالش سالمه!!!!!!...ب گهیننش م وونستید نیا گمیم من

 گوشم اورد و گفت: کِیهامو گرفت و صورتِشو نزد شونه

 موش داره!موشم گوش داره!!!!!!نه خانوم موشه؟ وارید گنیپس راست م-

 گشاد شد!!! چشام

 !؟یچ یعنی-

 لبخند گفت: با

 !؟ینشده بود واریموشِ تو د کردمیدعوا م دایکه من با ا یون شب موقعشما ا انایاح یعنی-

 اجازه بده جواِبشو بدم گفت: نکهیتر شد و قبل از ا قیعم لبخنِدش

 نه؟! ؛ینه جلوم ظاهر شد ینه جوابِ اس داد گهید تونیبخاطر ناراحت انایو اح-

 مکثِ کوتاه ادامه داد: هی با

 نه؟! یشیمنفجر م یم داراز حسادت ه انایاح ِنشیو مهم تر-

 و گفت: دیکش قینفسِ عم هی یشینما بعد

 !نورایا ادیخوبِ حسادت م یِبو-

 دیکه کردم فهم یبکشم!چرا من انقدر رسوام اخه!؟با اون پرند جون جون غیبکشم و تا جا داره ج ساشویدوست داشتم گ چقدر

 منم! رمی!اَه برم بمستی!خر که نگهید

 :دمیکه محکم تر گرفتم.غر ارمیدستاش در ب نِیردم و خواستم شونم و از بجمع کردم و اخم ک حواسمو

 !یکنیو داد م غیخواستگار واسه من ج هیکه به خاطرِ  ییشما ادیحسادت از طرفِش م یِکه بو ینزن اقاهه!فعال اون یادیتوهمِ ز-

 ابروشو برد باال: هیو با لبخند  ستادیا نهیوِل کرد و دست به س شونمو

 !زمیمشکل داره عز تینیمن؟!ب-

 زدم: پوزخند

 من مشکل داره.پس بزار برم خونه. هینیخب باشه!ب-

 از کنارِش رد شم که دستمو گرفت و گفت: خواستم

 .یاعتراف کن حسادت کرد-

 نه من! ییشما سوزهیبگه داره م دیواسه من حرف از اعتراف بزن!اون که با ایبعد ب یشما اول بفهم با خودت چند چند-

 و گفت: دیخند
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 .میکنیخب باشه.با هم اعتراف م-

 لبخند رومو برگردوندم سمتشو گفتم: هینگاهِ مشکوک بهش انداختم و با  هی

 باشه.-

 سه. یپس با شماره -

 .میبچه ها شده بود هیباشه تکون دادم!خندم گرفت.شب یبه معن کلمو

 ....کی-

 دو...-

 سه!-

خودِ خرِشَم ژستِ حرف زدن رو  دمیفهم هیشدم.اما بعدِ دو ثان رهیو بهش خ سه رو گفت ژستِ حرف زدن رو گرفتم یشماره  تا

 اومد!خاک بر سرِ ذاتِ خرابِ هر دوتامون.

 !؟یچرا نگفت-

 گفتم و مثِل خودش طلبکار گفتم: شیا هی

 !ینه که شما گفت-

 سمتِ در برگشتم و گفتم: بعد

 برم.خدافظ.... دیبا گهیکه!من د ستیاصال جهنم!مهم ن-

 یِگوشم اورد و با صدا کِیبرسه از پشت بغلم کرد و سرشو نزد رهیدستم به دستگ نکهیدر قدم برداشتم و قبل از ا سمتِ

 خش دار و زنگ داِرش کنارِ گوشم زمزمه کرد:

 اره!-

 تو بغلش فشرد و ادامه داد: شتریمکثِ کوتاه منو ب هی بعدِ

 .ارنیدر ب که خانومِ کوچولومو از چنگم دمیهم حسادت کردم هم ترس-

 به گوشم چسبوند و اروم تر از قبل ادامه داد: لباشو

 پشه به عشقم چپ نگاه کنه!  هی یحسودم!دوست ندارم حت یلیاخه من خ-

 

 ی!!!!!!!جییییییییبه من گفت عشقم؟!!!!!!!!!!گفت عشقم!!!!!به جونِ ننم گفت عشقم!!!!!!!!!!!وا ریشد!ام یشدم.تو دلم خال مات

 ــــــــــغ!

 برگردم و دستامو دورِ گردنِش حلقه کنم و تا جا داره ماچش کنم! خواستمیم

 خره! یگاف بد عیانقدر سر دیبرسرت الناز!نبا خاک

 نوبتِ منه تا اعتراف کنم پرت کنم گفتم: نکهیحواسشو از ا نکهیا یِ.برا

 ؟یپس پرند چ-

 !؟یپرند چ-

 ؟یمگه پرند رو دوست ندار-

 نه.-

بخوره و اخِش بلند بشه!خندم گرفت!من تا  شینیبه ب پسمیبرگشتم که باعث شد کل عیا تعجب سرقاطع گفت نه که ب انقدر

 .شهیده دوازده بار نشکونم دلم خنک نم اسیال هینیمثلِ ب نویا هینیب

 .دیببخش-

 .دیخند

 سوال جوابو از سر گرفتم: عیسر

حد  نیدر ا یعنی!یدیپرند د یِپارسال دو بار منو جا ادمهی!تا اونجا که ؟یداد هیرو رِییتغ عی!؟انقدر سریدوسش ندار یچ یعنی-

 !؟ی!انقدر زود فارغ شدیعاشق بود

 نگاه بهم انداخت و گفت: هی

 ؟یکنیکه انقدر سوال جواب م یبشنو یدوست دار یچ-

 .ویهمه چ-

 !مینیبش میخب حداقل بر-

چقدر فس فس  یریو اهسته سمتم اومد.بم دیندبه حرکتِ با عجلم خ ریکفشامو در اوردم و سمتِ مبل حرکت کردم...ام عیسر

 واسه من! کنهیم
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تا نزنم  دمیکنم!لبمو گز یبهش دست دراز دهیحس کرده ترس جانمویه نمینقطه از من!نکنه ا نیمبل نشست!در دورتر ی گوشه

 خنده.خاک برسرم! رِیز

 یِخواستم پاشم که دستمو گرفت و سرشو رورونِ پام گذاشت!سرخ شدم از خجالت! یِو سرشو رو دیمبل دراز کش یِرو ریام اما

 فشار داد و گفت: شتریپام ب

 ندارم که. تینرو!کار-

سن و سالش خودشو برام  نیبه تو بگه خرسِ گنده!واال!با ا دیمن با یِخرسِ گنده!بابام به جا شهیکه خجالتم سرت نم یریبم

 !شی!اکنهیلوس م

 !سرم درد گرفت!گماینم یاگه انقدر وول بخور-

 و گفت: دینثارش کردم و صاف سرِ جام نشستم!خند یلب ریکوفتِ ز هی

 .دمیشن-

 شدم: یحرص

 نه! ای یکنیمنو کچل م نمیبب ایحرف بزن یخوایم هیاَه!-

 به اعصابِ خودت مسلط باش من زنِ کچل دوست ندارم!-

 شدنمم با خداست! جدا کنمیم زونشیاحساسات دَر کنه خودمو او گهیبار د هی نی!اییدهنمو قورت دادم!وا آبِ

 وگفت: دیخند زیر دیچهرمو د یوقت

 !یخانوم میخوایالبته ما کچلتم م-

 !رونیب زنهیم شیات کردمیدر چه حد لبو شدم که از صورتم احساس م نمیبب رمیجلوم بگ نهییا هیدوست داشتم  فقط

 سر !که صداش بلند شد: هریخ یخوابیم ی!به جا حرف که دارایچشماشو بست .خواستم بگم دِ ب دیسکوتمو د یوقت

 .دادمیم ادی یبه خواهرِ دوسِتش ،پرند، نقاش دایبهت که گفتم!به خواستِ ا-

 !گفته بود!؟نه نگفته بود!؟یباز موند!اِه نقاش فکم

 اتِشیاستثنا بود!اما اخالقِش...روح هی!در اصل کردمیوقت قبول نم چیکه ه ی!شاگرددمشیدیشاگرد م هیفقط به چشمِ  لیاوا-

 هی!ومدیو طرزِ تفکراتِش توجهمو به خودش جلب کرد!ازش خوشم م دادیچهره نشون م دنِیکش هیریادگیکه به  یوافر یه عالق

به چشمام  میوقت مستق چیکار کنه ه یبدم چ حیواسش توض خواستمیکه م یو موقع ادگرفتنیموقِع  یدخترِ ساده بود که حت

خوشم اومده بود.از نوع حرف  یلیخ اشیبه بوم!از حجب و ح ای شدیم رهیبه دستم خ ای زدمیکه حرف م ی!موقعکردینگاه نم

صحبت  دهیمثلِ اون سنج تونستیکس نم چیو اونقدر جواباش همه جانبه بود که ه دهیم ویزیکه با مکث جوابِ هرچ نیزدنِش.ا

 خانوم تر از سنش بود... یلیکنه!خ

 :دیکش قینفسِ عم هی

فقط از برخورداش خوشم  نمیبیم کنمینبود!االن که فکر م دنیسُر شیاسمِ واقع دیشا ی...ولدیکجا دلم سُر دمیاصال نفهم-

بگذره!اونقدر چشممو  یدختر نیاز همچ ستین یپسر چیمثبت بود!خب ....ه ازاتِیهمه امت نیدختر با ا هی نکهیاومده بود!از ا

ازش سر  ییخطا چیپرند، الهه است و ه هم داره!انگار باورم شده بود یبد یسر هی یرفت هر ادم ادمیگرفته بود که 

 یلینه واسه من!واسه دوستِ داداشش....خ یبود....ول دهیخطا بزارم....فقط دِلِ اونَم سُر دیاسمشو نبا دی!.....البته شازنهینم

 واستخیکردم و اون جوابِ مثبت داد، به خاطره خودمه!.....اما اون فقط م یازش خواستگار یاحمق بودم که فکر کردم وقت

 !... ارهیدوستِ داداششو به خودش ب اریمهد

زد و همونطور چشم بسته  قیلبخندِ عم هیحرکتم  نیبا موهاش کردم.با ا یموهاش رفت و شروع به باز نِیخواسته دستم ب نا

 ادامه داد:

رند رو احساس پ صالِ یبه خودش اومده بود...اما به وضوح است اریمهد مونیبعدِ نامزد ی!هفته میدو ماه نامزد بود-

زنِ متاهل  هیبه خودم داده بودم که  دیباال!خَر نبودم نفهمم....اما اُم هیهوش بِیادم با ضر هیمرد بودم... هی.....من کردمیم

کرده...اما خب ....مثلِ  رونیو از ذهن و فکرش ب اریمهد الِیبه من جوابِ مثبت داده خ یوقت گفتمی!مکنهینم انتیخ چوقتیه

وسواس به  یخوشحال بودم!کُل یکل نمیبیو عروسم رو م شگاهیدَمِ ارا رمیم نکهیا الِیبه خ ی....روزِ عروسکردمیماشتباه  نکهیا

 گفتن عروس رفته! بهمرفتم  یباشم.اما وقت نیدر نظرِ پرند بهتر خواستمیخرج داده بودم.م

خندش  نیبا زجه بگه!ا دیداستانا رو با نیا کردمیدستام توو موهاش قفل شد!فکر م یاروم و کوتاه کرد!پنجه  یخنده  هی

 قبل!!!! یاشفته  رِیهمون ام شهیداره م رینکنه ام نکهیترسوندم!ترس از ا

 موهاش بود گذاشت و ادامه داد: یِکه رو میدست یِباال اورد و رو دستِشو

 بودم.. لمیف یعمر هی!اما انگار خودم لماسیکارا واسه ف نیا کردمیفکر م شهی!هملمیشدم ف یسادگ نیبه هم-

 با خودم گفته بودم! شبیجملرو د نیچه جالب من ا اِ
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 میو نذار میکه زود جمعِش کن یتصادف هیتصادف! هی هیخواست!اونم صحنه ساز یزیچ هیخواهرِ پرند با التماس ازم  یدونیم-

 یِتا ابرو میکارو کرد نیا میراحت تو شبِ عروس یلیعموش خ هیباز یوجود نداشته که بسوزه!با پارت ینفهمه که جنازه ا یکس

عشقش رسونده و  یخودشو به خونه  یدستشو تو دسِت داماد بذاره با تاکس نکهیا یِجا هپرند نره!تا نفهمن عروس ب یخانواده 

اقوامِ ما  ی!همه دمیکه اجرا کرده بودن رو نفهم یشینما ی هیبه خانوادش زنگ زده!.....اونقدر اون روزا شکسته بودم که بق

خودم همه  شِی!وگرنه پهیبق ینرفت!البته واسه  والس رِیو غرورِ من ز رتِیخوب شد!حداقل غ دیپرند مرده....شا کردنیمفکر 

 ....یلیبود....خ یسخت یِروزا یلیشد....خ کسانیبا خاک  میچ

لبش برد و  نداشتم بگم!دستمو از رو موهاش برداشت و سمتِ یزیچند لحظه سکوت کرد!منم دهنم قفل شده بود....چ هی

 روش زد و باز شروع به حرف زدن کرد: یکوتاه یبوسه 

الهه  هیدخترِ پاکِ،  هی.....چون هنوز هم معتقد بودم پرند بخشمشیپرند اگه برگرده م کردمیاون روزا با خودم فکر م-

......تو رو دشیبخش شدیبود که م ییاز نظرم خطا گشتیبود....و اگه برم نیاست....فقط عاشق شده بود....مثلِ من!خطاش هم

پرند بود...البته اون موقع چشات بسته  هیکه جز رنِگش حالتش شب ییو چشما دمیصورتِ گرد د هیفقط  دمیکه تو خونمون د

تصور رو بکنم که پرند  نی.....تمامِ حالتات باعث شد ایدیرسیو خسته به نظر م یداده بود هیتک واریبود.....به د

پرند  هیشب دمیفهم یهم متوجه رنگِ چشات نشدم......موقع یچشماتو باز کرد یشد که وقت یور قوتص نیبرگشته....اونقدر ا

 !!!!یتو اصال مگه خوناشام یگفت کهیت کهیکه با اون حالِت بامزت ت یستین

 .ادامه داد:دمی....لبمو گزدیلرزی....شونه هاش مدیخند بلند

 !یدیودن چجملت فقط چند تا کلمه بود که کنارِ هم از هول ب-

 چشم گفت: هیچشمشو باز کرد و با لبخند بهم نگاه کرد و همونطور  هی

 ها! فهیضع یحساب تیزبان فارس-

خودش جمله هاش درست و  یلیتو مالجم بکوبونه!نه که خ فمویضع هیزبان فارس خوادیم نمیا نیحناق!بب یدرد!اِ  یاِ

 .یریکبی!اشی!اهیحساب

 هیاز گفتنِ بق ثیخب رِ یحرف بزنم و ام دمیترسیوست نداشتم االن من حرف بزنم.....مشدم!د رهیاخم حق به جانب بهش خ با

 کنه.... یحرفاش خوددار

 انگشتاش قفل کرد و گفت: نِیدستمو ب یِچشمِ باز شدشو دوباره بست و انگشتا هی

ازت  الیبرگشتم و یوقت نیطِر هم....به خایپرند یِالیکه باعث شده بود فکر کنم از فام یبه پرند داشت ییشباهتا هیخب  یول-

مطمئن  گمیچشم م یگفت یاما وقت یدیانقدر اسمِ پرند رو شن یکالفه شد دادینه!چشات نشون م ای یپرند یِالیاز فام دمیپرس

متنفر  کردیکه منو به پرند وصل م یزیلحظه از هرچ هیبهم دست نداد....انگار  یخوب اسِچرا احس دونمینم یالشیشدم از فام

 شدیشباهتِ کمت باعث م یاونقدر بد سرت داد زدم.....اما شب محمد منو از اشتباه در اورد...ول نیبودم....به خاطرِ همشده 

جز خودت دَمِ دست تر نبود.....تا اون روز که  یشکیکنم و ه یخال یجور هیحسِ ازار دهندرو  نیبشم!دوست داشتم ا تیاذ

 !یواسه خودت کنسرت اجرا کرده بود

 و ادامه داد: دیخند زیر

 هم غش کردن. ایدر یِها یفکر کنم از صدات ماه-

 گفتم: عیسر نیبزارم واسه هم گریدندون رو ج وردمی!زهرِ مار.دووم ن؟یچـــــــــــ

 قشنگه. میَلیمن خ یِصدا-

 شد و گفت: رهیبه صورتم خ نییاز پا طنتیو چشماشو باز کرد و با ش دیخند بلند

 اما!با اون طرزِ اوج گرفتِنت!!!!!! یاستعداد داشته باش دیشا-

 و گفت: دیبه خودش لرز یشیحالتِ نما با

 ِول کن اصال دوست ندارم بهش فکر کنم! یوا-

که تمامِ مدت  یکار نیو اول دمیکش رونیخنده....از حرصم دستمو از دستاش ب رِیسرخم انداخت و زَد ز ینگاه به چهره  هی بعد

 داِدش بلند شد: یِکه صدا دمیم دادم و پنجه هامو تو موهاش کردم و موهاشو کشدوست داشتم انجام بدم رو انجا

 آخ نکـــــــــن دختر-

 حرص گفتم: با

 اعتراف کن صدام قشنگ بود....-

 و گفت: دیخند داداشیداد و ب نِیب

 !گماینم شویبق ی!وِل نکندمینه!من شهادتِ دروغ نم-

 و ادامه داد: دیگفتم و با مکث موهاشو وِل کردم.خند یشیا هیکه االن دور ، دورِ توئه... یریبم یاله
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 دردَم خورد. هیبه  تیخصلتِ فوضول-

 حساس برسه.... یِتا زودتر به جاها دمیدهنمو کش پِی!و با هزار زحمت زدمیچشم واسش خط و نشون کش با

 موقع حرف زدنا! رهیحس بگ دیحتما با نمیبابا ا یچشماشو بست!ا دوباره

 یباش یانقدر احساسات شدیو حواست به من و محمد نبود...باورم نم یختیریاشک م یاونطور لمیف هین روز که بخاطرِ تا ظهرِ او-

 .....ی....ولخوردی!به اخالقت نمیکن هیگر ینطوریا لمهیهمش ف یدونستیدختر بچه که اونم م هیکه به خاطرِ 

 ت و گفت:گذاش شیشونیپ یِو دستمو دوباره گرفت و رو دیکش قیعم نفسِ

 عیو سر نیزم یبود بخور کیکه نزد رفتمی.....داشتم از پله ها باال میکن هیاون لحظه اصال دوست نداشتم گر یول-

 یجمع کردم و واسه خال تمویعصبان یهمه  یکن هیدوست داشته باشم تو گر دیبودم که چرا نبا ریگرفتمت!چون با خودم درگ

لحظه احساسِ تنفر کردم!....تمامِ شب تا صبح با  هیتو چشات از خودم  اشکِ دنِیبا دشکوندم!اما  ویشدنم بازم سرِ تو همه چ

 امیگرفتم تا ب میباهات داشته باشم....باالخره تصم ویبرخورد نیهمچ دینبا یکاره ا چیوسط ه نیتو ا یبودم که وقت ریخودم درگ

...تا به خودم ثابت کنم من خوبم و تو با میباشکنارِ هم به هم ندارن  یکار چیکه ه یمثلِ دو تا دوستِ معمول میبتون دیو شا

 ....یو بهم ثابت بشه تو اون آدم نفهمه ا یکن یرفتارِ خوبِ من سرکش

 :دمیحرفش پر نِی!بدهیبه من فوشم م نی!اچکهیاز اول تا اخرش عشق م کننی!معموال مردم اعتراف م ریبم

 که البته از خودتونه....-

 :دیخند

 اره از خودمه!-

 !چشام گشاد شد.ادامه داد:اوهوک

خوشرنگتو بکنم!اونجا بود  یِموها یلحظه دوست داشتم همه  هی.واسه دمیاومدم و تو رو توو اون حالت بغلِ فرهاد د یاما وقت-

مثِل  یهست یادم هیبه من هم ثابت نشده بود اما  نکهیخوب بودن با ا نیو ا یکه با خودم فکر کردم توام اگه خوب باش

خودشو بهم  عیحالتم سر دنِ یدو تا چک تو صورتت بزنم که محمد با د امیب خواستمیملحظه داغ کردم . هیچرا  دونمی!نمپرند

همه مثلِ پرند باشن...با  ستیتو و فرهاد دو طرفست و قرار ن یعالقه  دیداشت قانعم کنه که به من چه؟!شا یرسوند و سع

مثِل  یکیعالقتون دو طرفه باشه پس تو  افکر کردم که اگه شما دو ت نیبه ابهم دست نداد....اما  یحرفِ محمد احساس خوب

بازم  ی....ولیشدیم ی.....پس ادمه خوبیدار تیادمو تو زندگ هیفقط  یعنیبا خودت مشخص نباشه.... فتیکه تکل یستیپرند ن

 باعث نشد که نخوام بچزونمت! نیا

چزوندنِ من بوده!حاال فعال حرفاتو بزن بعدا بشخصه خودم تا ناکجا ابادتو !در همه حال فکرِ وانهی!دیدار یریشما خود درگ خب

 !چزونمیم

 الیخیگرفتم منم مثلِ شماها ب میو از شاد بودنتون خوشم اومد.تصم دیبود یخوب یِبا جمعتون اشنا شدم!بچه ها نکهیتا ا-

 یپرند رفتیم ادمیکه اصال  شدمیبا تو غرق م یو بازموقع ها انقدر ت یپرند....اما بعض یِگورِ بابا گفتمیباشم!تو ذهنم همش م

 مویاسباب باز هینبود....انگار منم  داتی....تا اون موقع که چند ساعت پارمیجلو چشام ب باشووجود داره که بخوام همش گورِ با

 شتریحرصم ب ینزد یو حرف یانداخت نییهمه فقط سرتو پا یِجلو یوقت یبودم...حرصم گرفته بود...ول یگم کرده بودم...عصب

از  شتریشده بودم...از همه ب یگرفته بود عصب نییپا وهمه ادمو سرکار گذاشته بود و حاال فقط سرش نیا یکی نکهیشد!از ا

شد که پاچتو گرفتم...اما  نی...اکردیاضافه م تیو به عصبان شدمیم وانهیداشتم د رفتیاز حالتت مظلومت ته دلم غنج م نکهیا

 هیاز باز یکه حت میباز مکه از نظرِ من جالبه از نظرِ تو خسته کنندس....دوس نداشتم ه یباز دمیفهم یکه زد ییتو با اون دادا

لبخنِد  هیانقدر از  یباورت نشه اما وقت دیبدم...شا هیرو رِییکردم تغ یسع نیمنم خبر نداشت خسته بشه...واسه هم هیذهن

دنبالِ  نکهی....بامزه تر ایبامزه شده بود یلیبکشم....خ توینیو تا جا داره ب دوست داشتم قهقه بزنم یکوچولوم تعجب کرده بود

 ....یگشتیرِ رنگ تو لباست مییتغ

نامرد!لبمو  یاریم ادمیرو به  یموضوع نی....تا بناگوش سرخ شدم....چرا اخه همچیریبم یاله ی...اِدیگفت مرموز خند نویا تا

 .ادامه داد: دمیگز

 نیریکه با خودم فکر کردم چرا انقدر زود گفتم!حالتات واسم واقعا ش یدیاونقدر بامزه خجالت کش یدیهم که فهم یوقت-

 ....یلیبود...خ

 و گفت: دیکش قینفسِ عم هی

دوست  یاومد ی....وقتیبود دهیکه پوش ی....لباسِ صورتیکه بافته بود یخرگوش یِ....موهاادیبهت م یلیخ یرنگِ صورت-

 .....یسه چهار ساله شده بود یِدختر بچه ها هیخودم بشونمت و تا جا داره بهت نگاه کنم....درست شب کنارِ رمیداشتم دستتو بگ

 چشمشو باز کرد و گفت: هی طونیش یِمثلِ بچه ها باز

 !مفهوم بود؟!یپوشیم یبه بعد هم فقط واسه من صورت نیاز ا-
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 ه داد:چشمشو بست و ادام عیمنتظِر جوابِ من بمونه سر نکهیبدونِ ا بعد

حرصم گرفته بود  یبغلت کنه!آ خوادیم یچطور نمیبغلم دوست داشتم دستاشو بشکونم بب ایب گفتیفرهاد م یکه وقت یآ-

احساسمم  نیچوبِ ا نکهیته دلم خنک شد!البته مثلِ ا شیبا صندلت بزن یکرد یتو سع یحرصم گرفته بود....اما وقت یازش آ

 خوردم و صندل به خودم خورد...

 ...ادامه داد:دمیخند زیو ر رمیجلوئه خودمو بگ نتونستم

 .....میعمره صندل خوردت هیاره خانوم خانوما!بخند که ما -

 

 ....ادامه داد:میهم دار تابهیماه ی!اگه خواستکنمیم ضتیمستف شتریبه بعد ب نیاز ا شاالیشده بودم از خنده....ا سرخ

با  یخوب تو چشات احساس کردم.....کل طنتویشدم که نگو برقِ ش یرمندهن هی یو با اون لحن گفت یبزن تاریگ یخواست یوقت-

 میبا هم دوست باش ی....شب که گفترهیگیخندم م فتمیلحنِ اهنگ خوندنت م ادِی یو هنوزم وقت دمیاون شب خند طنتاتیش

 بهت گفتم! یبرنداره اونطور هواخودمو  نکهی...اما واسه ایحرفِ دلِ منو زد

 نشست: شیشونیخمِ کمرنگ رو پا هیرفت و  لبخندش

 دهیاسب بذارم!اگه به موقع بهت نرس یِسما رِیز شویریدوست دارم فرهاِد س فتمیاز اسب و غش کردنت که م دنتیترس ادِی-

 ....یدیدیم بیاسب آس یِسما رِ یو ز نیزم یفتادیبودم از پشت م

 جا به جا کرد: کلشو

واسه رفتن  یبود که موقع رانندگ ییفکرا یهمه  نیقدر خوش گذشت....ا.....چشدیکاش سفر پُر از خاطرمون تموم نم یا-

 .... ی....راستزدیسمتِ تهران به سرم م

 هوم؟-

 لبخند گفت: با

 ....غاتهیموردِ پسنده!بهتر از ج یلی!....که خی؛ ساکت و اروم هم هست یتو خواب معصوم یلیخ-

 ....ستیادم بشو ن نیخنده....ا رِیگفتم که زد ز شیا هی

 کوچولو زد: یبوسه  هیلبش برد و بازم  کِیگرفت و نزد دستمو

تو رو نداره اما اون لحظه دوست داشتم  تِیو معصوم ییبایسومِ ز کی....پرند خوامیازت معذرت م یروزِ اخر یِ بابتِ دعوا-

 کردیم یزندگ یبود و با بزدلکه زنده  یشدم....دوست نداشتم ادم ی....اما واقعا عصبچوندمیدستتو پ دیباهات لج کنم....ببخش

اما دوست داشتم  دونمیواقعا نم لشویزندس....دل یبدون خواستمیمرده!م یتو فکر کن دیشا ایرو مردم فکر کنن مرده!

رفته....دوست داشتم بهت خودمو نشون بدم  میاز زندگ نیریموجودِ ش هیکه  کردمیفکر م نیبه ا یماه نبود شی....شیبدون

از قبل  شتریتفاوت که االن ب نیبه دست گرفتم....سرِکار رفتم با ا مویزندگ ی....دوباره سررشته وونمید یفکر نکن نکهی....ا

به پرند  یاصال شباهت دمیفهمیم گذشتیم شتریب ی...انگار که پخته تر شده بودم....هرچکنمیمراجعه کننده هامو درک م

 ....یا گهید یِایدن هی....انگار تو توو یندار

 نشست و دستاشو دورِ شونم حلقه کرد و گفت: پمیتا ک پیبلند شد و کدفعه  هی

 .....گسید زِیچ هیخودت  یِ...اما رنگِ موهایشی..خوشگل مادیوقت موهاتو رنگ نکن....بهت م چیه گهید-

داشتم با  بود و دوست ینیریش یِبودم اما بازم ساکت نشستم....لحظه ها دهی....خجالت کشدیمقنعم رو بوس یِاهسته رو بعد

 بره.... ادمیاش هم غافل بشم و  هیثان هی یتمامِ وجودم ثبتشون کنم...دوست نداشتم حت

شکستم....دوست داشتم بغلت کنم فشارت  یاورد لیو دل یکرد هیناراحتت کردم و اونقدر مظلوم گر میاون موقع که با شوخ-

 به خودم فوش بدم تا دلت خنک شه.... تونمیبدم به خودم و تا م

 :دیو اروم پرس اهسته

 م؟یبخشیم-

 فشرد و گفت: شتریزدم و اهسته سرمو تکون دادم.....منو به خودش ب لبخند

 ...یراست-

 و گفت: دیشدم...خند رهیاز صورتم قرار داشت خ یکینزد یکه در فاصله  طونشیش یِبلند کردم و به چشما سرمو

 !ییمنم دوسِت دارم بابا-

 گشاد شد: چشام

 ؟یچ یعنیهان؟-

 داد: یکیبا دو تا انگشِتش فشارِ کوچ موینیب



Roman-City.ir 
 رمان جرات یا حقیقت؟

 

https://telegram.me/romancity 155 

 

من مامان باباتو  یمن و وقت ی نهیمامانش صداش کرد صاف اومد تختِ س یاخرِ مهمون یمن وقت یِکه خانومِ خوابالو نیا یعنی-

و اروم فنچو که بغل کردم احساس کردم داغ شدم...نگو فنچ خانومه من گلومو بوس کرده  نیا ارمتیکردم که خودم م یراض

 ....ییدوسِت دارم بابا گهیبهم م

بوسم  روی!من امیــــــــــــر؟وایمامان بابام رفتم بغلِ ام یِکه جلو شتریب نیاز ا یعگیخدا ضا ایدروغه! هی نیباز موند...نه ا دهنم

چرا اون سه  گمیبگو!مها رو  دهیند ریاون خ ییسپردن!وا ریمامان و بابا منو دستِ ام یکردم؟!خاک برسرم!اصال در عجبم چطور

 !نامردا اصال بروزم ندادن!زدنایمشکوک م داشتا کله پوک صبحِ فر

 و گفت: دیبه حالتم خند ریام

 خب حاال انقدر فکر نکن!به من که خوش گذشت!-

 !ایحیانداختم!ب نییپا عیسر سرمو

 شد و گفت: شتریحرکتم شدتِ خندش ب با

 !!!!!!!؟کشهیفنچول خانوم خجالتم م-

 ....کوفت

 شد: یدفعه جد هی

 هیدستِ  ی.....بعدشم ادم واسه حرفِ مردم اونطوررونایب یایرستوران ب یکه اون شب اومده بود یبا اون وضع نمینب گهید-

 !زنهیمحترم رو َپس نم یِاقا

 !آب دهنمو قورت دادم...ناخواسته زمزمه کردم:؟یعنی کردیاون دخترا تو رستوران اشاره م یِبه حرفا ییوا

 ...دیببخش-

 بوس کرد و گفت: مویشونیو پ دیکش لُپَمو

 خوشمزه بود هوم؟ یلیبار گفتم!غذات خ هیاشکال نداره کدبانو کوچولو....بهت که -

 اهسته تکون دادم.با لبخند گفت: سرمو

 درست مثلِ خودت....-

 .... زدمیم یاز خجالت رو به کبود گهیباالتر هم هست من بشم!؟فکر کنم د غیاز رنگِ سرخ ِ ج ایا یییوا

 

 ....شنیگرم گرفت...پررو م دیبا پسرا نبا ادیبا اقوامش انقدر راحت باشه....ز دیدرضمن ادم نبا-

 االن پررو شده بود!؟ یعنی....دیباال پر ابروهام

 ....یخب باشه برو اونور تا پررو نش-

 و گفت: دیخند

 نه حسابِ من جداست....-

 کنم.... تِشیاذ ومدیاالن اصال دلم نم یعنینگفتم.... یچیه

 نکهیبا ا ی....تا بفهمونم بهت که پرند رو حتدهیکجا دلم سُر نمیتا بب کنمیخاطرات م دِیالناز!!!!دارم تجد یدیلُپِ کالمِ حرفمو فهم-

...رفت....شکست میبهش ندارم....انگار که مثلِ رهگذر بوده برام....اومد تو زندگ یعالقه ا چیاما ه دمشیبرگشته و د

مهمه که بفهمم....کجا بدونِ قلب شدم و قلبمو بهت  نی...واسه من استیواسم مهم ن نایاز ا دومک چی...برگشت...اما هخورد

که  کشمیدخترِ شاد رو م هی ایکردم  یحاال که شروع به نقاش دونمی!اما مدونمیامانت دادم!از اولش؟!وسطاش؟!اخرش؟!اصال نم

.......کنارِ همشون خودمو یبه دو تا چشمِ خاکستر شهیختم م تینها ای!کنهیازش فرار م ای کنهیم ایو دنبالِ در برهیموهاشو باد م

 یقتیبگم!حق قتویجرات بخرج بدم و حق خوامی.....میهام هم تنها باش یدوست ندارم تو نقاش یکه از پنجره مراقبتم!حت کشمیم

 !زنمیَلب م صدایشبا ب نیکه ا

 کناِر گوشم اورد و زمزمه کرد: سرشو

 دوسِت دارم.-

 رهیشده بودن خ شهیتر از هم یبود....سرمو کج کردم و به چشاش که مشک یادیواسه قلبم ز یهمه خوش نیحبس شد!ا نفسم

 بستنی....برخالفِ همه که چشماشونو مشهیصورتامون داره کمتر م یکه احساس کردم فاصله  میهم غرق بود یِشدم....تو چشا

 پرستمشیکه م یپُر از عشق رو از کس یبوسه  نیاول خوامیکه م ی!تا لحظه انمیه تا ببدوست داشتم اولش چشمام باز باش

 میرو از گوش یپشتِ سرِ هم یِغایج یِکه صدا مینداشت یفاصله ا بایشده بودم تقر رهیخ ریخمارِ ام یِ....به چشانمیرو بب رمیگیم

آخِ اون بلند  یِبخوره و صدا ریام هینیب هاعث شد دستم ب.....مثلِ جت از جام بلند شدم که بدمیمانتوم بود شن بِیکه تو ج

 شه....

 در اوردم...مامان بود: بمیاز ج مویگوش عیخندم گرفته بود...سر ریواگ ریاوون هاگ توو
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 بله مامان؟-

 کالسات تموم نشده!؟نگرانتم مادر. ؟مگهییکجا-

 جمع کردم و گفتم: لبخندمو

 ....خدافظ...امیاالن م-

 شده بود لبخند زدم و گفتم: رهیکه بهم خ ریع کردم....به امقط ویگوش عیسر

 برم مامانم نگرانمه.... دیمن با-

حرفا  نیمنگ تر از ا ریو انگار ام رونیاز خونه زدم ب عیبکشه سر یزبونِ من حرف رِیبهش فرصت بدم تا بخواد از ز نکهیاز ا قبل

گُل  یِ و با لُپا دمیکش قینفسِ عم هیه بود واسمونا!در خونرو که بستم شد یمحلیدنبالم!مامانمم چه خروسِ ب ادیبود که بخواد ب

 رفتم. نخودمو یسمتِ خونه  یگُل

 

 اخر فصلِ

 

معلوم بود  دادیکه م ییامای.از پدادمیرو هم نم ریام یِنرفته بودم.جوابِ تلفنا و اس ام اس ها رونی، سه روز بود از خونه ب دو

به فکر نداشتم...اما  ازیالزم بود!ن هیتنب نیخب الزم بود!ا یپُر مالت داد و به توپَم بست.ول امِیپ هیبار  هی یناراحته!حت یکل

 واقعا الزم بود....

هم  داریخر دیهم داره با یکه!دختر ناز داره.که وقت شتریبپرم بغلش بوسش کنم بگم من ب دیگفت منو دوست داره نبا ریام تا

 من! میَدختر نیداشته باشه!بله!همچ

کار کنم و ماهکِ  یچ خوامیبهشون گفته بودم م یسر به سرم گذاشته بودن!حت یرو به بچه ها گفته بودم و کل هیقض ی همه

 !؟یدو نفره برگرد ینفره بر هی یخوایخاک برسر گفته بود حاال چرا شب؟نکنه م

 ....شعورهیب کال

خر خوردم!در کمالِ تعجب مامانم با لبخند گفت که کنم!اصال مگه مغزِ  یمامان گفتم من عمرا بتونم با ابوالفضل زندگ به

 !یریوقته تو نخِ ام یلیخ دونستمیم

!واال بخدا!مادر جماعت رمیلحظه احساس کردم من پسرم اون دختر و من در ُشرُفِ تور کردنِ ام هیتوو نخشم  گفتیم نیهمچ

 .دمیهم خجالت کش ی!البته بماند که کلذارنیواسه ادم ابرو نم

شب بشه و من حاضر پشتِ در بودم....خدا  12مونده بود تا ساعت  گهیربع د هینگاه به ساعت کردم  هیردم و فوت ک نفسمو

 بود زنگ بزنم! عیمانتوم انداخته بودم.باالخره موقعِ برگشت ضا بِیتو ج ممیو گوش دینشن...کل داریب نایمامان ا کردمیخدا م

 بودم! یکه کودوم گور کنهیم زمیمنم الناز!اول از همه بابام حلق او نصفه شب زنِگ خونرو بزنم بگم ایخدا یکن!وا فکر

ساده بود و بعد اگه خدا بخواد باز  یدو تا کلمه  هیهم طول نکشه!فقط گفتنِ  قهیدو دق دیو جمع حساب کرده بودم کارم شا سر

 برگردم؟! یینه ماهک راست بگه و دو تانک ینشه واسه من!وا انیوسط غل نیا یزیچ یمثلِ دزدا فلنگو ببندم!البته اگه احساسات

خودم و خودش  یتو کله  زنمیسرم اراده دارم ...دو تا م رِی!خاک برسرم خادایخودمم بدم نم نکهیزدم تو سرِ خودم!مثلِ ا یکی

 منما! زنمی!حرفا مگهید پرهیاحساساتمون م

سمتِ در رفتم و بازش کردم...اهسته  عی..سرگذشت.. گهید قهیبه ساعت انداختم!المصب جون کند تا ده دق گهینگاهِ د هی

 !یشدم نصفه شب ی!خرافاتننیمنو نب نایتا مامان ا خوندمیلب وجعلنا م رِیاومدم....ز نییاهسته از پله ها پا

شن اونوقت حسابم با  داریب نایمامان ا دمیترسینشسته!واقعا م میشونیعرق رو پ یِقطره ها کردمیرو که باز کردم احساس م در

 برم! خواستمیم یکدوم گور یبود که نصفه شب نیم الکاتبکرا

اوردم.االن کامل تو کوچه بودم.آبِ دهنمو قورت دادم.چراغِش روشن  رونیب ممیبعد یِگذاشتم و پا رونیپامو ب هی اهسته

 باشه.... دهینشن یو در خونرو اهسته بستم...خدا خدا کردم صداشو کس دمیکش قینفسِ عم هیبود.

 حفاظا رد کردم.... نِ یقبل خودمو از ب یگازِ خونه رسوندم و ازش باال رفتم و مثلِ دفعه  یت خودمو به لوله سرعتِ جِ  به

 وارد بشم!سه مون نکن تو رو جونِ من! یینجاین خوامیسرم م رِیسوسک نازل نکن رو دستم!خ ندفعهیخواهشا ا ایخدا-

چه شخصِ  کنهیندونه فکر م یسه خدا مهمه!واال بخدا!هرکتو رو جونِ من انگار چقدر جونِ من وا دادمیقسم م نیهمچ

گذاشتم و فاصلمو با  وارید یِسوراخا نِیدستم حرکت کنه دستمو ب یِرو یموجود نکهیو بدوِن ا دمیکش نیی....خودمو پامیَمهم

پام خش خش صدا کرد  رِیز یِافتادم!برگا نیزم یِوِل کردم و با نوکِ پا رو ستاموشد د یمتناسب یفاصله  یکم کردم و وقت نیزم

 رو بشنوه.... ییصدا نینباشه که همچ زیت ریام یِکه دعا کردم انقدر گوشا
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 هینکرد....داخل روشن بود...اما فقط  ریرجیباِزش کردم خدا رو شکر ج ینوکِ پام سمتِ در حرکت کردم و وقت یِو نرم رو عیسر

که  یدونه دونه همه جا رو بگردم....اول از همه اون اتاق دیا!حاال من باخد ینبود....وا نییپا یشکیاباژور روشِنش کرده بود...ه

 چراغِش روشنه!

!لبمو دمیرو به گند کش ریام هیو کُلِ زندگ ارمیرفت کفشامو در ب ادمیاروم باشم که  کردمیم یپله ها رفتم !انقدر سع سمتِ

از  ییجا هیمنو تو  ادیب یکیقرنم!!!!!!!! یم!من واقعا اعجوبه شد رهیخ میگل یِ هامو در اوردم و به ردِ پا یو همونجا کتون دمیگز

 همه هوشم هدر نره حداقل.... نیلحاظِ هوشِ برتر ثبت کنه ا

در بود  هیاونورتر  کمیسمتِ چپِ راه پله ها  قایپله ها رو باال رفتم...دق هیکه کردم بق یگند کار الِیخیو ب دمیکش یقیعم نفسِ

 !خودشه!افتمیاِغش روشن بود!که تا نصفه باز بود و چر

تو اتاق نبود....آب دهنمو قورت  یشکیدر داخل رو نگاه کردم ...ه یِلبخندِ گنده زدم و سمتِ در حرکت کردم.از ال هی

 جِن داشته باشه؟! ریام یدادم!نکنه خونه 

زده کنم  جانی!فقط خواستم هایباز یفانتز نیکردم غلط کردم خواهشا زمانو به عقب برگردون!اصال منو چه به ا تیخر ایخدا-

 که!  شهیم یطور نیا دونستمینم رویام

 عقب برگشتم! عیو سر دمیکش غیج هیبه شونم خورد.... یلحظه دست همون

دستمو گذاشتم رو قفسه  زدمیاما اخم کرده بود.آبِ دهنمو قورت دادم و همونطور که نفس نفس م دیخندیبود!نگاش م ریام

 !نمیس

دزدِ  هیبودم رو بندازم دور!خواستم االن بندازم که  دهیکش یکاغذِ کاهگل یِقلمامو که رو اهیاز س یکی 1رفت ساعتِ  ادمی-

 !دمینامردِ کوچولو د

 شد: کتریبهم نزد کمی

 چقدر از دستت ناراحتم؟! یدونی...مریتوو دهنِ ش یخودت اومد یِبا پا-

 و گفتم: دمیکش قینفسِ عم هی

 زدت کنم! جانیه خواستمی!بخدا فقط میدی.اصال تو که حرفامو شندیببخش-

 !؟هان؟!رونیب یومدی!چرا از خونتون نم؟یدادیچرا دو روز جوابمو نم-

 بود که کرده بودم! یخب کار ی...ناراحت شدم!اونم از دستِ خودم...ولگفتیهاشو اروم و خسته م جمله

 .دیببخش-

 بغلم کرد: سفت

 !؟یشد ریاعتراف کردم ازم سچقدر بهم سخت گذشت که نکنه حاال که  یدونیم-

 پنهون کردم: نشیتو س سرمو

 بود! ی!الزم به تالفیکرده بود تمیاذ یلیاخه خ-

 انصاف؟! یب ینطوریا-

 و گفتم: دمیگلوشو بوس رِیجرات بدست اوردم و ز یچطور ینصفِ شب دونمینم

 .گهید دیببخش-

 و گفت: دیکش یقیمتو موهام که با افتادنِ شالم مشخص شده بودن کرد و نفسِ ع سرشو

 !؟یزده کن جانیه یمنو نصفه شب یخوایم یحاال چطور نمینبخشمت!.....بگو بب تونمیمگه م-

 سرمو بلند کردم و گفتم: ی!حرصعفتتیبر سرِ ب خـــــــــــاک

 !ایح یب-

 شدم و گفتم: رهیخ شیمشک یِاز صورتم قرار داد.تو چشا یکم یو صورتشو خم کرد و با فاصله  دیخند

وقته واست  یلیخ دمیفهم نکهی!استیروم ن یپرند ی هیسا گهید دونستمیم نکهیدو روز چقدر سبک بودم؟!ا نیا یدونستیم-

 النازم!نه پرند!؟

 :دیچک نییقطره اشک ناخواسته از چشمم پا هی

وقت تو  چیه باورم دامن زد که من نیبه ا شتریب دمیرو شن دایا یِ!اون موقع که حرفاینیبیمنو نم کردمیفکر م شهیهم-

 نقش نداشتم!اما.... تیزندگ

 :دمیکش قیبستم و نفسِ عم چشامو

 ....ارمیدووم ب دنتویچند روزو با مرور کردنِ حرفات تونستم ند نیبود که ا نیریش شتیسه روز پ یِانقدر حرفا-

 کت شدم.لبام سا یِرو بلند بگم که با احساسِ لباش رو زدمشیلب م شهیکه هم یباز کردم تا احساس دهنمو
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و نتونستم با چشِم باز شاهد باشم!حاال  ارمیاون لحظه رو دووم ب هینتونستم خوش شهیبوسه ُپر از عشق و برخالفِ هم نیاول

 شدم رفت.... ایحی!!بدنشمیانگار کسوف خسوفِ که انقدر مشتاقِ د

نفسم گرفت و سرمو عقب  نیهم نبود به خاطرِ یاز جانبِ من همراه دمیکشیچون خجالت م یبود ول ینیریش یلیخ احساسِ

 خماِرش بهم زُل زد...نفس زنون گفتم: یِبا چشا ریبردم....ام

 دو...سِت...دا...دارم!-

 رو لباش نشست و زمزمه کرد: قیلبخندِ عم هی

 !شتریمن ب-

توام  یخنده  اومدم و سمِت پله ها رفتم و با رونیدستاش ب نِیکه سرمو عقب بردم و فرز از ب ارهیسرشو باز جلو ب خواست

 خجالت گفتم:

 !ایبکن یسواستفاده گر ستیاومدم ابرازِ عالقه اما قرار ن یدرسته نصفه شب-

و شونه هامو باال انداختم و سمتِ در  دمیشده بود ...خند رهیبود و با لبخند بهم خ ستادهیکه باال ا ریو به ام دمیپله ها رس نِییپا

 چشمک بلند گفتم: هیو با  دمیدو

 !میاده منتظربا خانو-

 !بلند و بدونِ وقفه!دیخند

بدونِ سر و صدا همونطور که از  یباز نجاین ی.....با کلومدی!نفسم باال نمدمیتمامِ مسافت تا خونرو دو عیخندم گرفت!سر منم

 و در رو بستم. دمیخودمون رس یخونه  یِ باال یباالخره به طبقه  دیلرزیدستام م جانیه

افتادم....هم از خجالت گونه هام گُر گرفته بود  نیزم یِاقات رو پردازش کرد...پاهام سست شد و روتازه مغزم تمامِ اتف انگار

 هم خندم گرفته بود!

*** 

 گفت: غیبا ج ماهک

 ...یپریم یدو تا دار نیزودتر از ا یدو تا اعتراف گرفت نیتر از ا ریالناز خاک بر سرت د یوا-

 گفت: عیسر ساغر

 تو! یناز شددورت بگردم چقده  یاله-

 کرد و گفت: میفِر شدشو درست تنظ یِاز موها کهیت هی مهسا

 .ادایاالن م ریام-

 ....چشمامو باز و بسته کردم و گفتم:دیکشیم ریموهام ت دنِیبه خاطرِ کش سرم

 بچه ها خستم.جون تو بدنم نمونده.-

 برهنم و گفت: یبا خنده زد رو شونه  ماهک

 !خودِ مجلسم مونده هنو!نیایب لمبرداریواسه ف دیکه با ییایدلقک باز!هیمونده!آتل ایتازه اصلِ کار-

 چشامو باز نگه دارم. یمژه مصنوع هینیو سنگ ملیکردم با اون همه ر یسع

 !رونیب کنهیبکنن شوِتشون م جایدخالتِ ب رنیبگ لمیکرده فقط ف ی... قبال طِرِیام هیاز اشناها لمبرداریف-

 جذبه! ولیاهوک!ا-مهسا

 :دمیخند

 !اقائه مائه ها!یفکر کرد یپس چ-

 بود گفت: شگرایاز ارا یکیکه  یدختر یِ صدا

 عروس خانوم شنلتو بپوش که اقا داماد دمِ در منتظرن.-

 هیکنم. مینگامو قا هیدرموندگ تونستمیجوره نم چیچند بار حالت تهوع داشتم!ه شبیحبس شد.استرس داشتم.از د نفسم

 دادم کال نفس نکشم!واال بخدا... حیواردِ مغزم شد!ترج گهیو ژل و هزارتا کوفت و درمونِ دتافت  یِکه بو دمیکش قینفسِ عم

در رو باز  عیکرد و سر میدرست شدش تنظ یِموها یِپاشنه بلند اروم اروم از پله ها باال رفتم.ماهک شالشو رو یِاون کفشا با

بود و  شگاهیدرِ ارا یِکه جلو یوندم که با ناله به دو تا پله او من م رونیزدن ب شگاهیاز ارا عیکرد و خودش و مهسا و ساغر سر

اومدم.شنلم عقب بود و صورتم  نیی.نفس گرفتم و اون دو تا پله هم با هزارتا ناز پاکردمیم نگاهازشون  ومدمیم نییپا دیبا

گل به دست ؛ کت و شلوارِ  کردم که دسته رینگاه به ام هی.کردیخوشحالم م نیو هم زدینم یحرف لمبرداریکامل مشخص بود.ف

بانمک شده بود.لبخند زدم که باعث شد  یلیموهاش خ وغِشل شِیبود و با ارا دهیپوش دیسف رهنِیو پ یمشک ونِیو پاپ یمشک

 !نهیرو بب شیارا یپلک بزنه!حق داره بدبخت!تازه با چشماش تونست معجزه 

 شد و با خنده به چشام نگاه کرد و گفت: کمیقدم نزد هی
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 !؟یتوام رفته باش دمیاومدنت باال ترس ریبه خاطرِ د یدونیاز مالن-

راست راست تو  شعورینامرِد ب کننیم فیازش تعر ننیبیکردم.لبخندم بخوره تو سرت!معموال دومادا اول که عروسو م اخم

دستاشو  نید واسه هماعصابم داغون بو یعروس یعصب یِهم به خاطرِ فشارا ینطوری.همکنهیخاطرات م دِیتجد کنهیچشام نگاه م

در رو  ادیب ریرفتم و اصال منتظر نشدم ام نیباال اوردمش و سمتِ ماش کمیو  گرفتمکنار زدم و بدونِ گرفتِن دسته گل دامنم و 

شخصِ جدا  هیدامنمو  دیاصال با یعنی!میجا شد نیدر رو باز کردم و با هزار دردسر خودمو دامنم تو ماش عیباز کنه!خودم سر

 انقدر رو اعصابه!حساب کنم!

بگردم  یبود که اصال حضورشو احساس نکردم!اله یطور گرفتیم لمیمثلِ بز ازمون ف لمبردارینگاه کردم!ف رونیبه ب شهیش از

 چقدر طفل واقع شد!!!

 اهِششمنگیرانندرو به ن هیصندل ادیتا ب زدیدور م نویانداختم که با لبخند داشت ماش رینامحسوس هم به ام نِینگاهِ خشمگ هی

 مبارک کنه!واال!

پاهاش گذاشته بود رو بردارم و بزنم  یِ که رو یحرکت کرد.دوست داشتم اون دستِ گل هینشست بدونِ حرف سمتِ آتل یوقت

...بغض شنیاحساس م یب ینطوریا شهیو خرشون از پل رد م رسنیتا به خواستشون م ننیتو مالجش!اصال مردا همشون هم

 !.....دهیرسکه به خواستش ن ری..ام!.رمیکردم...اَه منم چه جو گ

 :دادیفرمون تکون م یِآهنگ انگشتاشو رو تمِیضبط رو روشن کرد و همراه با ر ریام

 بوسه لب از من ؛ نخ به نخ نگا از تو بوسه

 شب از من ؛ دو تا قرص ماه از تو یها مهین

 برف؛ عاشق تو اغوشم رتیزمحر پوست

 پوشم یداغه داغه م یلباسم و وقت من

 یخواب یرخت خواب ب یسرخ آب یها نهگو

 هواسم کن ی[باز ب یتاب یو تاب ب چیپ

 دیخواب شتیآت یوقت

 لباسم کن یچشماتو دکمه  یها لهیت ؛یدیکه پوش دستامو

 خندونت مثل برق دندونت یبا لبا شونت؛یپر یچشا

 کنن با من یم عشق

 کنم با تو یم عشق

 دامن هیتور ریهر شب، ز یکن یمچ پاهاتو ؛غرق م یوقت

 تو گلدونه ؛ سر تا پات گلخونه دامن

 رمیمیبه عطر حساسم ؛؛؛ بو نکرده م من

 و اون دادم نیا ادیسال ها،  نیا یتو یچ هر

 

 

 رمیگیم ادیمو به مو دارم، از تو  تازه

 

 شمیجواب پا م یخوابم ، ب یسوال م یب

 

 جواب از بر کن یپرسم ، ب یکه نم یچ هر

 

 ل با من باشسوال با من باش؛ الل ال یب

 

 سکوت و باور کن نیمن حرفه، ا یبه مو مو

 

 خندونت یِبا لبا شونت،یپر یِچشا

 

 با من کننیبرقِ دندونت، عشق م مثلِ
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 با تو کنمیم عشق

 

 دامن هیتور رِیهر شب، ز یکنیمچِ پاهاتو، غرق م یوقت

 

 

 

 خندونت یِبا لبا شونت،یپر یِچشا

 

 با من کننیبرقِ دندونت، عشق م مثلِ

 

 با تو کنمیم عشق

 

 دامن هیتور رِیهر شب، ز یکنیمچِ پاهاتو، غرق م یوقت

 

 

 

 

 

 ریام نکهیقبل از ا عیسر میدیکه رس هیذوق نشون بدم!به آتل تونستمیکه قهر بودم و نم فیآهنِگش قشنگ بود.فقط ح یلیخ

دستشو دورِ کمرم  زدیرو م نیماش رِیدگسمتم اومد و همونطور که دز عیسر ریشدم .همون لحظه ام ادهیپ نیبشه از ماش ادهیپ

 جدا شم که گفت: ریاز ام خواستم.اخم کردم و میشد هیحلقه کرد.واردِ اتل

 

 ؟یعنی یشد مونیپش-

 

 ندادم. جوابشو

 

بکنم!اخماتو باز  یعمرا بتونم زندگ گهیوروجک کوچولو که د نیلحظه احساسِ ترس کردم!آخه من بعدِ ا هی...فقط  دیخب ببخش-

 فنچول. هگیکن د

 

 ریاز ام عیبهانه هم سر نیخانومِ عکاس واردِ اتاق شدم تا عکسِ تک نفره بندازم.به هم یِها ییندادم و طبقِ راهنما جوابشو

 جدا شدم.

 

االن  دمیفهم ری!با ورودِ امدیکشیاعصابم نم گهی!حالم بد بود!دیمنفجر ش یتو حلِقش خورد کنم!اله نشویلنِز دورب خواستمیم

 سمتم اومد و دستمو گرفت و گفت: عیسر تمیوضع دنِیبا د ریدو نفرس...ام یِانوبتِ عکس

 

 ؟یشده الناز خوب یچ-

 

 نداشتم. دنشویهم کرد اصال اعصابِ بخش یمعذرت خواه نکهیچرا هنوز با وجودِ ا دونمیندادم!نم جوابشو

 

برهنمو گرفت و سرشو  یِشونه ها مینها شدت دید ریام یرفت و وقت رونیچند لحظه ب یِشد که عکاس برا کمیکامل نزد ریام

 گفت: یصورتم اورد و با لحنِ بامزه ا یِجلو

 

 !یبا من حرف نزن یباش!اما حق ندار نایا یباشه! همه  ؟یحوصله ا یب ؟ی؟ناراحتی؟عصبیخانومِ فنچول!قهر یهِ-

 

 صورتم نشست!خودخواهِ من. یِلبخندِ کمرنگ رو هی
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 !یشیم ییهولو هی یخندیاهلل اصال م کیآ بار-

 

 شد و گفت: رهیبهم خ طونشیش یِصورتِشو جلوتر اورد و با چشما بعد

 

 خونه چطوره؟! میراست بر هی میش الیخیمجلسو ب گمی!؟مارمیتا شب دووم ب یآخه من چطور-

 

عقب  عیسر ریاما همون لحظه عکاس واردِ اتاق شد و ام ارهیتر ب کیکه باعث شد صورتشو نزد دمی...با دهنِ بسته خندایحیب

 لب زمزمه کرد: رِیو ز دیکش

 

 بر خرمگسِ معرکه لعنت!-

 

 دلقک و شاد و شنگول! ریخنده.احساس کردم جاهامون عوض شده!امروز من قد و لجباز شده بودم و ام رِیزدم ز بلند

 

 خندم لبخند زد و گفت: دنِ یعکاس با د دخترکِ

 

 کرده بود..عروستون تا االن بُق دیچه خوب شد شما زودتر اومد-

 

 دخترک داد. لِیبند تحو میلبخندِ ن هیکه تو پَِرش خورده بود  ریام

 

 دستمو گرفت و گفت: ریام

 

 ؟یخوب-

 

پاشنه بلندم داشت  یِزودتر مجلس تموم بشه.پاهام تو کفشا کردمیلبخند اخمام تو هم بود.فقط دعا م یِداشتم.به جا جهیسرگ

 .شکستیم

 

 نه استرس دارم.-

 

 و گفت: دیخند

 

 ؟یاز چ-

 

 گرفت: خندم

 

 !ایزنیشاد م یلیامشب خ ریام-

 

 خونما! برمینزنم؟عروس دارم م ؟شادیپس چ-

 

 زدم و جوابشو ندادم. لبخند

 

 کرد و گفت: ادیبود رو ز یضبط رو که آهنگِ شاد یِصدا ریام

 

 .میکن کیشر مونیهم تو خوشحال ابونیرو ها!اصال بزار مردمِ تو خ ایحوصله باز یب نیا مینداشت-
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 داد زد: زدیو همونطور که بوق م نییپا دیسمِت خودشو کش ی شهیش بعد

 

 !ادیداره م زمیعز ادیفر ادیفر یآها-

 

 .وانهی!ددمیخند

 

 :دادیهم پشِت فرمون خودشو تکون م خوندیرو عوض کرد و بلند همراه با اهنگ هم م آهنگ

 

 !عاشقت هستم!یهست یوقت-

 

 تو دستم یزاریدستاتو م یوقت

 

 دونمیمن نم یستین یوقت

 

 خونمیخسته است که م یِصدا نیا با

 

 شهیبا تو قشنگ م میکه زندگ ایب

 

 شه یرنگ هیکه عشقمون پُر از  ایب

 

 با تو امیتا ته دن یهست بگو

 

 شهیمن قشنگ ترم م یِایدن

 

 یریچشاتو ازم نگ یروز هی

 

 یریکه م یوقت رمیمیم یدونیم

 

 رمیگیارامش م شهیتو هم با

 

 یریگیمنو تو اغوشت م یوقت

 

 نییفلش رو باال پا یِرو کنار زدم و اهنگا یمنف یِها یانرژ یتنها شبِ خاطره سازمون رو خراب کنم و همه  ومدی.دلم ندمیخند

 :خواستمیکه م دیرس یکردم تا به اهنگِ مسخره و بامزه ا

 

 تابستون  هیشبا هیپسر همسا-

 

 وونیرو ا ومدیم یگاه

 

 خونمون ونِیم کردیت مپر یگل هیدفعه  هر

 

 اروم گرفتیدلش نم رون،یب ایزود ب یعنی

 

 یکیپله ها رو ده تا  یبا چابک کردمیم یط
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 حاال گفتیم شدیم میاون باال قا دمیرسیم تا

 

 اهنگو عوض کرد و با خنده گفت: ریام

 

 قلنبه شد! رتمیرِگ غ نم؛یواسه من!نکن بب نیبا گردن تو ماش دهیم میَ!چه قرنمینکن خانوم ، نکن بب-

 

 .میدیکه اجاره کرده بود رس یباغ کِی.نزدنداختنیبوق بوق راه م شدنیکه از کنارمون رد م یینایخنده!ماش رِیزدم ز بلند

 

رو داِخل باغِ بزرگ برد و من منتظر موندم تا خودش در رو باز کنه.در سمتم رو که باز کرد دستشو سمتم گرفت.با لبخند  نیماش

 گذاشتم!دستمو تو دستاش 

 

که سرخ شده  یدر حد دیکشیبلند کِل م دایبا اسپند جلو اومدن ...ا دهیو کِل همه جا ُپر شد...مامان و خاله حم غیج یِ صدا

رو گرفت  ی...مراسم شکل اصل میو خوشامد گفت میرفت زیسرِ هر م نکهیو ا یروبوس ینگرانِ حنجرش بودم....بعدِ کل یعنیبود!

 !میرفت گاهیو سمتِ جا

 

 انداخت: کهیت کردینگاه م یج یلبخندِ گشاد به د هیکه با  یعل ریاومد و با خنده به ام کمونینزد دایا

 

 شادوماد! یزنیشاد م-

 

 گفت: ایح یب ریام

 

 خانومم شارژَم کرده!-

 

 زدم: غیبکوبونم تو سرش!ج خواستمیم یعنی

 

 !ر؟یام-

 

 کردم: دایرو به ا بعد

 

 !گهیبخدا چرت م-

 

 و گفت: دی....صورتمو بوسدیخندیغش غش م دایا

 

 که؟! یآخ بگه دقت دار دیجواهر نبا نیا ریزن داداش!ام یخوشبخت ش شاالیا-

 

 !یفقط منتظر بودم تو بگ-

 

 نه! ای زنهیخورده انقدر شنگول منگول م یزیچ ریام ایکه خودم شک کردم که ا زدیشاد م ریام انقدر

 

 و منو وسط برد: دیدستمو کش ریاهنگ کرد که ام هیشروع به خوندن  یج ید

 

  نمیبیشهر و چراغون م-

 

 نمیبیبارون م ستاره
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 باغ ارزو ونیم

 

 نمیبیو مجنون م یلیل

 

 چه قشنگه امشب یوا

 

 فرنگه امشب شهر

 

 کردنه  یاشت ی لحظه

 

 و سنگ امشب شهیش

 

 ما میدار اریببر و ب اخه

 

 ما میدار قراریب دِلِ

 

 خوب یِو بکوب خبرا بزن

 

 ما میصد تا سوار دار رایتا  دو

 

 عروس و دوماد اره

 

 ما میتازه کار دار یِعاشقا

 

  االی االی االیدوماد و ببوس  عروس

 

مثلِ  قایکه دستاشو به حالتِ تا شده به پهلوهاش چسبونده بود...دق دمیرو د ریکه برگشتم ام یچرخ زدم و وقت هیرقصم  نِیب

لحظه رقص  هی یِ....براکردیم نییشکل باال پا یضیحالت دستاشو تند تند حالت بدستها دارن!با همون  دنیکه موقعِ دو یحالت

 خنده! رِیرفت و زدم ز ادمی

 

 از اونور داد زد: اسیال

 

 !زنه؟یزده انقدر شاد م یداماد چ-

 

 مجلس مردن از خنده کلِ

 

 دستاشو برد باال و گفت: ایح یب رِیام

 

 بگذرم!من از سهمم  شهیخنده ها باعث نم نی!ارینخ-

 

 خوند: یج ید تمِیگرفت و با ر کروفونیدستشو مشت کرد و حالتِ م یج یمثلِ د بعد

 

 !االی، دامادو ببوس  االیگل پسر عروس -

 

 شروع کرد : دایمردم بلند تر از قبل شد و از اونور ا یخنده  یِ صدا
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 عروس دومادو ببوس!-

 

 نکرش داد زد: یِمسخره با صدا نینگ

 

 ببوس! یستیآرت-

 

و  نداختیتخس و شر ابروهاشو واسم باال م یِکه مثلِ پسر بچه ها رینگاه به ام هی.دمیکشیخندم گرفته بود هم خجالت م هم

از کمر بلندم  عیشده بود کردم .صورتمو بردم جلو تا لُپاشو بوس کنم که سرشو برگردوند و لبامو بوس کرد و بعد سر رهیبهم خ

 ....حالت تهوع گرفته بودم:دنیکشیو ِکل م غیج ای زدیسالن بود سوت م هیتو یکرد و شروع کرد به چرخوندنم!هرک

 

 !نیتو رو خدا بزارم زم ریام-

 

 رِیبهم نگاه کرد.خندم گرفت!بلند زدم ز طنتیبخورم که کمرمو گرفت و با ش نیبود زم کیلحظه نزد هی نیگذاشتم زم باالفاصله

 !ترکوندیوسطه م نیا وردی!اگه جاش بود ترقه هم منیرنگ نه نیدومادا نبود!نه سنگ هیاصال شب ایخنده!خدا

 

 

 

 

 

 اعالم کرد: یج یجدا جدا ، د یِو رقص ها یعالمه مسخره باز هیاز  بعد

 

 مجلس از جمله عروس و داماد! یِجوون و عاشقا یِزوجا یِبرا میذاریاهنگ م هیحاال -

 

 میوسط رفت ریبود...با لبخند با ام یم منتقل شده بود.نوبتِ تالفبه ریام هیانرژ یو اروم پخش شد .همه  کیاهنگِ کالس هی بعد

چسبونده  میشونیاورده بود و به پ نییسرشو پا ری....اممیکردیدستامو دورِ گردِنش حلقه کردم و اروم اروم حرکت م

 بود...حرارت و گرما از نگاش مشخص بود...خندم گرفت...

 

 ر؟یام-

 

 جانم؟-

 

 تم!خوشبخ یلیخ کنمیاحساس م-

 

 جوابِ حرفم کمرمو محکم فشار داد و زمزمه کرد: در

 

 رو ابرام! کنمی!احساس میپس احساسِ منو ندار-

 

 بود! دیبع ریاز ام ایجلف باز نیمصرف کرده!اخه ا یزیچ یاکس هی!مطمئن شدم دمیخند زیر

 

 ریام یِکنار و چشما دمیکش عیرلبشو بوس کردم که تا خواست لبامو بوس کنه اهنگ تموم شد و من س یاهنگ گوشه  یِ اخرا

 خنده! رِیخمار موند و من زدم ز

 

 پهلوهام گذاشت و گفت: یِاومد و دستاشو رو سمتم
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 !نمایبیم تمیفنچول؟شب گر یخندیم-

 

 !عفتشیشدم!خاک برسرِ ب سرخ

 

 !یشینم کمیهفته نزد هی!تا یشد ایح یب یلیخ-

 

 و گفت: دیخند مرموز

 

 خودت نده! قوال به خودم و نیاصال از ا-

 

 و گفت: دیاومدن و ساغر گونمو بوس کمونیو محمد نزد ساغر

 

 دلم. زِیعز یخوشبخت بش شاالیا-

 

 گلم. یمرس-

 

 و با خنده گفت: ستادیکنارم ا ماهک

 

 !یهم داشته عروس شدن!با ادب شد ییقو رِیاوهوک!چه تاث-

 

 .دمکریاستثنائا راست گفت!احساسِ ادبِ فراوون م نویخنده!ا رِیز زدم

 

 گمشو!من از اول با ادب بودم.-

 

 گفت: محمد

 

 خونشون! دهیتو رو خدا!منو راه نم دیبزن یحرف هیالناز خانوم با دوستتون -

 

 و گفتم: دمیخند زیر

 

وقت  هی تایخر نی!ساغر جون تو درستو بخون از اخوندمیدرسمو م دیراه دادم!با رویکه ام مونمیحق داره واال!منم االن پش-

 !اینکن

 

 گفت: یعل ریخنده!ام رِیزدن ز همه

 

 !ای!هان؟!شما قراره تا فردا صبح با من باشت؟یکه من شدم خر-

 

 انداختن. نیی....بچه ها خندشون گرفته بود و سرشونو پایاله یریبم ییییوا

 

 مهسا و ماهان بود! یمجلس خواستگار گهید یاومدن!هفته  کیتبر یِو ماهان و فرهاد هم برا مهسا

 

 کردمیجوجه خوردم که همونم احساس م کهیدو تا ت ریام یِبخورم.با اصرارا تونستمینم یچیجوره ه چیم که شد اصال هشا موقع

رو واسه خوردن  یزیچ ادیمعدم ز ادیاز استرس ز خوردمینم یچیه بایتقر یهفته قبل از عروس هیکرد!چون  تیمعدمو اذ یکل

 .کردیقبول نم
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 یِ نما یمشک یِبودن.سنگا دهیصف کش نایماش یقبل نداشت همه  یبه خونه  یشباهت گهیکه د یمتروکه ا یدر خونه  یِجلو

و منم اخر  هیگر رِیرو بوس کنم زد ز اسیال خواستمیاخر که م یشده بود.لحظه  زیتم یقشنگ کرده بود و باغشم کل یخونه رو کل

مادر  یمامانت روبروته خونه  یخونه  یفت بگه کولهم جلومو نگر یشکیکردم!حاال ه هیو بغل مامان گر وردمیسر دووم ن

 !یراه انداخت هیبساط چ نیشوهرت پشتته!ا

 

 میواردِ باغ بش ریمنتظر شدن تا با ام دایو ا دهیگذاشت و هم مامان بابا هم خاله حم ریکه رفتن بابا دستمو تو دستِ ام همه

 

 دمیدیهمشون م یِتو چشااخر برگشتم و دستمو براشون تکون دادم و برقِ اشکو  ی لحظه

 

 و گفت: دیخند ریگوشه انداختم.ام هی.کفشامو در اوردم و میرفت یسمتِ ساختمونِ اصل ریرو بستم و با ام در

 

 بودم!!!!!! تیکه من خر-

 

 و گفتم: دمیخند

 

 !زم؟یعز یدیبه خودت نسبت م هیحرفا چ نی!اهیچه حرف نینه ا-

 

 شد و گفت: کمیقدم نزد هی

 

 فنچول خانوم نه؟ گهید ینگفت نویشما ااها اونوقت -

 

 و با خنده گفتم: دمیباال دو یسمتِ طبقه  عیسر

 

 ...چسبهیحرفا نم نینه...به دخترِ گل مردم ا-

 

در اتاق رو باز کردم  یواردش بشم.وقت دادیاجازه نم ریام میزیجه دنِیشدم که موقعِ چ یوارد اتاق عیکه سر دیدنبالم دو ریام

 بودن!!!! نیزم یِهم رو هیوصل شده بود و بق واریبود که به د ییاتاق پُر از بوم ها یِجا یمات موندم...جا

 

 و زمزمه کردم: دمیخودِ من بود!ناباور خند ی!در اصل چهره یعنیمن بود! هیبود که فوق العاده شب یهم دختر همشون

 

 !ر؟یام-

 

 ا دستِش لمس کرد و گفت:که حلقه داشت و ب میاز پشت دورم حلقه کرد ،اون انگشت دستاشو

 

 جانم؟-

 

 و گفتم: دمیدهنه بسته خند با

 

 !شهیباورم نم-
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 خودِ اصلشو دارم! اینقاش نیا یِ که االن به جا شهیمنم باورم نم-

 

 دوسِت دارم!-

 

 !شتریمن ب-

 

 قرار داشت کردم و گفتم: هیپا یِکه رو یدینگاه به بومِ سف هی

 

 .میبکن یکار هی ایب-

 

 ؟یچ-

 

 وم رفتم و رنگِ سبز رو برداشتم و گفتم:ب سمتِ

 

 رنگ انتخاب کن. هی-

 

 رنگِ قرمز رو برداشت و گفت: ریام

 

 خب منم قرمز.-

 

 بوم موند. یِدستم رو یِبوم گذاشتم و جا یِرو رو یرنگ گذاشتم و دستِ رنگ یِو دستمو رو ختمیظرفِ کنار ر یِسبز رو رو رنگِ

 

 من نقش بست. فیدستِ بزرِگش کنارِ دستِ ظر یِ نگِ قرمز کرد و جاکارِ من رو با ر نِیو ع دیخند ریام

 

به صورتِش زدم و باعث شد صورتِش سبز  مویخنده.دستِ رنگ رِیز میو زد مینگاه کرد مونیبه اثر هنر گهیهم د با

 تِش فرار کردمزدم و از دس غیبکنه که ج یشده بود خواست تالف ریکه با حرکتم غافلگ ریخنده ...ام رِیبشه......زدم ز

 

 

 

 

 

 انیپا

 

 

 

 شب 1:45سه شنبه ساعتِ  1311/11/24
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