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 دفتصا سانحه یه طی که رفیقی سه امین، امیر، ارسالن، :خالصه

 یشونزندگ به بتونن دوباره کهاین برای و دنمی دست از رو شونجون

 تا کنن محافظت روی زیبا دارِ جادو دختر یک از باید ،بدن ادامه

 وجاد دختر حدیث. بدهند ادامه شونزندگی به عادی بتونن دوباره

 به وننتمی اهاون یاآ ...هکنمی که کاری با و کنهنمی قبول ابتدا ما دارِ

هشمی معلوم رمان در زچیههم ن؟بد ادامه دیشونعا زندگی  

 

:مقدمه  

.نویسیممی که اسـت خوش ماندل  

 

خوانندمی دیگران و  

 

:گویندمی ایعده و  

 

!زیبا چه آه  

 

ریزندمی اشک بعضی و  

 

خندندمی بعضی و  
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است خوش ماندل  

 

کوتاه هایلذت به  

 

ترندقشنگ بودن راست از که هاییدروغ به  

 

بسوزاند دل برایمان کسی کهاین به  

 

شود مانعاشق کسی یا  

 

بندیممی دل گلی شاخه با  

 

کنیممی دل ایجمله با و  

 

شودمی خوش ماندل  

 

 ما میل مطابق چیزی وقتی و لذتی چشیدن و خواهشی برآوردن به

 نبود
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نیممیز لگد راحت چقدر  

 

شکنیممی ساده چه و  

 

را چیز همه  
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 لگد اب وحشیانه صورت به ور اتاق در و رفتم باال دوتا -دوتا هارو پله

 رسخ مثل یکیشدم؛  روبهروبه کله تا سه با موقع همین ؛بازکردم

 ینکع و بود نشسته خوشملم صندلی رو یکی د،بو دادهلم تخترو

 بود پنجره کنار یکیاونند، خومی کتاب و بود چشمشرومطالعه ام  

:گفتو برگشت و  

.سالم -   

.اهن دارمجا  قرآمن این -  

:گفت و باال داد و عینک ؛بود صندلی رو که پسر  

؟بچه داره ربطی چه -  

 و من عینک ؛گنده خرس خودتی بچه - -

ای ای دست نزن! !زمین بزار  

 مدار قرآن من که هستین منی جنی اگه ؟هستین کی شما اصالً 

 -اتاقم.

  :گفت ،بود تخترو که یکی اون

  !رومآ دختر یه -

؟من -  

:زدم داد بلند ؛کنه کامل ور شاهجمل اومد تا  

!مامان -  
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 و دستش سریع ؛داد سالم بهم که اونی سریع حرکت یه طی ولی

،دهنم رو گذاشت  

:گفت پسره که انداختن جفتک کردم شروع  

.میگی چی نمیفهمم -  

دهن. رو دستت چون ،اعظم احمق -  

:گفت پسره جواب در  

 و دستم !جون دختر ببین .باشه خوب - -

 خودت بزنی جیغ ولی ، میدارم بر

ی.میدون  

.برداشت ور دستش که دادم تکون سر  

 

 ترکنزدی رفتم و بستم و اتاق در ؛بودم شجاع لیخی که جاییونا از

:گفتم  

؟دارید کارچی من با االن بخ -  

:گفت گذاشت و دستش که همونی  

؟سهساخت ازت کاری حاال هننک -   -  

:فتگکشیده و طوالنی  پسره همون به رو ؛بود پنجره کنار که اونی  

!امیر -  
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.بده نجاما نمیتونه کاری ؛میگم راست خوب -  

گفت: حدیث به رو   

 صندلی روی که مه اون و امیر مه این !هستم امین من ببین - 

ارسالنِ نشسته  

.خوشبختم -   

.باشی داشته خبر چیههم از میخوام ببین خوب طور؛همین -   

 باید ،مبازگردی دنیا به دوباره کهاین برای و مردیم تصادف یه طی ما

.کنیم محافظت تو از   

کنید؟ محافظت من از باید چرا خوب -  

د که ما هرچی گفتیم بایتو رو تهدید میکنه و اینچون خطری  -

 وردم در دیگه نکتهیه  گوش بدی! چون به نفع هر چهارتای ماست؛ 

 رو نصدامو نه هببین میتونه نه رو ما کسی ؛هستیم نامرئی ماما، 

، بشنوه   

 شک کسی بهت تا نزن حرف باهامون بودیم پیشت هروقت پس

ری؟دا سوالی خوب ،نکنه  

گفتم:با لخند   

.آدمی وت تا سه شما بین کنم فکر فقط ؛توضیحت بابت ممنون نه  -  

بیند؟ می و ممامان و من سر شما ؟چیزی یه راستی  
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 با خنده گفت:

. مردیم ما چون نداره عیب ،میگی گناه نظر از اگه -   

.باحال چنقده االن، مردید شما یعنی عرر -   

  ؟!کردمی بلغور داشت چی ساعت سه پس امین االن وا : امیر

!کنم پتکت شتک خودم بگو داری اگه ؟داری دعوا چته تو وا -   

.طوریِهمین امیر اخالق !نشو ناراحت :امین  

شید و چندسالتونِ؟تابلواِ، یه چیزی؟ شما کیه هم می رهآ -   

، امیر هجده ارسالن با سالمِ نوزده مندوستیم؛  تا سه ما :امین

  سالش.

، خوشبختم؛ راستی شما شانزده سالمِب منم حدیثم . خآهان -

جا سرگردونید؟ جایی نمیخوابید؟همش این   

.هستیم بری تو هرجایی ما نچ : امین   

.بیکارید  چه -   

: مکث کمی بعد  

؟!یدستشوی تو حتی جیغ  -  

رهآ :امیر   

با تعجب زیاد: من  

؟!واقعاً -   
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.میکنه شوخی بابا نه :امین   

.آهان -  

  چند دقیقه بعد.

 هرجا صبح !بیرون همگی لطفاً؛ بخوابم خواممی من دیگه بخ -

.باشید مههمرا خواستید  

.تواِ نوبت ارسالن : امین  

 موندیم رو موندفعه یه دومون هر ما ؛امین میگه راست آره: امیر

.نه تو ولی   

؟!ها -  

م ! تو هم بگیر بخواب؛ برق هبیرون گمشید ،بخ خیلی: ارسالن

  خاموش کن!

:من به رو امیر  

.بگذره خوش  -   

؟میگن چی اهاین ؛بودم مونده واج و گیج جورهمین -   

!بیرون گمشو امیر :ارسالن  

 که مونهب اتاقت تو یکی میخوابی تو  که سری هر قراره ببین :امین 

.ارسالنِ نوبت سری این  

 طوری راحتام؟ نمیخوام کسی تو اتاقم بمونه، اون! مگه بچهوا  -
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 نیستم؛ نمیخوام.

*** 

-لوس ؟ بگیر بخواب دیگه! اینبونمتبخوا یا میخوابی جون بچه -  

  ها چیه؟بازی

ری هم چجو! بعدبچه نگو من به دیگه ،خودتی مه هبچ ،رورپ ایش  -

ادب؟من رو میخوای بخوابونی بی  

وای! میخوابی یا نه؟ -  

.نه هستی تو تا    - 

:گفت که افتادم تخت روی و وایساد قلبم که پاشد جاش از  

؟برم من نمیخواستی مگه !نترس   - 

.چرا -   

.رفت بیرون بعد و   

:گفت که برگشت امین دقیقه چند بعد   

؟بمونه پیشت ارسالن نمیخوای چرا  - 

 بیدار ماتاق تو یکی خوابم وقتی نمیاد خوشم کالً من کهاین از اول  -

؛ بعد هم از این ارسالن خوشم نمیاد، یه جوریه.باشه  

 ،هنمیزن حرف زیاد طوری؛این اخالقش کالً ارسالن راستش خوب  -

    .مانند مغرور
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آهان. -  

؟بدی گوش حرفامون به نشد قرار مگه ؛ بیاد اربذ حاال -   

.بخ خیلی -  

م و رروی تخت دراز کشیدتوجه بهش و بعد رفت و ارسالن اومد؛ بی

 پتو رو روی خودم کشیدم و  چشم هام رو بستم.

*** 

؛ وا!نیست کسهیچ دیدم که شدم بلند خواب از صبح   

 نیست وممعل اصالً ،االن به نه بخوابی تنها نباید میگن که اون به نه 

  چشون، ایش. ولشون کن!

 یباال و موهام ،بیرون اومدم و رفتم دستشوئی و شدم بلند ازجام

دیدم که بیرون اومدم اتاقم از بستم؛ سرم   

ارسالن کو؟، پس اون خوابیدن مبل روی امین امیرو   

 ، واو! چهستشپزخونهآ داخل ارسالن این دیدم که و رفتم جلوتر

ای، آخ که چقدر گشنمه.صبحانه   

 ردمک وشروع نشستم خوری ناهار میز صندلی روی بهش توجه بدون

هم نگاهی ببه خوردن که برگشت و اومد جلوم نشست؛ اول یه نیم

  کرد و بعد نشست خودش خورد.

: گفتم  
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؟نمیخورن دوتا اون  -  

؟هست کی کرده فکر ایش ؛نداد جوابی   

 رو دمز قاشق با و رفتم پیششون گرفتم قاشق یه و شدم پا خودم

:گفتم دستشون   

!شید بلند   - 

به طرف  که زدم تر محکم همین برای نداره ای فایده دیدم

یهو  آشپزخونه رفتم و یه پارچ رو پر آب کردم؛ به طرفشون رفتم و

آب روو روی سر هردوشون ریختم که مثل چی از جاشون بلند 

کردند.شدن و به من نگاه می   

با عصبانیت گفت: امیر که بودم شده بر روده خنده از   

.نیستم دمآ نگیرم رو تو من  -  

 با خنده گفتم: 

آدمی؟مگه االنم  -  

؛ منم از اون ور اومد دنبالم و شد بلند جاش از گفتم که و همین

کردم که امین گفت:بدو می -بدو  

؟نبود ایدیگه چیزی بآ از غیر به -   

دویدم گفتم:طور که میهمین   

با قاشق زدمتون دیگه، بیدار نشدید. -  
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.دهش دیوونه دخترم میگه میاد مامانت االن دیگه! بسه بخ خیلی -   

.بود که نهودیو امیر:  

و درآوردم.راداش   

!بخور رو اتصبحونه برو مه تو حدیث ؛کنید بس: امین   

؟!کجاست مامانم راستی - -   

.رفتِ بیرون: ارسالن  

.هانآ - -  

 شستمن صندلی روی و رفتم شپزخونهآ طرف به امیر این به خیالبی

 ؛ناومد مه اینا دیدم که شدم بلند جام از بعد ؛خوردم رو ماوصبحونه

کنترل  و کشیدم دراز مبل روی و رفتم بیرون تاشون سه به خیالبی

، وویی تخیلی -علمی و گرفتم و شبکه زدم که رسیدم به یه فیلم

 افتاد میاد که هام! برای همین نشستم فیلم رو دیدمعاشق این فیلم

و گفتم: کردم بلند رو  صدام همین برای ؛داریم تخمه   

!بیار کابینت تو از رو هاتخمه ؛کن جمع و میز امیر هی -  

؟کنم جمع  هم رو خونه ؟میخوای چی دیگه !چشم باشه -    

.اهطرف این ریخته شغالآ خیلی رهآ -   

! شیطونه میگه...بودم ندیده عمرم تو ورپر انقدر دمآ وااای -    

!بزن بیا خوای می ؟میگه چی شیطونه ها  -    
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.داری گناه دختری گفتم ولی ،رسیدا ذهنم به اتفاقاً -    

.خودت جون رهآ -     

!  کنیم دعوا بیا میخوای اگه -     

؟نمیشی ناقص نیمطمئ  -    

  ه.ندار عیب من !نشی ناقص باش مواظب خودت تو -  

 به رو تخمه ؛بیرون اومد شپزخونهآ از امین دیدم که بود موقع همین

:گفت داد من  

 قاآ نم مثل، کنیدمی دعوا چقدر اِ ؟کنید سکوت دیقه یه نمیشه -  

! قاآ باشید،  

.قاییآ ماشااهلل خیلی که تو رهآ :امیر   

! چی؟ پس -    

.بهتر یکی تو از نباشه مه هرچی اگه نممطمئ -  

؛ نشست یمیجلو مبل روی رفت و وردآ در ادا فقط حرفم این با

.شپزخونه اومد بیرونارسالن هم از توی آ   

.اومد مامانمم که دیدیم فیلم نشستیم همگی  

!مامان سالم  -   

!عزیزم سالم -    

بودی؟ کجا  -   
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 ،دیدم و مهراد مامان بعد ؛بخرم پرت و خرت بودم رفته هیچی  - 

.شونهخون برد و من   

منه؟ اندازه که همون ؟مهراد  -   

آره. -  

 ؛ خیلیمیشه شروع امتحانام دیگه هفتهیک مامان میگم اوم،  -

  استرس دارم.

!نداری استرس بخونی درس ذره یه اگه  -  

م.خونمی درس همیشه که من !نگو اینطوری اهاین جلو مامان اِ -  

جلو کیا؟  -  

! من هانگی ایدیگه کس جلو که هاین منظورم چیزه ...چی ...ها - 

  درسم و همیشه میخونم.

 میخوای ،چیههم تو خوبه خیلی مهراد درس میگم راستی هانآ - 

؟کنید کار درس دیگه باهم پیشش بری   

، خوبه؟من هم و شناسیشمی خالشِ دختر که مه الناز تازه   

.میخونم خودم نه  -  

!بودی خونده االن تا بخونی خواستیمی اگه خودت -  

؟!مامان اِ  - 

.بگم بهش بزنم زنگ مامانش به برم! یامان -  
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  چی و؟ -

.دیگه میگم درس ؛دادی دِقم بابا ای -   

!برو باشه خوب هانآ -   

ام ؛ لعنتی من نمیخوشده خراب سرم دنیا انگار رفت مامان وقتی

ه مگه پیش اون پسره برم درس بخونم. اه یکی نیست بگه آخه بگ

ز خواست جیغ بزنم؛ آدم امرض داری که به مامانت میگی؟ دلم می

ی چندش!ق پسرهیهرچی بدش میاد سرش میاد، ه   

  کیه؟ ؟ مهرادناراحتی چرا ؟حدیث شدهچی: امین

 رسد راضی خود از پسره اون پیش برم باید ؟نفهمیدی مگه ایش -

؛ آدم مغرور و خودخواه، یعنی امین انقدر مغرورِ که نگو، بخونم

-یبوق بوق. حاال من چ -ش بکنم، پسره بوقمیخوام موهاش و از کله

؟کار کنم    

کنیم.نخور! یه کاریش می حرص انقدر  -   

.هیق -  

کیه؟ هیق. حاال نگفتی -  

.سالشِشانزده  من مثل مه اون ؛مامانم دوست پسرِ اوم -   

.هانآ -  

!امیر ،امیرامین:   
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؟چیه ؟ها :امیر  

!بیاره در رو مهراد این مشخصات بگو ارسالن به برو :امین  

؟کیه مهراد: امیر  

.حدیث مامان دوست پسر  -  

 من و امیر باهم بلند و با خنده گفتیم:

 - ها؟! 

 پسر دوست مامان - 

 حدیث.

:زمانهم امیر و من  

.هانآ   - 

ه.ک واقعاً ،بگی درست نمیتونی رو جمله یه: امیر  

 و مرفت ارسالن طرف به ؛گفتم امین به رو هاحرف این کهاین بعد

:گفتم   

!بیار در رو مهراد مشخصات میگه امین !ارسالن هی -   

مهراد کیه؟ -   

.حدیث مامان دوست پسر اوم  - 

طوریه که خیلی پسر عجیبی بود، نمیدونم چ ؛نگفت هیچی دیگه که

پسر  ؛ فکر کنم فقط بخاطر امین، چوناین همه سال باهاش دوستیم
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  باادب و... آره دیگه اصالً این دوتا موجودات عجیبی هستن.

.کرد تحمل رو اینا نمیشه دقیقه یه یعنی اوف: حدیث   

رو؟ کیا :امین  

.دیگه رو پسرا آ -   

و؟ من حتی یعنی: امین  

!وایسا... چیزه منظورم نه -   

 امین با خنده گفت:

ولش کن! فهمیدم. -  

.اتاقم تو باال برم دیگه من خوب -   

بیام؟: امین  

.نمیخواد دیگه نه - -  

.باشه خوب : خیلیامین   

 هک کشیدم دراز تختم روی و شدم اتاقم داخل و رفتم باال هاپله از

.خورد اتاقم در موقع همون  

بله؟ -   

؟فهمیدی خانوم زری خونه میری ساعتدو  روزی فردا از حدیث -  

ی چی؟برا -  

.دیگه درس برای بابا ای ،کلفتی برا -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 20 کاربر نودهشتیا حدیث محمدی – مجنونسه 
 

 گفتم و بعد مامانم رفت؛ هی خدا آدم از هرچی بدشبا خنده آهانی 

از  هام و بستم و توی افکارم غرق شدن؛ بعدمیاد، سرش میاد. چشم

 چند دقیقه خوابم برد.

*** 

ردم و دیدم اوه! ؛ گوشیم و چک کشدم بلند ساعت چند از بعد

خوابیدم. ساعت چهاره، چه قدر   

-ن؛ همیوایساد قلبم روح تا سه این دیدن با که شدم بلند جام از

 طوری مثل مجسمه جلوم وایسادن. صدام و بلند کردم و گفتم:

جا وایسادید؟ وویی قلبم وایساد؛ چرا این -   

ن گفت:امی که  

؟میدونی مهراد کیه -  

.مامانَمِ دوست پسر ؟بگم چندبار دیگه رهآ !وا -  

گفت: و برگشت ارسالن که بزنه حرف خواستمی امین  

زیادی دور و برش نپلک!            -  

!  بیرون بیاین هابچه    -  

 توقاون ؛بخونم درس پیشش برم من قراره فردا  ؟چی یعنی !وا -  

م؟نپلک برش و دور میگی  

 زنمشب  مبر میگه شیطونه یعنی وویی؛ رفت حرفم به تفاوت بی که
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، اوففف.نباشه مغرور انقدر بیارم در و پدرش    

.طوریهاین اخالقش !نخور حرص دستش از :امین  

 هم نمیخورم، کی گفته من! حرصنیست مهم برام اصالً نخیرم -

  حرص میخورم؟

 امیر با خنده:

آره تابلوئه.        -  

 من با عصبانیت:

ها؟میگیتو چی  - -  

ر!دخت واامیر:    

: اِ.امین  

 تورو خدا یه وقت! دیگه بگو ؟چیه ؟ها - -

  حیا نکنی!

  ؟ها کنم حیا چی از:امیر

.برسید تون کلِ -کل به شما رفتم من: امین   

!پروئی چقدر تو خدا وای -   

.بگه خودت به باید یکی: امیر   

!بیرون گمشو برو وای -  

.کنم حیا چی دست از نگی تا ،نمیخوام: امیر   
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!کن گاو و من خدا جیغ -   

با خنده: امیر  

  .هستی که گاو  - -

!بیشعور گاوه تهعم -   

.ندارم عمه من:امیر  

.بود درار حرص بشر این چقدر ووییی   

گفتم: و کردم پرت طرفش به و شتبال  

ت برو بیرون! حوصله تو رو جون ننه - -

 ندارم.

 با خنده: -

باشه پس، فعالً. - -  

 فکر خم رو هنفر سه این به و کشیدم راحت نفس یه ؛رفت که وقتی

 کیشی، البته به جز امین، خیلی پسر خوبی بود و اون دوتا نه؛ کردم

ش گه، یکی دینه یه یا بگه بله یه نیست رحاض خودخواهِ انقدر که

 ها بایدهم وایی خیلی رو مخِ و پررو، ایش اصالً نمیفهمم چرا این

دقیقاً؟محافظ من باشن؟ ها؟ چرا     

 یرگ اهاین بین که کردم گناهی چه من بگید بیاین هاهمسایه ای

؟ یکی از یکی رو مخ تر.کردم   



 

 

 WWW.98IA3.IR 23 کاربر نودهشتیا حدیث محمدی – مجنونسه 
 

 کردم دبلن رو صدام؛ رفتم پایین کردم خالی و خودم خوب اینکه بعد

:گفتم و  

مامان کجایی؟ -  

اینجام. -   

.که نیستی  - 

.امآشپزخونه توی -  

میکنی؟ داری کارچی هان،آ -   

.دیگه کنم می درست غذا دارم  -  

کنی؟ می درست چی حاال هان،آ -  

.ماکارانی -   

.جونخآ وویی  - 

 ودمخ روش دوباره و رفتم مبل طرف به بعدش جمله همین گفتن با

؛ ستااین توی رفتم و آوردم در جیبم توی از و گوشیم و کردم پرت و

  یه چرخی زدم که فقط دو ساعت طول کشید.

!بخوریم غذا بچین میز بیا وپاش حدیث  - 

.اومدم باشه  - 

رام که یه سوالی ب رفتم شپزخونهآ طرف به و شدم پا جام از بعد و

 تناشذنمی قهدقی یه که اون به نهپیش اومد؛ این سه بشر کجان؟ 
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، واقعاً عجیبن، ایش.االن به نه باشم تنها   

:اومدم خودم به مامان صدای با   

  ؟کجایی حدیث -

ها؟ -  

؟  کجایی میگم -   

.جام همین ،جاهیچ -  

!بچین و میز ،خوبه  - 

 یزم روی گذاشتم رو بود کشیده مامان که رو غذاهایی و رفتم بعد و

.خوردیم نشستیم مامان با و بردم رو نوشابه بعد و خوری ناهار  

 ر همبش سه اون دیدم باال وردمآ که بشقاب تو بودم برده رو ماهکل

 مدید که کردم نگاه رو مامان لحظه یه ؛میخورن غذا دارن نشستن

 بعد ،خوردم رو غذام ادامه بهشون توجهبی من پس، انگار نه انگار

 گذاشتم و آشپزخونه داخل بردم که شد تموم غذام دقیقه چند

 مه مامانم دیدم که بیرون اومدم آشپزخونه از وبعد سینک داخل

 ورطهمین و برداشتم رو بشقابش رفتم پس ؛کرده تموم رو غذاش

 هک برگشتم و گذاشتم سینک داخل و رفتم بعد رو خودم لیوان

:گفتم که میکنه جمع داره مامان دیدم   

.من با امروز هایظرف -   
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.باشه  - 

 عدب و زدم تا رو امهستینآ و شدم شپزخونهآ طرف به دوباره بعد و

 وت رفتم بعد و گذاشتم اهنگ یه ؛آوردم در توجیبم از رو گوشیم

بعد شروع کردم به ظرف شستن. و حس    

ه گدی ظرف تا سه ؛اومد امین دیدم که  بود شده تموم دیگه اهظرف

 ناال بعد شستم من همه این، شمب عصبانی شد باعث که وردآ مه

-ایش، خوب بود االن موقعی بود که باید ازس سوال می میاره

 !پرسیدم.

 این مه شهدیگ یکی ؟بودن کجا اهااین که بود این مهاسوال از یکی

 از ایدب چی یواسه یا ؟کنن محافظت من از اهاین باید کی تا که بود

؟کردمی تهدید رو من که بود خطری چه مگه ؟کنن محافظت من   

:زدن حرف به کردم شروع سریع که بیرون رفتمی داشت   

.دارم سوال ازت کلی من !وایسا دقیقه یه -   

  ؟چی مورد در اوم -

  .شهب روشن باید که اهچیز خیلی درمورد -

.بزنم صدا مرو ه اونا بزار پس اوکی -   

 اصالً که مه ارسالن اون میاره در امیر بازی مسخره میان االن  نه -

.نمیده جواب   
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.خوب خیلی -   

:فتگ و نشست و کشید عقب رو صندلی یه و طرفم به اومد بعد و   

!کن شروع  - 

.بخ خیلی اوکی -  - 

 روعش و نشستم روش کشیدم عقب رو صندلی یه جلوش منم بعد و

:زدن حرف به کردم    

؟ بودید کجا کهاین اول -  

.ستمحرمانه -   

.ماهریبغ من االن یعنی ؟چی یعنی -   

.ستمحرمانه ولی نیستی نه -   

.بخ خیلی -   

 مراقبت ازم و هستید من پیش شما کی تا کهاین دومم سوال

؟کنیدمی  

 طریخ شیمب نمطمئ و کنیم پیدا رو دشمنات که وقتی تا ممماو -

ون پای چ بکشه طول چقدر تا نیست معلوم کهاین و نمیکنه تهدید

ا بره خودمون هم گیره و اگه دیر عمل کنیم ممکنه زندگیمون به فن

  و دیگه نتونیم زندگی کنیم.

؟چرا بخ -  
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.نمیدونم مه خودم رو اون -   

؟ اصالً من کی میکنه تهدید رو من چیزی چه ،بعدیم سوال -

 من از  باید نفر سه که شدم مهم همه این هوییی چراهستم؟ 

؟کنن محافظت   

.بگم بهت نمیتونم -   

چی؟ یعنی -  

.بگم بهت نمیتونم کهاین یعنی -  

د.ش خارج شپزخانهآ از و شد بلند جایش از بعد و  

یری؟م کجا هی - -  

 چرا؛ شده ارسالن مثل که مه این االن ؟کنم کارچی من ووویی

د؟ کر یرتغ زندگیم هوییی انقدر   

:گفت و اومد مامانم که رفتممی کلنجار هی خودم با داشتم   

نشستی؟ اینجا چرا -  

.جوری همین هیچی -  

 از و شستمرو  ظرف تا سه اون رفتم و شدم بلند جام از بعد و

 روی ؛کردم زاب رو اتاقم در و رفتم باال و بیرون اومدم شپزخونهآ

 ادمی که کردم فکر دوباره وکردم فکر دوباره و کشیدم دراز تختم

 باید ،درمیاد پدرم فردا وویی؛ دارم هم نقاشی کالس فردا افتاد
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 وای ،یایکبیر اون خونه برم بعد نقاشی کالس برم بعد برم مدرسه

.ننوشتم هک مه هام مشق جیغ، شمب نصف کنم فکر فردا    

 رو لسینگیا و ریاضی کتاب ،خودکار و دفتر ؛شدم بلند جام از عسری

 که من ولی؛ کردم نوشتن به شروع سریع و وردمآدر کمدم تو از

 ور سرم رهذ یه کنم؟ کارچی حاال !نمیدونم فصل این از هیچی

و ؛ جیغ پس بلد، هووسالشهجده  امیر این افتاد یادم که خاروندم

 و شدم بلند جام از سریع ، داره معنا االن زندگی  اصالً بیا وسط !

؛ وا االن میبینن فیلم دارن نشستن مبل روی دیدم که رفتم پایین

   من چجوری بهش بفهمونم؟

؛ یه میشه خراب دیگه جاش یه میکنم درست و جاش یه !خدا ای

جون فهمیدم. دقیه وایسا فکر کنم، آخ  

 که زدم جیغ و انداختم قاشق یه و رفتم آشپزخانه داخل سریع

گفت: مامانم که اومدن تا سه اون هم ،مامانم هم سریع   

شده؟ چی -  

.زدم جیغ و ترسیدم منم افتاد یهویی قاشق چیزه م...آ -   

!کن جمع رو حواست بخ خیلی -  

باشه. -   

:کردغر  -غر سریع امیر که  رفت بعد و   
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 به ،هستی ترسو آخه تو چقدر وای - -

میزنی. جیغ قاشق یه طرخا  

-می کمک ازش دیگه ولی بکنم ور شهکل خواستممی خدا هی

:تمگف که رفتنمی  داشتن، ستدفعه این یه کن ولش؛ خواستم  

.دارم کارت وایسا قهدقی یه !امیر هی -   

؟کارچی -  

.دیگه وایسا یقهقد یه وای -   

:گفتم و کردم لوسو  خودم سریع؛ رفتن مه دوتا اون که وایسا    

 کنی کمکم میشه !ناتنی برادر امیر - -

؟ بنویسمرو  ریاضی هایسوال این

 خواهش.

عوضش چی بهم میدی؟ - -  

؛ بدم بهت که ندارم چیزی م...اوم ایش، -    

.شپزیآ و نویسندگی و بلدم نقاشی فقط   

بکشی؟ مه هچهر بلدی -  

.ریآ -   

 نقاشی و ماهچهر عوضش ؛کنممی حل رو سواالت کل ،خوبه خوب -

!کن  
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.شد آشپزخانه داخل و اومد هم امین که بود موقع همین  

گید؟می چی دارید شما خوب -خوب: امین  

 من هچهر باید بکشی رو امیر نقاشی( حدیث به رو) حدیث قراره اگه

!بکشی مه   

.کنید کمکم امهمشق توی باید ولی بابا، خوب خیلی اوم: من  

.باشه گفتن هردوشون که  

 و دفتر بهشون و نشستیم تختم روی و رفتیم باال همدیگه با بعد و

:گفتم و دادم خودکار  

.بنویسید -  

:تمگف کهنوشتن می داشتن   

.سمبنوی تمیز باید هادخترم من مثالً بابا! بنویسید تر تمیز -   

.خودت جون رهآ :وجدان   

ا.ور این از ،نبود پیدات بود وقت چند اِ -  

 یتو ؛گرفتم ور گوشیم ،که منتظر جواب وجدان باشمبدون این 

.رفتم اینستا  

، سهبنوی رو هاتمشق برات دیگه یکی میده حال چقدر خدایی ولی

،پادشاهم کنممی احساس االن اصالً   

ه ؛ هاها این همرسید مغزم به شیطانی فکر یه که بود موقع همین
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  شما من وحرص دادید االن نوبت منم شد.

 پر رو نلیوا یه ؛پایین رفتم هامِمشق خرایآ دیدم که دقیقه چند بعد

ه ک ریختم امهمشق روی رو آب کل هوییی و رفتم باال و کردم بآ از

  رو خودشون هم ریخت.

 نگاه امین و امیر قیافه به فقط؛ بود ریخته بآ روش دفتر کل جیغ

:گفتم و کردم کنترل رو خودم که خندیدممی و کردممی  

کار کنیم؟ کل دفترم خیس شد.جیغغ االن چی -    

.کشمتمی بخدا حدیث: امیر  

ی خراب گفتم:چهرهمن با   

-وای این همه نوشتیم؛ وای حاال چی - -

 کارکنیم؟ جیغغ خدایا!

.شدم خسته دیگه که من وای :امیر   

؟کردم قصد از من مگه اِ -   

.تاهعم جونه ره: آوجدان   

!وجدان شو خفه -   

.ادب بی: وجدان   

:گفتم وجدان این به تفاوتبی   

.بنویسید اول از ،نداره عیب حاال اوم - -  
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: بنویسید!با عصبانیت -  

.سمنوینمی دیگه ما وگرنه نویسیمی میای هم خودت نخیرم: امین  

.موافقم امین با :امیر   

.باشه خوب خیلی ...ممماو، اه -   

 تموم قیقهدچهل  از بعد دیگه که نوشتیم دیگه هم با نشستیم بعد و

.شد   

.بودم نشده خسته انقدر موال به حاال تا اه: امیر   

.واقعاً ره: آامین   

.کندید کوه نگارا حاال اوه -   

.نگفتم هیچی دیگه نگاهشون با   

اوم چایی، وویی آره. چسبه؟می چی حاال بخ  

 ؛ختمری خودم برای و رفتم پایین و شدم بلند جام از جن مثل سریع

 مه ما گفتن لیوان داخل چایی دیدن با امیر و امین که رفتم باال

 از منم و نکردن قبول ولی بخورید خودتون برید گفتم که میخوایم

 و دادم نبهشو و بردم باال رو هالیوان یواشکی و رفتم پایین مجبوری

:گفتم   

؟  دیدید خوبی این به دختر حاال تا اصالً  -   

.گرفت ماهخند که کرد یجور یه رو اشهمچش امیر که   
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 سهیچک دنیا تو خوشگلی ،گلی ،ماهی این به دختر خدایی اصالً

.ندیده و نداشته   

.برم من و سقف به اعتماد: وجدان   

.بودی اومده تازه ؟کجا اِ -   

.نمیاری که کم ماشاال وویییی :وجدان  

.چی پس -   

 از میشه سفید موهاش باشه باهات یقهقد یه هرکی یعنی: وجدان

.میخوره حرص که پس  

.کن رنگ که رایشگاهآ بره نیست الزم دیگه ،بهتر چه -  

:گفتم دونفر اون به رو به دادم رو وجدان جواب  

!پایین برید هگدی خوب - -   

 رو یمگوش و تختم رو پریدم منم ؛رفتن و گفتن ایباشه یه بعد و

 یه وشت از که دیدم کیلیپ چندتا یه و رفتم اینستا داخل و گرفتم

 یدمد نشستم و زدم رو اسمش گوگل داخل و کردم پیدا خوب فیلم

  که ساعت هشت شب شد.

:گفتم مامان به رو و رفتم پایین که بود رفته سر مهحوصل   

؟داریم چی غذا -   

.داریم مرغ -  
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.جونخآ -   

 باال و شستم هارو ظرف خوردیم و چیندمون میز کمک با کهاین بعد

 هابرق و شستم شامپو با رو صورتم و زدم مسواک و شدم اتاقم وارد

.خوابیدم و بستم و چشام و تخت رو پریدم و کردم خاموش رو   

***   

 و تمشس رو صورتم و دست و شدم بلند گوشیم همیشگی الرمآ با

 نپایی و کردم کولم رو اممدرسه کیف و پوشیدم رو اممدرسه فرم

:فتمگ بهشون رو ؛بیرون برن میخوان انگار تا سه اون دیدم کهم رفت   

!کجا؟ -  

.مدرسه -   

نمردید؟ شما مگه وا -  

 ما هدیگ خوب؟ توایم محافظ ما نمیدونی مگه ،که واقعاً یعنی :امیر

؛بیایم یرمی هرجا باید   

.کاربی و االف تا سه مثل  

 من با خنده:

آهان. راستی مامانم رو ندیدید؟ - -   

.رفت سرکار چرا :امین   

.بریم خوب خیلی ،هانآ - -   
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 اشتمد ؛رسیدم خیابون به و گذشتیم رو هاکوچه ، افتادیم راه بعد و

 لطف به ولی بخوره ماشین بود نزدیک ،نبود حواسم که شدم می رد

! از روی ؛ فکر بد نکنیدگرفت رو دستم عسری چون ،نشد ارسالن اقا

  آستین بود، بعد هم ول کرد، بله.

 ، کردم بدو -بدو، شدم مدرسه وارد ؛شدیم رد خیابان از خالصه

امیر که ریحانه دوستم بهترین بغل پریدم  

: گفت   

.دخترونه مدرسه بیام خواست می دلم همیشه خدایی  - 

 امین با خنده گفت:

-همه که ماواسه  واال ،انچجوری ببینم بیام داشتم دوست منم رهآ -

  .دعواست و دنز ش

.منیستی وحشی که شما مثل ،خانومیم خیلی دخترا ما نخیرم -   

میزنی؟ حرف کی با داری حدیث: ریحانه  

 مناظ خانم تا یمیسوا صف داخل بریم ؛هیچکس با ...چیزه... مآم -

.نداده گیر بهمون   

.باشه: ریحانه  

*** 

 جا یه مه تا سه اون و نشستم اول میز من ؛شدیم کالس وارد
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  وایسادن

:گفت خارجی به و اومد زبان خانوم و   

.هابچه سالم -  - 

 درس به کرد شروع و دادیم رو جوابش خارجی به ما هم بعد و

 این ولی بمونه یادم چیز همه که دادممی گوش دقت با خوب ؛دادن

 که گرفتمی ماهخند من و وردآمی در ادا هی که اشتنمیذ  امیر

:گفت خانوممون خرآ  

تو! بیا بعد خندیدی که خوب بیرون برو -   

.نگو که بود گرفته حرصم انقدر لحظه اون یعنی   

 تمنشس تا که رفتم تو و کرد صدا و من خانوم دقیقه چند از بعد

 خوردم و خریدم بمیوهآ و کیک یه و رفتم پایین و خورد تفریح زنگ

.نشستم نیمکت روی شدم کالس داخل و رفتم باال و   

 اخلد برید  گفت و اومد ورزشمون معلم دقیقه چند گذشتن از بعد

 مینا و امیر دیدم .وایسادیم و رفتیم ما هم و بیام تا وایسید حیاط

 گوشه یه ارسالن ولی خندنمی و زننمی حرف همدیگه با دارن

.نشسته   

 اومد ورزشمون معلم که زدم حرف ریحانه با و ندادم اهمیت بهشون

:گفت و   
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 رهنمدو  که داشتیم دو مسابقه چهارشنبه گفتم، که طورهمین -

.یسنوا بیاین میگم رو کردن نام ثبت که رو هاییاون اسامی ؛داشت    

.بودم ضعیف خیلی من کهچون نبودم بینشون من شکر خدارو   

 نم و بود ظهردوازده  ساعت که رفتیم خونه زنگسه  گذشتن بعد

   ساعت دو باید میرفتم کالس نقاشی، 

 هاممشق و دمرخو رو غذام و وردمآ در رو هامفرم سریع همین برای

.کشید طول ساعت دو قشنگ که نوشتم رو   

 لوسای کیفم داخل و کردم وسرر شالم و یدمپوش هودی لباسیه 

ن:توش گذاشتم و پایین رفتم که امیر و امین گفت رو نقاشیم  

باز کجا؟ - -  

.عزیزانم نقاشی کالس -  - 

؟نرفته یادت که و من  خوشگل چهره نقاشی: امیر   

؟خوشگلی تو اَه اَه -   

.خوشگلی تو پس  نه: امیر   

.ترم خوشتیپ و ترخوشگل تونههم از من !نکنید بحث الکی: امین   

!رو سقف به اعتماد اوه اوه: امیر و من  

.بریم ،شده تموم هخوشگل کی که نتونکرد بحث اگه: ارسالن   

 من با خنده:
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!اوه اوه واه این صدای کی بود که حرف زد؟ -  

.زدنمی حرف اصالً که بود میآد یه از کنم فکر: امین   

با خنده گفت: امیر  

.بود دمیآ همچین یه از کنم فکر هآر -  

.بریم !دیگه بسه: ارسالن   

ربردا اپن روی از و کلید امیر هی؛ شد دیر ،میگه راست وویی -  

! همه پیش همه پیش با یکبریم که    

.ما ایران جاوادن صدا :امین  

 امیر با خنده گفت: 

خوندیم.وای این سرود رو همیشه می - -  

 من با خنده گفتم: -

 تکراری وقتهیچ خدایی ولی ؛خونیممی مه هنوز ما ؟میگی چی -

.نمیشه   

.بخدا رهآ :امین   

.بریم برداشتم خوبامیر:    

.رسیدیم دقیقه چند بعد و افتادیم راه بعد و   

 یره،م صبح از همین برای دکتره من مامان بگم رفت یادم راستی - 

 مک جلوم میرم؛ از بس دختر شجاعی هستیم. پسر جاهمه خودم من
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امین؟ نه مگه باشه شجاع باید آدم بله میاره؛    

چی؟: امین  

 من با خنده:

هیچی. - -  

؟!شده ونهودی دختره: امیر   

.تری نهودیو ما همه از که تو ونهودی میگه کی به کی ور -ور -    

:گفت خبربی کجا از پسره یه که بود موقع همین   

؟!میزنی حرف کی با داری خانوم دختر هی -   

.نداره ربطی تو به  -  

!کوچولو خانوم باش زدنت حرف مراقب   - 

! تِهعم کوچولو  -   

:گفت ارسالن بعد که رفتم افتادم راه بهش بیخیال بعد و  

.داری زبون که میبینم به -به  - 

.داده من به گرفته رو زبون تو از خدا عزیزم رهآ -    

 رفح سرهیک ماشاال تو ولی نمیزنه حرف مه هکلم یه بخدا ره: آامیر

.میزنی   

م.نمیزن اصالً من نخیرم -   

.میزنی: امیر  
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.نمیزنم -   

 ،میزنه حرف زیاد کی ؛کنیدمی دعوا دارید خیابون وسط: امین

ها. میگه چیز بهتون یکی دوباره االن ،نمیزنه  

بذار بگه؛ به اون چه؟ آدم باید آزاد باشه. -  

 امیر: باالخره تو عمرت یه حرف درست زدی.

.میزنم درست حرف همیشه من کنی دقت اگه -   

.بله -بله: امیر   

 و یمرسید دقیقه چند بعد و نزدیم حرفی دیگه امیر حرف این بعد

:گفتم نفر سه اون به و شدم کالس وارد من   

 بیاید وت نیست الزم دیگه پس شناسم می هارو این همه من ببنید -

قبوله؟ کنید پرت و من حواس تا  

.باشه بخ : خیلیامین   

 سکال رفیق، عرفان که نشستم سوم میز ؛شدم کالس وارد بعد و

:گفت و اومد نقاشیم  

 سالم بر آبجی ناتنی خودم؛ چطوری؟ - -

خبرها؟چه  

؟گلم داش چطوری تو ،سالمتی هیچی -   

؟کشیدی برام بودم گفته که رو الگو اون راستی خوبم، منم -   
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 جمعه که گذاشتم ؟ چیه میدونی! رفت یادم خدا وای ،نه وای -

!ببخشید رفت یادم دیگه بعد ،بکشم    

؛ خوب من برم بشینم.نبود مهم زیاد جیآ نداره عیب  - 

!ببخشید مه باز !برو باشه -  

.جیآ نداره عیب که گفتم -  

 با لبخند گفتم: 

باشه. -   

 خاطر اینش به؛ همهاهسپرد بهم کار یه ایش؛ نشست رفت بعد و

ی رو به هم ریختن؛ ول ریزی هامتاست، با اومدنشون کل برنامهسه

ها شده.عیب نداره زندگیم شبیه این رمان   

 در ور لباسام؛ رفتیم خونه ما و شد تموم ساعتیک  از بعد کالسم

 همون خونه برد ور من و خوردیم غذا و اومد مامانمم و آوردم

 پیش ،بخونم درس تا مهراد اسم به داشت پسر یه که دوستش

.برد همون    

.مهراد و اتاق رفتم من بعد و دادیم سالم همگی   

؟ضعیفی اییهدرس چه تو خوب: مهراد   

:گفت مهراد این که خندیدم و گرفت ماهخند امین قیافه زا  

داری گفتم؟چیز خنده -   
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.ضعیفم ریاضی توی فقط نه، م...آ -   

هایی؟فصل چه ،پس اوکی -  

 اشی خز، موه! پسرهدیگه بده رو درست ،میپرسی سوال چقدرامیر: 

  رو نگاه تورو خدا!

.زد دست موهاش به بعد و   

  با خنده: من

!زشته نکن امیر هی - -   

میزنی؟ حرف کی با : مهراد  

.بیامرزش خدا یعمه با: امیر   

.هههاِ - -  

.ونمبترس رو بشر این تا رسید ذهنم به فکری که بود موقع همون   

داره؟ جن جااین میگم -  

.نه: مهراد   

.ماییم مه اهاون ، داره چرا: امین   

 در تابک یه من ببین ؛کردن یرخست اهجن رو اتاقت بنظرم ببین -

 چرا میدونی ،هست اتاقت توی مشعالئ که خوندم اهجن مورد

؟خوندم  
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.االن مثل دقیقاً؛ میخندم بینممی جن وقتی که جوریه بدنم من خهآ    

!کن سیاه رو خودت بچه: مهراد   

.خوددانی ؛گفتم که من حاال -   

.خندیدم الکی دوباره بعد و   

ی؟خندمی داریچی هواس باز: مهراد  

.هاستجن طرخا به گفتم که من -   

دیگه؟ میکنی شوخی داری : مهراد  

.ماجدی کامالً نه -  

.سرویس دهنت: امین و امیر   

 که یادت امینباش!  جدی! نکن شوخی این با دختر هی :ارسالن

 نرفته؟

!کردم شوخی بگو ،میگه راست: آ امین  

!کردم شوخی بگو ،میگن راست نفر دو این ره:آامیر   

.نوچ -   

؟نوچ چی: مهراد   

.هیچی -   

! قبوله؟بخونیم درس بیا میگم: مهراد   

.قبول ،باشه بخ خیلی -   
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 یحتوض پرت و چرت به کرد شروع و گفتم ور درس یه الکی بعد و

 دمش متوجه رهآ گفتممی الکی و دادمنمی گوش اصالً من ولی دادن

.دادمنمی گوش اصالً واقع در ولی  

 جااون از ما هم  و شد تموم دادنش درس دقیقه چند از بعد خالصه

 رو ماهمچش صبح؛ بود شده شب دیگه،  خونه برگشتیم و رفتیم

 لندب رو صدام .ریخت پرم و کرک بشر سه این دیدن با که کردمباز

:گفتم و کردم   

 جلوم طوریاین دیگه میشه - -

؟واینستید  

 شوندست از خواستممی موقع اون یعنی ( نه) گفتن همشون که

: گفت امیر که بکشم جیغ   

نرفت؟ یادت که رو من نقاشی - -  

.من طورهمین و: امین   

 مدرسه بلندشم اول خهآ اریدبذ ،نه  - -

.بعد برم   

.بخ خیلی: امیر  

 که تمرف دستشویی طرف به و کردم صاف رو پتو و شدم بلند جام از

 که داد صدا بوم و شد کنده جا از در که کنم باز و در خواستممی

:گفت ارسالن   
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.میدونستم -  - 

؟شد کنده جا از این چرا اصالً؟ و چی -   

:آمد حدیث مامان صدای که بود موقعهمان  

بود؟ چی صدای این! حدیث -  

.نبود من از ،هیچی - -  

نشه؟ دیر اتمدرسه بغلی، همسایه از حتماً بخ خیلی: مامان  

.شممی مادهآ دارم هست، حواسم نه -   

.خوبه: مامان  

:گفتمنفرسه این به رو  

 دست یه با در این چیی واسه - -

؟      شد کنده من کوچیک  

.داری جادو و زور کهاین یه: واسامیر   

!ها؟ -  

 تو از تونیممی که داریم یجادوی مه ما همون یعنی: ارسالن

.االن مثل دقیقاً، کنیم درست رو تو هایخرابکاری و کنیم محافظت  

 کهو بعد از جاش بلند شد و رفت در رو درست کرد؛ با دیدن این

وجدانن عالی کنه دهنم باز موند؛ چجوری داره در رو درست می

   درستش کرد؛ مثل روز اولش بود.
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-وجهمت ارسالن کنم فکر که بود مونده باز چی مثل طورهمین دهنم

: گفت و شد ام  

نمیاد.    خوشم! ببند رو مبارکت دهن - -

      

 ؛بود رنظیبی و شاخ و الباح خیلی -خیلی کارت خوبخیلی  ایش، -

 رممف مخوامی برید بیرون ولی  ، بودم ندیده چیزی همچین حاال تا

.شده دیرم حسابی، بپوشم رو   

.بخخیلی  :امین  

 تساع و پوشیدم رو فرمم منم و بیرون رفتن تاشون سه هر بعد و

 کرف ولی؛ گذاشتم توش رو امروز هایکتاب و کردم دستم رو چیمم

 عدب ؛ دارم استرس کلی جیغغ ،شه شروع هامونامتحان فردا از کنم

:فتمگ مامانم به و رفتم پایین و کردم کولم رو کیفم افکار این از   

؟بیمارستان نمیری امروز مامان -  -  

.مامرخصی امروز دخترم نه :مامان   

.بای فعالً پس ،هانآ -  

 بشر سه اون با خونه از و کردم صورتش روی ماچ یه رفتم بعد و

 که شدیم مدرسه وارد و رسیدیم دقیقه چند بعد که شدم خارج

:کردمی سخنرانی داشت ناظم خانوم   
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 و قوانین؛ میشه شروع دوم ترم هایامتحان فردا از عزیزانم خوب - 

 که مزدی دیوار روی فرم یهه! نباش سوالی پس ،اول ترم مثل هاساعت

.هاتونکالس توی برید بیاید مه حاال، امتحاناست و هاساعت   

 هب زنگ پنج تا؛ نشستیم و شدیم هامونکالس وارد مه ما بعد و

 زدم همدرس از چی مثل و نیفتاد خاصی اتفاق هیچ و گذشت ترتیب

.پوک کله سه اون همراه به بیرون    

 ور من گرم استقبال یه با مامانم و شدم خونه وارد ،زدم رو خونه در

 یه آوردم در و عزیزم هایلباس و رفتم اتاقم تو باال و کرد هدایت تو

ه ک رفتم پایین و بستم اسبی دم رو موهام و پوشیدم ست هودی

 و اومدم و شستم رو هامدست رفتم منم ؛چیدهدیدم مامانم میز 

 به اتاقم تو باال و شستم و کردم جمع رو هاظرف و خوردم رو غذام

سه  توی رو هاشوننقاشی مجبوری از که رفتم نفر سه اون همراه

 دافر که ریاضی و خوندم اجتماعی نشستم بعد و کشیدم ساعت

.کشیدمی سوت داشت دیگه مغزم ،اومددر پدرم ؛داشتم امتحان  

 ویر رو هاظرف مامان کمک به و رفتم پایین که بودها ایننه  ساعت

 دراز مبل روی و شستم رو هاظرف بعد، خوردیم و دیمچی میز

:گفت مامان که کشیدم  

میشه؟ تموم امتحانات کی حدیث -  

 درس دوتا روز یه توی گرفته مونمدرسه چون ؛دیگه هفتهیک   -
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.پیش ترم مثل گذاشته امتحان   

.جنگل بریم اتهاین خاله با خواستممی چون ،خوبه هانآ -   

.بریم دیگه هفته جون،خآ جیغ، -  

.میگم بهشون باشه -   

 می رو فیلمم داشتم طورهمین ؛دیدم رو فیلمم ادامه دوباره بعد و

 امج از سریع؛ رسید ذهنم به فردا امتحان برای فکری یه که دیدم

 ستن،نی بشر سه اون دیدم که کردم نگاه رو اطرافم دور و شدم بلند

-مینه ،نیستن دیدم که رفتم مه اتاق تو باال  هستن؟ کجا اهاین وا

 ساساح پشتم رو یکی بدن که گشتممی رو اطرافم ودور داشتم جور

:گفتم و ریخت برگام که پشتم ارسالن دیدم برگشتم وقتی و کردم  

چته تو؟ قلبم وایساد. - -   

:گفت و گرفت ور دستم هوی بعد و  

!ببند رو اتهچشم -   

 هب بادی یه و وبستمر امهمچش چراییو  چون هیچ دونب من بعد و

:گفت ارسالن و خورد ماهکل   

!کنباز رو اتهمچش حاال  -  

 از پر جای یه وسط ؛ریخت پرم و کرک و کردمباز  رو امهمچش

:گفت ارسالن که بودم تاپلپ و کامپیوتر  
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!اینجا بیا -    

:گفت و داد نشون ور مرد یه که رفتم نبالشد بعد و   

   ؟شناسیمی رو این - 

:گفتم همین برای ؛نبود شناآ برام داد نشونم که مردی اون   

نه. - -  

:گفت ولی   

!کن دقت بیشتر - -  

:گفتم بهش. نبود برام شناآ ؛کردم دقت مه باز که   

؟کجان امین و امیر -   

: گفتم و هستن من کنار شدم متوجه صداشون با که   

 خوب باحالی، جای چه؛ مدیداومی جااین میزد تونیبغ هوی پس

؟هست کی هست عکس توی که مردی این حاال  

.ما اصلی دشمن: امین   

؟!ها -   

.نهکب خودش برای رو جادوهات و دزدِب رو تو میخواد که : کسیامین  

؟منن برای که جادوها چجوری -  

 ودشخ برای رو تو جادوهای میتونه ساخته که هاییدستگاه با: امین

.کنهب   
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!جالب چه وای -  

.ره: آامین  

 رداف کنم خواهش میشه میگم ؛نیست مامانم جااین که حاال خوب -

کنم.می خواهش کنید؟ کمکم امتحان سر  

:گفت دید ارسالن تا که کردم جوری یه رو امهمچش بعد و   

!کن کمکش امین - -  

چرا؟: امین  

 پس ؛میرید دوتا شما فقط فردا چون - -

.کنیدمی کمکش   

نمیای؟ چرا، آ: امیر  

.دارم کار جااین چون: ارسالن   

؟صورتی جااین چرا میگم !ممنون وویی -   

:گفتم خنده با بعد و  

نیستید؟ پسر شما مگه - -  

.دادن طوریاین ما به؟ داره ربطی چه: امین  

.یس: امیر  

 جااین هروقت میشه! شدم عاشقش که من خوشمله خیلی ولی -

 یه خرهباال ،نگیره رو دستم ارسالن دیگه ولی بیارید، مه من اومدید
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.گفتن نامحرمی محرم   

داری؟ مشکل چیه: ارسالن  

  :گفت امین بعد و

.نمیشه -    

 لطفاً؟ رهنگی رو دستم کهاین یا بیارید رو من کهاین ؟نمیشه کدوم -

!بزن حرف تر حواض رهذ یک   

:گفتم رو حرفم ادامه و نشستم هاصندلی از یکی روی بعد و   

.برادر ایریبهغ تو کهاین طرخا به دارم مشکل بله  - 

؟شدم برادرت من حاال تا کی از: ارسالن   

.منی محافظ که وقتی از -   

.نیستم هیچکس برادر من که طولت به عرضم: ارسالن  

؟برادر کنم صدات چی پس؟ میشی چیم پس وا -   

!بگو ارسالن ، برادر نگو من به گفتم: ارسالن  

!عزیز برادر بخخیلی -  

 امجدوابادم اومد جلو چش که کرد مهنگا دب خیلی ارسالن بعد که

:گفتم و کردم نگاه بهش ترس با بعد  

   !عزیز ارسالن باشه - -

 النارس و من به تعجب با داشتن که کردم نگاه رو امین امیرو بعد و
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.کردندمی نگاه  

:گفتم  

   دیدید؟ جن چیه -

.نه: امیر و امین  

  خوبه. - -

:گفتم بعد و    

 حانامت فردا ؛خوابمب میخوام !اتاقم به برگردونید و من هگدی خوب

.داریم  - 

.شید جمع بیاین ؛ بخ: خیلیامین   

 گرفتیم رو  ههمدیگ ایهدست زور به و شدیم جمع دورهم بعد و

 من و برگشت خودش سرجای هرکی و بستیم رو امونهموچش

 هدقیق چند از بعد ؛بود مونده زاب واجو  هاج دهنم طوریهمین دوباره

 تمتخ روی پریدم و شستم رو صورتم و دست رفتم ،موندن باز دهن

:گفتم مه بقیه به که  

!بمونه نوبتش هرکی و بیرون برید -  

 بستم ور امهمچش امیر به بیخیال؛ رفتنبیرون بقیه و موند امیر که 

.خوابیدم و  

*** 
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:گفتم و شم بلند ازجام برق ورعد  مثل ؛خورد بهم که چیزی با  

؟زد رو من بیشعوری کدوم -  

نه.ک بیدار خواست رو تو که باشعوری همون -  

 مخواب توی من اگه ؟میکنی بیدار جوریاین چرا باشعور دمآ خهآ -

؟دادی می جواب تو وقت اون؟ چی مردممی میزدم سکته  

 مادهآ برو وپاش مه حاال ؛اییهحرف این از تر جون سگ تو اووو -

.بود گفتن من از ،میشه دیرت امتحانت وگرنه !شو  

.برم پاشم ،گفتی راست ووییی -   

 شده تس بود صورتی که اتاقم با که صورتیم خوشمل تخت از بعد و

 اییخد ولی شدم کریحم و زشت یدستشوی وارد و  شدم بلند بود

؛ داره دیگه هوایی و حال یه ؛میشه باز مغزش میاد دستشویی دمآ

 برم خوب -خوب ، هه،رسید ذهنم به ایده کلی اومدممن که هروقت 

 از و شستم رو صورتم و دست و زدم مسواک ؛مسواک سراغ

 ؛نیست امیر دیدم که زدم بیرون کریحمون و زشت یدستشوی

 رفت اکج نیست معلوم که امیر این به بیخیال چه؟ من به !نکولش

 اکپ و مداد و خودکار و پوشیدم رو مانتوم ؛رفت پایین مه شاید که

.برداشتم چیز همه خالصه و تراش و کن و  

 که پایین اومدم دوتا یکی هاپله از و بستم در بیرون زدم اتاقم از 

 ؛نارسال روی افتادم وویی سرم تو خاک جیغغ... و خورد پیچ پام هوی
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 قح خیلی و شدم بلند دقیقه چند از بعد روش از؛ سرم تو خاک وای

:گفتم جانب به    

 هاپله از خوشتیپی و خوشگلی این به دختر یه نمیبینی ؟ کوری -

؟پایین میاد داره   

 که ودب شما قصیرت !خوشتیپ و خوشگل خانوم خواممی رعذ خیلی -

، من روی افتادی خورد پیج پات که پایین اومدی دوتا یکی هاپله از

  بعد من مقصرم؟

 جااین از که مقصری تو دیگه لحاظ از ولی ،نه که لحاظ اون از -

.شدیمی رد داشتی  

؟نباشی ورپر انقدر میشه مه بعد ،شدمنمی رد من کهاین اول -  

؟بودی کی با دقیقاً االن -  

.برید بیاید توروخدا فقط ؛وردمآ کم من باشه ووففه -   

.بریم بیایم هابچه ،ایش -  

 مدرسه مد جلوی دقیقه چند از بعد ؛رفتیم و بستیم و بار کول بعد و

.شدیم وارد ،گفتم اهللبسم یه ،وایسادیم   

 داوم هم امین و وردآ رو هابرگه معلم خانوم که نشستم اول میز روی

 بمجی توی از رو خودکار رفتم، تر ور اون رهذ یه من و نشست کنارم

 جواب ،سوم ،دوم ،اول جواب گفتن به کرد شروع امین که وردمآدر
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 خیلی بچنمی وفه ،پنجم به رسید که دادم خودم رو چهارم سوال

ها، عجب ؟کرد طرح سوالی همچین کی نمیدونم من ؛بود سخت

 گها مه انیشتین االن بنویسه؟ ور این میتونه موزیآ دانش کدوم

؛نبود بلد ،بود  

 که انداختم امین به هگان یه نبود، کتاب داخل اصالً سوال این واال

 فتگ و زد بشکنی یه بعد دقیقه سه دو از بعد که فکر تو دیدم

 زا این انگاری که نوشتم ور گفت هرچی مه من بعد و ( بنویس)

 یا ودب باهوش انیشتین نمیاد یادم البته تر؛ باهوش مه انیشتین

  ؛ چیز دیگهبود باهوشی دمآ که مننظر  به بود هرچی ولی ؟چی

 از عدب .باهوش پس باهوش من نظر به که منم مهم فقط ،نیست مهم

 ساعت یک از بعد که دادن جواب به کردم شروع دوباره اهفکر این

.مبود شده خسته خیلی وفه ؛رفتیم حیاط داخل بعد و شد تموم  

: گفت مدیر خانوم دقیقه چند از یعد  

 سمت از سوم کالس داخل برید بیاید - -

 چپ.

 دوم زمی من دفعه شدیم؛ این کالس وارد و رفتیم باال هاپله از و بعد 

 هرچی ،ننرو   تخس پرو و قد دختری یه رو اول میز چون نشستم

بود. گرفته زشته، ولی کنم نثارش باید که دیگه  

 مه من ،بیرون مدرسه از اومدیم ؛دادیم مه دومی امتحان خالصه
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 و تیمنشس هم دور بعد و خونه بردیم و خریدم بستنی و رفتم مغازه

:پرسیدم ارسالن از من که بودیم نشسته طوریهمین. خوردیم  

؟ مدرسه نیومدی چرا -  

.داشتم دوست چون -  

!وا -   

نداری؟ درد بدنت تو االن !ولش رو اهچیز این -  

چطور؟ -  

؟یانه میکنه درد بدنت االن -   

 به کنم فکر که ماهمعد و بدنم با میکنه درد سرم رهآ خوب - 

رر...ط...خا  

 یجگ هویی یه سرم چرا نمیدونم که دادممی رو ارسالن جواب داشتم

.شدم بیهوش و رفت  

ارسالن بانز از  

 و رفت گیج سرش یهو که میزد حرف داشت طوریهمین حدیث

 به عنتل ؛میوفته براش اتفاق این امروز دونستممی باید؛ شد بیهوش

بخوره. سرد ایهچیز نباید گفتممی بهش باید ، من  

 تفاقیا دختر این برای اگه؛ بودم شده عصبانی ،مه به ریخت اعصابم 

 یدست دو بعد و مالوندم رو سرم! خدا ای ،بود من یرتقص فتادامی
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 تختش روی ،اتاقش تو بردم و رفتم باال هاپله از و کردم بغلش

 قعاش نشده روز چند توی من که سخته من برای باورش ؛گذاشتم

 گها و داشتم شتدوس خیلی رو دختر این من ...من ! شدم دختر این

.میدونم مقصر رو خودم افتادامی براش اتفاقی   

 ضعیف خیلی ؛نزنه یخ تا کشیدم روش رو پتو و شدم شبه ترنزدیک

 زده زل بهش طوریهمین  فرستادنمی رو ما زودتر کاش ،شده

ت:گف و شد وارد امین هوی که بودم  

خوبه؟ حالش -  

.نمیدونم -   

.داری رو خودت هایانرژی تو خرهباال !بگیری رو نبضش هبهتر -  

باشه. -  

 ضشنب که گرفتم رو نبضش و وردمآدر پتو زیر از رو دستش بعد و

 جادو ضعیفت بدن این با باید چرا تو بگه یکی آخه ؛ بود زده یخ

 ،ونبیر زد خون اشهمچش از که دادم فشار رو نبضش ؟باشی داشته

:گفتم و کردم بلند رو صدام   

؟شدچی ببین !امین ،امین !خدا یا -  

 عسری ،بیار اتاق از رو دستگاه اون امیر ،امیر !هاشم بنی قمر یا -

!بدو باش   
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 و شد تموم ریختنش خون که کردیم وصل بهش و وردآ امیر بعد و

...هوی اگه؟ چی ومدامی    سرش بالیی اگه بودم ترسیده خیلی   

خوبه؟ حالت ارسالن -  

آره بد نیستم. -  

 بعدش با نگرانی گفتم: 

یعنی چه بالیی سرش میاد؟ -  

.میشه خوب حالش !داداش نباش نگران -   

.رهمی باد به زچیههم ببینه بیاد اگه ؟کنیم کارچی رو مامانش -  

 زیچههم ؛شد روال رو زچیههم وقتی و زنیمب بیهوشی بهش بهتره -

.کنیم پاک ذهنش از رو   

.بخ خیلی -  

 اب امین و رفت بیرون امیر که کردم می شهنگا داشتم طورهمین

:گفت لبخندی  

.نداره فرقی که تو حال به ؟انقدر نگرانشی چرا تو حاال -   

:گفتم تهپ -تته با جوابش در  

.نداشتم خواهر مثل مه اون رحاله به ؟داره ربطی چه بخ  

؟شدی عاشق نکنه داداش وای ت! عمه جون ره: آامین   

.بابا نه ؟کی  ؟من ؟چی: من    
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.نمیگم هیچکس به قسم خدا به! دیگه بگو داداش: امین   

: گفت و کرد نزدیکم ور خودش اومد بعد و  

!دیگه بگو -  

!امین -  

!داداش  -  

.شدم عاشق ره؛ آبابا بخ خیلی -   

 گیرمون خوشگل جواب رحاض داداش زن یه پس! مبارکه وویی -

.اومد  

:گفتم خشم حرص با جوابش در   

امین؟! - -  

:گفت خنده با که  

.میگم راست ؟چیه خوب -  - 

 هسرف خون بود نشسته که اومد حدیث صدای بود موقع همون که

 رفتمگ دهنش جلوی دستمال سریع  که رفتم طرفش سریع ؛کردمی

 از تمداش .کردمی سرفه یطورهمین و برد باالتر گرفت رو دستم که

 گاهن بهش داشتم طورهمین؛ بودم نگرانشخیلی ،مردممی استرس

 دلم که خونیش ایهمچش با و باال وردآ رو شاهکل که کردممی

:گفت رفتمی غش براش   
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!ممنونم - -   

:گفتم جوابش در که   

خوبه؟ حالت قربونت، -  

آره بهترم؛ چرا یهویی غش کردم؟ -  

مریضی رهذ یه فقط نیست هیچی - .   

؟کنم خواهش یه ازت شهمی .هانآ -   

!بگو رهآ -  

ام.هتشن خیلی ؟بدی بآ لیوان یه میشه -   

.بدم بهت نمیتونم شرمنده ... مآم -   

:گفت ومدامی خون ازش که ایگریه با  

 توروخدا ارسالن! فقط یه قطره، خیلی - -

ام.تشنه  

:گفتم بغض با  ؛اومد درد به قلبم صورتش دیدن با   

.هشببدتر حالت که کنم کاری نمیتونم ولی ه!اوخب جون ازم تو -   

:گفت و کرد تر بلند رو صداش که   

 بآ لیوان یه قلحدأ تو امین! خداتورو -

.بده   

:گفت جوابش در امین که  
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 ارسالن ،بخوری بآ نباید حدیث - -

.میگه درست  

 گریه ،بود وایساده طوریهمین حدیث .بیرون رفت امین بعد و

 مه اون هک کردم بغلشو یهویی نتونستم تحمل کنم و رفتم  کردمی

 دونمنمی من ؛کردم بغلش وجودم تموم با کرد،می گریه و کرد بغلم

 ؟داشتم شتدوس طوریاین که داشتچی دختر این، دختر این

 هک طور همین نداشتم، جونی هیچ االن و بود وصل جونم هب جونش

:گفت بود  بغلم  

ارسالن! -  

؟جونم -   

؟میرممی من -   

 براش جونم که خوشگلش صورت به رو ؛ کردم خارجش بغلم از

:گفتم رفتمی  

فهمیدی؟ !رممی من که نزن حرفی همچین وقتهیچ دیگه -  

؟دونهمی رو  قضیه این مامانم باشه، -  

.نه -   

؟ چی هببین واینجوری رمنو  بیاد اگه -  

.بشهربهت حالت که بخواب برو مه حاال  !نکن فکر اهچیز این به تو -  
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.باشه -  

: فتگ که بیرون برم خواستم ؛کشید دراز تختش روی و رفت بعد و  

!ارسالن -  

؟جونم -  

؟کنم خواهش یه ازت میشه -  

.بکن رهآ -   

بمونی؟ پیشم میشه -  

!عشقم باشه -  

چی؟ -  

!پیشت میام منم بخواب تو ،هیچی -   

.باشه -   

؛ تمنشس رفتم کنارش و بستم و در و کرد طرفی یه خودش بعد و

که حدیث خوابید، خوابم برد.منم بعد این  

***  

 روامینِ،  دیدم که شدم بلند خواب از ؛شد باز که دری صدای با

:گفتم رومآ بهش  

داری؟ کارچی -  

!کنیم بیهوشش پایین بریم بیا؛ اومد حدیث مامان -  
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.میام االن منم !برو تو باشه -  

چطوره؟ حدیث حال راستی -  

.دهخوابی فعالً ولی ،خوبه اومده هوشه ب که همین ؛نمیدونم -  

چیه؟ حدیث بیماری راستی ،اوکی -  

.میشه بیدار حدیث االن! میگم بهت میام بعد برو -  

.باشه -  

-وبهر امین دیدم که بیرون ومدممنم بعد از چند دقیقه و رفت بعد و

:گفتم بهش ،روم  

وایسادی؟ اینجا چرا -  

.دیگه بودم منتظرت -  

.هانآ -  

چیه؟ حدیث مریضی بگی خواینمی -  

.کنیم بیهوش رو مامانش باید اول فعالً چرا، -   

.باشه -   

 برای هم ،حدیث برای هم ؛میزد شور خیلی دلم و رفتیم پایین بعد و

 به امین صدای با  .میشه چی خرعاقبتمونآ نمیدونم خودم، زندگی

:گفتمی که اومدم خودم  

حدیثی؟ فکر تو نکنه چیه -  
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.بشه چی زندگیمون قراره که اینم فکر تو نه؟ ها -   

 یبرا دلم خیلی بخوای ور راستش ؛نگرانم منم ،میگی راست رهآ

شده تنگ بابام و مهنن بجیمآ  - 

.اهوم - -  

؟میگید چی گلم هایداش: امیر  

.هیچی: امین   

ره اگه ب کنی؟ بیهوش رو حدیث مامان نمیخوای !امین میگم: امیر

.قت حدیث رو میبینه غش میکنهوباال چی؟ اون  

!باش تیز بیار؛  رو دستگاه اون خوب : خیلیامین  

ه.باش: امیر  

 بیهوش و زدیم حدیث مامان به و وردآ دستگاه و رفت امیر بعد و

 زهنو دیدم که حدیث پیش رفتم باال منم ؛مبل روی افتاد و شد

 ندلیص روی رفتم نیاد، کسی تا رفتم تو خودم و بستم رو در .خوابِ

 خودش برای ور  دلم بدجور؛ گرفتم و دستش و نشستم تختش کنار

.بود کرده  

 دختر این عاشق حاال ،دادمنمی رو دختری هیچ به  اصالً که منی

 یهمه با که کوتاه قدی و داشت درشت اییهچشم ؛ شدم کوچولو

-ن. همیبشم عاشقش که بود شده باعث وهمین داشت فرق اهدختر
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 طور که کنارش نشسته بودم، خوابم برد.

***  

:گفتمی که شدم بلند خواب از حدیث صدای با  

 غذا همیش ،شده ماهگشن خیلی راستش ؛کردم بیدارت ببخشید -

بدی؟ بهم  

.میارم غذا برات االن باشه! قشنگم نداره عیبی -   

شدی؟ مهربون همه این دفعه یه چرا تو گممی -  

.دیگه همینه عاشقی -  

:گفت تعجب با حدیث که  

چی؟ - -  

:گفتم تهپ تهت با منم  

؟ببینه که کیه ؛بودم مهربون اول از من هیچی، -  

.من -  

چی؟ تو -  

.دیگه بینمتمی -  

:گفتم که قربونت بگم خواستم   

شد؟ بهتر حالت راستی ،بینیمی که خوبه -  

!ممنونم ازت بهترم، خیلی رهآ -   
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چی؟ یهواس -  

-جیآب برا اهداداش رو اه کار این واال ؛داری رو هوام همه این که -

.کردی تو که نمیکنن اشونه  

.نیستم داداشت من هگدی خوب -   

.میگی راست اهوم -   

:گفتم بهش بعد و  

  دیگه خوب - -

...ع برای پایین برم من -  

 و کردم درست رو مهجمل سری عشقم بگم خواست می که همین

:گفتم خودم با خاروندم و سرم و رفتم پایین  

 این همیکن کپ بخت بد دختر ب خو، سوتی انقدر چرا تو پسر آخ)  

 باهاش طوریاون قبالً کهاین بعد مه اون ؛شدی مهربون تو همه

. ولش به هرحال که باید بفهمه، ولش کن!(بودی سرد  

 سیدر فکرم به دیدم که هاییهویچ با و رفتم آشپزخونه داخل بعد و

 بخ ولی نمیشه کهاون مثل البته ؛کنم درست سوپ یه مامانم مثل

 شروع رو آشپزی و مواد کردن درست به کردم شروع بعد و بهتره،

.کردم   

 و ریختم ظرف یه توی و کردم درست ور سوپ دقیقه چند از بعد
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 ور ؛دستش مه دفتر یه و تختش روی دیدم که و بردم باال براش

:گفتم بهش  

کنی؟می کارچی داری -  

.نقاشی -   

میکشی؟ چی -  

.ندارم ایایده هیچ ،هیچی فعالً -   

 مه امیر و امین برای تو هرحال به؟ بکشی و من خوایمی -

.کشیدی   

.باشه -  

!بگیری جون که بخور و پز ارسالن سوپ این بیا اول پس -  

؟شدهچی پس اون اوه اوه -  

 ینخور باهاش مه دستت باشه حواست بخوری کهاین قبل فقط -

الزم. خیلی اهدست اون که  

؟چی برا -  

چی؟ی برا چی -  

.الزم امهدست کهاین -  

؟بدی انجام کار یه میخوای چجوری گرنه و ،دیگه هالزم خو -  

.هانآ -   
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رو  اول قاشق که گذاشتم پاش رو رو غذا و رفتم طرفش بعد و

:گفتم و دهنش تو گذاشت  

چطوره؟ -  

؟ها؟ خوبه خیلی -   

ه.خوب -  

.نداره نمک کوچولو رهذ یه -  

.بیارم نمک برات برم وایسا ؛رفت یادم خآ -  

.باشه -  

 ور نمک کابینت تو از و رفتم پایین هاپله از و شدم بلند جام از بعد و

و خورد گفتم: ریختم براش و بردم باال ؛برداشتم   

؟شد چطور حاال -  

بلدی؟ کی از شپزیآ تو! عالیه -  

.کردم منم ور کرد مامانم هرکاری ماوم -   

.تهیندآ زن حاله ب خوش پس ،اوه -   

.خوریممی کاری یه دردههب مه ما الخرهبا ، دیگه آری -   

 درست ت رورفتار باید ولی ،اههستی خوبی پسر خیلی تو میدونی -

.کنی   

چجوری؟ خوب -   
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.امین مثل !بزن حرف ما با !باش ترمهربون رهذ یه خوب -   

 داشته دوست ور امین نکنِ ،ریخت پرم و کرک ؛گفت ور این تا

؟کنم سرم تو خاکی چه ؟چی هباش داشته اگه ؟باشه   

شدی؟ ناراحت حرفم از  ارسالن -  

.نه ؟ها -   

.رفتی فکر تو خهآ -  

 ازم تو که کنم چجوری ور خودم من بنظرت خوب نه ،هانآ -

؟بیاد خوشت   

.میاد خوشم ازت کهمن -   

واقعاً؟ -  

!کنی درست رو تاخالق این باید ولی خوب، رهآ -   

.بگی تو هرچی !چشم باشه -  

.هاآ -  

.هست حواسم هگدی  هیچی -   

.نکنه درد مه دستت خوبه، -   

؟میاد خوشت پسری جورهچ از تو میگم خواهش، -  

چطور؟ -  

 ؛اومده خوشم دختر یه از من ؟ میدونی راستش ...چیزه م،اوم -
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 مه اون شاید ،خوبه تهسلیق تو چون که بدونم رو تو نظر خواستم

.کرد قبول و من  

هست؟ کی خوشبخت دختر اون حاال -  

.دیگه خوشبخت دختر یه -  

 اهامب که میاد خوشم غیرتی مهربون پسر یه از من ،میدونی خوب -

 ور من اگه ،نباشه زدن رل قصدش کهاین و نباشه قرتی و باشه خوب

.خواستگاریم بیاد باید میخواد  

.میام خواستگاریت حتماً ؛نمیاد خوشم منم خوب رهآ -   

خوبه؟ حالت ارسالن! ها؟ -  

.خوبم رهآ چیزه ؟ها -   

.خوبه -   

؟بزنیم حرف طوریهمین میای !حدیث میگم -   

.اهوم -   

؟ داری دوست رو کسی تو خوب -  

؟نظر چه از -   

.عاشقی نظر از -   

.جدیداً رهآ خوب -  

 حدیث که بود کی پسره اون ؛حرفش خون لو چشام گرفتبا
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 نه ؟امین نکنه ،متنفره که اون از نه مهراد نکنه ،بود شده عاشقش

بهتره از خودش حرف  کیه؟ پس وای برادرش، مثل که اون بابا

 بکشم.

گفتی؟ بهش -   

.نه -  

؟چرا -  

.مغروره ؛دهنمی اهمیت که چون -  

؟چرا -  

.نمیده اهمیت دونممی چون -  

.ناراحتم خیلی ؟میدونی؛ داره دوست رو هدیگ یکی خهآ کهچون -   

 نترا یپسره اون خاطر به رو خودت نیست الزم اصالً ببین حدیث -

فهمیدی؟  !کنی ناراحت  

.دارم شتدوس خیلی من! نده شفح بهش -   

 کنترل رو خودم ولی شدم عصبانی ؛اومد درد به قلبم حرفش با

:گفتم و کردم  

.کنی فکر بهش نیست الزم اصالً !کن ولش -  

.جلومه شههم چون نمیشه -   

داری؟ دوست رو امین تو نکنه میگم -  
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.داداشم مثل ،امین نه -   

؟امیر نکنه پس -  

 گممی !نکن درگیرش رو خودت ! کن ولش؛ نیست مه اون نه -

؟ بکشم رو نقاشیت بشینی جلوم بری میشه  

.عزیزم باشه -  

:گفت که نشستم روش و بردم تختش جلوی رو صندلی رفتم بعد و  

 به خوامم ؛ خودم مال کشیدم اگه - -

.باشم داشته کار نمونه عنوان  

:گفتم لبخندی با که  

.باشه - -   

 کرده درگیر رو مخم خیلی زدمی حرف موردش در که پسری اون

درمیارم. رو روزگارش از دمار نرسه بهش دستم ؛ اگهبود   

حدیث زبان از  

؛ مکشیدمی رو زیباش صورت و بودم نشسته تخت روی طورهمین

 عسری چقدر عاطفه، نظر از جسمی، نظر از نه ،|بود بد خیلی حالم

 چرا خدا ای آخه؟ دارم کم چی دختره اون از من یعنی شد!  عاشق

 تدوس رو دیگه یکی آخرش هم که شم ارسالن عاشق باید من آخه

؟ کیه دختره اون باشه؟ یعنی داشته   
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 خیلی کیه؟ دختره اون خدا ای؟ ترهخوشگل من از اون یعنی

 اون چون شد،نمی ولی کنم گریه خواستمی دلم بودم؛ ناراحت

رم ب آغوشش تو دوباره کنه؛ بغلم دوباره خواستمی بود. دلم جلوم

داره. دوست رو دیگه یکی اون چون شدنمی که حیف ولی   

 النارس عاشق من چطور کی نمیدونم  وگرنه ؛بودم مریض که حیف

 خدا یا! حیف فقط حیف ،نکنم شهنگا دقیقه یه نمیتونم که شدم

بشم! خوب زودتر تا کن کمکم خودت    

:گفتم بهش رو  

!ارسالن -  

؟جانم -   

؟شناسمشمی من ؟سالشه چند دختره گممی -  

چطور؟ سالش شانزده -  

؟داره دوست رو تو مه اون میگم -  

.داره دوست رو هدیگ یکی اون دونیمی خهآ ،دونمنمی -   

 دلش بتونم من شاید؛ بودن کرده پا به غوغا دلم تو انگار حرفش با

.شاید ،شهب من عاشق مه اون ،ببرم ور  

 عدب و کشیدم رو خوشگلش یچهرهنقاشی  و کردم کنترل رو خودم

:گفت که شد تموم ساعتدو  
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.گرفت درد کمرم خآ -  

!ببخشید -  

چرا؟ -  

.گرفت درد کمرت من خاطربه خهآ -  

!نزن ور حرف این دیگه -   

چرا؟ -  

؟شد چطور نقاشیم ببینم بده راستی هیچی، -  

:گفتم بهش تعجب با  

نقاشیت؟ - -  

:گفت خنده با که   

.اِتو نقاشش که من یچهره ،بخ خیلی -  

!فرینآ -  

که گفت:  دادم نشونش بهش و نشست کنارم اومد بعد و   

!خوشگله چه گرم دمت وای -   

.خوشگلی خودت چون -  

ها؟ -  

:گفتم تهپ تهت با  

 خوب منم ؛نشستی خوب خودت خوب کههاین منظورم ...چیز -
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.بکشم تونستم  

هستی؟ ماهری نقاش تو رحاله به -  

!ممنون -   

داری؟ امتحانی چه فردا گممی -  

 هیچی من ؟کنیم کارچی حاال ؛نبود حواسم اصالً هاگفتی وای -

.شبِهفت  ساعتم ،نیستم بلد هیچی و نخوندم  

:گفت و گرفت ور امهدست ؛گفتم ور حرف این تا  

 درس همدیگه با مه االن ؛کمکت میام فردا خودم !نباش نگران -

م.میخونی  

؟واقعاً -  

.اهوم -   

.جونخآ -   

:فتگ و شد پا خودش که بیارم رو هاکتاب شم بلند جام از خواستم  

.مریضی فعالً تو ؛میارم خودم - -  

 یول ، ارسالن خهآ مهربونی تو چقدر ؛برم مهربونیت اون قربون ای

 ؛انتر یدختره اون نه شدیمی من عاشق !بودی من مال کاش ای

.برده رو من ارسالن دل کثافتی دختر کدوم نیست معلوم ایش   

 باید ،تروبر دل تو ،شده ترمهربون ارسالن که حاال! کنه لعنتش خدا
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 دنبای ارسالن که کردم گناهی چه من خهآ خدا ای ؛کنم فراموشش

-تدس دوتا همین با بیارم گیر رو هدختر اگه یعنی ، شه من عاشق

 و ناراحت خیلی ارسالن حتماً کنم،می شهخف جونم بی   ایه

 ور هدیگ یکی نداره شتدوس دختره فهمیده وقتی شده افسرده

 تنیس معلوم چندش یدختره هیق ، براش بمیرم هیال .داره دوست

 ،ستنی اصالً نخیرم؛ باشه بهتر منم از شاید ، هست چجوری قیافش

 ای میشه، عاشقم هببین و من هرکی خوبی، ،خوشگلی این به من

 به طوریهمین داشتم !باشه عاشقم ارسالن کاش ای ولی خدا

گفت: بروش دل تو صدای با که کردممی فکر ارسالن  

هایی بیارم؟نگفتی، چه کتاب -   

.عربی و علوم -  

.هانآ -   

؟خوبه علومت و عربی تو گممی -  

؟ممید یاد پت و چرت کردی فکر ؟چیه -   

.پرسیدم طوریهمین خدامِ، از تازه من بابا نه -  

.بلدم ره،آ -   

؟کجان امین و امیر راستی میگم ، اهوم -  

.نیست پیداشون اصالً اهگفتی راست -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 77 کاربر نودهشتیا حدیث محمدی – مجنونسه 
 

.اهوم -   

 ز اب رو در چی مثل امین و امیر که بگم رو یمبعد حرف اومدم تا

:گفت امیر و کردن  

 با چی یهواس دوتا شما! اوه !اوه - -

؟اتاقید یه توی همدیگه  

.ناکی امونهضولف ببنیم اینکه یهواس -   

!کن جمع رو خرابت فکر امیر: امین   

 امین ندیدی بودی بیهوش حدیث وای میگم، راست بخ: امیر

.خوردنمی جم پیشت از چطوری  

 ارسالن نقربو هیال ؛بودن گرفته جشن دلم تو بگو انگار امیر حرف با

!خدا ای حیف، چه ولی! مهربونِ همه این که برم   

دوتا؟ شما اصالً بودید کجا اومدید؟ چی ه: واسارسالن  

!داداش: امین  

.داره مه دیگه بجیآ یه حدیث: امیر   

؟!ها: ارسالن و من  

.بمونه دهنت تو تونهنمی حرف یه وای: امین   

.وا: امیر  

شده؟چی بگید میشه -  
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 جادو اون هم که داری مه هدیگ آبجی یه تو راستش خوب: امین

.داره   

جدی؟ -  

!خوشگله انقدر تیلعن ره: آامیر   

.رهآ: امین   

 چرا اصالً ؟شدم دار بجیآ من یهویی چرا اصالً ؟کجاست االن -

کجاست؟ مامانم االن ؟نگفت مامان  

.بیهوشِ مامانت: امین   

:گفتم و کشیدم جیغی یه گفت و حرف این تا  

؟چرا -  

:گفت امیر که   

حالش بد  دیدمی اونجوری رو تو چون - -

.میشد  

.تربیت بی: امین  

 الًاص ؟باشم داشته بجیآ یه هوییی باید من چرا االن بخو هان،آ -

فهمیدید؟ چجوری شما  

 یدد رو اهاون داشتیم بودیم رفته مخفی اتاق ما راستش خوب: امین

 برای ؛ودب حدیث هشبی خیلی که کردیم برخورد دختر یه با زدیممی
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 فهمیدیم گذاشتیم دختر اون صورت روی که اسنکری با همین

.حدیث ازبابای خونش  

 تو نم بودیم نامزد بابات که وقتی گفتمی مامانم یادمه من ولی -

.کردیم ازدواج زودتر همین برای و شدم حامله رو   

...ولی ،رهآ راستش خوب: امین  

ها؟ ؟چی ولی -  

؟نگرانِ حدیث بینینمی !بگو زودتر امین: ارسالن   

.ٱٱ: امیر  

 یثحد مامان از و بمیره حدیث بابای کهاین قبل راستش بخ: امین

 بابای یانوادهخ چون ؛کرده ازدواج دیگه یکی با رفته و شده جدا

 نداشته، جادو حدیث مامان و داشتن جادو یریشهو  رگ از حدیث

 با رهب بگیره طالق دیگران زوربه مامانش از مجبورشده حدیث بابای

 جادو بابات دیگه هایبچه تا کنه ازدواج داشته جادو که زنی یه

.باشید داشته جادو لنس به لنس طورهمین و باشن داشته   

 دمهیا ،کشیده زجر چقدر مامانم خداه بندگرفت؛  مهگری حرفاش با

 مامان چقدر «مرده بابات» :گفتمی بهم مامانم که هاییموقع اون

-همرد مبابا کهاین خاطر به کردممی فکر من و کردمی گریه قایمکی

 یهچ جادو این آخه نمیدونم من. بوده دیگه چیز یه طرخا به نگو ،س

 و فک تموم هکن لعنت خدا ؟بکشه رو ابشعذ باید من مامانِ که
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-نهخو کدومشونهیچ وقتهیچ که بود همین برای ! رو بابام فامیل

.ومدنانمی مون  

 هک دادممی شفح بابام ایهفامیل به و بودم نشسته طوریهمین

:گفت امین  

 که حاال بخونیم اهنگ چیه نظرتون - -

؟جمعیم همدور همه   

 حدیث حال تازه داره، خوبی صدای ارسالن ؛میگه راست ره: آامیر

...و خرابِ مه   

دارید؟ گیتار حدیث: امین  

ها؟ -  

دارید؟ گیتار گم: میامین  

.ب..ا..ب رهآ -  

 بابام یهقض ور این ؛ ازگرفت رو گلوم بغض که بابام بگم خواستممی

 گهدی یکی ارسالن بودم فهمیده دیگ هم ور یه از بودم فهمیده رو

.خداای باشه، بدبخت تونهمی چقدر ادم خهآ داره، دوست رو  

!حدیث: ارسالن  

؟بله !جان -  

؟خوبه حالت -   
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.اهوم -   

؟نخونیم هنگآ میخوای -   

.زیرزمین گیتارمون ؛بخونیم نه آ -   

.میاریم ریممی امیر و من؛ خوب : خیلیامین   

؟اریمیذ همای من از چرا: امیر  

.میارم رممی خودم ؛تو دست از بابا ای: امین  

 که ودب دستمال یه دستش و اومد دقیقه چند بعد و رفت امین بعد و

:گفت  

.کنیم تمیزش وردمآ و این - -   

.اهوم -  

ه.بخون تا ارسالن داد و و کرد تمیزش بعد و  

!بخون قشنگ چیز یه: امیر   

ه.دونمی خودش: امین  

.سه ،دو ،یک: ارسالن   

:هنگآ   

؟من عاشق رفیق چته - -  

گیریمی بازم داری رو رفت که اون سراغ چرا  

گیری بهونه دیگه بسه پیشت گردهبرنمی اون  
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میریمی غصه از روزی یهباشی اون فکر به اگه  

!داری روزی حال چه ببین  

یادگاری عکس چهارتا سه شده زندیگت تموم  

 اومدن با ویییه  شد؛ جاری امهاشک که خوندمی داشت طورهمین

 شهمی یعنی خدا ، ایشدم عاشق کرد، یرتغی زندیگم پسر تا سه

؟!برگردم عادیم زندگی به دوباره   

 ساعت وچهار بیست داشت دوست دمآ ؛بود خوب مه صداش لعنتی

 شهنگآ دقیقه چند از بعد داشت، خوبی صدای انقدر بخونه برات

:گفتم و شد تموم  

!گرم دمت ؛بود خوب خیلی -خیلی - -  

:گفتن مه امیر و امین بعد و  

.بود قشنگ خیلی رهآ - -  

:گفت ارسالن که  -  

!ممنون  - -   

 یادم هک رفتمی ور گیتار با داشت وارسالن بود سکوت دقیقه چند

:گفتم ارسالن به رو بخونیم؛ درس بود قرار سرمونخیر اتفتاد  

بخونیم؟ درس نبود قرار مگه ارسالن -   

.گیمی راست اِ -  
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 االن حدیث راستی هستید؛ مه درس فکر به خوبه ،خوب: امین

؟کنیم خارج بدنت توی از رو دستگاه خوبه حالت   

.نیست دستگاهی که من بدن توی ؟ دستگاه کدوم جیغ، -  

.کردیم بدنت تو -  

بیارید؟ در خوایدمی چجوری فقط خوبه؛ حالم رهآ هان،آ -  

.سختی به: امیر  

!خندیدم چقدر ههه -  

.درمیارم خودم من برید بیرون: ارسالن   

!بیرون بریم بیا امیر باشه،: امین   

 وکمشک خیلی ؛هست دوتا شما به حواسم چشمی چهار ، باشه: امیر

.زنیدمی  

.مشکوکی خودت -   

و ر و  بست رو  در و کرد بیرونش ارسالن که بده جواب خواستمی

 به من گفت: 

!شو وری یه -  

.اوکی -  

 ؛ کردم حس رو اشهدست جای پشت از که شدم وری یه بعد و

  توی افکارم غرق شده بودم که ارسالن گفت:
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؟خوبه حالت -   

.اهوم -   

کنه؟می درد جاتاین -  

؟برداریشون زودتر میشه خوبه، نه -  

داری؟ مشکل چیه -  

.شممی ممنون زودتر رهذ یه فقط نه؟ ها -  

.برگردی تونیمی ؛شد تموم هان! آوایسا دقیقه دو باشه، -  

.داشتم خوبی احساس یه برگشتم که وقتی  

نداری؟ مشکلی هگدی بخ -  

!ممنون نه -   

!بخونیم درس بیا حاال -   

.باشه -  

 شروع و نشست رومروبه تخت روی و وردآ رو هاکتاب و رفت بعد و

-حرف به و کردم شهنگا نشستم لذت با منم و دادن درس به کرد

 به دلم لعنتی. بود خوب مه دادنش درس حتی دادم؛ گوش شها

 یه و گرفته دوم زن بابام فهمیدم ور این از میسوزه؛ خودم حال

 عاشقش سریع که رو کسی فهمیدم دیگه هم ور یه از، دارم آبجی

 وجود دنیا این توی تر بدبخت من از آخه میدم، دست از دارم شدم
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  داره؟

 هباش خوب ولی ناراحتم، انقدر مرده مه یکی انگار حاال، زندگی هی

 کنی؟می ارکچی بیفته زندگیت تو اتفاق همه این هوییی کن فکر تو

 تزش یا ترهخوشگل من از ؟هست کی ما خانوم آبجی این حاال ولی

 پیش رفت چرا چیه؟ اسمش اصالً کوتاه؟ یا هبلند قدش تر؟

چی؟ باشه اگه جیغ منِ؟ دشمن نکنه خالفکارها؟  

 ،عوربیش عوضی ها؛خالفکار پیش رفت که من دشمن حتماً دیگه رهآ

 تیداش شانس کی تو حدیث ای ؟کنهنمی رحم خودشم ابجی به دمآ

 ناو شدیم عاشق بار یه مریع بعد باشی؟ داشته شانس االن که

 ردیمک پیدا بجیآ یه بعد ،شد بیخود دختر یه عاشق ،شد طوریاون

 هنداشت شانس که دمآ ام؛بدبختی دختر کالً ،دشمنمِ مه اون که

 برم باید کالً کرد، ول رو مامانم که بابام از اونم ،میشه همین باشه

.بدبختی همه این با کنم خودکشی  

 نارسال این به بزار واال،! کن ولش اصالً، جا یه بختی بد همه این

 کنهیم شهنگا دمآ بگیریم، یاد درس رهذ یه کنیم نگاه خوشگلمون

 هک من نسیب ش؛هندآی زن حالهبخوش جذاب، لعنتی کنهمی غش

 ایهچشم یه بله ،ندارم کم ارسالن از مه خودم من البته ،نشدی

 نای بدزدنم ترسممی واال کوتاه، قد ،باریک دماغ ،خوشگل درشت

 ازدواج خودم با بودم پسر من اگه خدایی ولی خوشگلم،همه 
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 بینب و من نداره چشم بیشعور ارسالن این! خوشگلم انقدر کردممی

 مهه ترسممی االن واال بخواد، مه دلش خوشگلی این به من وگرنه

 ابی تو بنظرم حدیث واال،؛ بکنن جا از رو درمون االن اهخواستگار

 مه اونور از تازه بخدا رهآ بیاری، در مه پول طوریاین شو! مدلینگ

 شممی معروف چون کنم، رد هی پسر چهارتا سه باید برم هرجا هگدی

...که ندارم جانی امنیت منکن!  جمع بیا وقتاون دیگه،   

اینجایی؟ حدیث: ارسالن  

.هستم رهآ چیزه ،چیز ...خوش رهآ -   

بلدی؟ رو مسئله این خوب : خوبه!ارسالن  

 ارز با دادیمی درس داشتی که موقعی من ؛خان ارسالن میدونی -

..پوزش  

 رو حواست ،اهدممی توضیح هخرآ بار این ببین خوب خیلی: ارسالن

!کن جمع   

.بگیرم یاد دممی قول باشه، -  

!خانوم خوشگل باشه: ارسالن   

؟!ها -  

.خانوم بجیآ باشه میزه، چیز: ارسالن  

!بده توضیح پس اوکی -  



 

 

 WWW.98IA3.IR 87 کاربر نودهشتیا حدیث محمدی – مجنونسه 
 

 ستمنش دخترخوب یه ینع منم و داد توضیخ نشست دوساعت بعد و

و اون هم گفت: دادم رو جوابش بل -بل مثل و گرفتم یاد خوب  

!فرینآ جون - -  

 تتدوس یعنی ؟چیه معنی به جونکردم؛  وقذ خیلی حرفش از

 شول حدیث شدم؛  دیوونه  چی؟ یعنی جیغغخوشگل؟  یعنی ؟دارم

یگه م جذاب، شاعر لعنتی ووییی اهوم،! بده گوش درس به فقط کن

 نگفت شعر من به کن! ولش چی، -چی نمیدونم نشوی عاشق گر

 خوندیم و درس و نشستیم عشقم ارسالن با ههه خالصه نیومده،

  گفت: امین و پیشمون اومدن امین هم و امیر

کنیم؟ کارچی قراره فردا - -  

.رقصیمب قراره: امیر  

!خندیدیم قدرهچ ههه -  

.که بخندی نگفتم: امیر   

.نیست الل بفهمیم ما گفت: امین  

اَ. -  

.ور -ور: امیر   

!کنید بس: ارسالن  

!باشید دمآ ؛گهمی راست ارسالن -  
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.فهم چیز مآد قربون: ارسالن  

:فتگ بیشعور امیر این که زدم بهش ملیحی لبخند هی منم بعد  

؟اییِهخبر وووا - -  

؟خبری چه -  

.زده میز چیز !کن ولش: ارسالن  

کنیم؟ کارچی قراره فردا نگفتید حاال درصد؛ صد: امین  

.نمیدونم رو شهبقی دارم، امتحان مدرسه برم قراره من که فردا -  

 مدنآ که بعد ؛دنمی امتحان رنمی حدیث و ارسالن چیزه بخ: امین

 یمببن زنیممی دید رو اهخالفکار اون میریم ارسالن و مه امیر و من

.خبره چه   

.ماگاهیآکار این عاشق من ؟بیام منم میشه جیغ -   

.نمیشه نچ: ارسالن  

چرا؟ -  

.خطرناک چون: ارسالن   

.بیام خواممی من !بابا برو -   

.نمیشه: ارسالن   

.میشه پس میشه میگم من -  

 پاشیم مه حاال ؛نمیای فردا مه شما موقوف! زیادی حرف: ارسالن
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!بیاریم در بیهوشی از و حدیث مامان بریم  

.بدی خیلی اِ !بابا برو -  

 ، هیق ،زد حرف باهام طوریاون خورد بر بهم گریه؛ زیر زدم بعد و

 اش!ب آروم حدیث، کن ولش ...میگه هست؟ شیطونه کی کرده فکر

ی از فکر خوبیه میتونم قایمکبرو! آره  باهاشون قایمکی بنظرم

 پشتشون برم.

اِ.تو نوبت امشب ؟ریمی کجا ارسالن هی: امیر  

!برید بیرون ،خوب : خیلیارسالن  

:گفتم ؛بستن رو در و رفتن بیرون هردوشون بعد که  

 امین باشم؛ جا یه این با خوامنمی من - -

!بمون بیا تو   

!بخواب برو حدیث: ارسالن  

.خوامنمی -  

...وگرنه ! بخواب برو: ارسالن  

...زارینمی تو حتی کنی؟ کارچی خوایمی مثالً ؟ها ؟چی وگرنه -  

؛ یه جیغی هوام تو دیدم هوی که بزنم ور حرفم ادامه خواستممی

  کشیدم و گفتم: 

؟کنیمی کارچی داری - -  
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 و روم کشید رو پتو و تختم روی گذاشت برد و نداد رو  جوابم که

: گفت  

!بخواب بگیر دمآ یبچه مثل حاال - -  

 هرچی و بستم رو امهمچش و کردم وری یه ور خودم شغال،آ عوضی

 که من حیفدادم؛  بهش ور بودم بلد سالشانزده  این تو شفح

لم ، خیلی بیشعوره من داَهاعصابم  گند زد به  اوف شدم، تو عاشق

 ماجراجویی میخواد.

خطرناکِ. موریتمأ کهچون ! نباش ناراحت مه دستم از: ارسالن  

:گفت که نزدم حرفی هیچ  

حدیثی؟ قهری االن - -  

 که کردم احساس سرم روی رو دستش نوازش که ندادم رو جوابش

:گفت که شد داغ -داغ بدنم داد؛ بهم خاصی رامشآ  

.گممی خودت برای من خطر، در جونت بیای ما با بخوای اگه ببین -   

.کنم محافظت خودم از بلدم خودم من -   

.خطرناک مه باز ولی بله کهاون -   

 خواممی همین برای نکردم؛ اهکاراین از از عمرم تو حاال تا من -

.چجوریه ببینم شده مه بار یه برای  

.بیای تونیمی نخوری، مج پیشم از بدی قول اگه -  
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 و خودم سریع ایبچگانه صخا ذوق با ؛زد ور حرف این تا

 ثلم زدمی جیغ خوشحالی از داشت که اییهمچش با و برگشتوندم

:گفتم هابچه  

.دممی قول باشه -  

!دارمن کشیدن ناز یحوصله دیگه که بخواب بگیر مه حاال ،خوبه -  

.جونم ارسالن باشه -  

 و بستم رو امهمچش داشتم فردا برای که ذوقی تمام با بعد و

.خوابیدم  

.شدم بیدار مامانم صدای با  

!شده دیرت بده رو امتحانت برو شو بلند ؟کجایی !حدیث -  

.بخوابم دیگه یکم اربذ مامان -  

...یا میشی بلند تو؛ دست از وای -  

 که یدخند ارسالن که نشستم سرجام برق و رعد مثل ،گفت ور یا تا

 یکی ،معشوق زیبای یخنده از یکی ؛کرد عفض جوردو  از من دل

.گشنگی از مه  

 داخل منم و بیرون رفت مامانم و شدم بلند جام از بدبختی با

  زدم مسواک و کردم دستشویی اهبزگتر اجازه با و شدم دستشویی

 رو مصورت و نزدم مسواک دیشب خان ارسالن طرخا به افتاد یادم که
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 که شبه رو اومدم بیرون دستشویی از عصبانی نشستم؛ شامپو با

:گفتم ،بود عشق مجنون کتاب دستش  

.نزدم مسواک دیشب الیعجناب طرخا به -  

 ات بده انجام رو اتهکار بقیه مه حاالکافیه،  کردی درک تو  به -

!نگرفتی صفر و نشده شروع امتحانت  

.خوب خیلی اوف، -  

 و شستم بچه شامپو با رو صورتم و زدم مسواک غر تا هزا با بعد و

 شدیم چشم تو چشم که شدم مواجه ارسالن قیافه با برگشتم وقتی

 کردمیم هول که همیشه مثل ، ولیبکنم قلبی سکته بود نزدیک و

گفت: و شد متوجه اون هم و کردم باال رو مکله  

؟کنهمی استفاده بچه شامپو ساله نزدهشو دختر خهآ -  

 ادهاستف بزرگساالن شامپو سالتنوزده  تو االن ؟داره ربطی چه -

کنی؟می  

.بله -  

کنیمی فرق تو بخ -  

!نیار کم وقتهیچ یعنی -  

 وییدستش این از خواممی !ور اون برو مهحاال؛ باشه گفتی تو چون -

.بیرون بیام کرده زشت رو اتاقم که کریح  
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.بخ خیلی -  

 گیر یدستشوی یلبه به پام که بیرون اومدم منم و رفت کنار بعد و

 فتم،یب اشتنذ ؛گرفت رو کمرم پشت که دستی یه با ارسالن و کرد

 دیشب همین خوبه حاال !مهربونی همه این که برم قربونت من خآ

 زا باید بود، خودش تقصیر آخه؛ هاکردممی بارونش فحش داشتم

سر ؛ واال، وقتی یه دختر خوشگل به یه پکردمی موافقت اول همون

رید نه جذاب میگه که من رو باید با خودتون ببرید، یعنی باید بب

 که زدممی حرف خودم با داشتم طوریهمین اینکه مخالفت کنه.

: گفت ارسالن  

.وایسادی اینجا دوساعت بشی؟ مادهآ خواینمی -  

ا.چر آ -   

نداری؟ نقاشی کالس امروز -  

.میونِ در روز یه نه -   

!باش تیزنشه،  دیر امتحانت که شو مادهآ سریع پس -  

هم برو بیرون که آماده بشم. تو ولی دیگه باشه -  

.باشه -  

 تمصور صدقه قربون و رفتم ینهآ جلوی منم و بیرون رفت بعد و

 جیغ؛ باز شد در هوی که تختم روی کردم پرت رو لباسم بعد و رفتم
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:کشیدم  

!بیرون برو جیغ - -   

!ببخشید ،باشه خوب خیلی :ارسالن  

 این یه جون خدا  پرتم، حواس همه این که سرم تو خاکوویی  

 هک من وگرنه ؛نزد در که ارسالن قصیرت خدا هب !ببخش رو دفعه

پوشیدم.می لباس روز هر مثل داشتم  

 رنهوگ داشتم زیری قلحدأ خداروشکر که انداختم ینهآ تو نگاه یه

.رفتمی سالمشونزده  این ابروی   

 یبمج تو انداختم... و خودکار ،تحریر وسایل ؛پوشیدم ور فرمم سریع

 و دمکشی خجالت سر از سردی عرق یه دیدنش با که اومدم بیرون و

 به رو، ومدا پشتم از که رفتم پایین هاپله از و انداختم پایین رو مهکل

:گفتم مامان  

حافظ.خدا فعالً مامان - -  

 نبودم خونه اومدی پس ؛بیرون رممی دو ساعت من حدیث: مامان

!نشو نگران  

.فظحاخدا فعالً باشه -  

 از ارسالن که بیرون زدم خونه از و کردم پام و امهکفش از بعد و

-طوس که نزدیم حرفی هیچ همدیگه با راه تو ؛میومد داشت پشتم
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:گفت راه ایه  

 دبای ؛خواممی رتمعذ امروز اتفاق بابت - -

شدم.می وارد  بعد ،زدممی در  

 مدهن بآ و افتادم پیش دقیقه چند یصحنه یاد زد ور حرف این تا

:گفتم و دادم قورت رو  

.شده که کاریِ -  

!راحت خیالت ؛نبود حواسم اصالً من -   

؟نزنیم حرف شهباردر دیگه شهمی -   

.باشه -   

.خوبه -  

نکرد؟ درد که جاییت خوابیدی؟ خوب -  

.بودم خوب ،نه -   

.خوبه -  

 توی باال و رسیدم دقیقه چند بعد و دادیم ادامهرو   راهمون بعد و

 مداو ارسالن که نشستم و کردم پیدا جا یه و رفتیم هامونکالس

:گفت و نشست پیشم  

 شههم خودم کنی، کاری نیست الزم - -

.دممی جواب رو  
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 عشرو و وردآ رو هابرگه خانوم و دادم تکون باشه معنی به رو مهکل

دیم.که بعد چند دقیقه تموم شد و بیرون اوم دادن جواب به کردیم   

.بود سخت چقدر اوف - -  

.دادم جواب من رو شههم حاال خوبه: ارسالن   

ها.؛ عجبنوشتم من کههاین مهم -  

.بده خودت رو یتبعد امتحان خوایمی اگهها؟ عجب -  

:گفتم پررویی با  

 که معلومه ؟کردی فکر پس چی - -

.دممی خودم  

؛ اومد معلم خانوم و شدم کالس داخل و شدم بلند جام از بعد و

 رو هابرگه معلم خانوم که بودم شده خیره سقف به طوریهمین

  آورد و گفت:

!کنید شروع - -  

 ؛ یا جد سادات!درشت شدچشم هام  که کردم برگه توی رو امکله

ان؟ من که اصالًها چیاین  

  .نیستم بلد

 هیچی که کردم فکر هاسوال به و کردم حفظ ور خودم خونسردی

 ،نیستش که مه ارسالن ؟کنم کارچی حاال جیغ نَرسید؛ ذهنم به
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 مزد زل سقف به کن! دوباره فکر کن، حفظ رو خودت آرامش حدیث

زدم: جیغ ایدفعه یه و ذهنم به خورد ایجرقه که  

.سوسکِ اینجا جیغ - -  

 از منم بیرون؛ پریدیم همگی و زدن جیغ هم اهدختر بقیه بعد و

:گفتم و رفتم ارسالن پیش و کردم استفاده تفرص  

کنی؟ کمکم بیای میشه گممی !جان ارسالن! خان ارسالن -  

!بنویس خودت دیگه نه -  

.دممی انجام بگی کاری هر خداوتر !کنممی خواهش ارسالن -  

هرکاری؟ -  

.هرکاری رهآ -  

.قبوله -  

:گفتمبهش  خوشحالی سر از که شدچی ونمنمید  

خیلی خیلی دوست دارم  - -  

تا ، هاچهب پیش رفتیم و کشیدم پشتم از و گرفتم ور دستش بعد و

 رفتم خانوم معلم گفت:

 سوسک یه از گنده خرس هایبچه - -

 سوسکی هیچ تو بیاین ترسید،می

!نیست  
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:گفت و  خنده زیر زد ارسالن بعد و  

 دبع حدیث، سر زیر شههم اینا بابا نه - -

 سوسک از نگفتی خانوم حدیث مه

ترسی؟می  

:گفتم رومآ  

 ؛کردیدنمی قهر الیعجناب اگه ،هه - -

 پا به قرش -شق همه این من نبود الزم

 ،ترسمنمی سوسک از من مه بعد؛ !کنم

 امبی شه پرت حواسشون بقیه خواستم

.الیعجناب پیش  

.محتاجی بهش گیمی که الیعجناب این: ارسالن  

:گفتم و کردم جور یه ور امهمچش بهش  

من چه. به - -  

.بای فعالً پس نیستی؛ محتاج من به دیگه خوب بله: ارسالن  

 وت به من بابا باشه خوب خیلی کنی،می قهر سریع چقدر تو اِ -

!مهمه خیلی امتحانم این که نرو خداوتر ولی ممحتاج   

؟نرفته یادت که قولمون باشه؛ خوب : خیلیارسالن   

بود؟ چی فقط ،بابا نه -  
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.کنی گوش گفتم هرچی کهاین: ارسالن  

.قبول باشه ایش، -  

 سرجای هرکی و بعد شدیم کالس وارد معلم خانوم اجازه با بعد و

 و دادیم و رو نوشت امتحانم برام جونم هم ارسالن و نشست خودش

:گفت ارسالن که شدیم خارج مدرسه از  

کنی؟ تشکر ازم خواینمی -  

.نکنه درد دستت ،چرا آ -   

.نیست قبول اینطوری -  

چطوری؟ پس -  

!کنی ماچ رو سرم بیای باید -  

.کنمنمی نه جیغ -   

 یبگ و هرکاری گفتی خودت کهچون ؛نداریم کنمنمی دیگه نه -

.دممی انجام   

...ولی -  

.نداریم ولی -   

.کنیمی استفادهءسو من از داری تو -  

 هرکاری گفتی خودت ؛کنمنمی ایاستفادهءسو هیچ مه نخیر -  

!بدی انجام باید ،گفتمکار مه االن ،مدمی انجام بگی  
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.بدم انجام دممی قول !بگو رو دیگه چیز یه خوب -   

.گفتم که کاریهمین نوچ -   

.بابا ای -   

 نوشته تبرا دیگه یکی بفهمه معلمت خانوم کنم کار یه یا کنیمی -

؟رو امتحانت  

بکنی؟ خوایمی چجوری وقتاون -  

 تونممی داریم؛ چیزههم مخفیمون اتاق توی ما که جایی اون از -

...و  بره بروتآ و بفهمه معلمت خانوم که کنم کاری   

 سری اون من بابا گفتم؛ رو حرف این کردم طیغل عجب خدا ای

 وخداتور خدایا خدا، ، اوفکردم اینکار رو بود خوشحالی سر از قبلیم

 نای از من میدونی که خودت وگرنه مجبورم؛ که میبینی ببخش!

 فقط باش! آروم حدیث .میاد بدم مامانم هم من حتی نکردم، کارها

 کنی سبو رو بری سرش کافیه میشه، فقط تموم و بعد اسدقیقه یه

 پام هایانگشت روی و بعد بری رو راهت یادامه راحت بعد و

 و مکرد کارم ارسالن و خودم به فحش تا هزار سختی به و وایستادم

 شد عشرو پشتم از ارسالن هایخنده که انداختم روپایین مکله بعد

 زنمشب برم میگه شیطونه خندید؛ یعنیمی بلند -بلند فقط که

 ویه که رفتممی راه تند -تند داشتم طوریبیاد، همین جا حالش

گفت: ارسالن   
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ام.هتشن من -   

؟بخ -  

ام.هتشن ،نداره بخ -   

؟چه من به -  

:گفت و جلوم اومد بعد و  

!بیاری بآ من برای باس شما خانوم؛ حدیث نداره دیگه خوب -  

؟بیارم بآ کجا  وسط این االن من -  

.نداره ربطی من به هگدی -   

!بخور خونه رسیدیم وایسا -   

ام.هتشن االن من نوچ -   

؟ایبچه تو مگه وا -  

:گفتم و وردمآ در و اداش بعد و  

 من مامانی» گهمی مامانش به داره دوسالشِ بگو انگار ام،هتشن من -

«خواممی بآ  

.خودمی مامان ؛منی مامان دیگه رهآ -   

.باشم تخسی یبچه همچین مامان خوامنمی من -  

:گفت و کرد گونههبچ ور صداش بعد و  

.دوبی این به بچه ؟چَال -  
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.خوبی خیلی رهآ -  

ام.هتسن من مامانی -  

.خونه رسیممی االن !وایسا دقیقه دو بچه -  

 رخداروشک یعنی خنده؛ زیر زد بلند بلند گفتم ور حرف این تا

.رفتمی برومآ وگرنه نبود هیچکس  

 شطرف که بود وردهدرآ و حرصم انقدر ؛کنهنمی بس که مه این اوف

 بالشدن ؛ انقدریدمدو دنبالش منم و ددوی که زنمشب خواستم رفتم

 ور صدام و زمین رو انداختم الکی خودم رو و اومد بند نفسم دویدم،

گفتم: آروم -آروم کردم؛ بلند  

ن..ا..ل...س....ار - -  

 روشکرخدا واقعاً ؛ یعنییددو و طرفم به برگشت سریع دیدم بعد که

میرسم. بازیگریم به راحت من و نبود کسی جااین که  

:گفت و رسید پیشم ارسالن  

؟خوبه حالت حدیث کردم؛ غلط - -  

:گفتم رومآ  

.بیام راه تونمنمی ؛نیست خوب حالم اصالً نه -  

.نداره عیب -  

:گفت و نشست پاهاش دوتا روی ؛من  به کرد ور پشتش بعد و  
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!کولم رو بیا  - -  

:گفتم و کردم بلند رو صدام  

؟!جانم -  

 مه دبع خلوت؛ که کوچه !دیگه کولم رو بیا ؟نبود بد حالت مگه -

.تونِهخون تر ور اون خونه چهارتا سه  

 کولش رو دفعه یه نداره عیب حاال هم رفتم، باد بر کالً  من بخ

ه.نداره، داره؟ نه ندار عیب که لباس روی از داره، لباس برم، بعد هم  

 دور رو امهدست و کولش روی رفتم و شدم بلند جام از سریع

:گفت و شد بلند ازجاش که انداختم گردنش  

ی؟کیلوی چند جانم مامان -  

.کیلوسی و نه  -  

؟!جدی -  

سنگینم؟ ؟چیه ،رهآ -  

 چولوکو مامان یه نداره عیب حاال سنگینی؛ کوچولو یه رهآ ولی نه -

.نداریم بیشتر که   

!بکشی رو داشتن مامان جورِ باید ،بله -بله -  

 جلوی هدقیق چند از ؛ بعدافتاد راه مه ارسالن و نگفتیم هیچی دیگه

 و دکر ور اون ور این گردنش که پایین اومدم کولش از رسیدیم؛ در
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 گفت:

.کمرم ننه خآ -   

 هداشت زور باید پسر، که واقعاً ؟نداری مه من زور تو یعنی ایش -

  باشه.

.دارم منم خوب -   

.باشه داشته جُربزه باید پسر -  

.دیگه دارم جربزه منم خوب -  

.گممی رو اهپسر ؟گممی رو تو من مگه -   

.هگدی پسرم منم ؟ماچی من مگه بخ -   

.حاال بخ -  

:گفت ارسالن که زدم رو در زنگ بعد و  

؟بیرونم من نگفت مامانت مگه -   

.اهگیمی راست خآ -   

 !داخل بریم که قفل اون تو بکن بیار در رو کلیدت حاال خوب -

.ماهخست حسابی  

؟ارسالن بگم چیز یه -  

!بگو -   

.ندارم کلید من راستش خوب -  
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:گفتمی داشت زبونش زیر رومآ ؛گفتم رو این تا  

  باش! رومآ ارسالن ،باش رومآ ارسالن  -

 داشتم زیرکی زیر طورهمین نگو؛ که بود گرفت ماهخند انقدر

:گفت حرص با که خندیدممی  

 خودت با کلید ریمی جا یه تو یعنی - -

بری؟نمی   

!ناهخون امیر و ارسالن کن شکر ت روخدا یعنی اوف -   

.نه -  

؟نه چی -   

.نامخفی اتاق اون توی نیستن؛ خونه -  

:گفت داد با گفتم رو این تا  

؟هستی دختری چه تو خهآ -  

؟کنم کار چی من بخ -   

!بخند من خوردن حرص به بشین فقط هیچی -  

 ینا مثل ارسالن که نگفتم هیچی وخیمِ اوضاع دیدم هگدی بعد و

 خدا ؛ ایکرد باز و در و در طرف اون پرید و رفت باال در از اهقهرمان

 من عاشق حدأقل یکیش آفریدیمی زیاد بشرها این از کاشکی

شد؛ لعنتی جذاب!می  



 

 

 WWW.98IA3.IR 106 کاربر نودهشتیا حدیث محمدی – مجنونسه 
 

:گفت که اومد خودم به صداش با  

 بغلت بیام یا ؟داخل بیای خواینمی - -

؟تو ببرمت کنم  

:گفتم خنده با  

.کنیمی تو حاال کهه ن - -  

:گفت و شد قرمز صورتش ؛ گفتم رو این تا  

؟ندی جواب بار یه برای فقط شهمی - -  

 زیچی با که رفتیم خونه داخل و گذاشتم دهنم روی و دستم بعد و

:گفت ارسالن  دیدیم که  

!وایسا پشتم بیا حدیث - -  

:گفت امیر که وایسادم پشتش رفتم بعد و  

!کنید ول ور من ؛کنید فرار خداورو ت - -  

!شو خفه امیر: ارسالن  

 ترس با ؛بودش بسته نابط با یکی و بود نشسته صندلی روی امیر

:گفتم  

کرده؟ ور کاراین کی امیر - -  

:اومد امین صدای که بود موقع همین   

.بنده: امین  
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چرا؟ تو امین ؟چی - -  

و... خوب نه؟ پسره خوردید امین: جا  

ولی از تو بعید بود. -   

کردی؟ ور کار این چرا :ارسالن  

-بی نیببی نیستی من جای که تو ؛اینام مامان منافع طرخا به :امین

.دردیِ چه پولی  

.نبود مهم برات اهچیز این که تو ولی: ارسالن   

.کنیمی فکر اینجوری تو: امین  

 هب برگردی تونینمی دیگه ؛بفهمن اهاون اگه دونی: میارسالن

<زندگیت  

.انهحرف این از ترمهم اینام مامان ولی دونممی ره: آامین  

بکشی؟ رو ما ؟کنی کارچی خوایمی حاال: ارسالن  

.کنیمی کاری تو ؛کنمنمی کاری من: امین  

؟کاری: چه ارسالن  

 فنگت با ؛اریبذ زنده رو یکیشون باید امیر و حدیث بین از: امین

.بکشی رو یکیشون  

کنی؟می کارچی داری دونیمی امین: ارسالن  

انقدر حرف نزن و ؛ حاال هم نبودم نمطمئ انقدر موقع هیچ: امین
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 یکی رو انتخاب کن!

.باشه ب،خ : خیلیارسالن  

:گفت دقیقه چنداز  بعد و  

!حدیث - -   

چی؟: امین  

.بکشم خواممی ور حدیث: ارسالن  

نی؟: مطمئامین  

.ره: آارسالن  

 من یعنی !بهت لعنت گرفت؛ رو گلوم بغض ارسالن هایحرف با

 راچندارم؟  اهمیت براش انسان یه اندازه من یعنی؟  ارزشمبی انقدر

 این عاشق که منم ،سوزهمی خودم حال به دلم ان؟اینطوری اهپسر

 خانوم حدیث خهآ دارم، دوسش همه این که منم ؛شدم احساسبی

اول هم  از؟ بمیره ارهمیذ تو طرخا به ور دوستش اون ؟کاری کجای

تم ؟ نتونسارزشمبی انقدر من یعنی خدایا ،متنفره ازم بود معلوم

بود م و زدم زیر گریه، این حق من نبود، حق من نتحمل کنبغضم و 

 نویسنده داشتم که بمیر، من هنوز خیلی آرزوها داشتم؛ دوست

قاش بشم، ن نمیتونم؛ دیگه نمیتونم دیگه حاال ولی بشم، نقاش بشم

 نویسنده بشم.
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!بکش رو حدیث و بگیر ور تفنگ این بیا: امین  

: گفت ؛ شد من به رو ارسالن بعد و  

!لطفاً ببخش رو  من - -  

 و شمب زمین پخش اهفیلم این مثل ؛بمیرم که بودم منتظر بعد و

 و مخش با ارسالن و خنده زیر زدن امیر و امین و نشد که بباره خون

:گفت تعجب و عصبانیت  

شد؟چی االن - -  

.هستید مخفی دوربین جلوی شما: امیر  

:گفت و خنده زیر زد امین ؛گفت رو این تا  

 سر زیر شاههم !ببخش ور من داداش - -

.بود امیر همین  

:گفت و زد داد عصبانیت با و غرید مه به و شهادندون ارسالن  

 شوخی همچین که کردید غلط شما - -

.کردید رو مسخره  

 باهتون رهذ یه فقط خواستیم !باش رومآ خداو روت داداش: امین

.کنیم شوخی  

:گفتم ؛بودم شده خارج شوک از تازه که من  

.ایدمسخره خیلی - -  
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.نکردی انتخاب و من گرم دمت ارسالن واقعاً ولی: امیر   

؟بده نجات رو غریبه دختر یه کنِ ول ور دوستش دمآ دیگه رهآ -  

  تختم روی رو خودم و رفتم اتاقم تو باال و کردم بدو -بدو بعد و

.کردم پرت  

ارسالن بانز از   

 امیر و امین به رو و گرفت رو جلوم خون حدیث ایهاشک دیدن با

:زدم داد  

 حدیث ؟کشیدنمی خجالت سنتون از - -

.کردید ناراحت ور  

 ؛گهدی بود شوخی خوب ولی بود اشتباه ما کار داداش راستش: امین

 رو اون گفتی که شد ناراحت تو دست از حدیث مه بعد حاال

.بکشیش خوایمی  

.داشتم دلیل کارم اون برای من: ارسالن  

؟دلیلی چه: امیر  

.بدم توضیح هاهبامز شما به دونمنمی مه الزم :ارسالن  

 ویر دیدم که کردمباز ور حدیث اتاق در و رفتم باال هاپله از بعد و

؛ پیشش رفتم و موهاش رو کنهمی هق -هق داره و افتاده تخت

 نوازش کردم و گفتم:
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!نکن گریه ببین - -  

:گفت  گریه با و کرد فین -فین شهاگرفت صدای با که  

؟مهم تو هواس مگه - -  

:گفتم و کردم پاک رو اشهاشک  دستم با  

.مهم که معلومه - -  

:گفت جیغی با که  

 بودم مهم اگه چون نیست؛ مهم نخیر - -

.کشتینمی ور من  

:گفتم ملیحی لبخند با  

؟قشنگم مردی االن مگه تو -  

-ی؛ یعنی من انقدر بنبود شوخی یه این اگه مردممی که باالخره -

 ارزشم؟

.داشتم دلیل کارم برای من عزیزم ببین -  

 ونا از ؛ توبدی نجات رو دوستت کهاین جز نداشتی دلیلی هیچ -

 زده چیزی چه نبود معلوم روز هم چند این با من بد بودی، اول هم 

شدی. خوب همه این که بودی  

 !دمرمی امیر کردممی انتخاب رو امیر من اگه خانوم حدیث ببین -

 ونیتنمی سالگیهجده  تا و داری جادو تو که چون مردینمی تو ولی
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میمیری. معمولی مردم مثل سالگی هجده از بعد ولی بمیری  

؟واقعاً -  

.عزیزم رهآ -  

!ببخشید -  

چرا؟ -  

.کردم قضاوتت زود کهاین -   

.کردمی رو قضاوت این بود تو جای هرکی ؛نداره عیب -  

؟کنم بغلت میشه -   

.رهآ -  

:گفت و شد خارج بغلم از و کردم لشبغ بعد و  

 فکر ان؛عوضی خیلی نفر دو اون - -

، بکنه اهکار این از مه امین کردمنمی

  شیطون میگه...

:گفتم و بردم صورتش سمت به رو مهاشار انگشت و خندیدم  

؟کوچولو خانوم کنی کارچی خوایمی اوو -  

!بیار ور گوشت در -  

؟کوچولو خانوم بگم چیز یه -  

!گوریلِ قاآ بفرما -   
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 رد خوایمی که هستش ایدیگه کس دونفر ما از غیر به بنظرت -

کنی؟ صحبت گوشی  

؟دونینمی مگه تو گوریلِ قاآ -  

:گفتم که بگه ور شهادام خواستمی  

و؟ر چی -  

.کردن یکی به دست امیر و امین با که داره هاییاجنه جااین -  

کوچولو؟ خانوم واقعاً -  

.گوریلِ قاآ بله -  

.نداریم جانی امنیت جاهیچ که ما پس وای -  

؟گوریلِ قاآ چرا -  

.میان باهامون هااجنه بریم ما هرجا کوچولو خانوم خهآ -  

کنیم؟ کارچی گوریلِ قاآ وای -  

.باشی بغلم همیشه تو که کنیممی رو کار این -  

:گفت تعجب با و کرد جوری یه رو مرواردیش ایهمچش  

؟اینطوری چی؟ - -  

 داد سرش و صورتم رو اومد شاههم که کرد ایسهعط یه بعد که

:گفتم ؛زدم  

 بگیر رو عملیت دماغ اون جلوی خهآ - -
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اِ هگدی  

:گفت ،خنده زیر زد بعد و  

 دماغ ما گوریلِ قاآ خوایب ور  راستش - -

 رو دماغمون جلوی نمیتونیم هاعملی

.بگیریم  

 پوییشام یه با و رفتم یشدستشوی طرف به و دادم بهش فحش یه

 حدیث دیدم که بیرون اومدم و شستم رو صورتم بود جااون که

 لومج پرید حدیث کردم؛ رو باز در تا و رفتم درش طرف نیست، به

کشیدم. جیغی یه که   

.بدید سکته رو من امروز خوایدمی تا سه شما یعنی: ارسالن  

:گفت ؛خندیدمی داشت که طورهمین  

.دیترسی وقتی بود باحال تهقیاف خیلی خدایی ولی حاال، خوب -  

شماها. دست از مردم کردم سکته من که آخر ایش -  

 بهخو ؛ حاالدیگه بود شوخی یه خوب مه بعد ،خدانکنه کهاین اول -

نکردم.      امیر و امین مثل شوخی   

!بکن بیا خداتورو  نه -  

 شستمن مبل روی و رفتم پشتش از نم؛ مرفت پایین و خندید بعد و

:گفتم و  
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.ریممی دیگه ساعت نیم - -  

.جونخآ جیغ: حدیث  

:گفت و کرد اهخبرنگار مثل ور صداش بعد و  

 ن؛ ایاهخالفکار گریز و تعقیب در امین و ارسالن و امیر و حدیث -

ت؛ اس خظر در نفر چهار جون نیست، چون الکی و گریز تعقیب یک

برند؟آیا آنها جان سالم به در می  

:گفتم و شدم بلند جام از  

 هایشوخیسر  از دست هاان یاآ - -

؟دارنمیبر ناشمسخره  

:تگفو  گرفت دهنش جلوی و کرد مشت رو شهادست امیر بعد که  

 را گندشان اخالق توانندمی هانآ یاآ - -

؟کنند تحمل  

: گفتم و زدم حال ضد همیشه مثل منم بعد و  

 مادهآ بریم پاشید ؛بسه خوب خیلی - -

!جاسوسی برای بریم که شیمب  

 امونهموچش و گرفتیم رو امونهدست و شدیم جمع هم دور بعد و

:گفتم امین به رو و رفتیم مخفی اتاق به و بستیم رو  

 و پشت جااین مونیمی تو امین - -
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ه ما سریع ب شد چیزی اگه که کامپیوتر

  خبر بدی.

ه!بد نشون رو هستن هااون که جایی ینقشه راستی، اوکی: امین  

 ینام که کردم نگاه دقت با و وردآ که زد رو کلید تا چند یه بعد و

:دادن توضیح به کرد شروع  

 بیشتر در یه اهاین ببین داداش - -

!ندارن  

بریم؟ چجوری پس: ارسالن  

.دونم: نمیامین  

:گفت ،زد جیغ حدیث که بودیم فکر تو مونههم طوریهمین  

.فهمیدم - -  

:پرسیدم تعجب با  

و؟ر چی -  

.هگدی رو بریم چجوری که همین -  

چجوری؟ خوب ،هانآ -  

چیه؟ توننظر چهره، یرتغی یه با -  

.نیست بد ،خوبه: امیر  

چجوری؟ وقتاون: ارسالن  
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 رامب مامانم و بیکارم و تنهام خونه تو که جاییاون از من ببین   -

  .ریمیگ وسایل و گیس کاله از پر توش دارم اتاق یه من ارهنمیذ کم

!خوبه: ارسالن   

، خیلی خوب ما رو ببر اون اتاق!گرم مامانت : دمامیر  

.باشه: دیثح  

  ههمدیگ ایهدست و شدیم جمع هم دور حدیث و امیر و من بعد و

 رگشتیمب قبلیمون سرجای و بستیم رو امونهمچش بعد و گرفتیم رو

:گفت حدیث که  

 جاونا توی که اتاق یه سالن خرآ بعد !باال سالن بریم بیاید بخ -

.هست بخوایم هرچی  

.اوکی -  

 در ثحدی و شدیم سالن اتاق خرینآ وارد و رفتیم باال هاپله از بعد و

:گفت و کرد باز برامون رو   

!بفرمایید - -  

:گفت که شدیم اتاق داخل مه ما  

 چهره یرتغ اول دخوامی کی خوب - -

؟بده   

.بدیم یرتغ رو ارسالن اول بنظرم: امیر  
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!بشین اینجا بیا ارسالن ،باشه: حدیث  

 رفریف مو گیس کاله یه برام که نشستم صندلی روی رفتم بعد و

:گفت و گذاشت  سرم روی و وردآ  

؟چطوره -  

ست.نی بد ،خوبه هی -  

؟!نه یا شده خوب ارسالن ببین بیا امیر -  

:گفت ؛اومد طرفم به امیر بعد که  

 ولی نذاشتی گیس کاله یه شههم - -

.کرده یریتغ چه  

؟خوبه یعنی پس: حدیث  

.عالیه رهآ - -   

.خوب : خیلیحدیث  

 عشرو و برداشت رو بود مداد هشبی که چیزی یه جلوم اومد بعد و

لذت  و شدم خیره بهش تمام لذت با منم که رفتن ور صورتم با کرد

 فهمید من دوستش دارم خوب! ووییشد میبردم؛ کاشکی میمی

 رپس اون ای که با همدیگه ازدواج کنیم! واقعاً فکر کن اون لحظه

 اگر گرفته؟ هی رو خانومم حدیث چشم و بهتره من از که کیه

میارم. در رو روزگارش از دَمار نرسه بهش دستم   
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:گفت که اومد حدیث صدای که بود موقع همین  

!ببر چپ طرف به رو صورتت ارسالن -  

.خوشگله خانوم چشم -   

هن؟ -  

.کوچولو خانوم چشم که هاین منظورم چیزه -  

:گفت تعجب با گفتم و این تا  

؟گوریلِ آقا -  

؟جانم -  

خالفکارِ؟ بجیمآ گممی -  

چطور؟ -  

؟بود اهخالفکار پیش نگفتید مگه خهآ -  

.شاید، نمیدونم آ -  

داره؟ آبجی ونهمید کهاین یعنی من، بودن از بجیمآ گممی -  

.دونمنمی -  

؟گوریلِ اآق -  

؟بله -  

؟دونیمی و چی بگی میشه -  

:گفتم خنده با که  
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.ونمنمید - -  

:گفت و شد کفری که  

.ونمدنمی ،نمیدونم! بابا ای - -  

:گفت و شد امیر به رو بعد و  

کار ارسالن تموم شد. !بشین بیا تو امیر -  

!زود چه : اِارسالن  

.میشه همین ؛باشم منگریمور  وقتی دیگه بله: حدیث  

.بله، بله: ارسالن  

.کنهمی خودش از مه تعریف چه: امیر  

؟نکنم گریمت خوایمی ؟داری مشکل: حدیث  

.مجبورم ،نمیشه حیف ولی دارم که مشکل: امیر  

 جااین بیا ،نزن دست وسایلم اون به ؛نزن زیادی حرف پس: حدیث

!بشین  

.اوکی: امیر  

؟میاری چیزی گیسی کاله یه ارسالن: حدیث  

.باشه: ارسالن  

 و شتمبردا گیس کاله هی ؛رفتم شهاگیس کاله کمد طرف به بعد و

:گفت که بردم براش  
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!بیار دیگه زچی یه ؛نیست امیر یکله اندازه این آ -  

.باشه -  

:گفت که بردم ساده گیس کاله یه  

.خوبه این آ -  

.اوکی -  

!شو من به رو امیر: حدیث  

 ؛نیاورد طاقت دلم زنهمی امیر صورت به دست داره حدیث دیدم

: گفتم  

.کنی گریمرو  امیر خوادنمی آ - -  

؟چرا: حدیث  

.دیگه کنی مگری خوادنمی - -  

اِ.ابلوت خیلی امیر قیافه ،شه: نمیحدیث  

!کنممی گریم ور صورتش خودم بده پس: ارسالن   

؟بلدی تو : مگهحدیث  

.کنممی کاریش یه: ارسالن  

؟نمکمی کاریش یه کهاِ تو آزمایشگاهیِ موش من صورت مگه وا: امیر  

!بده رو مداد اون حدیث موقوف؛ زیادی حرف: ارسالن  

:گفت و دستم به داد ور مداد جلو اومد بعد و  
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.گوریلِ قاآ باشی موفق - -  

 و چرت یه صورتش رو و رفتم امیر طرف به ؛نگفتم بهش یهیچ

 ودشخ و شد دنبل جاش از امیر که شد تموم گفتم و کشیدم پرتی

:گفت و کرد نگاه ینهآ توی ور  

.مدآ خوشمان نه - -  

:گفت و دکر نگاه امیر صورت طرف به حدیث بعد و  

.کردی گریم خوب خیلی !فرینآ - -  

.بلدیم چیزی یه مه ما خرهباال هگدی: ارسالن  

.خوبه -خوبه: امیر  

!امین پیش بریم ؛خوب : خیلیارسالن  

:گفتم  که بریم افتادیم راه بعد و  

 گریم ور خودت خواینمی تو حدیث - -

 کنی؟

؛ خوب من که نبود حواسمون اصالً اهگفتی راست خ: آحدیث

کار کنیم؟گریم کنم، چینمیتونم خودم و   

.نمیدونم: امیر   

.نمکمی من: ارسالن  

؟: واقعاًحدیث  
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.بیرون بره امیر این کهاین شرط به ولی: آره ارسالن   

.قبوله: حدیث  

.رسهمی من به فقط زورتون دیگه خوبه: امیر  

!بیرون برو: ارسالن  

.بای گود ؛خوب : خیلیامیر  

؛ به نشست صندلی روی رفت مه حدیث و رفت بیرون  بعد و

  طرفش رفتم و گفتم:

کجاست؟ اتهرایشیآ وسایل -  

چطور؟ -  

؟کنم گریمت نمیخوای مگه -   

.اونجاست هان،آ -   

 رو هارایشیآ وسایل و رفتم کمد طرف به و شدم بلند جام از بعد و 

 دقیق که دختر این کردن رایشآ به کردم شروع ؛وردمدرآ توش از

من! بود، باربی هاباربی مثل  

 یثحد به رو ؛چیزی یه به خورد دستم که زدم لب برق یه براش اول

:گفتم  

چیه؟ این -  

.میکشن باهاش چشم خط -  
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میکشن؟ صورت کجای اوکی؛ -  

.دیگه دمآ ایهمچش کنار -  

؟بدی نشونم دونه یه میشه میگم اوکی؛ -  

:گفت ؛خندید بعد که  

.میاره برات گوگل بزنی -  

.اوکی -  

 زیچی یه همون روی از منم و ردآو چیز تا چند یه که گوگل تو زدم

:گفتم و شد دستگیرم  

!ببند رو اتهمچش -   

.اوکی -  

 و شد خارج امهدست از کنترل  که  شدچی نمیدونم دقیقه یه

:گفت  

میکنی؟ کارچی داری -  

.هیچی -  

 و بهش ؟ بیخیالنداد انجام العملیعکس هیچ چرا دختر این وا

 براش چشم خط به کردم شروع و گذاشتم صورتش روی و دستم

گفت: که کشیدن  

.ستمب رو امهمچش که انقدر شدم خسته ؟بکشی کنی شروع میشه -  
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.میکشم دارم برات من حدیث -  

؟نکردم احساس هیچی چرا پس -  

نی؟مطمئ -  

.رهآ -  

 چیهی دیگه چرا پس؛ کردی تموم رو مریضیت که تو؟ چی یعنی -

نمیکنی؟ حس  

.نمیدونم -  

!امیر و امین پیش بریم وپاش خوب؛ خیلی -  

.نکردی تموم رو صورتم گریم هنوز که تو -  

ت.تر حس المسهفعالً واجب -  

خیلی خوب. -  

-مچش و گرفتیم رو ههمدیگ ایهدست و شد بلند جاش از بعد و

ید، ؛ تا امین حدیث رو درفتیم مخفی اتاق توی و بستیم رو امونه

 گفت: 

یه چشمش چرا اینجوریه؟ حدیث  - -

ش نداره.خط چشم داره، یکی دیگه  

!تره خوشگل تو از هست هرچی: ارسالن   

خوبی؟ ارسالن: حدیث  
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.نه: ارسالن   

.دادم دست از رو مالمسه حس من امین راستی همون،: حدیث  

چی؟: امین  

.ندارم هالمس حس: حدیث  

چطور؟: امین  

.مکنی کارچی ور حدیث کهه این مهم ؛نیست مهم چطورش: ارسالن  

ش رو از اصالً چجوری حس المسه - -

 دست داده؟            

 هب که کردممی مرور رو خاطرات و کردممی فکر داشتم طوری همین

و  گفتم:   خورد ایجرقه ذهنم  

شدی؟ مریض خوردی و بستنی هیادت حدیث -  

.رهآ -   

؟گرفتی کجا از رو بستنی -  

.کوچه سر مغازه از -  

داری؟ رو بستنی جلد -  

.شغالیآ دبس تو انداختم ؛نمیدونم -  

اً.احیان نیست این: امیر   

.بود همین جلدش یادمِ چرا -   
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؟میکنه کارچی اینجا جلدش وقتاون :امین  

.دیگه خوردیم اینجا اومدیم ما خوب:امیر  

نکردی؟ جمع تو وقتاون: امین  

.نه: امیر  

.کردم جمع گفتی ؛کردی جمع گفتم بهت من اونوقت: امین   

.بود لحتیمص دروغ یه فقط: امیر  

.تو دست از اوف: امین   

 اهمیت بودن تمیز به همه این که امین گرم دمت : واقعاًحدیث

.میدی  

.میدم اهمیت منم خوب: ارسالن   

 خیلی میدن اهمیت تمیزی به که پسرایی این واقعاً ره: آحدیث

!امهپسر ایهشخصیت این عاشق من جنتلمنن،  

.میدم اهمیت خیلی تمیزی به منم ره: آارسالن  

:گفت و کرد ایخنده تک یه امین بعد و  

 بستنی پوست چی هواس حاال خوب - -

خواستی؟ رو  

 کردممی فکر من ؛شد شروع بستنی اون از چیزهمه خوب: ارسالن

 ش همالمسه حدیث حاال ولی جادوش اطرخ به شده مریض حدیث
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.بستنی طرخا به پس داده دست از  

...یعنی -  

.ریختن چیز بستنیت توی اهاون یعنی ره: آارسالن  

:گفت نامی که اومد صدایی که بود موقع همین  

 ریعس امیر اتاقِ، تلفن زنگ صدای ! اینکنید سکوت دقیقه یه -

 بیارش!

:گفت ؛برداشت امین و داد امین به و وردآ کمد توی از امیر بعد و  

 ؟میخواید چی دختر این جون از، الو - -

شما ما تحویلش نمیدیم؛ یعنی چی؟ 

چه غلطی کردید؟ االن دارو پیش 

  شماست؟ الو؟ الو؟

: گفتم که زمین کرد پرت رو گوشی بعد و  

شده؟چی امین - -  

 مال رو اون جادوی داریم و کردیم مسوم رو حدیث ما میگن: امین

.میمیره نیاریدش اگه ؛میکنیمش خودمون   

؟ِهمم براشون من مردن مگه ؛گفتن ما به که خنگن چقدر وا: حدیث  

.خیلی: امیر  

دیث ؟ بهتر بود حکردیممی کارچی باید حاال بودم؛ کرده کپ خیلی



 

 

 WWW.98IA3.IR 129 کاربر نودهشتیا حدیث محمدی – مجنونسه 
 

 ؟ اگه...ها ببریم، ولی اگه کلکی توی کارشون باشه چیرو پیش اون

ی اصالً کدوم آدمی رو دیدی که این کار رو بکنه؟ پس حتماً کلک

 توی کارشونِ که به ما هشدار دادن.

کنیم؟ کارچی ارسالن: امین  

.نمیدونم: ارسالن  

: گفتم و زدم بشکنی یه بعد و  

 رد سر کارشون از و میریم اقامتگاهشون وارد مخفیانه تا سه ما  -

 رو هامون لباس نبود، کارشون تو کلکی که دیدیم اگه  ؛میاریم

.همیش چی ببنیم تا میدیم تحویل رو خودمون  م،میکنی عوض  

:گفت بغض با حدیث که بود موقع همین  

چی؟ بود کارشون توی کلکی اگه - -   

.کنممی خوبت خودم وقتاون: ارسالن   

چجوری؟ خه: آحدیث  

 لتو وقتهیچ تا سه ما !ببین و من حدیث داری؟ کارچی تو: ارسالن

؟فهمیدی ،کنیمنمی  

.ره: آحدیث   

!رفیط من با که نکن رو الکی ایهچیز فکر مه هدیگ ،خوبه: ارسالن  

:گفت و خندید بعد و  
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.هستید شما که خوبه چقدر باشه، - -  

.گرم پشتت کالً اصالً ؛هستم من که مخصوصاً: امیر  

:گفت و کرد ایخنده تک امین  

.تو مخصوصاً رهآ - -   

؟مِاچ من مگه وا: امیر  

.منِ از مشکل ؛نیست هیچیت:امین  

.نداریم کردن کل -کل وقت !کنید بس: ارسالن  

کنیم؟ کار چی االن ارسالن: حدیث  

.ریممی جااون به: ارسالن  

کجا؟: حدیث  

.جنگلِ وسط که اهاون قرارگاه: ارسالن   

؟خوب بریم چجوری هان،: آحدیث  

.بشیم هواپیما سوار باید: ارسالن   

؟هواپیمامون کو خه: آحدیث   

.هواپیماتون هااین: امین   

 با یک آخه ؟سرکار می زارید دارید و من یا گرفته شوخیتون: حدیث

میره؟ جایی بازی اسباب هواپیمای   

کجاست؟ تون حیاط: امین  
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.که نداریم حیاط: حدیث   

؟کنیم کارچی پس: امین  

.کرد میشه کاری یه آ: امیر   

کار؟چی: امین  

.کنیم چیز رو هواپیما این پشتیشون کوچه توی کهاین: امیر   

؟چیز: حدیث  

ست.نی یادم ور اسمش خوب : خیلیامیر  

.اوکی: حدیث  

!ببر پشتیتون کوچه اون به رو ما امیر: ارسالن  

!بیاید دنبالم ب،خ : خیلیامیر  

 و گفتمی که جایینهمو برد ؛ ما رورفتیم دنبالش همگی بعد و

نبود. هیچکس   

 واقعی هواپیما یه به که زمین انداخت شتاب با رو هواپیما امین

نده که بعد امین با خ شدمی جا نفر دو توش فقط ولی شد تبدیل

 گفت:

.نداره جا بیشتر نفر دو کهاین مثل خوب -   

؟کنیم کارچی حاال: امیر  

.ریممی حدیث و من ،کار هیچ: ارسالن  
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 شمب مادهآ کنم جمع رو وسایلم من کنید صبر فقط اوکی،: حدیث

!دبع   

؟شیب مادآ که بری مهمونی میخوای مگه تو االن: ارسالن  

 مبپوش چیزی شالی یه باید که باالخره ؟رهاد ربطی چه: حدیث

.بشم خوشگل  

!بریم بیا خداوروت فقط هستی خوشگل طوریهمین: ارسالن   

.نوچ: حدیث  

 سگ هایمچش به و وایسادم روشهروب و رفتم سمتش به بعد که

:گفتم و کردم نگاه  دارش  

 شیمی آماده ایدقیقه پنج میری - -

!میای  

.قبوله: حدیث  

حدیث بانز از  

 ارسالن برای و خودم تا کردم باز ور کمدم در و رفتم باال سریع

 تنها باهاش دارم باراولین یبرا چون ببام چشش به تا کنم خوشگل

 ایدب کار اولین خوبآ  !بده قر وسط بیا ههوو رم،می جنگ به و جا یه

 هانگآه برنامه داخل و رفتم گوشیم طرف بهبزاریم؛  شاد هنگآ یه

د چقدر دلبر شدی از تی ام بکس رو گذاشتم و بع نگآه ، رفتم
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-کردم؛ آهنگ هم میطور که کارهام رو میدستشویی رفتم و همون

  خوندم.

باال دی می و موهات که اینجوری شدی دلبر چقدر  

حاال شدی خواستم می که همونی شدی بهتر چقدر  

.توام جوری بد خوامت می  

:تگف که اومد ارسالن کلفتِ صدای ؛خوندممی داشتم که طورهمون  

 و لب اگه -اگه ،میشم مجنون دارم من یاال -یاال منی مال بگو  -

.شممی درمون مریضتم ندارواَ مثل لبات ،میشم ممنون بدی  

:گفتم و کردم بلند رو صدام  

!اومدی؟ کی تو سادات جد یا -  

!دیگه بریم شوهمادآ ،ستنی گول وقت -  

.نشستم که بیکار ؛خوب خیلی -  

.وایسادی، شستینَ بیکار -  

!هه -هه -  

!پایین دیگه دقیقه پنج ههو، -  

:گفتم، وردمآ در ور اداش ؛رفتمی داشت که طورهمین  

 سمهرئی انگار پایین دیگه دقیقه پنج - -

.بدم گوش باید گفت چیهر  
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 خوب تردخ یه مثل و وایساد قلبم که برگشت سریع ؛گفتم و این تا

:گفتم  

.پایینم دیگه دقیقه پنج اوکی - -  

 گهدی که کردم قفل رو در و رفتم پشتش از سریع و رفت بعد که

 ایدب ،نداره که شعور مهبچ آخه ؛نیاد هوی اتاقم داخل قبل دفعه مثل

 مبچه دشمن سر تو خاک نه سرش؛ عه تو داد، خاک یادش ادب

 بار اولین برا بپوشم؟ چی رو ولش!  هاحرف این خوب داره اِ ، گناه

،بپوشمچی که بودم مونده   

 گلخوش خودم من ،شلوارلی یه با پوشممی هودی یه بابا کن ولش

.بله ،هستم  

 یادامه و نشستم ینهآ جلوی رفتم ؛پوشیدم رو امهلباس کهاین بعد

 سیک قلحدأ تا کشیدم ور بود کشیده برام ارسالن که چشمی خط

 ملهح بهم کسی اگه که ضروری وسایل سریع و بعد نکنه ماهمسخر

 ات چند و میسوزه طرف، تو چشم بزنی که گذاشتم؛ اسپری کنه

دارن. کارایی خیلی که دیگه چیزه  

؛ دارم کم اهچیز خیلی وا دیدم که کردم درست ینهآ جلوی و خودم

 شال کهاین جایبه و کردم پیدا رو دار سفیدم لبه کاله سختی به

 رو ولیممنگ جینگیلی پشتی لهوک بعد و گذاشتم و اون کنم، سر

 تو چپوندم هم ضروری لباس یه و کردم دست رو ساعتم و برداشتم
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 اشتهد نو لباس دادیم تحویل رو خودمون اگه اینکه برای اگه کیفم؛

 ردمکباز  رو در و رفتم اتاق در طرف به و  زدم رو معینک بعد و باشم

، بعد بود زده زل بهم جوریهمین که شدم رو روبه ارسالن با که

گفتم:چند دقیقه   

.موهوا - -  

:گفت میگن چی حالت این به ونمدنمی که یچیز با مه اون که  

!بریم بیا ،چیزه -  

.اوکی -  

 هواپیما پیش دوباره و رفتم پشتش از و کردم ماهکول و کیفم بعد و

، شدینم جا بیشتر نفر دو توش ولی بود بزرگی هواپیمای؛ رفتیم

 رو مشغول ذهنم سوالی یه بودم زده زل هواپیما به که طورهمین

فتم:رو به ارسالن گ کرد؛ کی قرار بود هواپیما رو به پرواز در بیاره؟  

بیاره؟ در پرواز به رو هواپیما قراره کی ارسالن -  

.من -  

بلدی؟ مگه تو -  

.اهگرفتی کم دستم ور من بلدم؛ که بله -  

همه  ؛خوفه پسر این چقدر دالم گناه نشم من فداش دخترِ اون یعنی

 دمخو به ارسالن با صدای س، اوف کیه که عاشقش نشه خوب؟کاره
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گفت: که اومدم  

!شو سوار خوشگله هی - -  

، آخه دش درست بنباتآ کارخونه دلم تو بگو انگار ؛زد ور حرف این تا

 من از قند بدم میاد، برای همین آبنبات درست شد.

:گفتم ناز خیلی  

اوکی. - -  

 طرف ؛ بهشمب سوار نمیتونم دیدم که رفتم هواپیما طرف به بعد و

 طورنهمی ارسالن و نیستن امین و امیر و دیدم که برگشتم ارسالن

گفتم: بهش عصبانیت ، باخنده می ریز -ریز و زده زل من به  

؟کنم کارچی ؛ شمب سوار نمیتونم بخو چیه؟ ها -  

؟کنم کمکت خوایمی   - 

.بلدم خودم نخیر - -  

 ورز بار ؛ دو سهنشد شمب سوار و برم باال که  زدم زور دوباره بعد و

 به حرص باکرد؛ می نگاه رو من خندیدمی فقط ارسالن و زدم

گفتم: و برگشتم طرفش  

!کن کمکم بیا ،خوب خیلی - -  

، ردک بلند جام از بده خبر من به کهاین بدون و طرفم اومد بعد که

هواپیما. توی گذاشت  
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 مه اون که نگفتم هیچی و کردم نگاه رو روروبه بهش تفاوتبی

 جیبم تو ور دستمرفت؛  ور هواپیما هایدکمه با و نگفت هیچی

:گفتم و کشیدم جیغی یه و نیست گوشیم دیدم که کردم  

؟کنم کارچی ؛نیست گوشیم -  

!کن نگاه و من -   

 یمگوش برم شمب پیاده میخوام من داره؟ فایده چه تو کردن نگاه -

.بیارم رو  

؟پایین بری بلدی -  

.رهآ -  

!برو بخ ،خوبه -   

.باشه -  

  که مگفت خیآ یه و سقف به خورد مهکل که شدم بلند جام از بعد و

:گفت و خندید بهم شعوربی  

...دیگه ولی کوچولواِ  قدت کهاین با -  

.ایش -  

 رو پام خواستم که کردم باز رو هواپیما در و کردم خم ور خودم

!ترسممی ارتفاع از منم و داره ارتفاعی چه دیدم که بزارم پایین  

؟پایین نمیری چرا ؟چیه -  
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.ترسممی ارتفاع از کهچون -  

؟یایب باالها -باال اون من با خوایمی وقتاون ترسیمی ارتفاع از تو -  

.مجبورم؟ کنم کارچی بخ -  

.اوف -  

.دهجامون گوشیم که کنم اوف باید من ؟نیمیک اوف چرا االن تو -  

.میارم رممی خودم وایسا -   

.میارمش خودم پایین بیار جااین از ور من نمیخواد نه -  

؟پایین بری خوایمی چجوری جااین از االن تو میارمش؛  رممی -  

.میارم رو گوشیم خودم ولی دونمنمی -  

؟لجبازی انقدر چرا تو وای -   

.بیارم رو گوشیم میخوام خودم فقط نیستم لجباز -  

.کنم کارچی باید ببینم وایسا یقهقد یه خوب خیلی -  

 ویجل و رفت پایین هواپیما از خودش و نگفتم هیچی هگدی بعد و

:گفت ؛وایساد من در  

!بغلم بپر - -  

:گفتم زیاد تعجب با  

!هان؟ -  

!بغلم بپر گممی -   
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.بیاری بوننرده مثال بکنی؟ نمیشه دیگه کار اوف -  

بینی؟ می بوننرده جااین االن تو -  

.نه -   

!بغلم بپر و نترس اصالً پس خوبخیلی -  

.اوکی -  

ن! ک گاو و من ، خدایاکه بغلش پریدم و بستم ور امهمچش بعد و   

 ؛بغلش پریدممی داشتم که طورکردم؟ همین غلطی چه من خدایا

 نتیلع حس اون توی طور، همینکه باعث شد مثل این فیلم ها بشه

 و من ارسالن  .آورد خودمون به ما رو امیر و امین صدای  که بودیم

و گفت: شد امین و امیر به رو و گذاشت زمین روی  

 از ثحدی ؛بود اتفاقی همه اینا ببینید - -

...ارتفاع  

.کردممی ییدتأ طوریهمین رو حرفش منم و  

:گفت من به رو و بود زده زل من به طوریهمین امین  

 خواستید چی واسه حاال خیلی خوب؛ - -

شید؟پیاده چیز از  

: گفت من به رو ارسالن  

 خودم گفتم بهش هرچی ؛خواستمی رو گوشیش خانوم حدیث -
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...مه ور این از «میارم خودم نه» :گفت ، میارم برات  

:گفتم بزنه و حرفش خواست تا  

.لجبازم منم که - -  

 وبگ انگار مهبچ واال ؛کنه ماهمسخر هی بفهمه امیر خواستمنمی

.دوسالش   

وردیمآ براش رو گوشیش ما: امین  

:گفتم و رفتم پیشش ذوق کلی با  

!ممنونً -  

!خواهش -  

 با ارسالن به رو و رفتن اهاون و کردیم خداحافظی ازشون بعد و

:گفتم تمام جدیت  

!افتاد اتفاقی چه شما حواسیبی از نگاه -  

 دمخو میخوام نه گفتی و کردی لجبازی شما اهببخشید خیلی -

 التسشونزده  هنوز ، خوبهرفتِ یادت کهاین مثل ؛بیارم رو گوشیم

نشده. چیزی که حاال هم بعد هم گرفتی، آلزایمر  

...رو بنده نشده چیزی چی یعنی -  

...تازه ،نکردم که قصد از ؟چی رو بنده -  

چی؟ تازه -  
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.هیچ -  

:گفتم چیز با خیلی  

!بزار سرجام دوباره و من لطفاً -  

.خوب خیلی -  

 و تنشس رفت مه خودش و گذاشت هواپیما توی و کرد بلندم بعد و

 و کردممی سکته ترس از داشتم که وردآ در پرواز به رو هواپیما

 که زدم جیغ فقط و بستم رو امهمچش؛ بودم گرفته تهوع حالت

:گفت رامشآ با  ارسالن  

نزنی؟ جیغ شهمی - -  

:گفتم داد و جیغ با  

.ترسممی وحشتناکِ، خیلی نه - -   

 و کردم احساس عجیبی گرمای یهو که زدممی جیغ طوریهمین

:گفتم و بستم ور امهمچش فقط و شد آرامشم باعث  

.گرم هوا چقدر باال این -  

.گرم که خوبه -   

رسیدیم؟ن جنگل به که وقتی تا نکنی بیدارم تو بخوابم من میشه -  

!بخواب راحت ؛عزیزم رهآ -  

 امباه لحظه اون طرخا به االن گفتم ؛شد مهربون ارسالن چقدر عررر
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خوابممی که من !کن ولش چیزه،  

ارسالن زبان از  

 قهدقی یه حتی تونستمنمی ؛حدیث به هم بود جلو به هم حواسم

 کس برای نه ،بود خودم برای خواستمی دلم ،بردارم ازش چشم

 ور دیگه یکی اگه اون حتی آوردم؛می دستش به باید من ،دیگه

داشت. دوست  

 درچق هوا گفت که افتادم شاهجمل یادنازِ،  خوابم توی حتی خهآ هدِ

  بودم گرفته ور اشهدست که نبود این به حواسش اصالً گرم؛

 رو کسی دست اگه که بودم دیده اهفیلم توی همیشه نترسِ،

 االن مثل دقیقاً ،ترسننمی دیگه بگیری رو اهدختر مخصوصاً

 هاشِ؛چشم جلوی موهاش دیدم که انداختم بهش نگاه یه؛ حدیث

 هایچشم به و زدم رو کنار موهاش دستم با و رفتم صورتش جلوی

 نگاهش خوب و شد خارج دستم از رفتارم و کردم نگاه خوشگلش

 سری همین برای لرزه؛می داره هلیکوپتر کردم احساس که کردم

 هوف نیست، هیچی دیدم که دادم هادکمه جلو به حواسم

 خداروشکر!

؟گفت و شد بلند حدیث دقیقه چند از بعد  

نرسیدیم؟ هنوز ؟کجاییم - -  

نه. -  
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؟خالفکاره بجیمآ نظرتهب ارسالن گممی ره،آ -  

.ونمدنمی -  

.تنهام خیلی خهآ ؛دارم جیآب یه که خوشحالم من میدونی -  

.پیشتیم ما ؛نیستی تنها تو -  

 وشفرام و من بری اگه تو ارسالن ؛ میگمدیگه ریدمی مه شما بخ -

کنی؟می  

کنی؟می فراموش ور من ؟چی تو -  

.نه که معلومه ؟حرفیه چه این -   

؟واقعاً -  

.رهآ -  

.کنممی فراموشت من ولی -   

.ندارم دوست دیگه بدی خیلی -   

داشتی؟ دوستم قبل از مگه -  

...راستش خوب -   

؟!بودم من نفر یه اون ببینم بگو -   

؟گفتهکی -  

.دارم دوست گفتی خودت -   

.بود یکی اون ،که نبود داشتن دوست اون منظورم من -  
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داریم؟ داشتن دوست چندتا ما مگه وا -  

.برادری -خواهر مه هدیگ یکی عاشقی، که یکی دوتا، -  

 که ما خهآ ؟داری دوست ور من برادری خواهر از تو نیمطمئ -

.نیستیم برادر خواهر  

؟داره ربطی چه -  

.داره ربط -  

.نداره -  

.شدم پیج پا زیاد من ؛نداره گیمی راست -  

.گممی راست همیشه من بله، -  

 بهم کرد ور هوام دلت هروقت که میدم و  شمارم من بیا خوب -

!بدی پیام  

.ایش -  

:گفت و داد بهم و وردآ در جییش توی از رو گوشیش بعد و  

!کنسیو  مخاطبینم توی و خودت -  

.باشه -  

وای ؛ شهنمی نویسممی هرچی دیدم که بنویسم بگیرم خواستم بعد و

گفتم: حدیث به رو من! خدای خدای من این یعنی... وای  

!نکن لهو گممی چیز یه حدیث -  
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!باش راحت اوکی، -  

.دممی دست از دارم رو هامحس تو مثل منم ببین -  

:گفت و کشید جیغی یه گفتم ور این تا  

چی؟ یواسه وای -  

 و میشه تموم داره موندنمون دنیا این توی وقت کهاین طرخا به -

.میریممی زیاد احتمال به نشه برقرار تو جانی امنیت اگه  

 کرد بغلم هوی ؛بود زده حلقه اشهچشم توی که اییهاشک و بغض با

:گفت و  

 هیق من! با نکن ،بمیری نمیخوام من - -

.کردم پیدات تازه من  

:گفتم و  کردم بغلش سفت  

.مبکنی رو مونسعی باید ولی بدم دست از رو تو وامخنمی منم -   

!میدم انجام برات بگو ؟میاد بر چی من دست از -   

؟باشه ی!نکن ناراحت ور خودت بده قول فقط، باشه -  

.باشه -  

 و دش خیره روروبه به و نشست صندلیش روی و شد جدا ازم بعد و

 و شدم خیره روروبه به مه من و کرد پاک رو اشهاشک انگشتش با

:گفتم  
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!بده رو گوشیت -  

.باشه -  

 دفترچه توی براش سختی تمام با ؛گرفت رو گوشیش بعد و

:نوشتم داشتشدیا  

 نه یدار دوست رو دیگه کس تو میدونم چون بگم بهت خواستمنمی

 امتم یا من که میگم رفتَنیم میدونم دیگه چون خوب ولی رو من

 ؛ کاشباشی دیگه کس مال نمیخوام و دارم دوست رو تو وجودم

 ستمنی تو الیق دونممی  من دیگه! کسه نه باشی من عاشق شدمی

 عاشق !نکن فراموش هیچوقت و من لطفاً ،خوامتمی منم خوب ولی

.ارسالن تو، یپیشه  

 بشجی توی گذاشت که دادم رو گوشیش و شدم حدیث به رو بعد و

:گفت و شد خیره بیرون به و  

 چون ؛نمک فکر البته هاجنگلِ پایین ؟بیای فرود خواینمی ارسالن -

.تاریکِ خیلی  

ه.باش -  

 ممعلو اهدرخت ؛گفتمی راست دیدم که کردم گاهن یه پایین به

، بهش گفتم:بودن  

دار! نگه خوب رو کوپتریهل -   
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:گفت که   

.هواپیماست کردم فکر ه؟کوپتریهل این اِ -  

.کوپتریهل دیگه نوع یه از ولی کوپتریهل نه -  

.اوکی -  

 که دیمش خارج ازش و نشوندم پایین سختی به رو کوپتریهل بعد و

 یه فطر ؛ حدیثافتادیم راه حدیث با و یمشد غیب و زدم بشکن یه

گفتم: خودم با و داد تکیه بهش و رفت درخت  

 نهمی برای دارم دوستش که بگم بهش ؛کنم سره یه رو کار بیام

 رو کارم من ولی مردمی داشت تعجب از بدبخت که  شدم نزدیکش

 گوشش توی ؛دادم گوشش پشت رو شالش یهگوش و دادم ادامه

:گفتم  

!دارم دوست خیلی - -  

و  صحنه ی عاشقانه ای درست کردم و بعدی یه  حرکت طی بعد و

  گفتم:

.بیارم دووم نتونستم دیگه - -  

 میومد شاهگون روی اشهچشم از که اییهاشک با گفتم و این تا

:گفت  

.. ضی..عو..لیی..خی  - 
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ب... خو...داری...دوست.رو...دیگه.یکی..توو..کردم...فکر..من..هستی

 لعنتی... منم... دوست... دارم.

 مرفت ، سریعوردمآدرمی بال داشتم خوشحالی از ؛زد ور حرف این تا

و گفت: کرد  بغلم اون هم که کردم بغلش  

!ارسالن دارم دوست خیلی -  

!قشنگم بیشتر من -  

: گفت و شد جدا ازم بعد و  

مِ.هگشن من - -  

: گفتم و خندیدم  

.مِهگشن میگی چیز وسط ؛برم رو احساست این یعنی -  

.مهمه برام خیلی شکمم من ؟کنم کار چی خوب -  

من؟ از حتی -  

ن.حدی یه در هردوتون نه جیغ -  

!حدیث هستی عوضی خیلی -  

چرا؟ -  

ی.میدون یکی کمتش با ور من -   

.بابا ای -    

 بعد بمونیم شب کنیم پیدا جا یه بریم بیا خوب ؛کردم شوخی  -
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!  کنیممی حمله اهاون قلمرو به ریممی فردا  

.هورا -  

 یرو و کردم جمع چوپ منم و کردیم پیدا جا یه و افتادیم راه بعد و

:پرسیدم ازش که داد فندک بهم حدیث و گذاشتم همدیگه  

ها؟ داری؟ چی واسه فندک -  

.خودم از محافظت برای دارم چیز همه من بابا ای -  

؟کنه ازت محافظت تونهمی چجوری فندک وقتاون -   

.تونینمی تو که رجونهمو -  

؟نه من ولی کنه محافظت تو از میتونه فندک یعنی -  

.نه تو ولی کنه محافظت من از میتونه خوب خیلی فندک نه -   

؟چرا وقتاون -   

؟داری کارایی چه تو داره کارایی فندک -  

.کنم گرمت میتونم من -  

: گفت و خندید ؛گفتم ور این تا  

؟تیشیآ مگه تو -  

؟بدم نشونت خوایمی ره،آ -  

.رهآ -  

: فتمگ و کردم بغلش خوب و نشستم چوپ روی کنارش رفتم بعد و  
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.شدی گرم حاال - -  

:گفت و کرد مهنگا بعد و  

.خوردی چیز یه دردهب باالخره هوم،وا -   

.خوشحالم خوبه -   

.منم -  

.برد خوابمون و نگفتیم هیچی دیگه بعد و  

*** 

 هتردخ یه با داره حدیث دیدم که شدم بیدار نفر دو دعوای صدای با

:گفتم خماری با بهش رو ؛کنهمی دعوا  

؟کیه این حدیث -  

!میگه زور من به داره دختره این ببین هی -  

:گفتم ؛بود حدیث هشبی خیلی که دختره اون به رو  

ها؟میگی زور حدیث به داری چی واسه -  

؟اصالً میگی چی تو -  

!اهحرف به درست ارسالن با هوی: حدیث  

؟حرفم نه درست اگه: دختر   

.تو و میدونم من وقتاون: حدیث   

 رو هیچکس یحوصله و حال االن من جون دختر ببین هه: دختره
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!دارم کار کلی که کنید جمع رو تونبساط لطفاً پس ؛ندارم  

 پس ؛مبودی جااین دیشب از ما ببین! میگه چی داره ببین : ههحدیث

اِ.ما مال جااین  

!باشید رومآ اهخانوم ببنید: ارسالن  

  :گفتم دختره به رو بعد و

هستی؟ کی شما -  

؟چه تو به -  

!کنید معرفی رو خودتون کامل ؛بزنید حرف درست -  

.وفه -  

 که مافتاد داد نشونم امین که عکسی یاد که بزنه حرف خواستمی

:گفتم بهش رو حدیثِ؛ آبجی این وای فهمیدم  

نیستی؟ هانا تو -  

.رهآ خوب -   

 بجیآ دیگه هم با شما ولی نکنید کپ گممی چیزی یه االن -

.هستید  

:گفتن دیگه مه به رو ؛گفتم ور این تا  

؟منِ آبجیِ این ؟چی - -  

:گفتم خنده با  
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.همید آبجیِ رهآ - -  

 ولا بده! شفاشون ؛ خداکردن گریه و کردن بغل  وره همدیگ بعد و

 از دقیقه چند بعد، کنمی بغل همدیگه رو  بعد کننمی دعوا باهم

 تیمنشس هم  کنار و کردیم درست آتیش با همدیگه و شدن جدا هم

پرسیدن. هانا از رو هاشسوال به کرد شروع حدیث که  

 یادم بدت من از ایی؟هخالفکار با چی هواس سالته؟ چند هانا: حدیث

شدی؟ بزرگ کی پیش سال همه این میاد؟ خوشت یا   

 ماومد بلکه ،نیستم اهخالفکار با من سالم؛ چهارده  من خوب: هانا

 دوست که معلومه کهاین سوم ،کنم جمع اطالعات ازشون قایمکی

 از هکاین خرتآ سوال !باشم داشته خوشگلی این به بجییه آ ،دارم

.کردم زندگی جنگل توی بچگی   

چیه؟ جادوت تو خوب ،هوموا: حدیث  

-هابج رو اشیاءها امهدست با و بزنم حرف حیوانات با میتونم من: هانا

.کنم جا  

.هستی تو که خوبه چنقده جیغ: حدیث  

!جونم جیآ بغلم بیا ؛هستی که خوبه خیلی مه تو جیغ: هانا  

:فتمگ که کردن بغل دوباره اهچل و لخ مثل ور ه همدیگ بعد و  

 پاشید ؛شده تموم کردنت بغل اگه - -
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!نمردم من تا کنیم حمله اهاون به بریم   

 دست از ور ارسالن نمیخوام من ؛نداریم وقت میگه راست: حدیث

.بدم  

.بدم دست از رو تو که خوامنمی  منم: ارسالن   

 یچ هواس پسره؟ هستی کی تو راستی خورد؛ به هم حالم عررر: هانا

هان؟ بده دست از رو تو خوادنمی جونم جیآ  

:گفتم که گلوم زیر زد و گرفت چوب یه بعد و  

 ههمدیگ حدیث و من خداهب هیچی - -

منم محافظشم. ؛همین داریم دوست رو  

:گفت و شد حدیث به رو بعد -  

؟اومده خوشت نکبت این از تو عررر - -  

 حدیث: آره خوب؛ مگه چشه؟ -

.نیارید در اهبازی این از من جلوی فقط نیست؛ هیچیش: هانا   

.باشه: حدیث  

.کجاست مخفیگاهشون میدونم !بیاید من دنبال: هانا   

 بدن دارو من به خوانمی واقعاً اهاون میدونی تو هانا راستی: حدیث

؟کننب خودشون یبرا رو جادوهام که خوانمی یا  

.خوانمی رو جادوت ؛دیگه تابلواِ این خوب: هانا  
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؟کنیم کارچی ما االن هان،: آحدیث  

.کنیممی حمله بهشون تایی سه هیچی: هانا  

.اوکی: حدیث  

ی شهافتادیم و به یه قصر رسیدیم که هانا نق راه پشتش از بعد و

:قلمرو نشون داد و گفت  

ا ت من از اون ور این دو ؛کنیدببینید شماها از اون طرف حمله می -

.نیدشونبز هرکی اومد جلوتون ،رو هم بگیرید اهچوب  

اوکی. -  

:حدیث گفتمبعد با حدیث راه افتادیم و رو به  و  

.زنمشون! من از پشت میبرو حواسشون رو پرت کن -  

  .ترسم: من میحدیث

نداره که یه نفس عمیق بکش و برو! ترس -  

اوکی. -  

-اون ،بود ای که هانا کشیدهواقعاً این بشر دلقک بود؛  خالصه با نقشه

.ها رو شکست دادیم و برگشتیم خونه  

 

حدیث زبان از  

:گفت و کردیم خداحافظی هانا با  
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.بزنی سر بهم تونیمی تو ولی بهتره بمونم جنگل توی من -  

.اومدم خودم به امیر و امین صدای با   

؟کنی خداحافظی خواینمی ؛رفتن وقت ؟جاییک حدیث: امین  

 به درسی و کردم بغلرو   امین و امیر و رفتم طرفشون به بغض اب

:گفتم بغض با بهش رو ،ارسالن  

!بدی پیام بهم نره یادت -  

.کنمنمی فراموشت وقتهیچ -   

.منم -  

:گفتمی که اومد امین صدای  

.رفتن وقت ارسالن - -  

:گفتم و  ؛کردم بغل ارسالن بعد و  

!دارم دوست خیلی - -  

.اطراتخ عالمه یه با موندم من و رفتن بعد و  

ماجرا همه نآ از بعد سال یک  

حدیث زبان از  

 نه یمخواستگار میومد ارسالن باید بیاد قراره که طرفی اون جای به

-می دوباره کاشکی ؛بود شده تنگ ارسالن برای دلم طرف، اون

ش!ببینم تونستم  
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 روی که کسی با و شدم خارج آشپزخونه از ؛ریختم رو هاچای

 د؛بو ارسالن... اون ...، اونریخت پرم و  کرک بود نشسته صندلی

 باباش طرف به و زدم هیجان از لبخندی یه کردم، کنترل خودم رو

:گفت که بردم مامانش برای بعد و زد بهم لبخندی یه که بردم  

!خانوم عروس به به - -  

:گفت رومآ و زد لبخندی یه که رسید مه ارسالن به بعد و  

.بودم لحظه این منتظر - -  

 هی روی رفتم و کردم ارفتع بقیه به و زدم نیشخندی یه بعد و

 ورج این ،مهریه مورد در و زدن حرف همدیگه با که نشستم صندلی

 ؛ودمب خوشحال خیلی -خیلی ولی نفهمیدم شمب رهذ یه من ،اهچیز

.نبود جلودارم چیز هیچ اصالً  

؟زننب حرف همدیگه با برن هابچه نیست بهتر گم: میارسالن مامان  

.بکنن وا هم با مه اشونهسنگ برن ره: آمامان  

 النارس که شدیم اتاقم داخل و رفتیم و شدیم بلند جامون از بعد و

:گفت و خندید  

!تمیزی اتاق چه به -به -  

؟!خواستگار یاِ داریچی بگو بخ ،ایش -  

.دیگه ماکافی خودم -  
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.یپرروی خیلی -  

.خونه هم دارم ماشین هم من خوب -  

؟!میشه همگ وا -  

.میشه چیه هم باشی داشته پولدار مادر و پدر یه وقتی بله -  

.اوکی -  

؟بلدی چی تو خوب -  

.چی همه -  

؟مثالً چی -  

.دادن مو مدل و کشیدن نقاشی ،کردن گریم -   

؟مذا غذا ؟اههمین -  

.رهذ یه بلدم نیمرو البته ؛نیستم بلد نه -  

.بخوریم نیمرو روز هر باید پس مرسی -  

.زیاده سرت از مه همین -  

؟خانوم عروس میدی رو بله خوب ایش، -  

ههه.بله -  

.بدیم خبر مه اهاون به بیرون بریم پس -  

 گهدی یهفته قرارشد و دادیم خبر مه اهاون به رفتیم بیرون بعد و

.شمب بزرگ من تا باشیم نامزد سال دو ؛کنیم عقد  
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؟را شما وکیلم بنده خانوم عروس -  

.بله -  

لی لی -لی  

 پایان

ز رمان ؛ خواستم بگم که امیدوارم اخوب سیالم بنده نویسنده هستم

خت بود که اگررمانم بیریاین لذت برده باشید و ،اومده باشه خوشتون

 ر کلببخشید چون این اولین رمانم بود و یه شب نوشتمش د

ان امیدوارم خوشتون اومده باشه و یک چیز دیگه اگه خواستید رم

  بعدی من رو نویسنده ژانر پلیس رادانلود کنید بخونید.
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 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.98ia3.ir/
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