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 》 میالرح الرحمن اهلل بسم 《

 مزاحم نقاش رمان

 .است جلده دو رمان نیا :اول جلد

 .میدار شاد و طونیش یپسر و خشک و مغرور یدختر داستان نیا یتو :رمان خالصه

 بهش دوستاش از یکی و کنهیم انتخاب رو جرات قت؛یحق و جرات یباز یتو مهراد

 چه مینیبب میبر حاال دمینم حیتوض ادیز ...بشه کایرائ نام به یدختر مزاحم دیبا گهیم

 !ادیب خوشتون دوارمیام !فتهیم رمان نیا یتو یاتفاقات

 》 کایرائ و مهراد :رمان یاصل تیشخص دو نام 《

 دخترماه#

 >>مقدمه<<

 ...خواهدیم شجاعت بودن یمعمول دهامیفهم

 ...باشد یمعمول ردیبگ ادی اگر آدم
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 ...کنار به گذاردیم را ینقاش نه

 ...کندیم عمل را دماغش نه

 ...است یمعمول نشیماش که خوردیم غصه نه

 ...ردیگیم خودش از را آدمها از یسر کی به زدن لبخند حق نه

 ...را لباسها یسر کی حق نه

 هبوط هراس کنند؛یم یزندگ هراس در شهیهم ها، "نیتر" که است نیا قتیحق

 ؛یزندگ لذت یحت تواندیم هراس نیا و "یمعمول" یآدمها یهیال در )سقوط(

 دماغشان از را دنیپوش و دنینوش خوردن، زدن، ساز دن،یکش ینقاش خواندن، درس

 ...اوردیدرب

 شاد و خنددیم که باشم یهمان ...باشم پولدار اگر یحت ...باشم خودم گرفتهام میتصم

 که یهمان ... خنداندیم هم را انشیاطراف ش،یطنتهایش با که یهمان ...است

 ها "نیتر" با مرا گرانید خواهمینم ...دارد دوست غم و غصه از شتریب را دنیخند
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 ....بشناسند

 !نترس هم تو پس ...دهم رییتغ را یزندگ کی نبود و بود ساده، یشوخ کی با نمتوایم

 ...دارد یادیز دارانیخر ،یزندگ شگاهینما آخر در که باش یدیسف یتابلو کی .....

 آن و لرزدیم هم قلبت بلرزد؛ نقاش دست اگر که چرا نرو، عقب و باش نداشته یباک

 ...لحظه

 دخترماه#
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*** 

 ☆ مهراد ☆

 بعد، یهفته از ...بودم شده رهیخ روبروم وارید به هم همونجور و بودم فکر یتو

 یتالشها بعد هردومون ...شدیم شروع نیمت و من یهنر یکارا و ینقاش آموزشگاه

 حاال چندنفر، کمک با البته[ .میکن باز آموزشگاه کی هم با میبود نستهتو ،یادیز

 یلیخ شگاهینما هی .بود ینقاش و کیگراف مونیلیتحص یرشتهها هردومون ]بماند

 یالک یفکرا از تا گوشم تو زدم دوبار یکی دستم با .میدار آموزشگاهمون کنار هم کیش

 تو زنمیم من بکشن، دست افکارشون از تا دنیم تکون سراشونو هیبق[ .امیب رونیب

 نشسته تختش اونور که نیمت به ینگاه ]هستم ییمعنا تمام به خنگ .خودم گوش

 سوت انقدر نگرفت درد گلوش نیا[ !بود کتاب تو سرش و زدیم سوت .انداختم بود،

 :گفتم اقیبااشت نیمت به رو باشم شده ریجوگ که انگار ]زد؟

 !نیمت یآشغال یلیخ-

 :تگف تعجب با

 چرا؟ !ها؟-

 :گفتم و کردم یپوف

 !بدم فحش تو به گفتم رفت سر حوصلم !ینطوریهم یچیه-

 :گفت بود، شده یحرص حرفم از و خاروندیم رو سرش کهیحال در

 !هیجالب هیسرگرم واقعا-

 :گفتم و زدم بزرگ یلبخند

 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 4 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 
6 

 نداره حد که یشیم باحال اونقدر یخوریم حرص یوقت تو، جون آره-

 :گفت و کرد بهم ینگاه تاسف با

 ؟یشینم آدم تو ادب،یب-

 :گفتم

 .کومانیتیم یبش آدم دیبا تو شم،ینم آدم فرشتم من-

 :گفت قبل از تریحرص

 نه نیمت من اسم بگم بهت بار دچن گوساله آخه...بال و درد و کومانیتیم-

 !کومانیتیم

 :گفتم و کردم باز بناگوش تا شموین

 .جون یتیم ادیم بهت اسمت واقعا-

 :داد جواب حوصلهیب

 !ندارم ویچیه حوصله کسلم یلیخ امروز...مزهیب خفه-

 :گفتم و کردم یزیر یخنده

 !باشه ستاره زنم اسم دارم دوست یلیخ من نیمت-

 :گفت

 .کن بدبخت خودتو ریبگ زن برو ،چه من به خوب-

 :گفتم و دمیخند
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 بشه، دعواشون هم با هم یوقت .باشه ستاره هردوشونم اسم رمیگیم زن دوتا رینخ-

 !بهتر؟ نیاز یچ کنم،یم تماشا رو ستارگان جنگ و نمیشیم

 :گفت ینعلبک اندازه یچشا با همونجور شد، توپ قد چشاش

 !سرت؟ به زده ای یشد وونهید مهراد-

 :گفتم باخنده

 .هردوشون-

 نیتریمیصم نیمت ]!دینکن نیتوه باشم، گفته دیخودتون هم مزهیب[ خنده ریز میزد
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 ه؛یکی هم با هامونم رشته م،یشد بزرگ هم با یکیکوچ از .هست پسرخالهام و دوست

 امشب .داره خنده بیغر و بیعج یلیخ چون دوستمه که کنمیم شک اوقات یگاه

 شیگوش تو سرش دوباره که انداختم نیمت به ینگاه .میدعوت )نیمت مامان( خاله خونه

 :گفتم و دمیخند ]دستشه؟ یگوش انقدر نشد کور نیا موندم من[ !بود

 !یدار اپل دمیفهم جان نیمت بابا-

 :گفت و زد یلبخند

 !کنمیم چت جوجو نیا با دارم دونم،یم-

 :گفتم باتعجب

 .بده حیتوض ه؟یک جوجو بهبه-

 :گفت و دیخند

 بهم چندسالته؟ گمیم بهش بعد .جوجو زده رو شیدیآ طرف هستم یگروه هی یتو-

 شترمرغ؟ ای ا جوجو نیا من جان . 35 گهیم
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 :گفتم حال همون در !خنده از بودم شده قرمز چقدر که آخ

 .رشترمرغهیپ چ،یه که مرغ شتر-

 میدیخند که یکم .گرفت درد دلم یآ بوده؟ یچ آدما نجوریا خلقت از هدفت خدا یآ

 !خاله خونه میرب دیبا شد رید یوا .کردم نگاه ساعت به

 .میبر پاشو نیمت-

 امشب جون خاله بسا چه م،یکرد حرکت خاله خونه سمت به و رونیب میاومد باهم

 با رو در نیمت میدیرس که نیهم م،یبرس تا دیکش طول قهیدق ده !دارن ادیز مهمون

 شدم منتظر و شدم ادهیپ بود، (MVM (امیامو هی که نیمت نیماش از .کرد باز موتیر

 احتمال ]آدم؟ همه اون نیب برم ییتنها نیداشت انتظار نکنه[ .ادیب و کنه پارک ونیماش

 رو چشیسو که همونطور نیمت .پالسن خاله یخونه همه االن دادمیم درصد سگ

 :گفت و شد کینزد بهم چرخوند،یم دستش یتو

 .ومدهین یکس هنوز تا داخل میبر گمشو-

 :گفتم و انداختم بود، رتردو ازمون کمی که سالن در به ینگاه باتعجب
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 !دنیم نشون رو گهید زیچ هی کفشا اون یول گوسفندم-

 با حال همون در !شد نیزم پهن دهانش کامال که انداخت سالن در سمت به ینگاه

 :گفتم شد،یم باز ا دیشد ا دیجد که یشین

 !شهیم ادتریز تعدادشون شهیم حامله توش رهیم مگس ببند دهنتو-

 :گفت بود، کرده کپ

 .میکن شروع االن نیهم از رو ییظرفشو دیبا که داخل میبر خفه-
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 .جون نیمت بخواه جون شما چشم-

 فلک به سر ییادرخت با بزرگ اطیح کی چرخوندم، الیو اطیح دور تا دور رو نگاهم

 منتها[ .داشت قرار استخر عمارت، خودم قول به ای الیو راست سمت بزرگ، و دهیکش

 .تاب و یصندل و زیم دست چند هم عمارت چپ سمت ]داشت؟؟ قرار یک با دونمینم

 .میکرد حرکت در سمت به کومانیتیم با .بود وسط قایدق هم عمارت ساختمان

 یلحظها چند سکوت پام، ریز یزههایر سنگ یصدا .بود سکوت جا همه بیعج

 توسط در زنگ .میستادیا عمارت رنگ یقهوها در یرو به رو .شکستیم رو عمارت

 بهناز توسط در ]دخترم من مثال !گفتم خوشگل چقدر خدا یوا [.شد فشرده نیمت

 با و کرد یمیتعظ خانوم بهناز .شد باز نایا خاله خدمتکار همون ای مستخدم خانوم

 رو کفشامون همونجا .میبر داخل ما تا ستادیا کنار و رفت ون،یآقا نیاومد خوش گفتن

 .میگذاشت خاله یمتیق یجاکفش تو و میآورد در

 :گفتم م،یشدیم رد خدمتکار کنار از که همونطور

 نکنن؟ ستمونین سربه مغول قوم نیا نیمت گمیم-

 :گفت و دیخند

 !بدترن هم مغوال از نایا-

 دم،ید رو چشم جفت ستیب حدود !میشد مواجه عیجف اریبس یصحنها با هوی

 عموها، و عمه بودن؛ جمع همشون !خوشگلن چشم همه نامردا !بودن یرنگ همشونم

 و رفت در دهنم از هوی .پسرخالهها و پسرعموها دخترخاله، و دخترعمه خاله، و ییدا

 :گفتم
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 !شده خفاش و جغد پره خاله یخونه ماشاهلل-
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 نیمت از هم یپسگردن هی و زشت سخن نیا گفتن بابت دهنم تو زدم دست پشت هی

 با یگرام یپسرخالهها کرد،یم نگام غره چش با معمول طبق مامانم .کردم نوشجان

 چون گمینم هم رو هیبق بودن، انفجار حال در هاییدا و خاله خنده، از قرمز یچهرها

 به که بس از کرد نگاه بهش اصال شهینم پدرم خصوصا بود، بدتر نایاز وضعشون

 همشون به رو و کردم باز بناگوشم تا رو شمین !رهیگیم یغضبناک اریبس چهره خودش

 :گفتم فراوان یاقیبااشت

 گه؟ید نیخوب خوجگلم اقوام وا ا ...یگور اقوام زیچ ا ...مغو اقوام بهبه-

 وصف گهیم ینجوریا که مارپله خانم مادرش انگار[ یوصفنشدن یچهرها با مامان

 :گفت ]!ینشدن

 !دارم کارتون نیایب نیگمش محترم یوزغها-

 :میگفت اعتراض با همزمان نیمت منو

 وزغ؟ چرا حاال !عه-

 :گفت و زد یخوشگل لبخند مامان

 !نیستین بلد کردن سالم اصال و نیهست وزغها هیشب چون-

 :گفتم باخنده کردمو یمصلحت سرفه هی

 ن؟یخوب وزغ مامان سالم عه-

 :دادم ادامه هیبق به رو

 !چطورن؟ مهمان یوزغها-
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 هم دندون چیه که گاز رو وارید و در اشونمیبعض زدن،یم گاز نویزم هیبق حرفم نیا با

 کارش، نیا با که شد محو افق تو رفت بنده مادر .بودن یخوب یآدما نیچن گرفتن،یم

 :گفت مامانم به یدخترکش خنده با بنده پدر

 !یبش محو شهینم گهید ،یشد محو بس از عشقم-
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 .خو نذاشتن واسم آبرو دلم زیعز-

 به که همونطور .چوندیپ و گرفت رو نیمت منو گوش رانه،یغافلگ اریبس حرکت هی اب خاله

 اقوام کل شدم متوجه که انداختم خونه کل به نگاه هی بردمونیم آشپزخونه سمت

 با !میایب تا میبود مونده ما فقط و هستن اطیح دیق در همه ،یهرچ ای لیگور و مغول

 :گفتم عجز

 .من جون کن ول آخ خاله، ،یآ جون خاله-

 :گفت یخرکن لبخند با خاله

 .نیبشور ظرف دیبا منتها نیخودم یخرگوشا-

 معمول طبق منم آشپزخونه، از رونیب رفت خاله ]میبشور ظرف دیبا معمول طبق هه[

 :گفت نیمت که داخلش انداختم نصفشونو و کردم روشن رو ییظرفشو دستگاه رفتم

 شوره؟ینم رو ظرفا خدمتکارمون چرا حاال-

 :گفتم یحرص

 خدمتکار ما حتما بعدم .ندارن غم دارن رو تو منو یوقت تا پلشت، اوسکول آخه-

 .آخره دفه شورم،ینم من جمعه یخانوما گردن به شام بعد یظرفا ضمن در .میشون

 .شدم خسته منم اوهوم-
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 :دادم ادامه باز شین با بعد

 !یباز برف ایب نیمت-

 یباز برف یکم و کرد دییتا رو کردن یباز برف باز، یشین با و زد بزرگ یلبخند نیمت

 رو ازشون یکم هم رو ظرفها ]!هردومون میبود سیخ کامال مینکرد که یبرف[ .میکرد

 خونه نیا هیشگیهم یخدمتکارا نیمت و من هم رو هیبق و شست ییظرفشو دستگاه

 یعالقها چه خاله دونمینم .کنمیم کار کلفتا مثل نجا،یا امیم وقت هر واال .میشست

 گهید دمیم قول خودم به رو نباریا !میبشور رو ظرفا برگشته، بخت نیمت منو تا داره

 ینگاه !من گردن بندازه خونشونو یکارا و بشه پرو که نخندم یکس یرو تو چوقت،یه

 دهیچ جا هی همه کرده، پاک و شسته ظرفا .انداختم آشپزخونه و نیمت و خودم به یکل

 اگر خاله .بود شده یبرف ای یکف شدت به و سیخ آشپزخونه یجا همه .بودن شده
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 موقع همون خوشگلم، بخت از .زدیم رو یفیخف و ناقص اریبس سکته د،یدیم رو نجایا

 از کم که نیمت و من به نگاه هی اول و گرفت باال سرشو .دش آشپزخونه وارد جونم خاله

 سوال چرا؟ نداشتم، دهیکش آب موش از کم من البته م،ینداشت دهیکش آب موش

 کامال[ .نداشته یبرف آدم از کم شهیم پس بود، شده یبرف کامال نیمت چون بود یخوب

 !نیزم افتاد رس با و قلبش رو گذاشت دستشو یشینما حالت به خاله ]رفت شدم خل

 یشینما حالت با نیمت منو .نشد بلند اما بشه، بلند جاش از خاله تا کردم صبر کمی

 .میرفتیم سمتش به و میزدیم سرمون بر

 .خودت با نبر االن منو یننه کردم، غلط خدا ای-

 نیمت شونه ن،یزم بخورم مخ با نکهیا قبل هوی که بود نیمت یگفتنا خدا ای یپ حواسم

 مراعات منم بوده زیل نیزم م،یشد نابود کال .میخورد زیل هم با هردمون و گرفتم رو

 )گروم گرومپ( المذهب کردیم دیتول هم یوحشتناک یصدا .نیزم میخورد نکردمو
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 با !ننه یوا م،یشد ناقصالعضو عمرمون آخر تا کال .شد ناقص کمرمون گهید یچیه

 رو بنده همشون یوقت و آشپزخونه تو اومدن هیبق با بنده یماما ما، یسروصدا

 :گفتن کردن مشاهده ینجوریا

 الهام-

 دارم یخوشگل اسم چه عه !بودم مهراد منکه !دادم؟ اسم رییتغ من حاال تا یک از وا

 خالته اسم الهام شعوریب[ دیکش ادیفر جون یوج نام به وجودم تو یزیچ هی !من

 با و انداخت هردومون به ینگاه شد کمونینزد غضب با خاله !خاله یوا ]احمق

 .کرد ناقص رو سرمون فرق زد بود، کرده دایپ گورستون کدوم از دونمینم که یقابلمها

 یلبخند با شنکاریا از بعد و ]!کردن؟ ناقصالعضوت چرا گنیم باز ایب د[

 :گفت شیگرام شوهر به رو ه*ن*ا*ت*س*م

 .نفسم جونز-

 رو لباسامون میرفت و میشد بلند جامون از اوخ و آخ یکم با هم نیمت و من بگم خالصه

 سه آن هی .است رانیا نجایا ،ییرایپذ داخل مبل یرو مینشست میاومد و میکرد عوض

 :گفتن بهمون رو و آمدن شعوریب تا
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 .جون هرادم و جون نیمت-

 :گفتم

 .نیبگ رو حرفتون محترم یزالوها-

 بود، شده خفه محمد بود، کرده کپ افسانه شدم؛ رو روبه شکل نیا به ییچهرهها با

 :گفت الیسه ]بود اریع تمام یغویج غیج هی کنه رحمتش خدا[ .مُرد هم الیسه

 .میکن یباز قتیحق و جرعت میبر نیایب نیگمش-
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 م؟ینیبب دیبا ویک مینیبب رو شماها مینخوا ما-

 :گفت یمانند شتر اریبس باعشوه افسانه

 .نیاین ن،یندار دوست زمیعز خب-

 گهیم رو اتریم[ دید را یزشت گراز چشمانم ناگهان که دادم تکون یسر تاسف با

 :گفتم نیمت گوش در عیسر .آمدیم ما سمت به که ]دخترعمشه

 !ادیم داره زشت گراز وگرنه قتیحق جرعت میبر یتیم-

 :گفت عیسر زشت گراز دنیباشن نیمت

 .میبر دارم دوست قتیحق و جرعت یلیخ من-

 :گفت ب**ل ریز بعد

 .ندارم اشویباز لوس تحمل-

 .پاشو ومدهین تا-

 .شدم دیناام میزندگ از ،ییصدا دنیشن با ناگهان که شدم بلند امج از ریس و عیسر

 خواهش نیمت از ملتمس ینگاه با .زدیم صدا رو بنده جانیه با که بود ترایم یصدا

 به نامرد، زد میج عیسر و کرد اشاره بهم باز شین با اونم .نزاره تنها منو و نره کردم

 و برگشتم ترایم سمت به داشتم سراغ خودم از که یخاص بهت با .رسمیم حسابش

 :گفتم

 !ن؟یداشت یکار دخترعمه-

 :گفت باعشوه و کرد حلقه بازوم دور رو دستش یمیصم یلیخ ترایم

 عشقم؟ یخوب سالم-
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 :گفتم ترایم وصمخص یحوصلگیب با

 ن؟یخوب شما ممنون-

 :گفتم زشت اریبس لبخند با و دمیکش رونیب دستش تو از فراوان زور با رو دستم

 نهیع زشته .بزن حرف یگهاید کس با برو هم شما ه،یبق شیپ رمیم من دخترعمه-

 !یشد زونیآو ازم مامانم بقول ای بهم یدیچسب مونیم

 که رو واال زدم، یحرف نیچن من که اوردین هم روش به بعد اما شد ناراحت اولش

 :گفت و زد یپررنگ لبخند ترایم .نهیقزو پا سنگ ستین

 هم با قراره تو منو دوننیم همه که نهیا مهم ،یگیم یچ بهم تو که ستین مهم برام-

 !میبش نامزد

 داخل رو دستام و کردم خوشگل یاخم !نامزد؟ !گفت؟ یچ نیا !دیکش سوت مغزم

 :گفتم و دمبر فرو بامیج

 .دخترعمه ستمین لکسیر انقدر شهیهم من ،یکن تمومشون رو مزخرفات نیا بهتره-

 هی آدم، تا خوردیم وزغ به شتریب که ییچشما با .گفتم دهیکش و دیتاک با رو دخترعمه

 دختر سمت رفتم الفرار و زدم میج عیسر منم .کرد اونور رو روش و انداخت بهم نگاه

 :گفتم همشون به رو .کنن شروع رو یباز تا بودن بنده تظرمن هنوز که جمع یپسرا

 .اومد اونم که بود کم گلتون بروبچ ؟یهمگ نیخوب بهبه-

 :گفت الناز عمو زن ای خاله دختران ال،یسه خواهر نیمیس

 .اومد اونم که بود کم خلمون-

 :گفتم و دمیخند
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 .ادین رونیب بد حرف تا رو گاله ببند ییظرفشو میس-

 :گفت اریسام که بزنه یحرف خواست نیمیس

 .میکن شروع رو یباز ندارم، کردنتونو جمع حوصله که نیننداز راه دعوا من جانه-

 و ستیب سجاد ست،یب الیسه ،جدهیه نیمیس بگم بهتون قبلش اما[ .شد شروع یباز

 ای شوهرخاله و الناز خاله فرزندان و برادرن و خواهر ساله ستوسهیب اریسام و پنج
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 و خواهر ساله زدهیس میمر و نوزده مهرا ستوشش،یب من .هستن نیفرد بنده یعمو

 الدیم و دختر تک کیستویب ترایم .فواد بابامون و الهه مامانمون اسم و میبرادر

 با خورهیم یغیت جوجه به شتریب الدیم .هستن مهیفه عمه پسر تک ستوچهاریب

 نایمب و ستوهشتیب نیمب ستوشش،یب نیمت .جقش و عجق یموها اون

 ییدا یبچهها .هستن الهام خاله یبچهها و دارن فیتشر برادر و خواهر ستوچهاریب

 بگم نمیا .هستن کیویس نینگ و ستونهیب ونسی هفده، لدای پونزده، نیاسی ،یهاد

 دخترعمو هم ما .برادرن هم باباهامون .مهیفه عمه جز به خواهرن مامانامون که

 و مجرده هم ساله ستوهشتیب حسام ییدا .میپسرخالها دخترخاله هم م،ییپسرعمو

 لیتحص و دارن فیتشر خارج و ستنین اطیح دیق در فعال یول بزرگتره ازم سال دوسه

 طبق ]کنه تموم درسشو زود نرفته خواهرش بچه به تنبله که بس از چارهیب .کننیم

 نیمب به رو الیسه و ستادیا یبطر هیثان دوسه بعد که چرخوند رو یبطر اریسام معمول

 :گفت

 کدوم؟ ح؟ ای ج-

 .قتیحق-

 :گفت و زد یطانیش لبخند هی الیسه
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 ؟یداشت دختر دوست چندتا االن تا-

 :گفت الیسه سوال از ریمتح نیمب

 شه؟یم یچ ندم جواب اگه-

 :گفت عیسر الیسه

 !میکن دایپ یچ هی تا میبگرد تویگوش دیبا گهید یچیه-

 با دهنشو آب حال همون در نشست، نیمب یشونیپ یرو یسرد عرق حرفش نیا با

 :گفت و ادد قورت صدا

 شهینم رو هیآخر نیا یول کردم کات همشون با واهلل به داشتم، ییهفتهشتا االن تا-

 .دینگ مامانم به لطفا .خوشگله یلیخ شعوریب کرد، کات

 و نینگ به و دیچرخ یبطر دوباره خنده، ریز زدن دنیشن رو جمله نیا یوقت هم ها بچه
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 :گفت نینگ به رو و زد یلبخند ونسی .افتاد ونسی

 قت؟یحق ای جرات-

 :گفت بود، نییپا سرش که همونطور نینگ

 .جرات-

 :گفت باخنده ونسی

 .سجاد گوش تو بزن یدار جرعت اگه .داره میجرعت چه رو ما خواهر ولیا-

 :گفت و زد یلبخند نینگ

 .زنمیم االن نداره یکار نکهیا-
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 !ندارم جون من اینزن تروخدا نه-

 کامال گهید د،یرس گوشمون به شترق مانند ییصدا هی سجاد حرف شدن تموم با

 رد چون بود گرفته خندمون .بود بهت تو هنوز سجاد .سجاد گوش تو زده میبود مطمئن

 :گفت حرص با سجاد .بود مونده یباق سجاد صورت تو ن،ینگ انگشت پنج

 .یکن فرار ینتون که بزنمت چنان بشه من نوبت-

 .کردمیم فکر بودم شده رهیخ یبطر به که همونجور .دیچرخ یبطر دوباره و میدیخند

 کنم،ینم هم یزیکرمر و زنمینم یحرف و نشستم جا هی ساکت انقدر من که بهیعج

 مثبتا بچه مثل و ساکت االن اما ارمد فیتشر طونیش و شوخ اکثرا جمعها تو من چون

 !شد پاره افکارم رشته نیمت یصدا با !گفتمینم میچیه و بودم نشسته

 !گهید بده جواب مهراد-

 :گفتم و انداختم بهش ینگاه

 بدم؟ جواب ویچ-

 :گفت و دیخند نایمب

 .ایستین باغ تو پسرخاله-

 :دمیپرس نایمب از دوباره و گفتم دهیکش اریبس آهان هی

 قت؟یحق ای اتجر-

 :گفت نایمب
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 .جرات-

 :گفتم و زدم یطونیش لبخند
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 !شدن پرجرات لیفام یدخترا دایجد چه-

 :گفتم نایمب به رو من و کردن دییتا حرفمو همه

 با اونو سمینویم برات شعر هی که بگم دیبا ،یکرد انتخاب رو جرات که حاال خوب-

 درجا رمیبگ من اگه البته میریگیم لمیف ازت نمیمت ای من ،یرقصیم و یخونیم تمیر

 .کنهیم فکر گهید جور هی داداشته اون حاال نترنت،یا داخل رفته

 :گفت باحرص نایمب

 .نذاره نترنتمیا تو و رهیبگ نیمت فقط ن،یریبگ لمیف دینبا یول رقصمیم باشه-

 :گفتم و دمیخند مانند طونیش

 .یبپوش رو جاگذاشته نجایا که مادرجونو یلباسا یول باش-

 :گفت داد و غیج با نایمب

 !گشادن برام اونا یشعوریب یلیخ مهراد-

 :گفتم حرفاش به توجهیب

 !یدیم جراتو پزُ چرا یندار جرات من، خواهر نداره یربط من به-

 :گفت قبل از تریحرص نایمب

 .رو مرده صاحابیب متن اون بده-

 نایمب نکهیا از بعد .رو لباسا هم و آورد رو متن هم رفت که زدم نیمت به چشمک هی

 میبود نشسته فراوان اریبس یاقیاشت با هممون .سادیوا جلومون اومد د،یپوش رو لباسا

 :میدادیم شگو فراش و قر اون با رو نایمب یغویج غیج یصدا میداشت و
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 یندار دوست منو که جهنم به اری یا-

 یزار و هیگر کنمینم هرگز عشقت از من

 یریبگ اری و یبر روز هی اگه
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 یریبم فرداش یکن تب یاله

 با منم زدن،یم گاز نویزم داشتن همه .داد خوشگل قر هی گشاد، یاسالب همون با نجایا

 :گفتم خنده

 کیال گیب-

 یریبگ ونیاور و سرخک یاله-

 یریبگ فشارخون و مالت تب

 سالم جون نجاهایا از یبرد اگه

 یریبگ درمونیب درد یاله

 بمونم من و یریبم تو یاله

 یبندر رقص با البته بخونم قرآن امیب سرقبرت

 .شهیم منم نوبت باز برقصم هاپ پیه امیب سرقبرت مهراد یاله

 :گفت اریسام گفت، فراوان اریبس یتیعصبان با رو جمله نیا

 نیمت به دفه نیا .میکنیم کوفت شام میریم بعدش و میکنیم یباز گهید دوبار بروبچ-

 .مهیگرام خواهر طونتریش و شر خودم از !یافتاد در یبدکس با نیمت اوخ !افتاد میمر و

 :گفت بودم، دهیند ازش حاال تا که یخونسرد با میمر
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 قت؟یحق ای جرات نیمت آق-

 :گفت و دیند منو اونم قت،یحق بگه که کردم اشاره نیمت به دست با

 !کنمینم چسانفسان ایبعض مثل تهامن جرعت،-

 :گفت برگشت برو یب میمر

 .یلجن سبز شرتیت هی با بپوش هم یکرد شلوار بخون، رو متن نیا ایب اووم-

 پاش شیبکش هم رو یکرد شلوار اد،یم بدش یلجن سبز از شدت به نیمت یوا

 :گفت خنده با میمر که انداخت، میمر به ینگاه ملتمسانه نیمت !کنهینم

 .رو نایا ریبگ ن؟یکن مسخره رو دخترا ما نیتونیم بنده داداش و تو یکرد فکر ؟هیچ-

 :گفت تعجب و بابهت بعد و دیپوش و گرفت میمر از رو لباسا نیمت

 !گانهی محسن از دارم دوست آهنگ دیجد ورژن-
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 :گفت و دیخند هم میمر

 .بخون برو نوشتمش خودم آره-

 نکهیا بدون کردم، نیمت از یبردار لمیف به روعش و آوردم در بمیج تو از مویگوش عیسر

 :کرد خوندن به شروع و سرش تو زد یکی یشینما حالت به دستاش با نیمت !بفهمه

 اصال ندارم یپول یول تمیزندگ یتو من-

 من از یگرفت که یهرچ یگرفت دهیناد تو

 نداره واست یپول گهید من نبود و بود

 :داد ادامه و داختان جمع به ینگاه یحرص حالت با نجایا
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 ارهیم در حرصمو داره یالیخ یب همه نیا-

 ارهیم در حرصمو

 بدونم که بگو رو واممون فیتکل

 رمینگ ای رمیبگ دن،ینم دن،یم

 یندار واسم یلپو چیه بفهمم ترسمیم

 ینزار واسم ییجا جیه ارثت کنج نکهیا ای

 چارهیب منه خوامیم پسته آخه

 ].دیکش کوچولوش شکم دور دستشو حامله یزنا مثل نجایا[

 داره کم مول ایدن تو یکس مگه-

 تمیزندگ یکجا

 خوابت تو در به در هی

 خاطراتت اکثر تو یفرار موجود هی

 دنیخندیم ایبعض .میبود انفجار درحال که ختاندا هممون به ینگاه تاسف با نیمت

 نیزم از شرفتویپ نینیبیم[ .بودن دهیرس وارید و در به نیزم گرفتن گاز از هم ایبعض

 رو یلمیف منم .ارهیب در رو لباساش تا رفت زیت و تند یلیخ نیمت ]دنیرس وارید و در به

 کیال تا ۲۶۴5۸۷ قهیدق دوسه یتو کردم، پخش نستایا تو رو بودم گرفته نیمت از که

 داشتم و بودم شده رهیخ یگوش صفحه به که همونجور !داشت کامنت تا ۱35۲ و خورد
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 با !شد دهیکش دستم از یگوش کردم،یم رد رو ومدیم نستایا طرف از که ییاعالنها
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 یشده قرمز صورت با که انداختم ینگاه بود، گرفته ازم رو یگوش که یفرد به تعجب

 :گفت یبلند یصدا با نیمت هوی !شدم رو روبه نیمت

 ...گانهی محسن ...سرم یتو یزدنا ...من لمیف ...کیال چقدر ...اخدای-

 :گفت و دستم داد ویگوش هوی

 .کن پاکش عیسر مهراد-

 :گفتم و دادم جلوه الیخیب یلیخ

 !مهیقبل یپستها از شتریب داره ادیز هم کامنت و کیال برعکس چرا؟-

 زنهیم االن که شدم متوجه شیخونسرد نیا از اما داد، نشون خونسرد خودشو نیمت

 فسقل شتریب قدرتش اون یول میکاریرزم هردومون درسته واال کنه،یم پارم و لت

 :گفت نیمت حال همون در !بچه

 هستماا استاد مثال الدنگ رهیم آبروم-

 !گهیم راست یوا یا !افتاد آموزشگاهمون از ادمی هوی

 هم نیمت خود یبرا تا داشتم نگه ویاصل نسخه اما کردم پاکش نستایا یتو از عیسر

 دوباره و میدیکش بلند هوف هی و پوف هی هردومون .بندازه بهش نگاه هی بعدا تا بدمش

 الیسه یصدا با !وفتهین بهم کردمیم دعادعا بود یباز دور نیآخر !یباز سر میرفت

 :دیپرس اول از رو سوالش دوباره که کردم نگاه بهش و گرفتم باال سرمو

 کدومش؟ قتیحق ای جرات گمیم-

 !جرات گفتم و رفت در دهنم از یناگهان اما بگم یچ که کردم مرورش ذهنم تو یه
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 قبلش اما !ختیر زهرشو خانم سوال کنمیم انتخاب قتویحق من نه بگم خواستم تا

 :گفتم

 .ندارم یباز حوصله میبر نیکن ول من جانه-

 :گفت الیسه که
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 .یکن یباز دیبا آخر دور-

 :داد ادامه و گرفتش من به رو و آورد در فشیک تو از برگه هی

 !دوستمه شماره نیا-

 :دادم جواب حوصلهیب

 چه؟ من به ا تو دوست-

 دونمینم لشمیدل نباشه، اخمو نشده حاال تا چکسیه با مغروره یادیز دوستم نیا-

 .یبش دوست باهاش دیبا تو..دهینم رو چکسیه به...

 که آوردم زبون به رو سوال !بشم؟ دوست باهاش من داشت یتیاهم چه !کردم تعجب

 :گفت جواب در الیسه

 که خوامیم من زنه،ینم حرف ادیز پدرش و برادراش جز یپسر چیه با حاال تا اون-

 !یبش دوست باهاش ای یبش مزاحمش چنوقت

 ؟یکن عوض شهینم-

 مطمئن اومد، لبش یرو که یلبخند با بعد اما کرد بهم ملتمسانه ینگاه اولش الیسه

 .بدم انجام رو کار اون دیبا شدم

 !میدید هم رو باشه نداشته جرات که رو یمرد هه .یندار جراتشو حتما-
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 :گفتم باخشم

 .دمیم انجام رو یگفت یهرچ نداره اشکال-

 .فشیک تو گذاشت پس رو برگه المیسه

 گه؟ید یدینم رو برگه چرا حاال-

 .دمیم امیپ برات شمارشو-

 .خوبه-

 رو حرفاشون من که میزد حرف یکم خنده و یشوخ با و کردن دشییتا همه هم بچهها

 :گفتم ب**ل به لبخند و کردم یبزرگ خنده و کردم قطع

 زمیعز بگه رهایب یزیچ یانار آب ،یزرشک آب برامون میندار هم رو یکی خدا یه-

 .مونیخندونیم انقدر ینباش خسته
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 :گفت خنده با اریسام

 االن کنه،ینم یفرق عمو ای خاله بچه مونیخندونیم که یمرس ...یگیم راس نویا-

 .بعد برا باش انار آب میخوریم شام میریم

 سمت به و شدن پا جاهاشون از همه .زد صدا شام یبرا رو هممون و اومد الهام خاله

 من جانه نه[ .میبود نشسته یصندل هی یرو کدوممون هر .کردن حرکت ییرایپذ سالن

 بودن، دهیچ یصندل رو دورش تا دور که بزرگ اریبس زیم هی ]ننیبش گهیهمد یرو انیب

 نکنه[ .بودن چوب از زیم و یصندل و بود روشن یقهوها رنگ بگم نمیا البته

 ما بگم نمیا[ .داشتن یجالب ینما ]بخودا واال باشن، ومینیآلوم از نیخواستیم

 هی نیمت .یمازرات من نیماش م،یدار پول بخواد دلت تا م،یهست پولدار یخانوادها
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MVM خونه میبگ اگه اما ندارن کارمون به یکار چیه پدرامونم میمازرات عشق من .داره 

 میایب نیماش بحث از ]چرا؟ دونمینم نهامون،یس رو زارنیم برنیم رو سرمون ،یمجرد

 ماست، نون، هست؛ هم زیچ همه جون نیبب زویم .افتاد زیم به نگاهم ناگهان رون،یب

 ساالد گوسفند، گوشت ساده، مرغ فسنجون، ،یسبز قورمه برنج، ،یسبز دوغ، نوشابه،

 گمیم رو فصل ساالد علف، ساالد گمیم بهش من داره یگهاید اسم ساالد نیا[لفع

 همه براتون بگم خالصه ونزیما سس ،]کاهو و کلم ساالد گمیم بهش اوقاتم یگاه البته

 اونوقت بخونه مویزندگ حامله زن هی ممکنه !ببرم نام تونمینم واال گه،ید بود زیچ

 کننیم نثارم فحش شمیم چارهیب

 خودشون یبرا دنیکش غذا به شروع مشغول کمکم داشتن ایبعض !گمینم پس

 خوننیم !زهیچ عه اوه خورن،یم رو سفره سر یدعا اولش اوسکوال خو چرا؟ شدن،یم

 .دیببخش

 برنج خودم یبرا بزرگ، ینیس یتو از و برداشتم رو بود شده گذاشته جلوم که یبشقاب

 هی و نوشابه وانیل هی برنجم، کنار ختمیر برداشتم میسبز قورمه و فسنجون .دمیکش

 نگاه با نگاهم ناگهان که بخورم برداشتم چنگالمو و قاشق .کنارم گذاشتم دوغم وانیل

 ای کرد بزرگ برام رو چالش و چش د،ید رو روبروم بشقاب یوقت مامان !شد روبرو مامان

 :گفتم زنده سر و شاد یلحن با مامان به رو .رفت غره چش همون
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 !منو ینخور خانوم حاج-

 نیا خوب !نداره چشم مامان کردم فک لحظه هی که کرد، زیر یجور چشماشو مامان

 .کنهیم هول آدم هیچ حرکات

 .نزن حرف بخور غذاتو گوسفند-
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 کامال !قلبم ته از آوردم مانیا بودنم یپرورشگاه بچه به مامان، حرف نیا با کامال

 داشتم همونجور بود، خوشمزه یلیخ .خوردن غذا به کردم شروع و گرفتم خفهخون

 :گفت نیمت که خوردمیم

 کنم ارتیز کینزد از رو یسومال زدهیقحط یاهال از یکی بار هی داشتم آرزو یبچگ از-

 اشاره بهم .داد بهم زیعز وقت و زیعز ساعت نیا یتو رو قیتوف نیا زمیعز یخدا که

 :گفتم غذا از پر یدهان و ییپرو با نیمت جواب در که کرد

 !داره خوردن مفت مال گفتن، میقد از چون خورمیم-

 گفتن با که بود مونده یهمونجور کنم فک بود، کرده چپ رو چشاش بس از مامانم

 موقع و گذشت خوش یلیخ خالصه !من میبخو آدم نیهمچ !شدم الل کامال مهراد

 :گفت و زد چشمک هی بهم الیسه رفتنمون،

 .سوسول بچه یندار جربزه و جرات یعنی ینش مزاحمش فرستادم،-

 یهمگ از .بودم شده الل بگم خالصانه .دادم تکون حرفش دییتا یمعنا به یسر

 نیماش سوار بابام و نازم مامان خودم، از مشنگتر خواهر دوتا با و میکرد یخداحافظ

 .میکرد حرکت خونه سمت به و میشد

 قربون یگاه از هر داشتن هم بابا و مامان .بودن دهیخواب هم مرگ و عذاب فرشته دوتا

 خواب اما خواب به زدم خودمو بنده نبود، ادشونمی و دنیحرفیم و رفتنیم هم صدقه

 با همچنان مامان به رو بابا که میداشت فاصله خونه تا قهیدق چند هی .دارمیب و ستمین

 :گفت عالقه و عشق

 نیا از دیبا که باالخره .خودم به بسپار رو بچهها ار،ین فشار خودت به ادیز خوشگلم-

 !نه ای بشن خبردار مونیراه تو یکوچولو ینین
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 :گفتم باشتم گرفته جو هوی

 ]گفتم دهیکش نه هی[ نه-

 هیهمسا وارید گچ با نگم اصال که رو مامان کردن، نگاه بهم اضطراب با بابا و مامان

 :گفت مامان .بود شده یکی

 ؟یخوب پسرم مهراد-

 :گفتم

 .ترسوندمتون دیببخش کابوس، دمید بد خواب-

 :گفت مامان و دنیشک پوف هی باهم بابا و مامان

 پسرم دمیترس یوا-

 بهم مامان اوقات اکثر چون پسرم، یواژه از مخصوصا بودم، کرده تعجب یلیخ

 !!پسرم جز به گفتیم رو وانیح انواع و سوسمار ،یوحش بز بزغاله، گفتیم

 !خبرمیب ازش من که هست یزیچ !شده؟ یزیچ مگه چرا-

 :گفت لرزون ییلبا با ود،ب دهیترس و جاخورده سوالم نیا از که مامان

 رو مرگ و عذاب یفرشتهها اون خونه میدیرس میبر گلم، نشده یزیچ زه،یچ بابا، نه-

 ]هستن مرگ و عذاب یفرشتهها میمر و مهرا[ .کن داریب هم

 منظور که بفهمم دیبا من !رفت سرش پشت هم بابا داخل، رفت و زد میج زود مامان

 اما زدم، صدا رو مرگ و عذاب یفرشتهها بار چند هی !بوده یچ کوچولو ینین از بابا

 همونو .داشت هم یمعدن آب هی کردم نگاه رو مهرا فیک .نداشتن شدن داریب قصد

 غهاشونیج با که کردم یخال میمر و مهرا یرو رو همش .کردم باز رو سرش و برداشتم
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 بس از .بدو میمر بدو، مهرا بدو، من حاال برقرار، تا الفرار !گذاشتم فرار به پا .شدم روبرو

 با .نشستن سالن داخل مبل رو رفتن و شدن خسته من کردن دنبال از آخر رفتم راه

 :گفتم و انداختم بهشون ینگاه خنده

 .بکنم یاعتراف هی دیبا من-

 بابا کنار رفت و اومد ن،ییپا ومدیم ها پله از یرنگ یمشک شلوارک و تاپ با که مامان

 راحتن یلیخ منم یبابا و مامان[ .کردن قفل گهیهمد دست تو دستاشونم .نشست
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 :گفت بابا ]ها

 !میشنویم-

 :گفتم و کردم باز بناگوشم تا رو شمین

 مامان کرد،یم هیگر و بود اومده ایبدن بود چندماه مهرا یوقت که کنمیم اعتراف بنده-

 شهیش هی مامان بودم دهید .گشنشه دیشا گفتم خودم با نبودن اطیح دیق در هم

 مهرا دادم آوردم پره، دمید برداشتم رو پستونکش شهیش رفتم منم خورد،یم دادیم

 توش مامان دمیفهم بعدا کرد،یم کف شتریب دهنش خوردیم مهرا چقدر هر .بخوره

 شما از رو یعذرخواه تینها .بشورتش بعدا تا اونجا بود گذاشته و بود ختهیر عیما

 .دارم زمیعز خواهر

 :گفتم یشینما حالت با بعد و

 .دییبفرما عفو مرا من یبانو-

 :گفت جونم یمام که بودن شده یحرص دو هر مهرا و مامان

 .یبود گرفته یاللمون اونموقع چرا بگو پس-
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 دست الکردار .زد منو خوردمیم تا و روم دیپر مهرا که کردم نگاهشون خونسرد

 .داره هم ینیسنگ

 :گفتم یناراحت یکم با مامان به رو شد تموم مهرا یزدنا یوقت

 ه؟یچ یکنیم که ویارک نیاول رمیبم من اگه مامان-

 شدم مطمئن کامال که داد یجواب چنان برداشت، نه و گذاشت نه خوشگلمم یمام

 !میراه سره

 !کنه کف دهنش و ادیب در عمت یچشا که رمیبگ برات یمراسم هی مهراد-

 :گفتم مامان به رو تعجب با

 .تتیحما بابت ممنون مامان-

 :گفت خنده با بابا

 ؟یدار من خواهر به کاریچ حاال-

 :گفت و رفت بابا یبرا یحساب غره چش هی مامانم
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 !ذارنینم اعصاب آدم یبرا واال-

 :گفتم پس بدن، ادامه بحثشون به بابا و مامان نذاشتم

 شبتون .نیکنیم تیحما ازم و نیدار دوس منو که یمرس گلم، یبابا مامانو خوب-

 .بزارم مرگمو کپه رفتم من کیش

 شتریب اگه مطمئنن چون شدم، دور ازشون زود یلیخ .دادن جوابمو چهارتاشون هر

 از موقع همون .آوردم رونیب بمیج یتو از رو میگوش .اوردمیم باال یگند هی موندمیم

 ]ذارهیم اسم همه واسه مهراد گه،یم رو الیسه[ .اومد امیپ اهنرمهیس طرف
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 ؟یزد زنگ بهش مهراد سالم-

 :دادم جواب

 .زنگمیم االن اتاقم، اومدم تازه هنوز نه-

 .دادما بهت شمارشو من ینگ بهش فقط یمرس-

 :دادم جواب

 مگه؟ شدهیچ نگم؟ چرا-

 و رورمغ فوقالعاده کاست،یرائ اسمش بدم، حیتوض شتریب بزار !داره یگند اخالق-

 به پولدارترن، و شماست از بهتر یلیخ شما خانواده برابر در شونیمال وضع خشن،

 فکر کهیجور کنه،یم رییتغ رفتارش اوقات یگاه اما خودخواهه اریبس ده،ینم رو یکس

 سر کمی خوامیم ازت من، حاتیتوض از نمیا خب .یدیند چجایه اون از بهتر یکنیم

 اگه بهتر، چه که بود خوب باهات اگه !کنه؟یم ردبرخو یچطور مینیبب یبزار سرش به

 میکونی ای یباش دیبا باهاش کسالی اندازه به .متنفره ازت یلیخ بدون بود بد باهات

 کدومش؟ سال

 :گفتم تعجب و بهت با

 م؟یکسالونی و کسالی چرا-

 .هیباز چون-

 ؟یندار یکار فعال باشه-

 .ستاره پر شبت پسرخاله، ممنون نه-
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 شمام نکنه هیچ[ فرستاده رو شماره الیسه دمید که کردم نگاه گممید یامایپ به

 ییظرفشو یکایر نام به رو شماره !داشت هم یرند شماره عجب ]ن؟یخوایم شمارشو

 عالمه هی شد وصل نت تا .تلگرام رفتم و کردم روشن رو یگوش ترنتنیا .کردم رهیذخ

 گفتیم میگوش دم هر کهیجور باال، اومد گروه عالمه هی از امیپ

 نیمت ]!زنهیم حرف هم یگوش مگه کردم اوسکولتون [ ...نگینگدید...نگینگدید

 رهیم نده، دعوت یالک یگروها تو منو یه گمیم بهش یچ هر ادبه،یب یلیخ هم

 که رو ییعکسها و لمیف بعد اومدم، رونیب گروهها از کردم که یکار نیاول !دهیم عوتمد

 کردم، ارسال نیمت خود یبرا رو بودم گرفته یسبزلجن شرتیت و یکرد شلوار با نیمت از

 ستیل به ینگاه ن،یآنال افراد ستیل تو رفتم .عاشق و خنده کریاست تا چند با البته

 شمارشو .بود نیآنال مونییظرفشو یکایر شدم؛ روبرو بایز رایبس صحنه با که انداختم

 :داد جواب بوق تا هفت بعد گرفتم،

 !د؟ییبفرما-

 :گفتم

 .یخانوم شد عرض سالم-

 :کرد خی بدنم تمام تلفن پشت از کهیجور داد رو جوابم سرد یلیخ

 شما؟ سالمت، نشده طول بپا-

 :گفتم یزیر خنده با

 دارم؟ ویک اب ییآشنا افتخار هستم مهراد-

 :گفت یزرت چون ومد،ین خوشش حرفم نیاز انگار

 .کرد قطع ...نشو مزاحم-
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 شکست مزه و مینمرد خدا !خدا خوردم یعشق شکست ینامرد یلیخ شعور،یب

 ]نیرینگ دل به شما مونگله[ میدیچش هم رو یعشق

 نکهیا دیام به زدم زنگ هم گهید دوبار .نداد جواب بازم اما بهش زدم زنگ دوباره

 یگوش به که همونجور...!بود جهینتیب گرفتنم تماس هم باز اما...بال و درد بگه حداقل
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 خانوما خانوم هبل دمید تلگرام رفتم عیسر !زد سرم به یفکر هی بودم، زده زل دستم یتو

 رو شرط من و کنهیم بالکم بزنم چرت حرف اگه دونستمیم .دارن فیتشر نیآنال

 :دادم امیپ بهش یهولهولک پس بازم،یم

 چرا بگم بهت تا نگو یزیچ و کن گوش حرفام به لحظه چند کنم،یم سالم مجددا-

 !شدم مزاحمت

 !نوشتنه درحال دم،ید گذشت من یبرا قرن هی اندازه که قهید پنج بعد

 .بگو-

 حرفاش همه چرا نهیا منظورم زنه؟یم حرف کم انقدر چرا دختر نیا !بگم؟ فقط !نیهم

 :نوشتم براش !کنهیم انیب جمله هی ای کلمه هی یتو رو

 .بده جواب زنمیم زنگ بهت پس-

 .باش-

 نیآخر و تماسها قسمت رفتم و کردم کیکل نیمخاطب یرو و رونیب اومدم اونجا از

 :داد جواب دوبوق بعد شد، برقرار تماس و فشردم داشتم که رو یتماس

 .دیبگ شنومیم محترم یآقا خب-
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 ویچ همه .کردم هیقض کردن فیتعر به شروع و شدم یباز مسخره الیخیب حال نیا با

 خواسته ازم یباز یتو الیسه که یزیچ تا قت،یحق جرات یباز از کردم، فیتعر براش

 !ینگفت نگه تا دادم حیتوض براش مو به مو رو همش .بود

 چکدوممونیه و میبود ساکت دومون هر .کردم سکوت شد، تموم حرفام یهمه یوقت

 شدمیم شیدرپیپ قیعم ینفسها متوجه یگوش پشت از من فقط م،یزدینم یحرف

 :گفتم گه،ینم یچیه دمید که لحظه چند بعد ! مطمئنا بودن حرص سر از که

 .یاجتماع دوست دوتا ؟یبش دوست باهام یکنیم قبول حاال-

 :گفت زد،یم موج صداش یتو که یحرص با هیثان چند از بعد

 .دارم شرط هی فقط نداره، یاشکال باشه-

 :گفتم و دمیکش یدهایکش پوف هی

 ؟یشرط چه-
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 :تگف

 خوشم ازش اصال من و خواستگارمه .یکن دورش ازم یجور هی رو نیام پسرعموم دیبا-

 ضمن در .نکنم ازدواج باهاش من و کنه قبول پدرم تا یکن کمکم خوامیم ازت اد،ینم

 میزندگ از رو شرت شد، تموم کسالتی وقت هر و ینش زونمیآو یبد قول دیبا هم شما

 !مفهومه؟ .یکنیم کم

 :گفتم نیزم یرو بود افتاده دهنم و بود شده بسکتبال توپ قد شامچ که یدرحال

 !هست یزیچ هی یول قبوله باش-

 :گفت حرص با
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 ه؟یچ باز-

 :گفتم خنده با

 شهیهم تا یدیم قول گنیم بهش دوستن، یکی با یوقت ادختر بودم دهیشن من آخه-

 کم میزندگ از شرتو و ینش زونمیآو یدیم قول بگن بودم دهینشن اما ؟یبمون کنارم

 !ها شده عوض زمونه دورو !!یکن

 :گفت و کرد یزیر خنده

 ن؟یاشراف خانوادتون د؟یشوخ انقدر شهیهم شما-

 به تعجب هست، یادیز یهایاشراف رانته یتو نکهیا یادآوری با اما کردم تعجب یکم

 :گفتم .رفت ادمی از کل

 چرا؟ یول نه-

 .کن یمعرف خودتو حاال مهراد یآقا .گفتم ینجوریهم چیه-

 :کردم خودم یمعرف به شروع شخندین و خنده با

 گلم، دوست شما خدمت دینباش خسته و سالم طول با دیببخش آخ ...مهرا نجانبیا-

 هی تهران، از ساله ستوششیب ک،یگراف و ینقاش استاد ،هستم یاسحاق مهراد بنده

 کالس اول شاگرد شده، تموم درسمم دارم، کیگراف ای ینقاش آموزشگاه با شگاهینما

 حاال تا و مشنگتر خل و کوچکتر خودم از دارم دوخواهر بودم، مبصرکالس بودم،

 گردن به الیهس زدم، زر که همونطور هم رو شما و نکردم تجربه رو دختر با یدوست
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 خانوما؟ خانوم شما و .رهیغ و پولدارم انداخت، واموندم

 :گفتم نحالیا با پس ، بشه بر روده خنده از مردم دختر که االنه دونستمیم
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 .کایر یریمیم وگرنه بخند-

 شد، خنده ریس نکهیا از بعد دلم، آخ یا دلم، یوا گفتیم همش و رخندهیز زد یزرت

 چشم جون، یوج ببند ،یمهر شده باادب چه واهه[ :کرد خودش یمعرف به شروع

 ]نفس یمهر

 خوندم بود یمعمار درسم تهران، از ساله ستوپنجیب هستم، ییخدا کایرائ منم خوب-

 عاشق ازم، خوانیم سابقه سو و نشد دایپ کار چون کارمیب االنم کردم، تمومش و

 نبودم دوست یپسر چیه با عنوان چیه به هم حاال تا دمینم رو چکسیه به ام،ینقاش

 برات قائلم استثنا و دارم الزم رو تو رم،یبگ فاکتور بخوام تورو اگه البته شد نخواهم و

 بدم، یمنف جواب رو رسونم ارآز و سمج و شیریس خواستگار ای پسرعمو خوامیم چون

 .دارم فیتشر یپولدار خوانواده تو منم نیهمچن و کنه موافقت پدرم اگه البته

 با دراوردم رو لجش آخجون.دمیفهم من ها، گفت ضیغ با رو پولدار خانواده نیا[

 ]حرفام

 .خانوم تونییآشنا از خوشبختم-

 :گفت اونم

 !ندتیآ زن یآقا خوشگلم-

 :گفتم و کردم باز شموین

 !یکردینم رو و یبود شوخ هم تو !یدار ندمیآ زن به کاریچ-

 .کنمینم رفتار نطوریا یهرکس با-

 م؟یبزار قرار یک گمیم خوب آها-
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 .دونمینم-

 :گفتم یجد
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 .میباش بنده خدمت در شام و میبگرد یکم میبر هفت ساعت راس فردا-

 .کنمیم هماهنگ یمام با باشه خوبه، اوم-

 :گفتم بهش

 دنبالت؟ امیب یدینم رو خونتون آدرس-

 :گفت باشه برخورده بهش که انگار

 .بفرست آدرسو فقط تو ام،یم کنم یرانندگ بلدم خودم نکرده الزم-

 !یریگیم جبهه زود نداشتم یبد منظور-

 ...حاالم نگرفتم جبهه-

 :شدم روبرو نیا به هیشب یامیپ با که کردم نگاه یگوش به تعجب با !شد قطع یگوش

 قطع از یریجلوگ یبرا .است انیپا به رو شما یاصل حساب اعتبار ،یگرام مشترک"

 "...دیکن شارژ * ۷ # یریگ شماره با را حسابتان لطفا خود نترنتیا ارتباط شدن

 شمارمو نخواستم چون دمیزنگ کایر به رانسلمیا یشماره با بشم مزاحم استمخو چون[

 ]هستم ییوالیه نیچن باشه، داشته

 .هستم جات من برو تو یزک گفتم مشنگها به خدا یا

 براش امکیپ هی فقط کردم،یم یوراج صبح تا وگرنه شد قطع تماسمون که خداروشکر

 :فرستادم
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 ...آدرس نیا به ایب فردا ک،یش شب-

 شماره حرص با !دیندار شارژ شما اومد امیپ که بشه سند امیپ زودتر تا بودم منتظر

 .شد هداد لیتحو امیپ نوشت که کردم سند رو امیپ دوباره و کردم شارژ رانسلمویا

 کردم، کیکل ییکاظرفشویر اسم یرو .گهید یبرنامه یتو رفتم و رونیب اومدم اونجا از

 که رنگ سبز ییچشما و برنزه یپوست با دختر هی کردم؛ نگاه رو لشیپروفا و باال رفتم

 عکس یتو بود، یعمل انگار دماغش کردم، نگاه آدم تا دادیم گربه به یادیز شباهت

 سیخ خودم کردم حس لحظه هی که کردیم نگاه نیدورب به پرغرور و باجذبه چنان

 دارن عمره هی که بابا و مامان حال به یوا گهید ترسم،یم نیا از پسرم که من واال !کردم

 هنوز و دمیخاموش رو نت و برداشتم دست مردم دختر کردن زیآنال از !کننیم تحملش
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 .افتادم تخت یرو هوشیب و برد خوابم دهینرس بالش به سرم

*** 

 ☆ کایرائ ☆

 نگاه لشیپروفا به سوم بار یبرا !بامزش چهره دنید با بود اومده لبم یرو یلبخند

 اونم که داشت یکم یلیخ شیر ته روشن، یقهوها یچشما با بامزه یپسر .کردم

 جذاب یلیخ یول بود عکس یتو نکهیا با داشت خوشگل ییچشما بود، روشن یقهوها

 هم بنظرم بازم یول داشت، بامزش چهره با متناسب یدماغ و لبا و دادیم نشونش

 دلش دیدیم کس هر که کردهاش پف یبازوها اون با مخصوصا پیخوشت هم جذابه

 شیخوشگل هم سرتره، )پسرعموم( نیام از مهراد !رهیبگ ازونا دندون هی کردیم هوس

 که ستین نیام مثل پسره مهراد فهممیم حداقل .آدمه مثل زدنش حرف طرز هم

 تا دختره یکنیم فکر که ش ناُزک یصدا و بلند یناخنها با باشه، یغیغتیت اشموه

 !ارمیب "نه" بابا جواب در بتونم دوارمیام !!پسر

 
 

39 

 رفتم مایر با چون بودم شده خسته یلیخ زامرو نرمم، بالش یرو گذاشتم سرمو

 نیهم بخاطر .گرفتم رو آموزشگاه یبرا داشتم الزم که ییزایچ و ینقاش یلهایوسا

 لحظه همون برم، خواب به زودتر تا فشردم هم یرو رو پلکهام .بودم شده خسته کمی

 !رفتم نیریش اما قیعم یخواب به و شد بسته چشام

 شش ساعت با که انداختم ینگاه بود شده زونیآو ومروبر وارید یرو که یساعت به

 و کردم خاموشش و برداشتم رو بود پام یرو که رو یلپتاب عجله با .شدم مواجه عصر

 نهار یبرا فقط و بودم اتاقم تو دارشدمیب خواب از که صبح از .گذاشتم جاش سر بردم

 خودمو یوقت حموم، رفتم و برداشتم رو حولهام .اتاقم برگشتم دوباره و بودم رفته رونیب

 دمیکش برس و سشوار رو رَم ف یموها کردم که یکار نیاول رون،یب اومدم کردم گربهشور

 یمانتو .دمیپوش رو لباسهام عیسر بعد و بستمشون رنگم ییمویل یمو کش با و

 بود بلند مانتوم .داشت یرنگ ییمویل بزرگ یگلها نشییپا که داشتم یرنگ یمشک

 رنگمم یمشک نیج شلوار .رونیب برو بعد کن سرت چادر برو دادینم ریگ بابا کهیجور

 و ییمویل از یبیترک رنگش که رو فمیک .کردم سرم هم رو رنگم ییمویل شال و دمیپوش

 یوقت اط،کهیح در موتیر با داخلش انداختم رو میگوش و برداشتم رو بود یمشک
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 خانم اشرف هوی که رونیب دمز اتاق از .ندم یکس به زحمت کنم باز درو بتونم اومدم

 .دمید رو گمونید یخدمتکارا ریمد

 خشن و سرد یلحن با و کردم هم تو رو اخمام بعدش اما نجاستیا که خوردم جا اولش

 :گفتم

 !امینم شام-

 .شدم رد کنارش از و

 :گفت و کرد یمیتعظ و اومد جلو خانم اشرف
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 خانوم چشم-

 حساب کی به ای خونمون .اومدم رونیب عمارت تا خوردیم برج به شتریب که یخونها از

 از ییبو چکدومشونیه که بودم شده بزرگ یخانوادها یتو من .بود بزرگ برجمون،

 مثل کنن؛یم رفتار یرسم و شکخ همه سردن، مغرورن، همشون نبردن؛ اخالق

 هیبق با میتونینم چرا هنوز، دمینفهم من رو رسم نیا علت .دستاش ریز و پادشاه

 خودم سن هم بچه هی با خواستم دبستان تو خودم من م؟یبزن حرف یمیصم و راحت

 نشون و خط برام بابا وسط نیا یول بودن، ریفق یخانوادها از اونا و بشم دوست

 ادمی چوقتیه .میباش آمد و رفت در خودمون یسطحها هم با فقط دیبا که دیکشیم

 هی یتو و گرفت مدرسه اون از پروندمو بابا دختر، اون با یدوست بخاطر فقط رهینم

 بهم رو قرمز یخطها و دهایسف خط همه اول، همون از .کرد نامم ثبت گهید یمدرسه

 هیگهاید کس دست و ستین خودت مال یکن حس که یایزندگ !دهیفا چه اما گفت،

 رو سرنوشتت هیبق که یمونیم یباز هی یتو تیشخص هی مثل انگار !خورهینم بدرد

 !زننیم رقم برات

 مثل اخالقامون هیبق و من خانواده، یتو !بخنده نداشت حق یکس یحت خونه یتو

 و خندهیم شهیهم ما،یر کوچکم خواهر اما میکنیم برخورد یرسم و خشک همه

 .دهیم انجام بابا دهیعق برخالف رو کاراش

 نگرفت، یمهمون اما دادش هیهد بهم تولدم یتو بابا که شدم خوشگلم یمازرات سوار

 .کردم حرکت بود فرستاده برام مهراد که یآدرس سمت به !میستین بچه ما چون چرا؟
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 وسهیس که خانواده اول فرزند کنم؛یم یزندگ ینفر هفت یخانواده هی یتو من[

 ایجول هم زنش و داره دیجاو و جواد یبنامها بچه دوتا که بزرگمه داداش راشد سالشه

 مجرده، هنوز و سالشه ستوهفتیب راشا خانواده دوم فرزند ،)هیفرانسو همسرش(
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 خشن، فوقالعاده یدختر استیرو خواهرم چهارم فرزند !نمیشناسیم منم سوم فرزند

 یرزم هم چون کننیم دعوا بار ده یروز کنه ازدواج باهاش بخواد که یکس حال به یوا

 اطیح دیدرق فعال مجرد، و سالشه کیستویب خالصه .کاراته و کنگفو هم و کاره

 بعد و مونهیم نخونشو یوقت چند راشد؛ بزرگم داداش شیپ سیپار رفته و ستین

 جدهیه ماست،یر یآبج خانواده یتو آزاد و طونیش و شر خانم و پنجم فرزند .ادیم

 .کنهیم یشوخ من با شتریب دهینم رو بهش ایرو چون منه عاشق ادیز یلیخ و سالشه

 نوشته که انداختم نگاه ییروبرو شاپ یکاف به .کردم پارک جا هی رو نیماش و دمیرس

 در !ستین مهم من یبرا یول باشه کیش و مجلل یلیخ خوردیم بهش ؛یخودمون بود

 بودم شده رهیخ دستم یتو یگوش به و زدم مهراد به زنگ هی .رفتم داخل و کردم باز رو

 اونو .بود گرفته درد کمرم .میشد نیزم پخش هردومون !خورد بهم محکم یکی که

 به باتعجب !وفتهین ما به نگاهش یکس تا شدم بلند جام از عیسر و اونور دادم هولش

 و باتعجب !کردن برخورد هم به نفر دو که نبود الشونمیخ نیع که کردم نگاه هیبق

 و خوردیم زنگ شیگوش !آشناست چقدر پسره نیا کردم، نگاه روبروم فرد به خشم

 .کردیم ییخودنما روش ییظرفشو یکایر اسم

 نگاه مویگوش .نبود مهم برام .شد دور ازم و گفت یرلبیز معذرت هی و شد بلند جاش از

 :گفت خنده با بوق دو بعد گرفتمش، دوباره !نداده جواب هنوز که کردم

 نه؟ ای یدیرس ثیخب مادمازل-

 :گفتم فقط

 ؟ییکجا-
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 بهش باتعجب .زدیم حرف تلفنش با و رفتیم ور موهاش با اشتد مییروبرو پسره
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 تماس !زنهیم مهراد یحرفا مثل چرا نیا !کرد رمیغافلگ نگاه هی تو و برگشت که زدم زل

 :گفت و اومد جلو کرد، قطع رو

 ن؟یهست کایرائ شما-

 :گفتم یرسم

 .بله-

 :گفت و کرد شل رو ششین اونم

 .مینیبش جا هی میبر ایب .خوشبختم مهرادم، منم-

 و نشست خودش اول .کرد تمیهدا زیم سمت به و کرد میتعظ یشینما حالت با بعد و

 شهیهم .بود جالب برام واقعا اخالقش .نمیبش تا د،یکش برام پاش با یصندل هی بعد

 جلومه، یکی نیا اما هستن رمانها یتو فقط طونیش و خوب یمردها کردمیم فکر

 زیم یرو رو فمیک و نشستم !میدار ییمردا نیچن هم یواقع یایدن تو واقعا پس

 :گفت و داد تکون سرشو خنده با که کردم، سالم و گذاشتم

 !ایخوشگل یخعل ییخدا ،ییخدا خانوم-

 :گفتم و انداختم بهش ینگاه

 .بشن کم مردههام کشته تا نیکن شیدرو رو چشماتونو ممنون،-

 بعد .رفت و گرفت رو رشهامونسفا و اومد زبانیم که میبود سکوت در لحظه چند هی

 :گفت و دیکش یپوف مهراد لحظه چند از

 م؟یکن صحبت راحتتر و ینزن حرف یرسم انقدر شهیم-
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 :گفتم

 !نیباش راحت نداره، یاشکال-

 :گفت دوباره

 ؟ینزن حرف یرسم و یباش راحت خودتم شهیم هوف-

 :گفتم

 میبزن حرف راحتتر هردومون میتونیم نداره یاشکال نه-

 :گفت و شد باز بناگوشش تا بنظرم که یجور کرد، شل شتریب رو ششین
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 بپرسم؟ ازت تونمیم اومده شیپ برام سوال هی-

 :گفتم و زدم یلبخند

 .شنومیم بگو-

 :فتگ خنده و بالبخند

 سازن،یم شهر از خارج رو زایچ نیا و اسب پرورش و یمرغدار و یگاودار حاال گمیم-

 !سازنیم شهر از رونیب هم رو دانشگاهها چرا کنم درک تونمینم اما کنم درک تونمیم

 !بود شده سوال برام نیا

 تو رو تعجب نکارمیا با که صدایب یخندهها به کردم شروع و شدم منظورش متوجه

 :گفتم حال همون در .بخندم ینجوریا من شدینم باورش انگار .دمید رادمه نگاه

 !دنیم میتعل شهر از خارج رو وونایح که نهیا منظورت-
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 پس .کرد متعجبتر رو مهراد کارم، نیا و صدا و رسیب یخندها .زدم خنده ریز دوباره و

 :گفتم

 شده؟ چت-

 :گفت بهم کرد، حس توش شدیم رو تعجب که ییباصدا

 یتو واقعا بزارم؟ دلم یکجا رو صداتیب یخندهها یول شدم آشنا اخالقت با روزه دو-

 ؟یهست ینطوریهم هم خونه

 :گفتم و دادم جلوه الیخیب خودمو

 !کردن تمونیترب نجوریا یبچگ از چون کنم، رفتار ینطوریا که هیعاد من یبرا خب-

 :گفت حال درهمون یول بود شده توپ قد چشاش

 ن؟یکن برخورد سرد و اخمو گفتن یبچگ از یبگ یخوایم-

 باز رو ششین دوباره باز !دادم تکون دییتا یمعنا به یسر و زدم لبخند فقط جوابش در

 :گفت و کرد

 .راحتن و خندنیم خوشن، هم با ادیز شما برعکس من خانواده یول-

 :گفتم و کردم نگاه بهش زد،یم موج نگاهم یتو که یباحسرت

 !خوبه یلیخ واقعا-
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 .هستن متفاوت و دارن فرق گهید یخانوادهها تا خانوادهها چقدر کنمیم فکر خودم با

 باهم و شادن شهیهم و کننیم هیتغذ خنده و جانیه و شور از که یخانوادها کی

 در البته( یرسم و خشک و خشن اریبس یخانوادها اما گرما با یمساو پس ،راحتن

 میتصم شونیزندگ یبرا گهید یکی و زننینم حرف ادیز هم با چوقتیه که )ظاهر
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 یمساو و باشه صدایب دیبا خندنیم یوقت یحت و باشن ساکت دیبا هشیهم ره،یگیم

 !من نظر از البته هست، سرد یخانواده هی از بهتر گرم یخانواده هی .سرما با

 بودم؛ نزده حرف یفرد نیچن با حال به تا چون گذشت، خوش یلیخ بهم بگم خالصه

 و کردیم القا بهم ور آرامش حس کاراش تمام با که طونیش و مهربون شوخطبع، یفرد

 خوش یلیخ !دادیم بهم رو نداشتم میزندگ سال ستوچهاریب تمام یتو که یآرامش

 !بشم آشنا مهراد با شتریب تا گرفتم میتصم و گذشت

*** 

 بعد هفته هی

 ☆ مهراد ☆

 تیشخص با دیبا دانشآموزام .کنمیم سیتدر استاد عنوان به بنده که یروز امروز

 هوی بود، بسته چشمامم و کردمیم یالک یفکرا ختخوابمر یتو که نجوریهم .باشن

 زده زل بهم یطونیش یخنده با که مهرا به و کردم باز رو چشمام عیسر !شدم سیخ

 اطراف به ینگاه .کرده یخال روم اون رو آب بودم مطمئن .انداختم یعصبان نگاه بود،

 که اتاقمه دمیفهم و تمانداخ قتریدق نگاه هی کنم؟یم کاریچ بهشت تو من وا ا انداختم،

 عیسر خته،یر آب روم مهرا افتاد ادمی .شده بهشت مثل برام االن و کرده زشیتم مامان

 یخال سرش یرو بفهمه نکهیا بدون و آوردم برداشتم، آب پارچ هی رفتم و پاشدم جام از

 و عکس گرفتن یایزوا راجب که ییکتابها دنبال !امروز هیتالف از نمیا خب .کردم

 کمکم گهید کردم، نگاه ساعت به .نکردم داشونیپ اما گشتمیم بود، ینقاش و یعکاس

 :گفتم و رفتم مامان شیپ باحرص !شدیم رید داشت

 !اتاقم تو ستین برداشته؟ یگور گوربه کدوم منو یکتابا یدیند یمام-
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 :دادم ادامه دوباره بزنه حرف نذاشتم

 نه؟ ای اتاقم تو اومده صبح یکس یدونینم-

 :گفت الیخیب یلیخ مامان

 چرا؟ برگشت، و اتاقت رفت میمر بار هی-

 :گفتم و دمیکش یپوف

 !شهیم رمید وگرنه آموزشگاه برم دیبا االنم ستن،ین کتابام-

 :گفت و گذاشت چونهاش ریز برد ودستش تفکر با مامان

 .دمید مرگ یفرشته اتاق یتو رو کتابات نیا کنم فکر-

 چون برداشته میمر بودم مطمئن .رفتم میمر اتاق سمت به و شدم یعصبان یلیخ

 !کنهینم خطور ذهنت به فکرشم اصال که کنهیم ییکارا هی اوقات یگاه و شوخه یلیخ

 :گفتم و انداختم ینگاه میمر به تیعصبان با کردم، باز محکم رو در یادیز شتاب با

 ها؟ ،یبش اتاقم وارد اجازه بدون یتونیم گفت تو به یک میمر-

 .داداش سالم کیعل-

 :گفتم ناراحت، بگم دیبا البته و بودم شده شکار میمر دست از یلیخ

 دُمم؟ رو یذاریم پاتو چرا-

 :گفت باخنده میمر

 ؟یدار دم تو مگه-

 :گفتم باحرص
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 .یشیم پرروتر گمینم بهت یچیه یه ار،ین در یمسخرهباز-

 .شهیم پام و دست ریز یه بلند، دمت چون-

 :گفتم قبل از تریحرص

 من؟ جون از یخوایم یچ تو اصن-

 .لیعزرائ به بده رو ونتج داداشم، چیه-

 .لیعزرائ به بده جونتو خودت ،یادبیب یلیخ میمر-

 .جون یعز به دمیم االن نیهم جونمو که من-
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 من از که یمهربون لحن با هم نیهم بخاطر کنم کلکل باهاش که نداشتم حوصله

 :گفتم بود، دیبع

 یداریم برشون گها برندار، المویوسا اجازه بدون انقدر بگم یک تا مشنگم خواهر آخه-

 ؟یبردار من کچل سر از دست یخوایم یک تو .سرجاشون بزار اریب پس

 :گفت باخنده میمر

 !استرس نیتامیو .دارمیبرنم گهید باشه-

 :گفتم و بهش زدم زل مهربون

 سر برم که ارهیب کتابامو بره کنه،یم درک منو و نشده ناراحت ازم گلم خواهر اگه حاال-

 .نشده رمید تا کارم

 .چشم-
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 عیسر لباسامو و اتاقم رفتم .کردم یخداحافظ ازش باز شین با و گرفتم ازش رو کتابها

 گفت و اشتبرد که زدم زنگ هم نیمت به .شدم آموزشگاه یراه و کردم عوض ریالس و

 کایر با عصر .بزنم یحرف نذاشت خر و پرو بس از بشر نیا .کرد قطع و آموزشگاهم

 اونم دنبالش رمیم یعصر گفتم بهش .ستاین هم قرارقرار البته دارم، قرار ییظرفشو

 من با بودن از انگار .بشه عوض هوامون و حال کمی که میریم فقط دوتا ما .کرد قبول

 یزایچ شم،یم آشنا باهاش شتریب یهرچ .دهینم شبروز یول خوشحاله یلیخ

 !فهممیم خانوادشون راجب یجالبتر

 .آموزشگاه داخل رفتم و کردم پارک جا هی رو نیماش .دمیرس انداختم، رونیب به ینگاه

 در حاضر افراد تعداد کمکم .نشستم میصندل یرو !بودن ومدهین شتریب نفر چهار هنوز

 استاد نیا مثل اد،ینم یکس گهید شدم طمئنم یوقت .شد شتریب و شتریب جمع

 لیفام و اسم با قبل از که برداشتم میدست فیک تو از آچار برگه هی دانشگاهها

 :گفتم و پسرا از یکی دست دادم رو برگه .بودم کرده شیخطاط دانشآموزام

 ینقاش و هنر ینههایزم در و هستم یاسحاق مهراد بنده .نیاومد خوش سالم-

 یعکاس نهیزم در مجزا، یکالس یتو هم یاسحاق نیمت یآقا و کنمیم کار باهاتون

 تا من به نیبد و دیسیبنو برگه نیا یرو رو تونیلیفام و اسم حاال .کننیم کار باهاتون
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 .میبش آشنا هم با شتریب

 :گفتن هم با همه

 .میخوشبخت-

 که یپسر همون دوباره و نوشتن برگه یرو رو شونیلیفام و اسم همشون تک به تک

 !کنمش کالس مبصر باشه ادمی .داد پسش بهم دوباره گرفت، ازم اول رو برگه

 :کردم یاسام خوندن به شروع
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 ییبابا بهزاد یآقا-

 ییبابا بهراد

 ینیحس مهسا

 یخاقان گانهی

 یغالم حامد

 برگه به تعجب با !دمیرس ییخدا کایرائ اسم به شدم رد که اسم تا نفرچندیرام نایت

 چقدر اسمش کردم، مرور رو لشیفام و اسم ب**ل ریز دوباره و زدم زل دستم یتو

 .بود آشنا

 که یفرد به باتعجب !بله گفت یکی که خوندم بلند رو اسمش !خودمونه یکایرائ نکنه

 اونم .خودمونه ییظرفشو کایر همون شدم متوجه که انداختم ینگاه بود گفته رو بله

 هیبق یاسام خوندن به و کردم یمصلحت سرفه هی .دادینم بروز یول بود خورده جا انگار

 سرش .انداختم کایرائ به ینگاه دوباره شد، تموم یاسام خوندن یوقت .دادم ادامه

 .دادیم نشون خودش از درس یتو یادیز شوق و شور و بود نییپا

 تا .شدیم کایرائ پرت حواسم درس وسط اوقات یگاه اما دادن درس به کردم شروع

 سر ومدیم بلند یمانتوها با میذاشتیم قرار وقت هر !بودم دهیند چادر با رو کایرائ حاال

 دادن حیتوض به شروع !داشت تعجب یجا برام و دمشیدیم چادر با حاال اما قرار

 از دور، تا دور دیبا میکنیم نگاه یزیچ به یوقت مثال دههایا تمام .کردم یشنقا یدههایا

 یبهتر ینقاش میبتون تا میریبگ نظر در قیدق رو چپش تا راست از و نییپا تا باال

 .باشن هم با متناسب دهن و دماغ دیبا اه،یس قلم با چهره ینقاش یبرا .میبکش
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 :گفتم و دادم حیتوض و کردم فیتعر براشون ویزیهرچ خالصه
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 .دیبپرس دیداشت اشکال جا هر و دیبکش یزیچ هی من یحهایتوض با حاال-

 اریسام انداختم، صفحهاش به ینگاه .خورد زنگ میگوش .استاد چشم گفتن هم اونا

 :گفتم بچهها به رو بدم رو جوابش نکهیا قبل .بود

 .دیبد انجام رو کارتون شما-

 :گفتم ومد،یم رونیب چاه ته از که ییصدا با و کردم برقرار رو تماس

 ؟یچطور سام، سالم-

 ازم هم یخبر چیه ماشااله ؟ییکجا ،یامیپ نه یزنگ نه ببرن شورتو مرده سالم-

 !نامرد یریگینم

 :گفتم باتعجب

 د؟یداریبرنم سرم از دست سرکارم ؟یخوایم یچ باز کیعل-

 ... ا -

 ن؟یشناسینم تیرسم به منو کار هنوز شما یچ یعنی ، ا و مرگ-

 :گفت ییپرو با یسام

 .میشناسینم نه-

 ؟یخواستیم یچ نمیب بنال-

 .خوامیم وینکرد تنت هنوز اما یدیخر که یشلوار کت اون-

 .دمینم-
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 من .دمیم بهت پولشو داش ارین نه من جانه .عشقم ،یسام نفس جونم، یمهر عه-

 ؟.سیخس شیگرفت کجا از کنم، دایپ نتونستم جا چیه اون مثل

 .گرفتم سیپار از دم،ینم-

 !یشعوریب یلیخ مهراد، گهید بده-

 .اومد طرفم به استادکنان کایرائ موقع همون
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 .یبابا فعال دمیم بهت باش-

 :گفتم کایرائ به و کردم قطع ویگوش

 ؟ییخدا خانوم بله-

 :گفت و بهم زد زل خندونش یچشما با کایرائ

 .ارمیب در درست تونمینم رو نجایا کنمیم کار هر استاد-

 .امیم االن سرجاتون، دینیبش دییبفرما بله-

 :گفتم بلند همه به رو بعد ]براشون امیم قلمم لفظ چه[

 کمکتون خودم تا بپرسه بکشه، تونهینم و داره یمشکل ییجا ای داره یسوال یکس هر-

 .کنم

 :گفتن بلند اریبس ییصدا با و هم با همه

 .استاد بله-

 رفتم رزودت و شدم یحرص .کردیم نگاه کایرائ به داشت یادیز ییبابا بهزاد !پسره نیا

 :گفتم ییخوشرو با و ستادمیا کایرائ شیپ
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 ؟ییخدا خانوم نیدار اشکال رو کجاش-

 :فتگ و گرفت طرفم به رو بود دستش یتو که رو یعکس و انداخت بهم ییگذرا نگاه

 اجرا نقششو تونمینم اما بکشم رو اون خوادیم دلم قشنگه، یلیخ میدار باغ هی ما-

 !کنم

 اون در که بود ییبایز ینقاش یتابلو مثل کردم، نگاه عکس به و زدم یمحو لبخند

 و بود شده یکیتار گرفتار که یباغ در سرد یزمستان یتو برهنه، و بلند ییدرختا

 ریمتح باغ نیا دنید از .دادیم نشون خودش از یکم یلیخ نور داخلش ساختمان

 !بود قشنگ واقعا شدم،

 :گفتم کایرائ به رو

 اونجا به و ندادم حیتوض بهتون رو ینقاش یوههایش از تا چند هنوز من ییخدا خانوم-

 :گفتم آروم بعد داره، ادیز کار تونمینقاش نیا و نیدینرس هنوز

 زودتر تا کنم کمکت تونمیم ،یبکش صنق بدون و کامل وینقاش نیا یخوایم اگه-
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 .شیبکش

 :گفت و زد یلبخند

 .استاد بله-

 .زد صدام ینیحس مهسا خانوم که کنم عبور کنارش از خواستم

 ن؟یندازیم نگاه هی شده تموم کارم من استاد-

 بود خوب کارش .انداختم ینگاه بود، دهیکش رو شینقاش که یبرگها به و ششیپ رفتم

 .بود دهیکش قشنگ یلیخ و گذرونده نظر در زویچ ههم .دیکشیم عیسر و
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 !هیعصب یادیز که شدم متوجه اما نهیتحس قابل واقعا نهیزم نیا یتو استعدادش

 متوجه یکن نگاه که بهتر یول کرده یخط خط رانگا که بود دهیکش یطور رو ینقاش

 :گفتم !دهیکش قشنگ چقدر یشیم

 دیکن نگاه رو نجایا .دیباش یعصب دینبا شما نکهیا فقط خوبه کارتون ینیحس خانوم-

 بودنتون یعصب د،ینیبب رو خطها نیا .دیکن تموم عتریسر هرچه نیداشت دوست انگار

 به دیتونینم و کنهیم خراب رو کارتون چون دیبش یعصب دینبا شما .دهیم نشون رو

 .دیبرس یبهتر جینتا

 :گفت و کرد درست دورش رو چادرش

 .دارم یادیز عالقه هم هنر به اما میعصب من درسته، استاد بله-

 خوبه-

 :زد صدام اریشهر آرمان

 !استاد-

 کوفته و خسته بنده و دیرس انیپا به کالس بروبچ یپ در یپ سواالت با امروزم خالصه

 با که انداختم کاناپه یرو رو خودم خونه، داخل دمیرس نکهیا محض به .خونه اومدم

 تعجب با !کنم سیخ خودمو ترس از بود کینزد .شدم روبرو یمام یبرزخ یچهره

 :گفتم

 شده؟یچ خوشگلم یمام-

 :دیغر ماده یرهایش مثل
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 !رهیبگ زن خوادیم خودت از اوسکولتر داداش-
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 :گفتم و موندم دهن به دست

 !مامان-

 :گفت باحرص مامان

 !نباشه یحرف امانی-

 :گفتم دوباره

 !مامان-

 :گفت کنه، مهارش تونستیم بابا فقط که یخشم و تیعصبان با دفعه نیا

 ؟یخوایم زن چلغوزم یتو نکنه من؟ جون از یخوایم یچ ن،ماما درمونیب درد-

 :گفتم و کردم باز رو شمین

 .خوامیم زن دوتا یول آره فدات-

 تو خورد مامان ییدمپا کردم حس که ارمیب باال رو سرم خواستم شد، تموم حرفم یوقت

 :گفت که انداختم ینگاه مامان به ناباور و آوردم باال رو سرم .کردم حس رو یدرد !سرم

 کنه؟ یخواستگار خوادیم رو یبرگشتها بخت کدوم لیکائیم نیبب برو گمشو-

 مامانم به رو .دادم مالش رو سرم و گفتم یآخ بود، شده جادیا سرم یتو که یدرد از

 :گفتم

 ق د الهه چشم-

 مثل کردمیم حس کهیجور .دمیکوب دهنم تو محکم کلمه، دو نیا گفتن از بعد

 .کردم نوشجان رو مادرجونم ییدمپا دوباره نکهیا و هستم ارنند دندون که ییرمردایپ
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 بار هی شده اگه حداقل دمیم شنهادیپ بهتون خوشمزهان، یلیخ مامانم یهاییدمپا

 یکیم به االن گفتن با و کردم ساده یمعذرتخواه هی امانم به .نیبچش رو طعمش

 .شدم دور ازش زنگم،یم

 اخالق هی یعنی !بابام بجز بده، همه با یلیخ اون یول دارم دوسش که یکس لیکائیم



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 42 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 که نیمرد یکنجکاو از االن تا حتما .یکن سالم یحت باهاش خوادینم دلت داره یگند

 االن شه،یم خز اعصابتون نیدار گناه بگم نه !گمینم نگم؟ بگم؟ هووم؟ !ه؟یک لیکائیم

 االن بزرگترم داداش البته داداشمه لیکائیم راست، و رک براتون بگه جونم خوب .گمیم

 کجا از بگم حاال .سهیپل و کرده تموم درسشو خارج باشه، سالش یوخوردهایس دیبا

 دیببخش اوخ شدن،ینم حامله بنده یبابا مامانو نیا آها شد؟ داشیپ بزرگه داداش نیا

 و کردن دیام قطع کهیجور شدهینم حامله بود، مامانم منظورم شهینم حامله که بابا

 یفرزند به رو زشت یلیخ و ناز تپل بچه هی بچهها نیب از خودشون برا پرورشگاه رفتن

 ایبدن رو بنده و شهیم حامله مامانم ماجرا، اون بعد کسالی البته موقع همون .گرفتن

 حامله منو یمام که موسه یکیم قدم پا که گنیم مغولم اقوام که شهیم نیا و ارنیم

 چکسیه نداره، رو لیکائیم به کردن نیتوه حق یاحدالناس چیه خانواده یتو .شده

 برادر مثل .قائلم استثنا من چون خودم، بجز بزنه حرف بد موس یکیم با نداره حق

 که دونهیم خودش لیکائیم .خانوادمونه یاعضا از یعضو و دارم دوسش نداشتم

 طونیش و شر من هم، با میخانوادها هی !ستنین شیواقع مادر و پدر من، یبابا مامانو

 موس یکیم هم االن .اخالقش کاستیرائ نیع قایدق خشک و مغرور موس یکیم اما

 زن جون آخ .رهیبگ زن خوادیم آخجون !اد؟یم یک دمینفهم هنوز من و رانیا ادیب قراره

 شک موس یکیم قهیسل به نبود خوشگل اگه بود؟؟ خواهد یشکل هچ داداشم

 دستم یتو رو میگوش .نمشیبب تا دارم جانیه یول دمشیند نکهیا با کردم،یم
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 اوقات اکثر .گشتمیم موس یکیم اسم دنبال نیخاطبم ستیل تو رفتم و چرخوندم

 :جمله از م،ینمایم انتخاب اسم انیآشنا اقوام، دوستان، یبرا من

 یران ای ییظرفشو یکایر کا،یرائ-

 سام ای کود و سم ار،یسام-

 )حسام دختر دوست( شیشیشی ش،یستا-

 ییظرفشو میس ای نیم ن،یمیس-

 کوماندو یتیم ن،یمت-

 داشیپ آخجون ،یکیم اسم به خورد چشمم .کنمیم انتخاب سما همه واسه خالصه
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 :گفتن بنده برادر بوق تا چند از بعد کردم، برقرار رو تماس .کردم

 بله؟-

 .موس یکیم داش کیعل سام-

 :داد جواب معمول طبق

 ؟یخوایم یچ-

 :گفتم باخنده

 .شیریبگ یبر که سرت تو زده چماغ با یکی دمیشن-

 :گفت یربونمه با و کرد رییتغ لحنش

 بگم؟ یزیچ هی مهراد داداش_

 :گفتم باخنده

 
 

57 

 .یباش خوش زنت اون با یبر دمیم طالقت عشقم، نخور حرص-

 :گفت اژدها خشم با یکیم

 !اه زد، حرف هاتبا شهینم آدم مثل گمشو-

 :گفتم باخنده

 .بگو موسم یکیم جونم-

 :شد بلند اعتراضش یصدا

 .موس یکیم نگو بهم انقدر اه-

 .بزن حرفتو شما چشم-

 !عشقم یخواستگار برم خوامیم شدم، عاشق اوهوم-

 :گفتم باخنده

 !یخواستگار یبر ذارهینم مامان-

 ناسوریدا زن هی هم خودت یبرا انشاهلل .شعوریب یخندیم گرانید درد به که کوفت-

 .خندمیم بهت که منم نیا اونوقت اد،یب ریگ

 :گفتم

 ناسوره؟یدا شیخواستگار یبر یخوایم که ینیا مگه-



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 44 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 :گفت بلندش یصدا با

 .مهراد-

 ران؟یا یایم یک داداشم حاال، خوب-
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 .خونم تو ازدهی ای ده ساعت صبح فردا اجازه با-

- Good ، بده رو دختره اون آدرس و شماره حاال. 

 :گفت باتعجب

 رو؟ دختره کدوم-

 :گفتم

 گه،ید بحرفم یمام با تا بده شویخواستگار یبر یخوایم که ویاون آدرس و اسم خاک،-

 !داشم تو یخنگ چقدر

 ؟یخواینم یزیچ فرستم،یم اشهب آهان-

 .یبابا فعال نه-

 .خداحافظ-

 و شماره موس یکیم دمید کردم نگاه .اومد امیپ بهم همونموقع و کردم قطع ویگوش

 .کنم یراض رو مامان فعال برم تا رونیب زدم اتاق از .فرستاد برام رو دختره آدرس

 ] ا غرغرو یرشوهراماد اون از مامانش که انگار کنم یراض مامانو گهیم نیهمچ[

 .شو خفه جون کایرائ-

 .چشم-

 شدم االن بود نیغالمحس اسمم وقت چند هی وجدانش، منم کایرائ ن؟یکرد تعجب[

 ] !پسر نیا خره که بس از .کایرائ

 .زمیعز ریبم یرائ-
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 .یبا یمهر یند آب به گل دسته رفتم من-

 .یبا-
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 میبریم ضیف دستپختش از ما و بود اونجا مامان خدا یشهیهم چون آشپزخونه رفتم

 ا [ .شستیم رو ظرفا و زدیم حرف و کردیم غرغر رلبیز انداختم، مامان به ینگاه ..

 طرف رفتم ]خورمیم کایرائ با بعدا ولش .یپنجعل بابا تختیپا مثل خردَم، ن ر نهَ که من

 :گفتم یخندهدار و زنونه لحن با و چشاش رو گذاشتم رو دستام مامان،

 به رفتن با و یکن بدبختش و یبد زن رو موس یکیم خوامیم ازت جون یمام سالم-

 .نده زن منو بجاش یول ،یکن موافقت بچت یبرا یخواستگار

 :گفت و برداشت شماشچ یرو از سشیخ یدستا با رو دستام مامان

 میریم زود اومد، داداشت نکهیا محض به میراض هم یلیخ ناراحتم؟ من گفته یک-

 .یخواستگار براش

 با یعصر چون بخوابم، تا الفرار و فرستادم مامان یبرا س*و*ب هی و گفتم آخجون هی

 !داشتم قرار کایرائ

 خروس و مرغ و سفندگو و گاو تا چند هی و بالش رو گذاشتم رو سرم و اتاقم رفتم

 .برد خوابم تا شمردم،

 با شدم، داریب و دمیکش دست نمینازن خواب از که بود پنج یساعتا حوش و حول

 بار یبرا رو خوجلم افهیق تا رفتم نهیآ سمت به و شدم بلند تخت یرو از یحالیب

 رو برس بودن، شده پال و پخش ماهرانه یلیخ پشتم کم یموها .نمیبب ۱۲۸53۶۹

 حد از شیب یلیخ .کردم نگاه شمیر ته به دادم، حالت باال به رو موهام و تمبرداش
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 یآب شرتیت نداشتم؛ رو کار نیا حوصله اصال اما کنم غهاشیت شش خواستیم دلم

 .عشقه رنگه یمشک گفتن، مایند میقد از[ یمشک نیج شلوار هی با دمیشپو رهیت

 دیشد زدم، رونیب عمارت از ]بوخودا واال عاشقم من نیکن فکر شما شهیم یچ حاال

 ادمی موقع به چه شدم، خوشگلم یمازرات سوار .کرده ییکاکائو یبستن هوس دلم

 تا خانوم کایرائ دنبال برم دیبا االن .ادیم خوشش یمازرات نیماش از هم کایرائ اومدها

 یآهنگ به رو شما من هم نیهم خاطر به د،یکشیم طول کمی خونشون به دنیرس

 :کنمیم دعوت خوشگل

 معرفتایب همه بدا، همه یسالمت"



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 46 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 ا*ب*ل اون طعم شبا، اون یسالمت

 نخوند چشام تو از عشقو بهش کردم نگاه یهرچ

 ندنمو پاش یول داد قول یلیخ که یاون یسالمت

 ادَا دنبال بدا، همه یسالمت

 نداد جواب و دید که یاون هیسالمت بزن

 شبهاش شلوغه االن نباش دنبالم گهیم

 نداشت یول داره دوستم گفتیم که یاون هیسالمت

 رهیگیم دلم ییتنها زه،یریم چترم رو بارون موقع هر

 سهینویم نامه هیگر با بازم سه،یخ که بازم یلعنت یچشما

 نرفت کج که یقلب قلبم، و خودم یسالمت

 طرف هر از رسهیم خبراش که یاون یسالمت
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 بمون نگفت یول رمیمیم دارم دید که یاون

 جفتتون یسالمت دتیجد عشق یسالمت

 گلم یریگیپ انقدر چرا دلم یریدلگ یوا یا

 دلم ینیشیم یک یپا رفت گذاشت اون

 برنداشت کاراش ازون دست آخرم تا که یکس

 نذاشت کم و ساخت و موند من مثل یک هر یسالمت

 رهیگیم دلم ییتنها زه،یریم چترم رو بارون موقع هر

 سهینو ،یم نامه هیگر با بازم سه،یخ که بازم یلعنت یچشما

 "بدا همه یسالمت/یساس

 به بودم دهیرس .کردم قفل درشو و کردم خاموش رو نیماش شد، تموم آهنگ یوقت

 اریبس یعمارت االن .ییظرفشو یکایر عمارت دیببخش آخ رستم، هفتخوان عمارت

 منتها خودمونه عمارت مثل عمارتشون .هست هم پنتهاوس یتو کنم فک که بزرگ

 مویگوش .ناستیا عمارت از کتریکوچ ما عمارت نیکن فکر اگه نیونیمد بزرگتر، ذره هی

 سبزه و علف پام ریز رونیب ایب گمشو یمعنا به[ زدم کایرائ به زنگ تک هی و برداشتم
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 به دیبا پسر نیا یک تا ایخدا(کنن حناق علف تا روم پرنیم بزغالههاتون االن کرده سبز

 هوی ])میبخند کمی نده شفاش ایخدا نه ای بده، شفاش بکشه؟ عذاب عقلش دست

 خوشگله، یخعل الکردار .رونیب اومد عمارت از امیامو نیماش با که بود یک دونمیمن

 چقدم .رسهینم من به یول جذابه و پیخوشت چقدر رون؟یب اومد که هیک پسره نیا

 داره ا شم،یم زنش من هیخوشگل نیا به باباش اگه !باباشه حتما !کاستیرائ هیشب

 !من سمت به ادیم
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 کنارم قایدق اومد ]میبخند کمی نده شفاش ایخدا شده، خل برداشته تاب مخش[

 دهنمو آب خورد،یم ترس و هیگر به شتریب که یچهرها با !بهم زد زل اخم با و ستادیا

 کایرائ با که اول روز مثل ه،یجد که زدیم داد دیشد صورتش .دادم قورت یبد یباصدا

 .ترسوندیم رو طرف داشت که یجذبها یول یهمونطور نمیا شدم آشنا

 :دمیکش دست هودهامیب افکار از باصداش

 ن؟یستادیا ما خونه یجلو چرا شما آقا-

 سال دو که راشاست همون نیا افتمی آهان !زدیم آشنا نظرم به حد از شیب یلیخ

 تو چنگ هی زهتاب کنگر هیحاش در لمیف تو مثل !دادم نجاتش من تصادف تو شیپ

 :گفتم و دمیکش صورتم

 رمرد؟یپ یطوریچ خودم، یجون راشا آق-

 :دیپرس یشتریب خشم با بعد و کرد برانداز رو پام تا سر تعجب با اول

 ا؟ه ن،یدار کاریچ ما عمارت یجلو شما ن؟یانداخت راه هیچ ایباز مسخره نیا-

 :گفتم نشناخت، منو هم خل نیا خدا

 .دمیتمام نیبنز چیه-

 :گفت تیعصبان با و انداخت نیماش داخل به نگاه هی

 گور و گم نجایا از رو تنلشت چرا پس پره، باکش که نتیماش !؟یگذاشت سرکار منو-

 نکردم؟ الشت و آش نزدم تا یکنینم

 :گفتم یحرص
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 معذرت ازت ،یوفتین دره یتو تا دادم نجات رو تو شیپ سال دو نکهیا بخاطر اومدم-

 .کنم یخواه

 رو راشا افکارمم یتو و بشم نیماش سوار برم که کردم اونور رومو .کرد تعجب

 !ستادمیا راشا ادیرف با که دادمیم یناموس یفحشها

 !راه مهین قیرف کنمیم خفت مهراد-

 :گفتم و آوردم در براش زبونمو

 .جون قیرف یبخور یتونینم ین*ع چیه-

 :گفت و کرد کلفت کمی صداشو باخنده

 .بود شده تنگ برات دلم فه،یضع نمیب نجایا ایب-

 :گفتم خنده با حال همون در و میگرفت ش*و*غ*آ در رو گهیهمد باخنده

 .بود دهیتنگ برات دلم پا، و سریب آشغال-

 :گفت باخنده اونم

 .ستمین من ییوقتای کنن گشادش بده-

 .رفتیم صدقم قربون دم هر یه دادم، نجاتش میوقت و بود بزرگتر ازم سال هی راشا

 راشا بغل از .یزیچ یامکیپ نه زدم بهش یزنگ نه گهید خارج رفت که یوقت از یول

 اوسکله، نیا گفتم بار هزاران از شیب[ !شد یباران چشمانم ناگهان که رونیب اومدم

 به ینگاه .رونیب اومد در از کایرائ که افتاد عمارت در به نگاهم ]نیکنینم قبول شما

 سرد و یرسم یلیخ و سمتمون به اومد .دید هم با رو راشا منو که انداخت اطرافش

 :گفت
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 .رمیم گهید من-

 :گفت کایرائ از مانندتر ن*ع یلیخ هم راشا

 .یبر ییجا ذارمینم وگرنه نم،یبب رو پسره دیبا-

 :گفت کایرائ به رو و انداخت بهم ینگاه حرف نیا از بعد

 هم شونیا گفت من به بعد و هستن دوستانم از یکی یاسحاق مهراد یآقا شونیا-

 .هستن خواهرم
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 :گفت و دیکش یدهایکش پوف کایرائ

 .شدم آشنا باهاشون قبال-

 :گفت سرد لحن همون با راشا

 رو؟ گهیهمد دیشناسیم ازکجا اونوقت خوب، چه-

 !سرتره نیام از که ییآقا همون و من هنر استاد شونیا-

 :گفت تعجب با و شد عوض راشا لحن هوی

 !بده؟ یفرار رو نیام خوادیم که یهست یهمون تو رادمه-

 :گفتم و انداختم بهشون یحیعاقالندرسف نگاه هی

 ه؟یخر کدوم گهید نیام-

 :گفت راشا

 .کایرائ سمج خواستگار و ما یپسرعمو-

 :گفتم و کردم یزیر یخنده
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 .دمشید قبال !یگیم رو یغیت جوجه اون آهان-

 :دادم ادامه

 ؟یشینم ناراحت ای یرتیغ ذارمیم مدار و قرار خواهرت با نکهیا از تو راشا-

 .بده یفرار رو گهید خره اون خوادیم یگاو کدوم دونستمینم منتها شدم، که یرتیغ-

 :گفتم ،کرد کسانمی خاک با کامل

 !یکنیم حقم در که یلطف همه نیا از ممنون-

 واقعا کنه فکر نیام تا نیبذار قرار شتریب هم با دیبا دوتا شما حاال داشم، خواهش-

 !کنه ازدواج اون با خوادینم و داره شیزندگ یتو رو یکی کایرائ

 :گفتم

 ه؟؟یچ میبزار قرار شتریب نکهیا از منظورت-

 همون با راشا ]میکرد فرض کاهو و کلم و تربچه و شغلم رو کایرائ که بگم رفت ادمی[

 :گفت جذبه

 .کنه ازدواج باهاش خوادینم کایرائ کنه فکر که نیبد جلوه یجور هی-
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 ]داشت بر در هم رو جیهو نقش کایرائ اطالع محض[

 :گفتم و راشا به زدم زل یاسترس

 !یخبریب ازش تو که وسط نیا هست یزیچ هی یول باشه-

 :گفت و صورتم یتو زد زل خونسرد یلیخ راشا

 بگو؟ شنومیم خب-
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 :گفتم

 ...کردم انتخاب رو جرات قت؛یحق و جرات یباز یتو من-

 قبول که گفت بعد یول دیخند شاول کردم، فیتعر براش رو زیچ همه خالصه یلیخ

 .میبش کینزد ادیز دینبا منتها نداره، یاشکال و کنهیم

*** 

 بود، امونیگوش یتو سرمون دومون هر .بودم نشسته کایرائ یروبرو شاپیکاف یتو

 و گرفتم باال رو سرم .میدار دوست گرویهمد که میکن تظاهر مثال دیبا که انگار نه انگار

 نجایا امیم شهیهم من قشنگ، واقعا و بود یکیش شاپیکاف .کردم زیآنال رو اطرفم

 آرامش حس و شدیم پخش هم یکالمیب آروم و بایز اریبس یقیموس .نیمت با البته

 کیک به نه و قهوهاش به نه هنوز که کایرائ به .کردیم منتقل نجایا یایمشتر به رو

 از .خوردم رو میستنب هیبق و نگفتم یچیه .انداختم ینگاه بود، نزده دست شیشکالت

 کمی اولش .گردو و پسته و فندق بود؛ مغز همش منتها بود، هاییلویک یبستن نیا

 نیا نه گفت اونم ،یدیم بهم ستین معجون وقت هی دمیپرس مرده از و کردم تعجب

 نیا بروبچ[ .بود شده تموم جممیهو آب .داره هم یادیز مغز و اومده دیجد ایبستن

 جیهو گنیم بهم چرا گهیم باز منتها داره، موارد همه یتو رو جیهو نقش شهیهم مهراد

 ]!گهید یلونبونیم جیهو آب بس از جون یمهر خوب !شلغم؟ و

 :گفتم صدایب یلیخ رلبیز

 .ریبم عشقم کایرائ-

 :دادم ادامه

 .فعال برو گمشو ستین وقتش االن یشعوریب یلیخ کایرائ-
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 :گفت بود، دهیشن خودمون یکایرائ نکهیا مثل اونور از هوی

 .یریبم خودت ،یشعوریب خودت مهراد-

 .نبودم تو با کن باور-

 کایرائ ]!کاست؟یرائ اسمش من جون یوج نیا بفهمونم نفهم نیا به یچطور حاال[

 :گفت بعد و کرد اونطرف رو صورتش

 !یبود نداشتم یعمه با حتما-

 .باوا بودم گهید یکی با ؟یفهمیم نبودم تو با وهلل به-

 .شودیم وارد اژدها خشم

 !شعوریب یگیم من به که یکنیم غلط تو-

 ...نبو تو با کایرائ ا -

 پام با و دادم تکون اونور و نوریا به سرمو عیسر .شد قفل نیام نگاه یتو نگام هوی

 محکمتر اون نطرف،یا ادیم داره نیام بگم بهش نکهیا قبل و کایرائ یپا به زدم محکم

 .شدم چالغ یسالمت به کنم فکر که پام به زد

 :گفتم زود

 .نجاستیا هم نیام بده، جلوه یعیطب کایرائ-

 :گفت الیخیب اونم

 .باش-

 :گفتم حرص با
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 !کنن گوش بهمون دونفر مینشد هم آهنگ خدا؛ یا-

 :گفت کرد،یم خوش جا لبش کنج دایجد که یلبخند با کایرائ

 گلم؟ یبزن حرف باهام و یارین در یباز مسخره انقدر شهیم-

 :گفتم و زدم یطونیش دلبخن منم شد، کینزد ما زیم به نیام همونموقع

 .بمونه سالم جوجومون که زمیعز بخور-

 :دادم ادامه باخنده که کرد نگام تعجب با کایرائ
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 خوبه؟ حالش حاله، چه در بابا جوجه-

 کایرائ .نزنه پام به محکم گهید باشه نیا تا حقشه .بود دهیپر کایرائ رخسار از رنگ

 :کرد زمزمه

 ؟یکنیم بلغور خودت یبرا یدار یچ-

 :گفتم و نشستم راست

 !یخودم یکایرائ ،یخودم عشق-

 :گفتمیم شتریب منم شد،یم کترینزد زمونیم به تیعصبان با نیام

 نفسم؟ جان رمیبگ برات یخوریم یچ گهید عمرم-

 ]شد بد حالم عوق[

 !شهیم بد جونمم یوج حال دونستمینم-

 ]صدقههات قربون با ریبم کوفت[
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 نیام گهید االن .کرد رنگ کم یخندها خندهام، با هم کایرائ که کردم یبزرگ خنده

 صدقههام قربون به و کردمینم نگاه بهش همچنان من یول بود، ستادهیا کنارم درست

 :گفت و زیم یرو کوبوند محکم نیام هوی .دادمیم ادامه

 !؟یذاریم قرار من زن با یکشینم خجالت تو-

 یناخنها که انگشتاش و دستا اون با نیام بزنم، یحرف خواستم تا و شدم پا جام از

 یجا و داشت یبد درد .دیکش صورتم تو پنجوالش با داشت، هم یدهایکش و بلند

 :گفتم و شدم ینعصبا افتاده، خراش پوستم یرو بودم مطمئن .سوختیم زخم

 .جوجه یخواینم زن گهید یدختر خودت که تو زنت؟ هه-

 ...وگرنه نکن نیتوه-

 :گفتم غضب و باخشم

 هان؟ یچ وگرنه-

 همونطور چون بود گرفته خندم .شد کبود زود یلیخ که صورتش یتو زدم مشت هی

 !دتشونیآفر که دهید نایا خلقت یتو یچ خدا موندم من .بود فیضع زن هی مثل

 :دادم امهاد
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 .احمق ینبرد غمبریپ و خدا از ییبو که ییتو به نیام اسم فیح-

 :گفت باحرص نیام

 .کشمتیم-

 جادیا گهید خراش هی خراش همون کنار قایدق و صورتم یتو دیکش رو پنجوالش دوباره

 :گفتم پوزخند با و صورتش یتو زدم و نیزم یرو ختمیر رو زیم کل نباریا .کرد
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 و شکنهیم ناخنات یریگیم وضو که میوقت ،یخونیم نمازم پنجوالت اون با حتما-

 میبر ایب شکستن ناخنام جون یمام یوا یا" یگیم و مامانت شیپ یریم هکنانیگر

 "...کنه درستشون برام شگریآرا شگاهیآرا

 هردوتون حساب به گفتن با و صورتم یتو زد زل همونطور بود شده یحرص یلیخ

 .رفت و گذاشت تنهامون رسم،یم

 بخاطر که انگار نه انگار یزک[ .انداختم بود، یدختر با گفتگو گرم که کایرائ به ینگاه

 پول و فتمر شاپیکاف ریمد شیپ ]کنمیم دعوا خودش از خرتر یخواستگارا با خانوم

 شدت به اعصابم .رونیب زدم و کردم حساب رو میبود کرده حناق که ییزایزمیچ و زیم

 هم شاعر ایب خوره،یم بهم ستیزندگ نامش که زندان نیا از حالم .بود شده یقروقاط

 نیا .کنهیم میعصب داره ذاره،یم ریتاث روم داره کایرائ یاخالقا گهید کمکم !میشد

 االن نیهم نبود جرات سره بحث اگه بخدا، انداخته یآدم چه ریگ رو ما نفهم یالیسه

 رو ایدن کل و رفتمیم مسافرت .رفتمیم خودم یزندگ یپ و کردمیم ولش رو کایرائ

 .بودم شاد و دمیخندیم دوستام با اوقات شتریب توش که کردمیم یایزندگ .گشتمیم

 نه و بندازه راشخ رو نمینازن صورت ادیب که داشتم یسرخر نه نداشتم، هم یغم

 .شهیم بلند الیسه گور از شایآت نیا همه .کنم تحمل رو کایرائ گند اخالق بودم مجبور

 من بشه تموم .بشم راحت الیسه و کایرائ دست از بشه تموم کسالمی انشاهلل

 کلمو خوادیم دلم ذارنینم آدم واسه اعصاب ..الالهاالاهلل یدختره الیسه دونمویم

 .وارید به بکوبونم

 با و خونه رسوندم خودمو بودم، شده ریدرگ وجقم عجق افکار یتو که ینطوریهم

 .کردم ولو تختم یرو خودمو اتاقم داخل رفتم و کردم سالم هی بلند یصدا
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 رفتم .درآوردم رو لباسهام راحت الیخ با و ندارم آموزش یبرا کالس دافر خداروشکر

 !شدم مواجه یافتضاح صحنه با که ستادمیا یقد نهیآ یجلو

 ...شدم مشق دفتر نیع بود، کرده یخطخط رو صورتم ناخناش با لندهور یپسره

 هاخراش نیا یهرک .نکنم آدمت اگر ستمین مهراد کنم، کاریچ باهاش دونمیم شعوریب

 .خندهیم بهم و کرده جادیا خراش دختر هی کنهیم فکر حتما نه،یبب صورتم یتو رو

 هی کمد یکشو ییجلو درب از رفتم نمونه؟ جاش خراش نیا بکنم یغلط چه حاال

 مال زخم نشه معلوم تا زخمام، یرو چسبوندم دقت با یلیخ و برداشتم زخم چسب

 .هیچ

 و کردم تعجب .نگرفت ازم یخبر یکس تاقم،ا یتو اومدم و کردم یبلند سالم یوقت از

 کردم، نگاه رو ییرایپذ و منینش !ستین مامان دمید کردم، نگاه رو آشپزخونه رفتم

 لحظه هی !یخال همه کردم، نگاه رو اتاقا داخل .نبود چکسیه و بودن شده بیغ انگار

 زنگ !برنن منو که ضنیمر مگه بابا نه نبردن؟ منو مسافرت رفتن نکنه گفتم خودم با

 یگوش داخل، رفتم و کردم باز درو .ومدیم اتاقشون یتو از صداش مامان، یگوش به زدم

 تاحاال !بود کنارش قایدق هم بابا یگوش !بود افتاده تختشون کنار یعسل یرو مامان

 خورد بوق تا ده .زدم زنگ مهرا به !کنن دور خودشون از رو اشونیگوش نداشته سابقه

 !باشدینم دسترس در نظر مورد مشترک گفت آخرم

 زنگ میمر به داشتم ترس حس کمی .کاسه همون و آش همون بازم گرفتمش دوباره

 :گفت هوی خورد بوق تا چهار سه دو .زدم

 بله؟-

 چندبار عمارت یتو که یبلند یصدا با و دمیکش یآسودگ سر از قیعم نفس هی

 :گفتم د،یچیپیم
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 شماها؟؟ نییکجا-

 :گفت بود، خورده جا زدنم حرف لحن از که میمر

 !کجان دونمینم هم رو نایا مامان دوستمم، خونه من داداش-
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 :گفتم و دمیکش یپوف

 دوستت؟ کدوم خونه-

 !یشناسینم دوستامو که تو داداش-

 :گفتم اخشمب

 .یبا دنبالت، امیم بفرست آدرسو-

 .کردم قطع و کنه یخداحافظ نذاشتم

 مامان بودم مونده بود، دور کمی راهش فرستاد؛ برام رو دوستش خونه آدرس میمر

 سابقه حاال تا دوستش، خونه بره دخترش اومده دلش چطور ای گذاشته یچطور

 عمارت به یکل نگاه ومدم،یم ونریب یاسحاق بزرگ عمارت از که همونطور !نداشته

 عموهام هم چون هستن، اصل برابر هیکپ کامال عموهام عمارت و ما عمارت .انداختم

 هم و شدن مزدوج هم با نایا گهید مامانمن، یخواهرا خالهها هم و بابامن داداش

 یاسحاق خاندان بزرگ پدربزرگ، که شهیم نطوریا .خاله هم و عمو زن شنیم

 باشه ادمی !نشن ناراحت عروسهاش تا سازهیم هم به هیشب قایدق رو نایا یعمارتها

 ]هست زنده هنوز یول داره سن لیفس اندازه پدربزگم[ بزنم هم خاندان بزرگ به سر هی

 تا و دادم راژیو و گاز پدال یرو گذاشتم پامو نشستم، رفتم تا و شدم نازم یمازرات سوار

 با البته رون،یب اومد نیم ده بعد زدم تک هی دمیرس یوقت .رفتم میمر دوست خونه

 دوست و قیرف مردم[ .کرد بدرقه نیماش تا رو میمر م،یمر دوست .زشیه دوست
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 دارن، همو یهوا یچجور الغوزی دوتا نیا نیکن نگاه من جانه !میدار هم ما دارن یجون

 سرمو ]!یمهر کم شرت برو گهیم بهم کنمیم یخدافظ نیمت از وقت هر اونوقت

 و زهیه دایشد شدم متوجه که کردم یپرس احوال میمر دوست با و نییپا انداختم

 به و نییپا آوردم درجه هشتاد و صد سرمو مثبت بچه که منم زنه،یم زل بهم همش

 متوجه اونم انگار .نهیبش نیماش داخل ادیب شه گم عتریسر چه هر کردم اشاره میمر

 یخداحافظ تندتند خوره؛یم منو داره و ارهیم در یباز عیضا داره دوستش که بود شده

 محکم پوف هی میشد دور میمر دوست خونه از که کمی .نیماش تو نشست اومد و کرد

 :گفتم و دمیکش دهیکش و
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 التمیخ نیع تو خورهیم چشاش با برادرتو داره دوستت ،یهست یخواهر جور توچه-

 !سین

 برادرم بغلت ریز بزار هندونه کمتر-

 هاا بود زده زل بدجور زتمیه دوست نیا ستم؟ین خوشگل من جون کوفت،-

 !؟یباالتر ینیبزمیس گید ته از که انگار ،یگیم نیهمچ داداش-

 اغفال داداشتو وگرنه باش، مراقبم شتریب بعد به نیاز !خوشگلما من واقعا نه-

 .کننیم

 !یگرفت باال خودتو نقدریا که زدینم برات لهله نیهمچ منم دوست حاال-

 .ببند خواهرم-

 .چشم-

 خ؟یمر گمیم-
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 .بزن زرتو بفرما حاال هستم، میمر من .خیمر و ساعته هارستوچیب حناق و درد-

 کجان؟ مهرا و بابا مامانو یدونینم .حرفهینم ینجوریا برادرش با یکس ادبیب-

 نه-

 گذشت که کمی .شدم محو افق در میمر خوشگل جواب نیا با ماهرانه و انهیعام یلیخ

 !کرد نگرانم شیناگهان سوال با میمر که میبود خونه یکاینزد

 هست؟ دختره اون کار شده؟یچ صورتت یمهر-

 :گفتم و کردم یکیستریه خنده

 !شد ینجوریا گهید دارم فشارش منم بود، شده زخم ذره هی بابا نه-

 که ندارم یزیچ دیفهم که هم میمر ا؟یعا نیدیفهم شما گفتم یچ دمینفهم خودم من

 با رو در و خونه میدیرس .نگفت یچیه گهید و زد رو هیقض دیق و گرفت خون خفه بگم،

 میبر میاومد میمر با و دمیپارک جا هی رو نیماش اط،یح داخل میرفت و کردم باز موتیر

 خونه در یجلو پسرونه، دوتا و دخترونه دوتا که کفش جفت چهار دمید که داخل

 رو گهید یکی اون منتها بودن خانوم مهرا و مامان و بابا احتماال .بود شده گذاشته

 !دمشون؟یپوش من مگه زپلشک دن،یخر کفش من یبرا حتما آخجون .دونمینم
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 :میگفت همزمان میمر منو و کردم باز رو در باخنده داخل، میبر یباز خل الیخیب

 !اومدن خوشمالتون نییکجا مهرا بابا مامان-

 :گفت و رونیب اومد آشپزخونه از اخم با مامان

 !شوندیم وارد خودمون از خرتر دوتا-
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 میتونینم یجواب و میکنیم ریگ دیشد ده،یم رو جوابمون مامان وقت هر چرا دونمینم

 یلباسا خواستم اتاقم، داخل رفتم و کردم کیعل و سالم تاشون سه هر با !میکن دایپ

 اسم و عکس که انداختم صفحه به ینگاه .خورد زنگ میگوش که کنم عوض رو رونمیب

 .بود کیتار کهیتار اتاق داخل کردم، نگاه اطرافم به .کردیم ییخودنما روش کایرائ

 چون بلندگو یرو زدم !کردم متصل رو تماس و نکردم روشن رو برق هم همونجور

 :دادم جواب .رمیبگ دستم یه نداشتم حوصله

 !ننور و زشتو بد خانوم کایرائ من یقدل د زده، زنگ یک نیبب بهبه-

 :گفت الیخیب

 .بود حقت-

 :گفتم تیباعصبان

 !الهیخیب خانوم کنه،یم دعوا من با یگرام یپسرعمو اون مرگته؟ چه-

 :گفت چون بود، شده یعصبان انگار اونم

 .ندارم چکسویه حوصله اصال ندارم، حوصلتو ریبم مهراد اه-

 :گفتم

 !یندار حوصله که درک به-

 !بودم یعصبان یلیخ دستش از

 وزوز تیکنار اون با شیپ لحظه چند نیهم تا که تو ،یندار منو یحوصله که درک به-

 .یکردیم

 :دمیشن نیچن جواب در اما
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 .یبد رهیغ یصدا که زنمتیم چنان وگرنه نزن، زر انقدر مهراد اه-

 :گفتم و کردم یکیستریه خنده

 .شودیم کوماند ییظرفشو عیما هه-

 !خفه-

 خداحافظ کا،یرائ ینزاشت هردومون واسه اعصاب چشم،-

 .مهراد کم شرت-

 حرکت اتاقم یتو یچ هی کردم حس هوی ارم،یب در رو لباسم تا قهامی سمت بردم دست

 :گفتم باخنده .کنهیم

 دل من برو یهست یزیچ ،یخوناشام ،ینهایگرگ ،ییوالیه ،یجن اگه مادرت جان-

 .نمتیبب ندارم

 یکیم .انداختم ینگاه رفتیم راه اتاقم یتو همش که یفرد به و کردم روشن رو برق

 مد هر اونم کردم، شیمال ماچ تونستمیم تا و روش دمیپر .آخجونم !اومده موس

 دیبا باشه سیپل داداشت گهید بله ن،یزم خوردم که پام به زد محکم .کردیم اعتراض

 .یبخور کتک دم هر

 !اه ،یکن میتف نکهیا نه کن س*و*ب آدم نیع مهراد-

 :گفتم باخنده

 .دناینم بهت مثبت جواب اونوقت زنهیم جوش صورتت یداداش نخور حرص-

 .منتظرم من حاال کوفت-

 :گفتم باتعجب
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 ؟یهست حاجتت منتظر ییرضا امام زائر نکنه ؟یچ منتظر-

 :گفت الیخیب

 ه؟یک کایرائ نوچ،-

 :گفتم .کردم نگاه بهش ساکت و دادم قورت یبلند یصدا با رو دهنم آب

 هاا بود شده تنگ برات دلم چقدر اشداد گمیم-

 :گفت تخم و بااخم
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 ه؟یک کایرائ بگو جوابم، منتظر من ؟یاریدرم خودت از هیچ اصوال و ادا نیا-

 :گفتم بزارم، سرش به سر خواستم

 !کردم غشیص زنمه،-

 نکهیا قبل !شکست چونهام لحظه هی کردم فکر که صورتم تو زد یمشت آنچنان هوی

 :گفتم کنه، برخورد زمیعز چونه و رتمصو با مشتش دوباره

 !کرد شهینم باهات هم یشوخ کردم، غلط بابا یا-

 :گفت باحرص

 ه؟یک بگو پس خوب-

 :گفت که دمیفیتعر براش رو قتیحق و جرات ازیپ تا ریس

 درسته؟ مغرورتر منم از حتما پس خب-

 .باشدیم خشن و هار اریبس یول دونمینم-
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 تموم که درستم ،یسرباز برمتیم بزور وگرنه ها، یاریدرب اصول و ادا نمینب گهید-

 .شده

 :گفتم و کردم شرک گربه هیشب چشامو

 .چشم-

 :گفت

 .ومحم رمیم من م،یباش هم دور سالن تو ایب فعال خداحافظ،-

 داخل رفتم و کردم عوض رو لباسام ریس و عیسر منم و رونیب رفت اتاق از موس یکیم

 احساس خوبه یلیخ دم؛یکش دراز رفتم و کردم آب پر رو وان و باز رو آب ریش حموم،

 :خوندنش به کردم شروع ا دیجد ساختم شعر هی .داره آرامش

 شیخو جانکاه ییتنها تب با-

 شیوخ راه سپارمیم باران ریز

 او یهایمهربان از شرمسار

 کو به کو باران همراه رومیم

 است؟ من دلخواه که باران نیا ستیچ
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 است روشن روانم او چتر ریز

 کنمیم وا دل چشم

 کنمیم تماشا را باران قطره کی قصه

 شیخو جانکاه ییتنها تب با
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 شیخو راه سپارمیم باران ریز

 کندیم غوغا نهیس در غم لیس

 کندیم ایدر لیم دل قطره

 کجا ایدر کجا، تنها قطره

 کجا تا قانیرف از ماندم دور

 او همراه شوم تا کو؟ یهمدل

 او خاطرخواه که هرجا نهم سر

 میبگذر هایرگیت نیا از دیشا

 میبر هاییروشنا یسو به ره

 شود دایپ یکس دیشا رومیم

 شود؟ ایدر دل، قطره نیا یک تویب

 حموم از شستم، کامال خودمو یوقت .رهیبگ منو ومدین چکسیه شدم، شاعرم خدا یه

 و آوردم آب یکم رفتم و دمیکش سشوار رو موهام .دمیپوش رو لباسام و رونیب اومدم

 داره گل هی دمید که شدمیم رد یگلفروش ارکن از روز هی .دادم آب رو عروسم اشک گل

 گل نیا گفت هم گلفروش .دمشیخر منم اومد خوشم ازش یلیخ متفاوت، همه با

 و کنهیم اشک زود به زود کنن هیگر جلوش تازه یعروسها اگر عروسه، اشک اسمش

 تا کنه هیگر نجایا ادیب خوامیم زن من خدا .زهیریم رید به رید نکنن اگر اما زهیریم

 بندازم، هیگر به گلم خاطر به عروسمو دارم دوست یلیخ .کنه هیگر عروسم اشک نیا

 .زدم رونیب اتاق از دادم آب رو گلها که یوقت !من هستم یباحال جونور نیچن

 
 

80 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 61 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 .گذاشتم گلهام یبرا کالمیب و شاد و میمال آهنگ هی رون،یب برم اتاق از نکهیا قبل

 رفتم ]رهیم باال رشدشونم تازه بگوشن آهنگ دارن دوست دارن، دل هم گال خو ه؟یچ[

 گهید هم رو پاهاش بود، بابا بغل تو و بود نشسته بابا کنار قایدق مامان سالن، داخل

 از !شانس بده خدا .بخوره دادیم و کندیم پوست وهیم بابا یبرا داشت و بود گذاشته

 گهیهمد از جدا مبل هی یرو کدوم هر هم میمر و مهرا نبود، یخبر موس یکیم

 معتادن[.بود یگوش یتو درجه هشتاد و صد سراشون هردوشونم و بودن نشسته

 یرو نشستم رفتم کرد،یم درد سرم کمی ]نترنتیا و یگوش به معتاد ن؟یدونیم گه،ید

 شک با و بهم افتاد بابا نگاه که بودن صحبت غرق بابا و مامان .مهرا یروبرو بلم

 :گفت

 شده؟ یزخم صورتت چرا پسرم مهراد-

 یکم بود، انداخته نمینازن صورت یرو شعوریب نیام که یخراش سمت بردم دست

 !ستین زخم چسب شدم متوجه که دمیکش دست

 بگم؟ یچ نایا به االن افتاده، خودش حموم رفتم یوقت خدا یوا

 :گفتم منمن با

 .شد ینجوریا صورتم تو خورد دستم...د...زهیچ ،یچیه-

 :گفت و زد یطانیش اریبس یلبخند بابا

 !کرده تیزخم که بودن بلند انقدر ناخنات حتما و-

 :گفتم و باال آوردم رو دستام فورا

 .بلنده چقدر ناخنام نینیبب-
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 و بابا به مانند خنگول ینگاه .نداشتم ناخن هم ذره هی یحت !دستام به افتاد چشام

 :گفت مامان که انداختم مامان

 .پسرم دهیم شفا هم رو تو خدا انشاهلل-

 :گفت پنج قرن انشمنداند مثل بشکنزنان بابا هوی !شدم کسانی خاک با

 !زنه هی یناخنها رد !دمیفهم آهان-

 هی که زدن، زل صورتم به چنان میمر و مهرا و مامان جمله از بابا حرف نیا با ایعنی
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 کمی نیا نیرینگ دل به اصال بروبچ[ !بخورن منو خوانیم والنیه اونا کردم حس لحظه

 ]هیفندق مغز نداره عقل خرابه، مغزش

 ]سرورم مچش[ ریبم یوج-

 به ییچهرهها با بابا و مامان هم نوریا از کرد،یم نگام یطانیش خنده با لیکائیم اونور از

 عیما با من دونستنیم چون نبود قرشونم الیخ هم میمر و مهرا مشکوک؛ شدت

 دیشد که یلحن با .ذارمیم مدار قرار ییظرفشو عیما دیببخش نه ا ،ییدسشو

 :گفتم بود، غوغا توش تیمظلوم

 اونم شد دعوامون خورد،یم دختر به شتریب نبودا پسر البته کردم، دعوا یپسر با چیه-

 !صورتم تو دیکش چنگوالش با

 :گفت بابا هوی

 بوده؟ ه*س*ن*ج دو طرف یگیم یعنی-

 :گفتم و کردم یمصلحت سرفه هی

 .گهید بوده حتما-

 
 

82 

 .دادم خاتمه ناناسمون مجلس به کنه دایپ ادامه هیقض نذاشتم

*** 

 ☆ کایرائ ☆

 نوشته روش که یبرگها طرف به چاقو با که همونطور .است خر یلیخ شعوریب مهراد

 سمت به گهید یهایزیت با و کردمیم سوراخش سوراخ است، خر شعوریب مهراد بودم

 دلم مزاحم، مهراد و سمج نیام دست از ختهیر بهم اعصابم .کردمیم پرتاب برگه

 چون شم،یم قائل استثنا که رو مهراد البته .باشن میزندگ تو چکدوشونیه خوادینم

 و برداشتم گهید برگه هی !نباشه تنش به سر خوادیم دلم رو نیام یول خندونهیم منو

 با کردن یزندگ یعنی سرطان، و درد یعنی موش، یعنی االغ، یعنی نیام نوشتم روش

 چشمم ؟یگذاشت قرار باهاش بود یک پسره اون پرسهیم دم هر نیام .است خر نیام

 تو کوبوندم محکم گلدون با شدم یعصبان منم اون، با یریم یکنیم ول نامزدتو روشن

 دلم داشتم، خواب یلیخ .دارن فیتشر مارستانیب االنم احمق، یپسره سرش

 به دادن فحش الیخیب .نشم داریب چوقتیه گهید و بالش یرو بزارم سرمو خواستیم
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 پلکهام شد، بسته چشام .ببره خوابم تا بالشم یرو گذاشتم سرمو شدم نیام و مهراد

 ازدواج مهراد با دمیدیم خواب .رفتم نیریش اما قیعم یخواب به و افتادن هم یرو

 دماغشم و گرفته زن تا سه هم نیام !ستنین یراض بابا مامانو یول هیراض راشا کردم،

 !ه؟یخواب چه نیا پدربزرگم جد ای !کرده عمل دوباره

 .شدم داریب خواب از راشا نگیرینگجیریج یصدا با

 دفعه نیا یول ادیم مایر یخندهها یصدا فقط خدا یشهیهم خونه یتو نکهیا با

 راشا که شده باعث یچ !کردم تعجب بود، راشا یصدا جاش به یول نبود صداش
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 خندههاش یصدا اد،یم پاش نگیریج نگه؟ بهش یچیه پدر و باشه؟ خوش ینجوریا

 .ادیم

 .ساکت راشا-

 :گفت باز شین با راشا

 شهیم سرد که بدو .بخور ایب رو راشا مخصوص هصبحون ن،ییپا ایب گمشو عجقم-

 .کنهیم نگیریج نگیریج راشا بگو بعدش

 :گفتم باتعجب

 ستن؟ین خدمتکارا کجان؟ بابا و مامان ؟یکن درست صبحونه تو چرا-

 .بهشون دادم استراحت امروز هم رو خدمتکارا داشتن؛ کار رونیب رفتن یباب و یمام-

 داداش خوبه آهان-

 یبهداشت سیسرو رفتم .کردم جورش و جمع رو تختم و شدم بلند مجا از غرغر با

 یول چرا دونمینم رو علتش .کردنیم درد پهلوهام دیشد .اومدم رونیب و کردم کارمو

 الیخیب .چپم سمت یپهلو مخصوصا کردنیم درد پهلوهام موقع نیهم صبح هروز

 سه نیآست راهنیپ هی .بستمشون سرم پشت یاسب دم و دمیکش برس رو موهام و رفتم

 ییجلو کمد یتو از رو بود روش هم یرنگ قرمز یخطها که زرد به لیما رنگ یکرم ربع

 رو بود همون از طرحش یول نبود "یل" جنسش که "یل" شلوار هی .دمیپوش و برداشتم

 ینگاه .بودم شلوارم و بلوز دوتا نیا عاشق ومد،یم بهم یول بود چسب یلیخ دمیپوش

 .بوده زده زنگ یبار ستیب ده هی مزاحم نقاش شدم متوجه که انداختم میگوش به
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 .رونیب اومدم اتاق از زده زنگ بهم مهراد نکهیا از توجهیب
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 یموقع بچهها، یکارتونا داخل یها رنسس،پ مثل .رفتمیم راه متانت با و آروم یلیخ

 بچههاش داشت دوست شهیهم پدر .هیهمونجور حرکاتشونم و زننیم حرف یرسم که

 رو مایر اما شد، نطورمیهم و بدن مشونیتعل خشن و سرد باشن؛ خودخواه و مغرور

 اخالقامون تا گرفتیم معلم برامون انقدر پدرم چرا دونمینم .بکنن شیکار نتونستن

 نرو، راه ینجوریا کنه؛یم یریسختگ یادیز خونه یتو پدرم !کنه درست خودش ثلم رو

 کن، سرت چادر ای بلند مانتو رونیب یریم کن، عوضش برو یدیپوش یلباس چه نیا

 حرف سرت پشت خوامینم ره،یم راه ینجوریا ییخدا خان شاهرخ دختر بگن خوامینم

 چیه به اصال منم و مامانم با یحت ره،دا سرد و مغرور یلحن پدرم خانوادمون یتو .بزنن

 باهاش راحت و رمیبگ گرم تونمینم پدرم با اصال .کنمینم درک رو اخالقش عنوان

 دیشا .میکنینم حال بابا یرنگ اخالق با اصال ایرو و راشد جز به ما همه .بزنم حرف

 آرزو شهیهم .دارن دوست اخالقشم باشن، بابا مثل دارن دوست راشد و ایرو چون

 شهیهم ندارن، بیرق طنتهاشونیش یتو که ومدمیم ایدن به یخوانوادها تو داشتم

 نویا حرف به نده، عذاب خودتو نکن، هیگر بخند، برو روزه دو ایدن بگن بخندن، و شادن

 خسته میزندگ هیکنواختی همه نیا از کال .باشن سرزنده و شاد فقط نکن، گوش اون

 هر متاسفانه اما برنجونمشون اخالقم با ای کنم رفتار سرد هیبق با ندارم دوست .شدم

 ستین خانوادمون شان در گفت پدر بشم، صحبت گرم یدختر با خواستم وقت

 یدختر نیهمچ ستین ما شان در بشه، یمیصم همه با و بخنده بلند دخترمون

 دست بودن، شده کابوس مثل برام دایجد که یافکار از !خدا یک تا آخه !میباش داشته

 .کنم فکر بهشون خواستینم دلم یحت .دمیکش

 خودش که یصبحونها داشت پراشتها و نشسته رو روبه قایدق کردم نگاه راشا به

 االن مادرمون و پدر که نیا از هیراض هم یلیخ انگار خورد،یم رو بود کرده درستش

 !ستنین نجایا
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 .خوردیم رو آرامش به آغشته یصبحونها داشت ،یطوالن یعمر از بعد داداشم

 کالم هم یگهاید یجا هر ای سفره سر پدر حضور با نداره دوست اونم که بودم مطمئن

 بابا اما باشه راحت قاشیرف با داره دوست و هیشنگول و شاد پسر که دونمیم .بشه

 .شد شکسته داداشم و شد فوت پارسال قشیرف .کرده محروم قیرف داشتن از هم اونو

 کرده تموم همونجام و کرد تصادف دوستش ییهوی اما داشت دوسش یلیخ قشویرف

 داده نجاتش یاتفاق که مهراد دست به بود، مونده زنده اما بود باهاش هم راشا .بود

 .دره ته وفتهیب بود نذاشته و بود

 صبحونه چوقتیه نکهیا با بود شده باز منم یاشتها خورد،یم تندتند و اشتها با اشار

 از و کندم گرم و تازه نون از یکهایت .بخورم که خواست دلم رو دفعه نیا یول خورمینم

 هیخوب حس دهنم، تو گذاشتم هم شور اریخ هی و روش ختمیر یذرها راشا یاملتها

 که یحس داشتم، یوصفنشدن یحس .یبرس شآرام به ییهوی سال نیچند از بعد

 راشا از .بود لذتبخش برام داشتم، آرامش برسه، انیپا به چوقتیه نداشتم دوست

 :گفت باخنده که کردم یتشکر یلب ریز

 !یخوددان ها، ادینم رتیگ فرصتا نیاز گهید که بخور یآبج-

 خودش سمت هب منو همش که داره یچ اتاقم نیا دونمینم .اتاقم یتو رفتم دوباره

 میگوش دمید که انداختم ینگاه !رهیم برهیو دستم یتو یزیچ کردم حس !کشهیم

 .کنهیم ییخودنما روش مزاحم نقاش اسم و خورهیم زنگ

 قطع و بده رو جوابش گفت،یم بهم یحس هی اما کنم جکتشیر داشتم دوست یلیخ

 و شو اشقع گفتیم قلب .کردم ریگ مغزم و قلبم نیب و بودم شده یاحساس !نکن

 ،یهست ییخدا کایرائ تو .یبش عاشق دینبا تو نه گفتیم عقلم ای مغزم اما بده جواب

 قلبم اما !نکن له پات ریز رو غرورت ست،ین جور هم با اخالقاتون خوره،ینم بهت اون
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 هم باز اما و باش شاد باهاش بزن، حرف شو، عاشقش بده، جواب زد؛یم ادیفر بازم

 سرد و مغرور دیبا تو ،یبش عاشق دینبا تو نکن رو نکاریا نه زد؛یم ادیفر عقلم ای مغزم

 پدرت اگه که یکس عاشق اونم یبش عاشق دینبا ،یباش خودخواه دیبا ،یباش خشن و

 به زدیم ادیفر و بود تالش در هم باز قلبم .شاخشه رو نه یلمهک نهیبب اخالقشو
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 نیا از .یدار اجیاحت تنوع به و یدار دوسش تو بده، جواب و نکن گوش حرفش

 .یبچش رو عشق مزه و یبش عاشق وقتشه ،یشد خسته تیزندگ بودن کنواختی

 :ادمد جواب ییخوشرو و یخوشحال با بشه، قطع نکهیا از قبل و گرفتم رو میتصم

 ؟یخوب سالم-

 :گفت حال همون در باشه شده وارد شوک مهراد به که انگار

 !؟یخورد قرصاتو یران گمیم خوبم، سالم-

 :گفتم و کردم یخندها

 ؟یزنیم حرفو نیا چرا ستم،ین یقرص که من-

 :گفت باتعجب

 حاال تا تو نمیب سایوا ...ای یدار ینقشها ای خورده ییجا به سرت ای گمیم که من-

 !نه ای خوبم که یفتنگ

 حالشو نشده حاال تا ای یخوب نگفتم بهش حاال تا چون موافقم، باهاش نبارهیا در

 :گفتم یمهربون لحن با و شدم تعجبش الیخیب .بپرسم

 گذره؟یم خوش ؟یخوب مهراد آقا-

 :گفت باخنده
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 وقت؟ هی نکردن که خورت زیچ کایرائ گمیم-

 :گفتم

 .دمید یخواب هی شبید-

 :گفت

 ،؟یدید خواب تو شده کینزد مرگم نکنه ؟یخواب چه-

 :گفتم طنتیباش و م*با*ل یرو بود اومده یبزرگ لبخند

 !میکرد ازدواج هم با دمید خواب نکنه، خدا نه-

 :تگف مهراد هوی

 .امیم االن دستت یگوش لحظه هی-

 :گفتم دادم،یم دور انگشتم دور و بودم گرفته دستم یتو رو موهام که یحال در
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 ؟یریم کجا !مهراد-

 :گفت باخنده

 !بشه دور ازم سوز خانمان یبال نیا تا دادم صدقه رفتم-

 :گفتم و اوردمین روم به اما برخور بهم

 ؟ییکجا حاال ،یبد یلیخ-

 دارم فیتشر پارک-

 :گفتم حال همون در !کردم تعجب

 ؟یبزن قدم ای یکن ورزش ی؟رفتیکنیم کاریچ پارک یتو تو_
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 :گفت و ]شدم یاحساسات ییهوی دیببخش...هاش خنده یفدا[ دیخند

 کنم؟ فشیتعر داره انیرج-

 .کن فیتعر آره-

 :کرد کردن فیتعر به شروع خنده و جانیباه

 کار تو گفتم منم ،یکنیم کاریچ یدار گفت بابامم رفتمیم ور میگوش با داشتم امروز-

 یجوکها گفتم منم ؟یچ واردات و صادرات گفت بابامم .هستم واردات و صادرات

 نیا به کنمیم صادر رو گروه اون یجوکها و گروه اون به کنمیم صادر رو گروه نیا

 .پارک اومدم االن و کوچه یتو کرد صادر منو خوشگلش، اخالق با قشنگمم پدر !گروه

 ،یفرستاد من خنده یبرا نویا یمرس ایخدا .داره خنده چقدر بشر نیا خدا یواا

 !جونم خدا ممنونم

 !کنهیم رییتغ بنفش رنگ به قرمز از صورتم االن دادمیم احتمال بودم، دهیخند یلیخ

 یول دارم دوسش آره کارهاش، تمام با دارم، دوسش خندههاش تموم با رو مهراد

 :گفت اونور از مهراد که دادمیم ادامه دنمیخند به داشتم همچنان .ستمین عاشقش

 !منه یبرا دومم روز من یبرا یروز روزه، دو ایدن که بخند ییظرفشو عیما-

 از دست اما شدمیم دلدرد داشتم کمکم .رفت باال خندم یصدا حرفش نیا با

 فیتعر برام یجور هی !بودم دهینخند که بود یدراز انیسال انگار داشتم،یبرنم دنیخند

 روبرو بابت الیسه از بعدا باشه ادمی !بکشم دست خنده از خواستینم دلم که کرد
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 ادیز یلو دوستمه شناسم،یم رو الیسه .کنم یقدردان هم با مهراد و من کردن

 دوباره .خندمینم باهاش من یول بخندونتم کنهیم یسع شهیهم .مینیبینم گرویهمد

 :شد بلند مهراد یصدا
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 دونستم؟ینم من و بخنده بود بلد نیا اخدای-

 :داد ادامه رلبیز

 کنم؟ فیتعر رو خاطراتم از یکی برات یخوایم خندههات؛ یفدا-

 آرامش یلیخ بَمش یصدا نگفتم، یزیچ یول خندههات یفدا گفت که دمیشن من

 :گفتم حال همون در .داشت

 .بگو آره-

 :گفت مهراد

 داشته توجه بهش و بدن تیاهم بچشون به یادیز که نبود ینجوریا مایقد کایرائ-

 م،یکرد یکش اسباب مونیقبل خونه از که بود سالمَ شش._پنج حدود من .باشن

 دنبال بود اومده بابام روز دو بعد .ببرن خودشون با منو بود رفته ادشونی نایا مامانم

 چرا کایرائ .هستم یپرورشگاه بچه دارم نیقی کامال .برد خودش با دید منم آفتابه،

 !دختر بخند ؟یساکت

 راشا و شد باز شتاب با اتاقم در هوی !نگو که بود رفته البا خندم یصدا آنچنان

 کرد نگاه بزنم حرف تونستمینم خنده از که یمن به تعجب، با و داخل اومد کنانیآبج

 :گفت و

 شده؟ منفجر بمب شده؟ یچ-

 و برداشت رو میگوش و اومد جلو حرص با راشا .دمیخندیم فقط و بودم گرفته رو دلم

 :گفت و اختاند صفحهاش به ینگاه

 ه؟یک گهید مزاحم نقاش !مزاحم؟ نقاش-
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 :گفت و کرد تیهدا گوشش سمت به ویگوش
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 خنده؟یم هرهر داره که نیگفت یچ خواهرم به شما-

 :گفت ضیباغ راشا که گفت یچ بهش مهراد دونمینم !واقعا دنشمیپرس هالک

 .فعال زنگم،یم بهت بعدا دارمیبرم شمارتو ...شعوریب میترسوند که یریبم یا-

 ساکت لبم کنار ژکوند لبخند هی با .گذاشت تختم کنار یعسل یرو و کرد قطع ویگوش

 :گفت و کرد نگام یمهربون با راشا .بودم نشسته

 !شهینم ریپ باشه اشباه یک هر زنش، خوشبحال-

 :گفتم و زدم یلبخند

 داره؟ زن بانمکه، یلیخ اوهوم-

 .نداره نه-

*** 

 ☆ مهراد ☆

 یقشنگ یصدا .بودم دهینشن رو کایرائ بلند یخنده یصدا حاال تا !نبود یکردن باور

 یخوب یلیخ حس هی !شدیم منتقل بهم آرامش حس د،یخندیم یوقت !داشت

 آرامش به خندههاش با .بشنوم رو خندههاش یصدا داشتم دوست هنوزم .داشتم

 نکهیا مثل داشتم یحس هی !دهید یخواب چه دمیپرس ازش یوقت یحت .دمیرسیم

 از بودمش، خندونده نکهیا از !دهید رو خودش و خودم ازدواج خواب بگه بودم منتظر

 .بودم یراض خودم
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 یخندهها و کایرائ فکر از تا دادمیم تکون اونور و نوریا به رو سرم محکم وونههاید نیع

 بهم یحس هی اما کنم فکر بهش شتریب خواستیم دلم یلیخ .امیب رونیب نازش

 یخواستگار جان موسیکیم یبرا قرار عصر امروز .بشم وابستهاش دینبا گفتیم

 در یباز مغرور و زنهیم حرف باهامون آدم نیع و کرده رییتغ موسیکیم اخالق .میبر

 کنار غرورشو چوقتیه وگرنه ه،ینجوریا ماست لنگ فعال کارش چون دونمیم !ارهینم

 زنه؛ینم هم یادیز زر و زنهیم حرف احترام با شده، ادب با یلیخ داداشم .ذارهینم

 ینیریش و گل برم دیبا االن هم بنده .کنهیم سالم ش،سر دادن تکون یبجا مثال،

 و مهربونم که بس از .بره یخواستگار خوادیم امروز چون داداش، خان یبرا رمیبگ

 .باشمیم داوطلب جا همه کال هستم، یخوب فرشته
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 ایآ .کنم گوش حرفاش به رو دفعه نیا خوامیم و کرده حتینص منو یکل مامان شبید

 تورو راست، و رک براتون بگه جونم گم؛یم بهتون نیدار گناه ونچ باشه بگم؟ براتون

 :گفت مامانم .رفتم آهنگ حس تو لحظه هی دیببخش اوخ خاص، یجورا هی خوامیم

 ،یزنینم یاضاف زر میرفت که اونجا داداشت؛ یبرا یخاستگار میبر میخوایم مهراد-

 کنار آدم بچه نیع موقوف، یکنجکاو خودت قول به ای یفوضول موقوف، یادیز عرعر

 یزیچ یکس اگر ،یدیم جواب متانت با دیپرس یزیچ ازت یکس اگر ،ینیشیم خودم

 یخندهها ،یکنینم قطع رو یکس حرف ،یریبگ یاللمون و یش ساکت دیبا دینپرس هم

 .خوشگلمه یمشک ییدمپا با یمساو باشه مشخص دندونات کهیجور ادیز و یالک

 میدیرس یکن عمل برعکسش وگرنه ،یکنیم رفتار مغرور و تیباشخص یآدما مثل

 .عذاب و مرگ فرشتگان هم و تو هم ،یبد رهیغ یصدا که زنمتیم چنان خونه

 !دخترام؟ و پسرم مفهومه

 :میگفت یناچار سر از هم مهرا و میمر و من
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 !چشم-

 :پرسمیم مامان از دوباره بعد

 م؟؟یندار شام چرا حاال-

 :گهیم برداشته

 !بده لفت خانواده از یناراحت اگه-

 :گهیم بابا اونور از بعد

 .عشقم کیال گیب-

 :گفت خودمم از شعورتریب میمر نیا

 .یکپ اجازه با-

 .کنه دفاع ازمون ادیب یکی م،ینشد هم اننامهیپا خدا !داشت؟ یکپ کجاش موندم من

*** 

 ☆ یخاستگار ☆

 همسر .میاومد نیآرش یخونه به یخواستگار یبرا که بود شش و پنج ساعت یحدودا

 ها یزن ،یم خل هم تو هم با داشت یفرق چه[ ندمیآ داداش زن و داداشم یندهیآ
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 تهنک کنهیم فرق یلیخ داداش، ندهیآ زن تا همسر داره فرق یلیخ جون یوج ]!مهراد

 .ریبگ رو جمله

 .دارم کار کم شرت حاالم ینفهم بس از جان یوج ]!دمینفهم رو فرقشون بازم من اما[

 !شده مهربون جونم یوج چقدر اوه ]گلم چشم[
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 شتریب کنم فکر کنه،یم نگاه خدا عرش به داره و نشسته لکسیر اریبس داداشم خان

 از خانوم عروس اما میاومد کساعتهی !کنه نگاه عرش به تا شهیم محو افق تو داره

 پدرزن و بابا !میکن حناق که آورده یقهوها_ییچا نه و اومده رونیب نه آشپزخونشون

 براشون یخواستگار از که یمسائل حاال زنن،یم حرف گهید هم با موسیکیم ندهیآ

 هیقض به هم هیثان هی یحت اصال .دالر و سکه مین و سکه و طال متیق هست؛ مهمتر

 نشسته مامان کنار منم .کنن مطرح بخوان برسه چه بودن، نشده کینزد یخواستگار

 ادی مگس گفتم .پروندمیم رو یالیخ مگس داشتم و بود گفته خودش چون بودم

 تا گمشو جون یوج ]داره سن قرن صد هی که انگار مایقد گهیم نیهمچ[ .افتادم مایقد

 دوران حاتیتفر از یکی قبال ادمهی ]قربان دمیپر افکارتون وسط دیببخش[ .نکردم لهت

 هم گهید یکی بعد بستم،یم نخ بهش و گرفتمیم مگس هی که بود نیا میکودک

 پرواز المهس مگس بعد نخ، سر اون بستمشیم و کندمیم رو بالهاش و گرفتمیم

 من و بود ییبایز یصحنه .بردیم خودش با کردیم بکسل رو یکی نیا و کردیم

 .دادمیم آموزش رو یمگسدوست مگسها به چون بودم، یراض کارم نیا از شهیهم

 ! دیخودتون هم یروان

 از بزور چاقالوش شکم اون با موسیکیم ندهیآ مادرزن .خورد زنگ خونشون فونیآ

 :گفت و نشست مامان کنار اومد و کرد باز رو در و رفت و شد بلند جاش

 .هست نیام اسمش اومده دخترم-

 ناخودآگاه !زنهیم آشنا بدجور اسمش !لنگه؟یم کار یجا هی چرا !نیام نمیب سایوا

 جادیا پوستم یرو کایرائ یپسرعمو نیام اون که ییخراشها یرو گذاشتم رو دستم

 پس پسرش نگفت اومده، دخترش گفت مامانه !باشه اون دینبا خدا نه ،یوا .بود کرده

 !ستین اون
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 یپسرعمو نیام و شد باز که کردم نگاه خونه در به و دمیکش یپوف راحت الیخ با

 !شده نیا خواهر عاشق موسیکیم که بود قحط دختر هآخ بابا یا !اومد داخل کایرائ

 :گفت و خودش سمت به دیکش منو مامان هوی

 !اومده رونیب از یوضع چه با دخترشون نیبب ،ییایح نه و دارن یشرم نه واال خوبه-

 .کردیم سکته احتماال ، پسر و ستین دختر گفتمیم مامان به اگه

 !شرته؟یت و یل رشلوا با لکسیر یلیخ خواهرعروس چرا گمیم-

 سالمم شعوریب .شد خارج جمع از کنم، عوض لباس رمیم من نکهیا گفتن با نیام

 سمت دیکش منو مامان !گنینم بهش یچیه نرم قربونشون باباشم و مامان .نکرد

 :گفت و خودش

 دختر هی باشه کنم،ینم یخواستگار برات نویا...یچیه ،ییایح نه ،یشرم نه واال خوبه-

 یبرا اونم که هیک ندشیآ عروس نیا خواهر نهیبب خواستهیم مامان اخد یه[ .خوب

 ]پسره اون دونهینم یمام و بود نیام خوبم شانس از کنه، یخواستگار من

 :گفت موسیکیم ندهیآ مادرزن هوی

 لباس ینجوریا داره، بودن دختر به یادیز عالقه چون یول پسرمه نیام اصل در-

 ...پوشهیم

 هوی !بود عروس داداش اون دیفهم مامان گهید یچیه د،کر هم یمصلحت سرفه و

 من یبرا که اومد .کرد تعارف هممون یبرا !اومد قند و شکالت و قهوه و ییچا با عروس

 :دمیپرس ازش کنه، تعارف

 ن؟یکرد درست خودتون-

 

  دیکن مراجعه رمان کی به شتریب رمان دانلود_____________ یبرا
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 :گفت مغرورانه یلیخ

 .نیبردار خوشمزهان بله-

 :گفتم منم

 .خورمینم یمرس بدم، دست از جونمو خوامینم-

 شروع را یزیکرمر االن نیهم از برادرشوهر بود، شده دوال من بخاطر ساعت سه چارهیب
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 هوی که برداشت قهوه مه موسیکیم .کرد تعارف هیبق یبرا و گفت شیا هی .کندیم

 :گفت بابا

 یخواستگار یبرا میاومد ما بسه، دالر و طال و سکه درباره صحبت حاال خوب-

 نایا دیشینم ناراحت شما اگر ...جان لیکائیم اهم ...یکیم پسرمون یبرا دخترتون

 .بزنن رو حرفاشون و برن

 ]لهیکائیم اومد ادشی موسیکیم بگه خواستیم بابا[

 :گفت یکیم پدرزن .کرد یکیم پدرزن طرف روشو بعد و کرد بهم ینگاه تاسف با بابا

 .کن ییراهنما اتاقت به رو خان لیکائیم دخترم، جان نیآرش ...نداره یاشکال نه-

 .پدر چشم-

 دخترا مثل که همونطور نیام !بزارم دلم یکجا رو نیام خدا ای .بزنن حرف اتاق تو رفتن

 مادرش کنار رفت و کرد باال بلند سالم هی و نییپا اومد پلهها از ومد،یم یخرک عشوه

 !مهرا صورت تو زد زل و نشست

 :گفت نیام .انداختم نییپا سرمو یزود که افتاد من به نگاش هوی !نفهم شعوریب

 آقا؟ بشم آشنا باهاتون تونمیم-
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 :گفت قروچه دندون با بابا هوی بود؟ یک با نیا االن

 !مهرادجان-

 :گفتم یول اوردمین باال رو سرم

 .تونییآشنا از خوشبختم ن،یام یآقا هستم مهراد-

 :گفت عیسر خورد، زنگ شیگوش انگار هم نیام

 .زمیعز نیهمچن-

 و مهرا بودن، هم با صحبت گرم یکیم زن رماد و مامان .بده جواب رو شیگوش تا رفت

 صحبت غرق هم موسیکیم پدرزن و بابا .بودن اشونیگوش تو سراشون هم میمر

 .اومد امیپ کایرائ طرف از میگوش .بودن

 تمومش زودتر چه هر خوامیم .ستمین بلد بکش، رو ینقاش اون باهام ایب امروز استاد"

 "بدمش هیهد یکس به خوامیم چوم کنم
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 "اریب رو الزمه که ییزایچ و رنگ و بوم خودتم بزار، قرار جا هی شاگرد" وشتمن منم

 "باغمون ارتتیب دنبالت فرستمیم رو راشا"

 "ادیب بفرست گهید ساعت مین تا خوبه"

 "یبا چشم"

 .اومدن نیآرش و لیکائیم

 یول بودم مطمئن اریبس داداشم بابت از من و بود شده عوض نیآرش ب**ل رژ رنگ

 و بامتانت مامان هوی !یمنف بچه نیآرش و مثبته بچه برادرم چون نه، رو نیآرش

 :گفت باکالس و تیباشخص
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 ؟یمنف ای مثبت ه؟یچ جوابت دلم زیعز خب-

 یلبخند با گرام خواهران من، یبابا و من مامان پدرش، و نیآرش مادر جمله از همه

 و نییپا برد درجه هشتاد و صد رو سرش اونم .بودن زده زل نیآرش به خاص و ژکوند

 :گفت ومد،یم در چاه ته از که یآروم لحن با بعد

 .بله-

 :گفت قبل از بلندتر کمی دنیپرس ازش دوباره

 .مثبت بله-

 صدقشون قربون همش هم یکیم زن مادر گفتن،یم راهو و دنیکش کل میمر و مهرا

 :گفت و داد لیکائیم دست برد و برداشت فشیک یتو از حلقه هی مامان .رفتیم

 .کن دستش-

 .کرد نیآرش دست یتو و گرفتش مامان از هم لیکائیم

 سمت به دیکش پر ذهنم هوی ؟!شد میحسود من چرا دونمینم یول بود یباحال صحنه

 و لیکائیم به دوباره شده؟ تنگ برام دلش !کجاست؟ کنه؟یم کاریچ االن .کایرائ

 اما کردمیم نگاه لذت با !دمید رو کایرائ و خودم تا، دو اون یبجا اما کردم نگاه نیآرش

 تکون محکم رو سرم !ادیب در نمیس یتو از خوادیم که انگار د،یتپیم تندتند قلبم

 جمع از و کردم آرزو رو شونیوشبختخ .امیب رونیب یالک یالهایخ و فکر از تا دادم

 یقهاید دو گفت اونم که دنبالم ادیب راشا زدم زنگ و رونیب اومدم .کردم یخداحافظ
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 نگاه اطرافم به .بود راشا از م،یگوش رو افتاد سیم هی که ادیب تا شدم منتظر .نجاستیا

 .نشستم نیماش داخل رفتم .شناختم رو راشا نیماش و کردم

 ؟یچطور راشا داش سالم-

 
 

98 

 شمونیپ امشب یتونیم کنه، تموم زودتر وینقاش خوادیم کایرائ گمیم ...یعال-

 ؟یبمون

 .ستین یزیچ گمیم یمام به آره-

 تا گذاشتم و کردم دایپ راشا نیماش ضبط یوت از شاد و خوب آهنگ هی راه، نیح در

 .بخونه

 ترمیروان نمه هی...ترمیجانیه تو با

 ترمیعاد یروزا اون محض هیوونگید

 یمتیق ستین تو دل رو ،یلعنت شدم تو خیم

 یرتیغ شمیم یبدجور شه، رهیخ چپ تو به یکس

 کرد وونهترمید تو دل گرم، دمم بردم دلتو

 ینباش گهید شهیم مگه

 کرد سر تویب که هشیم مگه

 شناسنیم منو حساسم روتو

 شناسنیم تورو که ییکسا اون

 خواستمیم تورو یچجور دوننیم

 یآروم یجور هی یبارون مثل عشقم

 ستین آسون بخدا گذشتن تو از

 عشقم تو یدونیم وونهترتمید منم
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 کرد وونهترمید تو دل گرم، دمم و بردم دلتو

 ینباش گهید شهیم مگه
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 کرد سر تویب که شهیم مگه

 》 گرم دمم/یمیابراه یعل 《

 در راشا .بود شده کار یمشک رنگ روش که داشت یآهن بزرگ در هی .میدیرس باغ به

 یلیخ و بود شده سنگفرش نشیزم .میرفت داخل نیماش با و کرد باز موتیر با رو

 میرفتیم ما که رو یراه انگار کردم؛یم نگاه رو اطرافم نگیپارک به دنیرس تا .بود کیش

 .بود انیعر و دهیکش فلک به سر و بلند یدرختها طرفش دو که بود جاده هی مثل

 !اول روز کاستیرائ اخالق مثل درست خشن، و سرد یلیخ نجایا جو کردمیم احساس

 یلیخ کنن، یخال رو خودشون دارن دوست و دارن یادیز غم که ییاونا یبرا باغ یفضا

 بودن وهیم یدرختا و بود بزرگ یلیخ باغشون .میکرد پارک جا هی رو نیماش .بود خوب

 !نداشتن یوهایم چیه یول

 دقت با داشت انگار .بود گذاشته روبروش الشیوسا و بوم و بود نشسته جا هی کایرائ

 استعدادش دونمیم .بکشه رو درشت و زیر نقاط تمام که کردیم نگاه رو افاطر یادیز

 انیعر و برهنه بلند، ییدرختا کنارمون !بشه یعصب زود که ترسمیم نیا از اما داره رو

 نور و بود باغ وسط قایدق که داشت ساختمان هی بود، شده یکیتار گرفتار که یباغ .بود

 !شدم ریمتح کینزد از اونم باغ نیا دنید از .دادیم نشون خودش از یکم یلیخ

 یلیخ واقعا کینزد از کنم،یم نگاه دوباره که االن اما بودم دهید عکسو فقط من

 .رهیگیم خودش به رو ینیغمگ یفضا شتریب .دیخند شهینم توش یول قشنگه
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 کیتار و سرد یجا هی بذارن، قبر هی داخل ببرن منو رمیبم !افتادم قبر و مرگ ادی آن هی

 .دمیترس لحظه هی وفتهیم برام که یاتفاق نیچن نکهیا احساس از !نمناک و

 خدا خونم،یم حتما هم رو قرآن .خونمینم قرآن یول خونمیم نماز اگه ببخش ایخدا

 !جون

 ؟یخوب شده؟ چت-

 گفتم زد، سرم به مرگ فکر .شدم نیغمگ کمی نجایا یفضا دنید با منتها خوبم، آره-

 .کنم تیوص

 :گفت باخنده راشا
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 حاال؟ بود یچ تتیوص خب-

 :گفتم باز شین با

 کنن، خاک باهام هم مویدود نکیع و ضدآفتاب کرم مردم، وقت هر که کردم تیوص-

 ...حساسه پوستم گفتم ،بارهیم نور قبرم به همش که سین

 :گفت و پسکلهام زد راشا

 داره دوست و نجاستیا عاشق کایرائ .نجایا امینم اکثرا دارم حسو نیهم منم-

 ...مامانمون پدر یعنی بابابزرگمون، به کنه مشیتقد و بکشه رو شینقاش

 :گفتم متفکر یلحن با

 .میبر آهان-

 مثل !پخ گفتم گوشش پشت قایدق رفتم .بود ما به پشتش میشد کایرائ کینزد

 :گفت باخنده راشا .دیپر راشا ل*غ*ب و پاشد جاش از ایسکتها
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 .شیترسوند خواهرمو پدرسوخته-

 :گفتم کایرائ به رو باز شین با

 ؟یچطور ،ییعظرفشویما احوال به-

 :گفت نباشه، راحت من با ای داداشش با انگار که کایرائ

 ن؟یخوب شما ممنون، خوبم سالم-_

 :گفتم

 ن؟یدار اشکال ینقاش یکجا خوب شما، قربان-

 !بود دهینکش یچیه هنوز داد، نشونم رو بوم

 .بودم شما منتظر دم،ینکش یزیچ هنوز-

 :گفتم باتعجب

 ؟یکرد کاریچ رو یدیکش سکال یتو که یاون پس-

 .دور انداختمش بود زشت-

 یچ هی عصرونه امیب و بخرم یزیچ هی رمیم منم د،یکن شروع رو کارتون دوتا شما تا-

 ن؟یخوریم یچ حاال م،یبزن
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 :گفتم و بهش زدم زل متفکر

 .ریموس و پفک و پسیچ با ریبگ یبستن اووم-

 :گفت باتعجب راشا

 واقعا؟-
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 :گفتم

 !واقعا؟ یگفت که داشت تعجب کجاش نیا االن-

 .یگفت خودت که بگه رو نایهم خواستیم هم کایرائ قایدق خب-

 و اوردمین بروم گرفت، خندم .مونده دهن به دست دمید کردم، نگاه کایرائ به و برگشتم

 مهراد[ .وفتهیب پس لبخندم با که االنه کردم حس .دادم لشیتحو دخترکش لبخند هی

 ].جان یوج آره- !م؟ینداشت خبر ما یداشت مرده کشته چقدر جان

 :گفتم و کایرائ به زدم زل پررو یلیخ .رهیبگ رو سفارشاتمون تا بود رفته راشا

 نجایا ایب و رهیت رنگ هی با بردار رو قلمو ونا جان، کایرائ دیببخش ...عدسشویما خوب-

 .میکن شروع تا

 :گفت محجوب اریبس یلبخند با کایرائ

 .چشم-

 نیماب البته .یخاکستر رنگ هی با برداشت یکی اونم کردم، انتخاب خودم یبرا قلمو هی

 سندهینو چون کرد فشیتوص درست شهینم بود یباحال رنگ هی ،یمشک و یخاکستر

 .کنه فیتوص براتون رنگشو خودم از گترقشن ستین بلد

 :سندهینو[

 کنم؟ عوض داستانو یخوایم جان مهراد-

 خز یلیخ یکن عوضش داستانو یبخوا ،ینوشت تا پنج و یس االن تا دستت قربون نه-

 .رهیم آبروتم شه،یم

 .جون مهراد یهست منم یآبرو فکر به که ممنون-
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 .یمهر نگه بهم چکسیه سیبنو یجوری فقط تو، یفدا-

 .موقوف اعتراض نشد باشه، شد اگه-

 ].چشم-

 ؟یزنیم حرف خودت با یدار مهراد-

 با مدار ن،یبگ شما من جون زنم؟یم حرف خودم با دارم من آخه !شد خل نمیا ا،یب د

 زنم؟یم حرف خودم

 :سندهینو[

 ،یزنیم حرف رمانم سندهینو با تو دونهینم که کایرائ ار،ین در یباز خل جان مهراد-

 .بده ادامه کارتو آدم نیع پس

 ]یگیم راست اوا-

 :گفتم یمصلحت سرفه هی با کایرائ به رو

 ؟!باشه کجا دمونید هیزاو گفتمیم خودم با داشتم فقط نه-

 :فتگ شک با کایرائ

 خوبه؟ نجایا...آهان-

 ما مثال ه؛یمثلث هاشیزاو شدیم معلوم ینطوریا کردم، نگاه بود، کرده اشاره که ییجا به

 .یمثلث ها نه یمربع م،یکرد میتقس یمثلث قسمت دو به رو اتاق م،یهست اتاق هی یتو

 هیچ منظورم بفهمونم زیعز خوانندگان به یجور هی کن کمکم جان سندهینو من جان-[

 ]!گلم یزد یزر چه تو دمینفهم که من بگو، یجور هی خودت-
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 که هم رو هیزاو اون براتون؛ کنم فیتوص راحتتر بذار اصن !فهمهینم هم سندهینو نیا

 قایدق کایرائ و من االن .مشکله کمی فشیتوص کنم،ینم قبول هم رو گفت کایرائ

 سمت فقط صاف یلیخ هست یجادها هی باغ، داخل میرفتیم که یراه اول میاومد

 .هستن یدهایکش فلک سربه و بلند یدرختا راستش و چپ

 فلک سربه و بلند یدرختا راستش و چپ سمت فقط صاف، یلیخ هست یجادها هی

 رونده رز گل هی و داره وجود قرمز رونده رز گل هی درخت، ره کنار .هستن یدهایکش

 دنیکش به شروع و بوم جون به افتادم قلم اهیس با اول .هستن ونیم در یکی ،یآب
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 قلم اهیس یتو کارم من و یرنگ هم و خواستیم رو قلم اهیس هم کایرائ چون کردم،

 یوقت تا کمرنگ یلیخ منتها دم،یکش صفحه یتو بزرگ ضربدر هی اول .نداشت حرف

 هم حیتوض م،یدیکشیم که همونطور .بشه پاک کنم، پاک رو یاضاف خطوط خواستم

 و پفک و پسیچ کیپالست تا دو با راشا .کردمیم درست رو اشکاالش و دادمیم

 اومد، ...و تخمه و ریموس و چیسنا

 م؛یرفتیم کش یکم کنارش از یگاه هم کایرائ منو .کرد خوردن به شروع و نشست

 !دادینم ما به بدبخت سیخس مردنا

 کایرائ و خودم به ینگاه .شد تموم قلم اهیس با کارم بعد نیم پنج و چهل و ساعت دو

 رو ینقاش از کمی یوقت .بود شده اهیس صورتامون و دست دومون هر که انداختم

 رو دستمون عیسر گرفت،یم درد مونییجا ای دیخاریم صورتمون مثال میدیکشیم

 صورت !شهیم اهیس نکهیا از غافل اما میدادیم مالش ای میخاروندیم و میبردیم

 داشتم دوست یلیخ .داشت خودشو خاص ییبایز همچنان اما بود شده اهیس ماهش

 خدا هم منتها بچلونمش، م*ل*غ*ب تو خوادیم دلم تا و رمشیبگ م*ل*غ*ب برم
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 مارستانمیب از کارم که زنهیم منو چنان بفهمه، اگه که داره یداداش هم و ذارهینم

 .گذرهیم

 ؟یبگ رو اشکاالم و یبنداز مینقاش به ینگاه هی شهیم-

 ختم،اندا بهش ینگاه و رفتم یوقت اما ازش رمیگیم رادیا تا هزار االن گفتم خودم با

 دهیکش خودم که بود یکار هیکپ قایدق یول دهیکش قلم اهیس با درسته شدم متوجه

 دختر نیا !بکشه من نیع قایدق یکی نداشته سابقه حاال تا اصال کردم، تعجب !بودم

 و میمال آهنگ وسط نیا در ]لطفا مرتب کف هی زیعز خوانندگان[ !نهیتحس قابل واقعا

 راشا .نبود اثریب نقاش تا دو ما اعصاب شدن آروم یبرا شد،یم پخش که هم یکالمیب

 ششین نیچن نیا که زنهیم حرف یخر کدوم با داره نبود معلوم و بود باز ششین هم

 لحن با یول نداشتم رادیا بگم البته رم،یبگ یرادیا نکهیا بدون .کرده باز بناگوشش تا رو

 :گفتم یمغرور

 .خوبه-
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 :گفت و راشا یرو دیپر یخوشحال با کایرائ

 !شده قشنگ واقعا شه،یم عمرم یتو ینقاش نیبهتر نیا-

 به داشتم دوست چقدر که آخ .داد جا شش*و*غ*آ یتو خواهرشو یمهربون با هم راشا

 .بود نیمت خورد؛ زنگ میگوش .گرفتمیم بغلم یتو اونو من االن راشا، یجا

 بودمش، دهیند گهید قتیحق و جرات شب اون از چون بود شده تنگ براش دلم یلیخ

 .کردم وصل رو تماس پس بوده، آموزشگاه یتو فقط دمید اگرم

 :کردم وصل رو تماس
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 شعور،یب نشده تنگ برام دلت چخبرا؟ زده، زنگ کوماندو یتیم که نمیبیم بهبه-

 !ببرن؟ خفنتو چهره مردهشور

 :گفت باخنده نیمت

 !ببرن؟ خفنمو چهره مردشور !دم؟ینفهم من شدیچ نیا االن-

 :گفتم و دمیخند

 ؟ییکجا بود شده گشاد یلیخ برات دلم-

 :داد جواب حوصلهیب یلیخ

 مغرور؟ خانم با یکنیم چه تو !عار یب و کاریب خونهام، هه-

 :گفتم

 .نجامیا االنم گذرهیم خوبه-

 کنارته؟ یعنی نجامیا از منظورت االن-

 :گفتم آهسته یلیخ

 .ایزنینم بهم یسر گهید...آره اوهوم-

 !یزنیم سر یلیخ هم تو که نه آره،-

 ؟یافتاد ما فکر به شما که شدیچ-

 یکی از فیشر دانشگاه روزرفتمید یراست .میبزن معرفتایب به زنگ هی گفتم یچیه-

 برو، شمیش p نوسیس اندازه به گهیم کجاست؟ یاشتبهد سیسرو دیببخش دمیپرس
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 نیسنگ شلوارم دادم حیترج …برو آلفا هیزاو تانژانت با بعدش و چیبپ هیزاو همون با بعد

 .مغزم تا شه

 انگشتاش با یه راشا .شد جلب طرفم به نظرشون راشا و کایرائ که کردم یدبلن خنده

 کردمیم حس کهیجور زدم،یم قهقه که منم ؟یخندیم چرا ه؟یچ ه؟یک کردیم اشاره

 :گفتم نیمت به باخنده .بخوره جر دهنم که االنه

 .دمیخند بس از گرفت در دلم یگفت بود یچ نیا تو، یریبم یا-

 .بشه منفجر مغزمم بود کینزد کردم، دایپ رو ییدسشو ات روزید گهید یچیه-

 .شتیپ امیم فردا یندار یکار فعال کوفت-

 .نمتیبیم جشن تاالر یتو هست برادرتم عقد فردا نکرده، الزم-

 .خوبه هم یلیخ ل،یکائیم عقد آهان !تاالر؟ !گفت؟ یچ نیا نمیب سایوا .کرد قطع

 .نمیبب تمام لذت با و کینزد از فردا نویا دیبا .شدنشه بدبخت روز فردا داداشم ،یاله

 ]نهیبب خوادیم که لمهیف انگار[

 گفت؟ یچ بود؟ یک-

 :گفتم باخنده

 دیببخش دمیپرس یکی از ف،یشر دانشگاه رفتم روزید گفتیم پسرخالم، بود نیمت-

 با بعد برو، شمیش p نوسیس اندازه به گفته بهش طرف کجاست؟ یبهداشت سیسرو

 نیسنگ شلوارم دادم حیترج گهیم …برو آلفا هیزاو تانژانت با بعدش و چیبپ هیزاو همون

 .مغزم تا شه
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 جاش از اراش گذشت،یم خندشون از که ربع هی بعد .زدن خنده ریز هم با راشا و کایرائ

 :گفت و پشتم به زد اومد و شد بلند

 زن یخواینم تو گمیم .شهینم ریپ باشه شما با یهرک پسرخالت، و تو نیباحال یلیخ-

 ؟یریبگ

 :گفتم

 .بابا رمیگینم منم ،یرینگ تو که یوقت تا-

 :گفت نشنوه کایرائ کهیجور گوشم در راشا



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 83 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 !نگفتم رمپد به هنوز یول عاشقشم اد،یم خوشم یلیخ یکی از من-

 :گفتم الیخیب یلیخ حال همون در منم

 .بگم بهش تونمینم یول شدم یکی عاشق دایجد منم-

 :گفت یناراحت با کایرائ هوی

 خوشبخت؟ عروس نیا هست یک جدا؟-

 یمشکل هی یول دارم دوست یلیخ من بگم ؟یخودت بگم بهش؟ بگم یچ حاال یوا

 که بگم !نگفتم؟ یچیه یاحد هب یول شدم مشکل نیا ریدرگ وقته چند بگم !دارم

 که نهیهم واسه !کنم؟ ازدواج عالقم مورد فرد با تونمینم بشم هم عاشق اگر یحت

 شهیهم نکهیا از !جهانم نیغمگ آدم نیخوشحالتر کنم؛یم تکرار رو جمله نیا شهیهم

 موضوع نیا از هیبق ذارمینم چون خوشحالم دم،یم جلوه غم بدون و خوشحال خودمو

 :گفتم حال همون در بدم، جلوه الیخیب رو خودم کردم یسع .بشن باخبر

 !هیک بدبخت خانوم گمیم دیرس وقتش بگم، فعال شهینم زهیسورپرا-
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 بگم؟ االن نیهم یخوایم .هیک مگیم بهت ندارم، طاقت گهید منکه یول-

 :گفتم

 .ینگ یتونیم هم یندار دوست اگه یول بگو آره-

 . ا تو هیلیفام هیشب شیلیفام چون بگم دارم دوست-

 :گفتم باتعجب

 .برام کن فیتعر عیسر تند زود شد، جالب هیقض-

 وقت چند .یاسحاق نیمب و نیمت داره داداش دوتا .یاسحاق نایمب ناست،یمب اسمش-

 .کوچکتره کسالی کایرائ از اون .دمید هم اونو دنبالش، کایرائ دانشگاه رفتمیم که

 بابا به خوادیم دلم هستم، مطمئن بهش عشقم از و عاشقشم ساله سه بگم خالصه

 .ترسمیم رفتارش از یول بگم

 :گفتم دنیم یدلدار که ییاونا مثل

 یول شدم عاشق دمخو من .شهیم عاشق شیزندگ یتو یهرکس نداره، یاشکال نکهیا-

 راحت یلیخ یتونیم .یبگ بابات به یتونینم یشد عاشق هم تو بگم، بهش تونمینم
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 گهید پسرش یخوشبخت جز باش مطمئن .یبزن حرف یخواستگار راجب پدرت با

 نمیا ضمن در ].داشت بر در را جیهو نقش کایرائ همچنان[ .خوادینم خدا از یچیه

 نگو نقدرمیا .زد زنگ بهم االن که هینیهم خواهر و بنده یدخترعمو یاسحاق نایمب بگم

 گفته دارم، دوسش خواهر هی مثل اونو من .نییپا ارمیم فکتو زنمیم وگرنه ،یعاشقش

 .ینحرف ینجوریا خواهرم راجب باشم

 مونیلیفام چون که بود نکرده خطور ذهنشم به یحت اصال انگار .دیپر راشا سر از برق

 :گفت منمن با .میباش آشنا ممکنه ه،یکی
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 !مهراد تو جان به بود،.. دل درد..هی..خوب-

 :گفتم یجد یلیخ

 تمیآبج نیا .میزنیم حرف میدار ساعته دو ،یآورد حرف به منو یراست نداره، یاشکال-

 اونم که بکشه گواش و رنگ با مونهیم فقط ه،یعال قلمش اهیس ینقاش !گهینم یچیه

 خواهر رو گشید نصفه نصفشو البته کشم،یم رمیگیم نجایاز عکس هی خودم

 .هالکم که میبخور یچ هی رونیب میبر گمشو حاالم .بکشه دیبا یجنابعال

 :گفت باخنده راشا

 .باشه هوف-

 :گفتم کایرائ به رو و پاشدم جام از

 نصفه کشم،یم نصفشو خونمون رمیم و رمیگیم نجایاز عکس هی من خانوم کایرائ-

 چطوره؟ .نیبکش خودتون دمیم گشوید

 .دارم الزمش زودتر هرچه من یول خوبه-

 ارمیم برات کشمیم نخور، شو غصه-

 :گفت خاص و بایز یلبخند با کایرائ

 .ممنون-

 :گفت آخر در و کرد مکث

 .آقامهراد-

 تندتند قلبم .شد داغ تنم و گرفتم گر داشتم، یحس هی !دیلرز دلم مهراد آقا گفتن با
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 اوه .شدم مغرورم خانوم عاشق عاشقم، من آره عشق؟ جز هیچ ینشانه نایا .دیتپیم
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 !یکنیم چه نمیبب اوندفعه شدم، خواهرت عاشق یبدون اگه راشا .شد هم نوممخا

 رو ینقاش عکس همون یرو از بعدا تا گرفتم عکس هی یخوب یلیخ یهیزاو هی از رفتم

 و ادیب در خوب شونیکی حداقل شدن، تار اگه تا گرفتم هم سر پشت تا چند .بکشم

 .عشقم به بدمش خوامیم چون ،بشه دمیکش عمرم یتو که ینقاش نیقشنگتر بتونم

 هنگام در .ژنمیاکس م،یزندگ لیدل م،یزندگ تمام شهیم داره کمکم گهید االن که یعشق

 و شدن پخش صورتش یتو که ییموها اون با کا،یرائ به افتاد نگاهم عکس گرفتن

 .میبخور شام رستوران میبر و نیماش داخل بزاره تا کرد،یم جمع رو الشیوسا داشت

 به .بودن شده یعال واقعا گرفتم، تا دوسه عیسر !رمیبگ ازش عکس هی زد رمس به هوی

 رو کایرائ یچهره ای پرتره عکس کردم، تمومش رو ینقاش اون یوقت دادم قول خودم

 جمع هم با رو الیوسا .کشمیم کایرائ چهره از عکس هی زودتر بخواد خدا اگر .بکشم

 .بود نشسته عقب کایرائ و میبود جلو اراش منو .مینشست نیماش داخل میرفت و میکرد

 نگات داره حرف ایدن هی چشات داره غم چرا"

 بخره غماتو همه که سرم به زنهیم بده حالت یوقت

 شدم عاشقت ستین یالک ذارمتینم تنها دارمت برو

 ذارمتینم تنها دارمت برو دارم هواتو من زندم تا

 ( ۲ (خندتو نهینب ستین شیحال ستین شیحال دل نیا

 تو یکن کج سر یباش دلخور ستین شیحال دل نیا

 یالک که سین که تو به من عشق شدمو عاشقت که یدونیم تو

 یبانمک یلیخ تو اخه مونمویم باتو که نویا دونمیم

 حرصتو ارمیم در من دهیم مزه تو مثل ایدن یجا جیه سین
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 تو مثل دمیند من گشتم رو ایدن تو دست از من اخر کارکنمیچ

 ( ۲ (خندتو نهینب ستین شیحال ستین شیحال دل نیا
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 تو یکن کج سر یباش دلخور ستین شیحال دل نیا

 "دارمت برو/ماکان گروه

 یبرا ب**ل ریز رستوران به دنیسر تا .شد ادتریز میانرژ آهنگ، نیا شدن تموم با

 :خوندمیم آهنگ خودم

 نهینب رو یکس من جز کاش یا...یبخوا رو یکس من جز ذارمینم گمیم بهش یوا-

 یا...کرده خودش جذب منو غرورش و شیخودخواه که درده...چشماش عاشقونه

 ...ادینم کوتاه..ادینم کوتاه من داشتن از چشاش جان

 ایخدا نگم؟ بهش و دارم نگهش دلم یتو ای دارم؟ سشدو بگم !کنم؟ کاریچ ایخدا

 .کنمینم فراموشت راحت التیخ ،یکن امتحان منو تا یفرستاد زویچ نیا دونمیم

 عشقم به نتونم من چطور !هیانصافیب یلیخ خدا یول غمهام یتو و ایشاد یتو یحت

 یناشکر دارم، دوست ایخدا برسم؟ عشقم به من شهینم چرا !؟یچطور آخه برسم؟

 دادم رو حواسم راشا دیشد یتکونها با .هیانصافیب یلیخ یول یزیچ بابت کنمینم

 :گفتم و بهش

 ؟یدیم تکونم شده؟چرا یچ-

 :گفت و دیکش یپوف هی
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 ،یگینم میچیه ینشست مجسمه نیع یهمونجور کردم هول ،یداد سکتم بابا-

 !دمیترس

 :گفتم تلخ یباخندها

 ؟یدیترس واقعا-

 :گفت لبخند با

 خونتون؟ یبر یخواینم دهه ساعت بدن، بر میبزن یشام هی میبر پاشو وونه؟ید چته-

 :گفتم محو یلبخند با

 .جان یاکست یبریم منو خودت هم خونه .هستم درخدمتت رو شام دستت، قربون-

 کایرائ م،یکی عاشق من نکهیا گفتن با کردمیم حس .شدم ادهیپ نیماش از دیخند

 میرفت .منتظره شام که میبر ال،یخیب یول بشه ناراحت دیبا چرا دونمینم !شده ناراحت
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 !تهران یرستورانها نیبهتر از یکی پاسارگاد، رستوران داخل

 :سندهینو[

 !نه ای هست واقعا دونمینم هیلیتخ-

 مهسا؟ بگم بهت شهیم سندهینو جون، سندهینو چاکرتم-

 .زمیعز آره-

 ].عشقم فدات-
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 ردمم دید محل یتو ادیز تا میکرد انتخاب رو دنج یجا هی .رفت میشد اوسکول ا،یب د

 !ستین که یزور بابا م،یبد امضا خوادینم دلمون میمعروف که نه م،یرینگ قرار

 کایرائ و راشا دهن کهیجور دادم، سفارش یچ هی کدومش هر از و برداشتم رو منو

 .بشن نیزم پهن بود کینزد

 .شنیم ادیز ببند راشا-

 :دیپرس باتعجب راشا

 شن؟یم ادیز یچ-

 :گفتم باز شین با

 دهنت و باال رهیم تعدادشون کنه،یم مانیزا دهنت تو رهیم مگس من زیعز خوب-

 !مگسها شگاهیزا شهیم

 :گفت خنده با کایرائ

 .بده امیپ بپرسه خواست یزیچ یک هر است، بسته که من دهن-

 :گفت من به رو و اومد گارسون هوی .بخند یک نخند یه حاال خنده، ریز میزد راشا منو

 ن؟یهست یاسحاق مهراد یآقا شما سالم-

 :گفتم باتعجب

 ه؟یچ کارتون دییبفرما بله-

 .بدم بهتون نویا گفت یخانوم هی-

 
 

115 



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 88 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 یکی مکرد بازش .گرفتم ازش رو برگه و سمتش بردم دست .گرفت سمتم به رو یبرگها

 :بود شده نوشته روش جمله هی که کیکوچ برگه هی گهید یکی اون بود، شمیآزما برگه

 "اگریمیک ایمار/رستوران یبهداشت سیسرو سمت به ایب"

 !کنهینم ولم دختره نیا چرا خدا یا .نجاستیا پس ایمار

 و راشا به .باشم راحت من حداقل بکش، اونو ای بکش ایمار دست از منو ای ایخدا

 :گفتم و انداختم ینگاه کردن،یم نگام تعجب و باشک که کایئرا

 .دینکن نگام مینجوریا آشناهامونه، از یکی بابا چتونه؟-

 :گفت و اومد خودش به زودتر راشا

 داره؟ کارتیچ چ،یه-

 غم هی چشماش یتو .کنم فشیتوص تونمینم که یغم داشت، غم کایرائ نگاه اما

 :گفت و زد کایائر به سقلمه هی راشا .داشت یبزرگ

 کا؟یرائ نه مگه-

 :گفت خبریب خدا از هم کایرائ

 .بود گهید یجا هی حواسم دیببخش ها؟-

 بوسش ایب گفتم ن،یزم بود خورده سالشه، شش داداشم بچه دیجاو گفتمیم داشتم-

 نفر هی فقط که هست ییزخمها یزندگ تو !خوامینم گهیم برگشته شه خوب کنم

 !افتیق نیا با تو نه شه، وبخ تا کنه س*و*ب دیبا خاص

 :گفتم و کردم نگاه بهشون بشه، لیتبد قهقه به بود کینزد که یلبخند با

 .فعال گردم،یبرم و رمیم یبهداشت سیسرو تا سر هی من-
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 یبهداشت سیسرو کینزد فقط البته ،یبهداشت سیسرو سمت رفتم و شدم پا جام از

 به و برگشتم عیسر شونم، رو گذاشت دستاشو یکی هوی .نرفتم داخلش یول شدم

 پرستار و سمج اریبس یدختر ایمار .کردم نگاه شونم رو بود انداخته دستاشو که یفرد

 نیا تمام دمیم صددرصد احتمال .کنهینم ول منو و منه عاشق یلیخ که مارستان،یب

 !کردهیم بیتعق منو داشته نیا وقتا،

 ؟یخوب عشقم سالم-
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 :دادم جواب حوصلهیب

 ؟یخوایم یچ ایمار سالم-

 :گفت ادیز یشتر و یخرک عشوه و ناز با ایمار

 !بود شده تنگ برات دلم زدلم،یعز-

 :گفت رتشیبگ جو انگار هوی

 ا؟ه زد،یم حرف باهات بود یک دختره اون-

 .داند خدا باشه ی ک حاال شم،یم وونهید نیا دست از من آخر خدا یا

 ه؟یچ جوابش شمیآزما برگه نیا ؟یخوایم یچ نامزدمه-

 :گفت و شد ناراحت یلیخ ایمار

 خواستم نکهیا از .دمیپر پات و پر به انقدر معذرت ت،یزندگ تو یباش موفق زمیعز-

 نامزدم بلکه چ،یه که ینشد شقمعا هنوز تو یول ببخش منو بکنمت، خودم عاشق

 ...شتیپ امینم گهید .یدار
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 .یآورد وا جونم از رو مارپل خانم نیا که یمرس یخداجون آخجون کرد، اونور روشو

 :گفتم

 بود؟ یچ شمیآزما جواب ینگفت حاال-

 سرم یرو ایدن ا،یمار حرف با اما سالمتم و سالم و یمنف گهیم االن گفتم خودم با

 !شد خراب

 !یبا ن،یبش ریپ هم یپا به ...مثبته جوابش گلم-

 که یخرابها و موندم من و رفت .گذاشت تنها الیخ و فکر همه نیا با منو و رفت ایمار

 .شد آوار سرم یرو

 محله، طونیش و شر پسر همون !مهرادم همون من ببازم، رو خودم دیبان من نه اما

 .بده حالش کردنیم فکر باباش و مامان کردینم یطونیش اگر که یپسر همون

 دست از رو هامیروح !مونمیم و هستم مهراد همون من بازم،ینم رو خودم من نه

 یتو شهیهم من .شمیم موفق من شم،یم روزیپ من آره .شمیم روزیپ باالخره دم،ینم

 از یالک یالهایخ و فکر با .شمیم روزیپ من خورم،ینم شکست من روزم،یپ رقابتها
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 .شدم دور اونجا

 زد،یم رقم برام رو مرگ حکم که ییاونجا از شدم، دور اونجا از یالک یالهایخ و فکر با

 نشسته ساکت یلیخ راشا .نشستم کایرائ یروبرو میصندل یرو و اومدم .شدم دور

 :گفتم باخنده کنم عوض رو جو خواستم ،بود

 همه دیپاش آب چاله، تو رفت نیماش با خانمه هی رفتم،یم راه کوچه تو داشتم روز هی-

 خانم هی دمید نه گفتم د؟یشد سیخ یوا گهیم سادهیوا .شد سیخ لباسام و صورتم

 !شوقه اشک نایا گرفته، ادی یرانندگ شما مثل یمحترم
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 :گفتیم و دیخندیم راشا .شد رهیخ صورتم تو بالبخند کایرائ

 .کن یزندگ ما شیپ ایب یباحال یلیخ تو مهراد-

 :گفتم راشا به

 ن؟یداد سفارش-

 .کرد هوس ییهوی دلم ،نخوردم بود وقت چند .دادم سفارش دهیکوب آره-

 :گفتم باخنده

 !یحاملها کرده، هوس دلت یبود یک شیپ شبید کلک-

 :گفت و زد خنده ریز راشا

 .میشینم حامله که مردا ما ادب،یب-

 :گفتم باخنده

 عمل برعکس امیب گفت هوی یدید چه رو خدا ،یشد حامله تو هوی زد معلوم؟ کجا از-

 !کنم

 .ستمین حامله من ادب،یب خاک-

 :گفتم یژکوند بالبخند سمتمون، به دیچرخ سرها همه حرفش نیا با

 !یحاملها دنیفهم نامیا راشا-

 :گفت قروچه دندون با راشا

 .ساکت گهید رفت آبروم جون احمق-
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 کایرائ به منم کرد،یم نگاه بهم یرچشمیز داشت کایرائ .میکرد سکوت راشا افتخار به

 کم مینداشت دوست چکدوممونیه انگار و بود شده قفل هم یتو نگاهمون .زدم زل

 یگربها سبز یچشما به لذت، با و بود شده قفل هم نگاه یتو چشمامون .میاریب

 اونم .بردارم دست کردنش نگاه از خواستینم دلم اصال و بودم شده رهیخ شگلش

 بودم چشماش به کردن نگاه عاشق .بود عاشقانه دوئل هی مثل کرد،یم نگاهم همچنان

 .داشتم دوسشون و

 .استپُ -

 که انداختم یحرص نگاه عاشقانمون، یفضا یتو بود دهیپر که شعوریب یراشا به

 :گفت باخنده

 .داداش تیوزغ یچشما با یدادیم قورت خواهرمو یداشت-

 :گفتم باخنده

 !بابا نه-

 رو چنگالم و قاشق .دیچ زیم یرو بیترت به و آورد رو شام گارسون موقع همون

 من وسط ادیب خوردن از حرف یوقت .کردم خوردن به شروع راحت الیباخ و برداشتم

 !من هستم ییباوفا آدم نیهمچ خورم،یم غذا امیم و کنمیم ترک رو دونیم

 .کردم نگاه کایرائ و اراش به شد، تموم شامم یوقت

 .کردیم یباز غذاش هیبق با داشت و بود خورده یکم کایرائ اما بود خوردن غرق راشا

 :زدم امیپ بهش و برداشتم رو میگوش .بود ناراحت یزیچ از انگار

 !؟یخورینم شامتو چرا چته-
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 نگاه بهم بعد خوند، رو اممیپ و کرد روشن رو صفحهاش .دیلرز دستش یتو شیگوش

 :داد جواب .برد شیگوش داخل سرشو بعد و انداخت ییگذرا

 .گرفتهست دلم است، گرفته حالم کمی یچیه-

 :نوشتم باتعجب

 ست؟ گرفته حالت چرا مگه؟ شدهیچ-

 .رفت یبهداشت سیسرو سمت به و شد بلند جاش از و کنار گذاشت رو شیگوش
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 رو نوشابه در .نوشابه آهان کردم؛یم یکار هی دیبا پس برم، باهاش منم که شدینم

 چرا نیا نه، یوا گفتمیم یه .ختیر رهنمیپ یرو تمومش که یجور کردم، باز محکم

 سیسرو سمت هب و شدم دور بود، خوردن حال در که ییراشا از کمکم .شد ینجوریا

 از بعد بره، نیب از شیمشک رنگ تا شستم یکم رو رهنمیپ رفتم اول .رفتم یبهداشت

 !ومدیم هیگر یصدا خانوما سمت .اومدم رونیب ییدستشو

 یوقت .حرفاست نیا از مغرورتر کنه،ینم هیگر که کایرائ گهست،ید یکی گفتم خودم با

 .کردهیم هیگر که کاستیرائ خود اقیدق شدم متوجه اومد، رونیب اونجا از مقابل فرد

 قشنگش صورت هم هنوز .گرفتم دستشو داخل، برگرده خواست تا و کرد اونور رو روش

 صورتمون یتو هردومون ینفسها کهیجور خودم، سمت به دمشیکش .بود طرف اون

 قبل از محکمتر دوباره قلبم .شدم داغ گرفت، گر تنم نفسهاش یداغ از .خوردیم

 :گفتم و نکردم یتوجه بهش نحال،یا با اما دیکوبیم

 گرفته؟ دلت چرا شده؟ چت دخترخوب کا،یرائ-

 :گفت ب*رلیز و انداخت بهم ینیغمگ نگاه

 !احوالم ناخوش کمی ست،ین میچیه-
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 فشردم، م*ش*و*غ*آ یتو تونستم تا .داشتم دوسش م،*ش*و*غ*آ یتو شدمیکش

 چون نبودم، ولکن هم باز اما شکستنه حال در استخوانهاش کردمیم حس کهیجور

 .شدیم عشقم منو دنیرس سد یزیچ هی اما .بودم عاشقش چون .داشتم دوسش

 فکر برسم کایرائ به تونمینم نکهیا درباره شده، که هم لحظه هی یحت نداشتم دوست

 :گفتم .مونمیم عاشقش ابد تا و هستم عاشقش .کنم

 .یبگ بهم رو درددلت یتونیم ،یباش راحت باهام یتونیم-

 :گفت یباناراحت کایرائ

 !تونمینم بگم، تونمینم نه-

 شد؟ یچ نیا .دمیترس لحظه هی دیکشیم یقیعم ینفسها زد، حرفو نیا یوقت

 نفس فقط .بود شده خشک شده همجسم مثل اما گرفتم دستم یتو رو دستش

 م*ل*غ*ب تو عیسر .بده تکون رو پاهاش و دستها تونستینم اما دیکشیم
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 یهولهولک که دید رو ما که هم راشا .زدم رونیب رستوران در از یهولهولک و گرفتمش

 راننده یجا نیماش یجلو اومد یتند و بود کرده حساب رو زیم اونم رون،یب اومدم

 :گفتم و جلو نشستم عیسر خودم و کردم درازش عقب رو کایرائ منم .نشست

 .برو تند فقط برو راشا-

 حقم بود، شده نگران .افتاد راه به و داد راژیو و گاز پدال یرو گذاشت رو پاش راشا

 هی مزاحم، هی جز کارشمیچ من .بود تنش پاره بود، داداشش .بشه نگران که داشت

 :گفت ینگران با راشا ؟!مزاحم قاشن کایرائ خود قول به ای ،ینقاش استاد

 شده؟ ینجوریا چرا مهراد، شده چش-

 :گفتم
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 هی نهیع بودن، شده خشک پاهاش و دستها گرفتمش یوقت فقط دونم،ینم-

 !مجسمه

 :گفت بهتبا راشا

 !؟یک دست از یول شده، یعصب دوباره-

 :گفت که کردم نگاهش متعجب

 و هیعصب چون م،یندازینم کل باهاش ادیز کوچکترم خواهر مایر و من .هیعصب کایرائ-

 ...یعصب استرس ای یعصب شوک گنیم بهش .شهیم ینجوریا ادیب فشار بهش اگر

 رو در .رفت عقب در سمت به و دش ادهیپ نیماش از عیسر راشا و مارستانیب میدیرس

 .رفت اورژانس سمت به و برداشت رو حالیب و جونیب یکایرائ و کرد باز

 :گفتیم ادیفر و داد با

 !بده حالش خواهرم نیکن کمکم خواهرم،-

 که گذشت یقهایدق ستیب حدود .بردن یاتاق داخل رو کایرائ و سرشون ختنیر دکترا

 :گفت راشا به رو و رونیب اومد کایرائ اتاق از دکتر

 د؟یشیم ییخدا خانوم یکارهیچ شما سالم،-

 شده؟ چش خواهرم برادرشم،-

 :گفت و انداخت بهش ینگاه باتاسف دکتر



 WWW.KETABSAZ.INFOکتابخانه مجازی کتاب ساز                                                           

 

  

Www.Ketabsaz.info                  صفحه 94 کـــتاب ســــــازبزرگترین سایت دانلود رمان در ایران  

 

 مارستان،یب نشیرسوند زودتر شد خوب یول نینشد یعصب عالئم متوجه شما چطور-

 هی کنن، وصل سرم گفتم .حالهیب و جونیب یلیخ منتها خوبه حالش االن خدا شکر
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 شد، تموم سرمشون یوقت نیتونیم .رنیگیم ازشون هم ادرار و خون شیآزما

 .کنه استراحت تا خونتون نشونیببر

 :گفت و دیکش قیعم نفس هی راشا

 شش؟یپ داخل میبر میتونیم االن شکر، رو خدا-

 .دییبفرما بله-

 حالیب یلیخ کایرائ .میرفت اتاق داخل شکرت، ایخدا گفتن با راشا و من و رفت دکتر

 .بود گذاشته چشاش یرو هم رو گشید دست و بود دهیکش دراز تخت یرو

 !نگو که بودن کرده وصل بهش یبزرگ سرم هی یعنی

 به آرامبخش آمپول هی و کایرائ کینزد رفت و اومد پرستار هی !بود گنده یلیخ سرمش

 نیا دمینفهم داخل اومد یوقت چرا افتاد، ایمار به نگام برگشت یوقت .زد سرمش

 :گفت من به رو و کایرائ و من به زد زل حسرت با ایمار !است؟یمار

 .نیبش ریپ هم یپا به یاله ،یبش خوشبخت مهراد-

 :گفت کایرائ به رو بعد و

 .نشد بزنم مخشو خواستم من ه،یخوب پسر بدون قدرشو-

 بردم اشاره با دستم که شدن رهیخ بهم باتعجب کایرائ و راشا .رفت رونیب اتاق از و

 :گفتم و مغزم سمت

 !داره کم ای داره اضافه ای نداره-

 چشماش یرو از رو دستش کایرائ .دادن تکون رو سرشون مفهوم یمعنا به اونام

 :گفت ینیغمگ لحن با کایرائ هوی .کردیم نگاه راشا و من به اخم با و برداشت
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 ینکن هیگر تا ارن،ینم گل برات ینش ضیمر تا !هیبیعج یایدن ا؛یدن نیا داداش-

 !بخشنتینم یرینم تا گردن،یبرنم طرفت به ینکش ادیفر تا کنن،ینم نوازشت
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 رو خواهرش یموها داشت راشا .کردمیم نگاهشون بود، تلخ اریبس مزش که یبالبخند

 :گفتم منم !گهیم راست بابت نیا از واقعا .کردیم نوازش

- smile and the world smiles with you, Cry and you cry alone. 

 :گفت یباناراحت راشا

 !جملههاتون نیا با نینکن خراب رو امشبمون حاال-

 :گفت یمهربون لحن با کایرائ

 اگر اما خندهیم باهات ایدن تموم یخندیم یوقت گه،یم راست مهراد آقا داداش،-

 .ییتنها تو یکن هیگر یوقت

 :گفت راشا که کردمیم نگاه بهشون لبخندم با

 میندار الزمت ماالن ،یآورد نجایا تا رو ما خواهر و یبود که یمرس مهراد داش-

 .یبر یتونیم

 عقد م،یدار کار یلیخ فردا که برم من .خدانگهدارتون ،یداداشم مثل هم تو خواهش-

 .زنمیم زنگ بهتون نیایب هم شما یراست .داداشمه

 .میایب میتونینم میمعذور ماست، یدخترعمو عقد داداش ببخش-

 .کنمینم ناراحتتون لتونهیم هرجور-

 گرفتم یتاکس هی و زدم زنگ .کردم یخداحافظ ازشون و دادم تدس راشا با و جلو رفتم

 .ببرتم خونه دم تا
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 و نبود دهیخواب همه معمول طبق .رفتم داخل و کردم باز دیکل با رو در خونه، دمیرس

 .دمیخواب گرفتم و کردم عوض رو لباسام اتاقم داخل رفتم .هستم نفر نیآخر بنده

*** 

 ☆ کایرائ ☆

 همون .بکشه دستم از رو سرم ادیب تا زد صدا رو پرستار و رفت راشا شد؛ تموم هم سرم

 .بکشه دستم از رو سرم تا اومد دوباره بود، کرده وصل رو سرم و بود اومده که یپرستار

 یتو د،یکش دستم از که رو سرم پرستار .بده انجام رو صیترخ یکارا تا رفت مه راشا

 :گفت من به رو اومد و انداخت آشغال سطل

 !؟یدار دوسش-
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 :گفتم و کردم نگاش باتعجب

 ن؟یگیم نیدار ویک دیببخش-

 :گفت یمهربون لحن با

 .هیخوب پسر ؟یدار دوسش گم،یم رو مهراد-

 :مگفت و شدم رهیخ بهش لبخند با

 !نداره دوسم اون یول دارم دوسش اره-

 :گفت و زد یلبخند

 کن یسع .اومده باهات نجایا تا که داره دوست اونم احتماال ه،یخوب پسره مهراد-

 !نیرسینم بهم چون ینش عاشقش

 :کردم انیب رو سوالم و کردم تعجب
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 !ونه؟یم در یگهاید کسه یپا بشم؟ عاشقش دینبا چرا ه؟یچ منظورت-

 :گفت یباناراحت

 مثل درست ،یبش عاشقش دینبا تو .شو دور ازش بگم، بهت تونمیم رو نیهم فقط-

 رو تالشت و یسع .میبرس بهش میتونینم تو، نه و من نه اما شدم عاشقش منم من؛

 !ینش عاشقش تا بکن

 .بده جوابمو حداقل خوب چرا؟ آخه-

 :گفت بالبخند

 .بزن زنگ بهم یداشت دوست کارتم نمیا هستم، ایمار من-

 دوست ،ینیبیم یبد یکنیم یخوب ،یرسینم یشیم عاشق ه؛یبیعج زیچ یزندگ

 سخته، یآخر نیا .ستین عاشق یعاشق نامهربونن، یمهربون ندارن، دوست یدار

 !مرگ یعنی ستین عاشق و یعاشق

 من .رفت و گذاشت تنهام بپرسم، دوباره رو سوالم خواستم تا و گرفتم ازش رو کارت

 چرا !چرا؟ عالمه هی و موندم من جواب،یب سوال عالمه هی و موندم من ،ییتنها و موندم

 شاد شهیهم مهراد چرا !کنه؟یم یمخف داره ویچ مهراد !برسم؟ مهراد به تونمینم من

 !داره؟ هم غم و بغض شنگوله، و شاد که همونطور مهراد واقعا یعنی !له؟شنگو و
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 اما !دارن یخوب یزندگ واقعا شادن، و خندنیم یادیز که ییکسا کردمیم فکر شهیهم

 خودم دیبا که هست ییرازها و رمز از پر مهراد، یزندگ که دمیرس جهینت نیا به االن

 از غیدر اما گردنیم سرم یتو چرا تا رهزا چرا؟ .کنم دایپ رو مهراد یقفلها دیکل

 از گمیم خودم اما ه،یکاریب استرس از گهیم راشا اعصابه، از گهیم دکترم !ساده یجواب

 !مهراد به کردن فکر و شبونه یخوابیب
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 میشد خارج مارستانیب از .برداشتم رو فمیک و کردم درست رو مانتوم دنبالم، اومد راشا

 عوض رو لباسام و دمیکش دراز تختم یرو تنم شلوار و مانتو همون با .میرفت خونه به و

 فیتعر برام نیآرش .نیام خواهر ، نیآرش دخترعموم عقد فردا که کنمیم فکر .نکردم

 رخ نشونیب یاتفاقات چه و شدن آشنا هم با کجا و یک و ارهد دوسش چقدر که کرد

 رو گریهمد مونه،یم خواهرم مثل نیآرش ن؛یآرش یخواستگار اومدن نکهیا تا داده

 نیا از من و میکن ازدواج هم با نیام و من ستین یراض اونم یحت .میدار دوست یلیخ

 شد، که بچهدار داره دوست گهیم نیآرش .نمیآرش عاشق شهیهم از شتریب بابت

 داد امیپ بهم امشب ه،یمهربون و خوشگل اما عجول دختر .آرشام ای آرش بزاره اسمشو

 :داد امیپ برام !هیزیکرمر اما طونیش آدم یلیخ ندشیآ شوهر برادر که

 منم ن؟یکرد درست خودتون گفت کردم، تعارف قهوه و یچا براش یوقت شهیم باورت-

 گفت و پرم تو زد اونم آره، گفتم نایا و است شمزهخو یلیخ گهیم االن که اقیاشت با

 فکر کال !زهیریم کرم خواهرشوهرام از شتریب شهیم باورت .بدمزهست حتما خورمینم

 .بشه زنش بخواد بعدا که یدختر حال به یوا پره، کرم از وجودش تمام کنم

 حرف .میگیم گهیهمد به م،یهست شاد ای میدار یدل و درد یوقت شهیهم نیآرش منو

 مادر و پدر اما میهست یاحساسات یلیخ دوتا ما .میکنیم یخال رو خودمون و میزنیم

 رو گهیهمد و بوده یزور ازدواجشون چون !چرا؟ .فهمنینم احساس از یزیچ چیه من

 شکست کدوم هر دادن؛ هم به ستم و زور با رو نایا خانوادههاشون .نداشتن دوست

 ما دارن هاشون،یاحساسیب نیا با چرا اما داشتن یغم کدومشون هر داشتن، یعشق

 .داره بچه و زن االن !ستین میقد گهید االن کنه باور خوادینم پدرم چرا رنجونن؟یم رو

 کنه باور خوادینم چرا رفته؟ گهید یکی با عشقش، که کنه باور خوادینم مادرم چرا
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 بچههاشون .خوانیم رو پدرشون و مادر محبت و مهر که ییبچهها داره؟ بچه و شوهر
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 اما باشه پول پره دستشون تو خوانینم باشن، دور هم از مادرشون و پدر خوانینم

 .باشن نداشته رو پدر محبت و مادر مهر

 !پدر محبت و مادر مهر یعنی یزندگ

 اما دشونیخر پول با شهینم که هست زهایچ یلیخ !دیخر پول با شهینم که رو یزندگ

 فکر هم هنوز .کننیم ریس گذشتشون یتو و کنن باور خوانینم من، مادر و پدر

 منم !لهیف اصحاب کار براشون بردنش ادی از که تلخ یگذشتها گذشتهان، یتو کننیم

 گلدخترم، چته بگه ادیب که ندارم پدر ای مادر لمث ویکس ره،یگیم دلم یوقت !دخترم هی

 ادیفر تونمینم .امین خونه شب تونمینم .بزنم رونیب خونه از تونمینم گرفته؟ دلت چرا

 هی .بکنم لبمو و کنم یباز موهام با و زانوهام یرو بزارم رو سرم تونمیم فقط .بزنم

 .کنم یخطخط یلکایالک رو دستم و کنم بغض .نمیبش و بزنم غمبرک اتاقم گوشه

 حالم بدم نشون هیبق به یمصنوع لبخند هی با بعدم بخندم، صدایب کنم، هیگر صدایب

 باالسرمون یخدا !امیقو هنوزم من .ببره خوابم قرص با ای و یخستگ از ای شبا .خوبه

 !باشن مرد توننیم هم دخترها کنه ثابت تا ده،یآفر یجور رو دخترا ما از یبعض

 اصال خوادینم دلم .دمیکش دست شن،یم آزارم باعث شهیهم که ییالهایخ و فکر از

 .فهممینم رو نیا لیدل من و ذهنم تو انیم ناخودآگاه اما کنم فکر بهشون

 دوسش وجودم تمام با !ستین که یچندلحظها نیا یتو شد، تنگ مهراد یبرا دلم

 ترف دمید یوقت یول داشتم آرامش احساس گرفت، لش*غ*ب تو منو یوقت .دارم

 یکس عاشق گفت نکهیا از گرفت دلم گرفت؛ دلم بزنه، حرف باهاش تا دختر شیپ

 .کردم عوض راحت تاپ و شلوار هی با رو لباسام و شدم پا جام از !ستمین من اون و شده

 .بخوابم راحت امشبو هی حداقل
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 رو و برهیو رو بودمش گذاشته چون باشه، میگوش دادمیم احتمال .ومدیم وزوز یصدا

 ییخودنما روش مزاحم نقاش اسم که روشنش صفحه به .بودمش نبرده سکوت حالت
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 دونمینم .شهینم خوابم مزاحم یچکسیه گهید مهراد جز دایجد .کردم نگاه کرد،یم

 نیشتریب کنمیم فکر یول مزاحم نقاش بزار اسمشو گفتم خودم با ییهوی که شد یچ

 در هم و ینقاش استاد و نقاشه هم که بود نیا مهراد، یرو مزاحم نقاش گذاشتن لیدل

 میزندگ وارد مهراد که یوقت عمرم شب نیبهتر .بود شده مزاحمم میزندگ شب نیبهتر

 .نگفتم یچیه اما کردم وصل رو تماس .شد

 ؟یخوب سالم کایرائ-

 ازش مهراد وجود با فقط که یآرامش شد، قیتزر بهم آرامش صداش دنیشن با

 !امیدن تمام م،یزندگ تمام شده دایجد که یآرامش .گرفتمیم

 زدنه؟ زنگ وقت چه االن یول خوبم ممنونم سالم-

 !بود شده تنگ صدات یبرا دلم-

 :گفت قبل از بلندتر و گفت ب*رلیز رو نایا

 ؟یبهتر چطوره؟ حالت-

 :گفتم .شمیم کامل مهراد با من مهراد، من دوم مهین ایخدا

 ؟یخوب تو بهترم، آره-

 .خوبم-

 :داد ادامه ب*رلیز و

 !یلعنت بخوابم ذارهینم فکرت-
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 :فتمگ باتعجب

 بله؟-

 :گفت و شد هول مهراد

 !نگفتم یزیچ منکه یچیه ...یه-

 :گفتم و کرد خوش جا لبم کنج یلبخند

 .جون مزاحم یگفت یزیچ کردم فکر-

 !مزاحم یگفت بهم باز-

 :گفتم
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 ؟یمهر بگم نقاش؟ بگم بهت؟ بگم یچ خوب-

 .راحتترم یبگ مهراد دستت، قربون-

 :گفتم بالبخند

 ؟یخوایم یچ گهید خوب-

 :گفتیم که ومدیم صداش کم یلیخ

 .خوامیم رو تو-

 !خوادینم منو هم شخص اون کنمیم حس و رسمینم بهش یول دارم دوست ویکی_

 .اومد سراغم به غم یچاشن با یدلتنگ و ییتنها حس دوباره

 :گفتم
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 که هم رو برو خوش ،یهست ییآقا و خوب پسر ،یسر همه از که تو نخوادت چرا-

 یتموم یچ همه ،یهست

 :گفت

 هی اما دونمینم نظرشم بگم، بهش خوادیم دلم دارم، دوسش .ستین نیا موضوع-

 !شهیم نکارمیا مانع یزیچ

 :گفتم باتعجب

 ؟یدار وسشد ینگ عشقت به تو شهیم باعث یچ ؟یچ-

 :گفت و دیکش یپوف مهراد

 ...یپرتغال شبت گلم، نکن رشیدرگ فکرتو یچیه-

 :گفت و کرد مکث

 .نفسم-

 اون .شدیم دهیشن گوشم یتو یممتد یبوقها یصدا و شد حبس نهیس یتو نفسم

 یوا بگه؟ بهم نتونه و باشه شده من عاشق مهراد ممکنه ایخدا یعنی !نفسم گفت بهم

 من ایخدا !ه؟یچ کردن عالقه ابراز همه نیا از منظورش دمیهمنف که خرم چقدر من

 گفت خودش نه نه، !؟یچ نبود یواقع اگر اما داره دوسم که زنمیم صابون رو دلم

 فکر ذارمینم .دمینم راه خودم به یالک یفکرا نه .داره دوست منو حتما پس نفسم،
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 !نبود آشنا ای تدوس طرف از امیپ اومد، امیپ میگوش به .ندارم دوسش من کنه

 I want You today tomorrow and For " :بود داده امیپ .بود ناشناس یشمارها

the rest of my 
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 "...عمرم آخر وتا فردا امروز، خوامت؛یم

 :نوشتم

 شما؟-

 ،یکن یکار ینتون و یباش داشته دوستش نکهیا" :کردم بازش عیسر اومد امیپ دوباره

 "!یکن تحملش دیبا روز هر ک هست یعذاب نیسختتر

 برهیو یصدا !شده اضافه مزاحمهام به مهراد مثل مزاحم هی حتما ندادم یتیاهم

 یوقت که هست شزندگی تو یاسم یه یآدم هر" :کردم ینگاه .شد بلند دوباره میگوش

 "!هست کایرائ اسم اون من یزندگ یتو .گهید یدنیا یه تو میره شنوه،یم

 با .اومد امیپ دوباره !دونهیم هم رو اسمم یحت که هیک نیا !شدم رهیخ امیپ به باتعجب

 مزاحم نقاش اسم با که کردم نگاه عیسر هست، ناشناسه همون دوباره نکهیا فکر

 دارمیبرم را میقلمو" :خوندم رو امشیپ !شدم روبرو

 امینقاش بوم یرو و

 کشمیم را یدخترک

 شاد

 سرزنده

 آرام

 کشم،یم آه دل ته از و

 دخترک لبخند به کنمیم نگاه غمزدهام یچشمها با

 "!...قلبم در کندیم شهیر حسادت و
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 بود؛ نوشته تلگرامش یوگرافیب یتو بار هی !داره یعالم خودش با هم مهراد نیا گمایم

 داره و نهیغمگ یول خوشحاله بگه مهراد چرا اما !جهانم نیغمگ آدم نیخوشحالتر
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 .برد خوابم الیخ و فکر هزاران با !کنهیم یخوشحال به تظاهر

*** 

 ☆ مهراد ☆

 .گهید پاشو خر االغ نر گورخر نفهم بزغاله مهراد،-

 :گفتم یحوصلگیب با

 .بخوابم بزار کن ولم جون ننه جون-

 کنم؟ بلندت خودم ای یشیم بلند مهراد-

 .شمیم بلند خودم ممنون نه-

 ساعت کی شگاهیآرا یببر رو میمر و مهرا هم تو شگاه،یآرا رمیم من حموم برو خوبه،-

 .پاشو مهراد منگ گهید .باشن شگاهیآرا دیبا گهید

 دهیخواب تخت ریز خدا یَ ا !کرد برخورد تخت با محکم سرم که شدم پا جام از هوی

 اون با بس از شبید !رسهینم جن عقل به که کنمیم ییکارا اوقات یگاه بودم؛

 که یوقت لشیپروفا به زدن زل .مردم دادم، عاشقانه یامایپ کایرائ به گمید خط

 !کار نیاحمقانهتر ش،یندار

 سمت به حوصلهیب یلیخ .رونیب اومدم جام از سوخت؛یم چشام گم،یم درست عاواق

 صورتم و دست به یآب هی و اومدم رونیب شد تموم کارم یوقت .رفتم یبهداشت سیسرو

 .بردارم زود رو حوله اومدم، رونیب اگه که در دم گذاشتم و برداشتم رو حولهام .زدم
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 اومدم و شستم کامل رو خودم بعدش دم،یکش دراز وان داخل یساعت مین هی رفتم

 تو رفتم بدو بدو که رو مهرا هوی اتاقم، تو برم خواستم .دادم چیپ دورم رو حوله رونیب

 !اومدم رونیب لکسیر نقدریا ستین یکس نکهیا یهوا به من .دمید اتاقش،

 کردم، نگاه رو اتاق از رونیب در سوراخ از و شدم دوال

 قفل ریس و عیسر رو در دمیترس منم .ادیم در سمت داره تند یلیخ بدو بدو مهرا دمید

 چشم جفت دو به افتاد چشام که کنم خشک حولهام با خودمو تا برگشتم .کردم

 که ومدیم در پشت از مهرا یصدا !ن؟یک نایا اخد یوا !یروزهایف یآب و یمشک

 :گفتیم

 !هستن تو اون دوستام کن باز رو در مهراد_
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 شد بد یلیخ !خودم اتاق داخل رفتم و شدم دور اتاقش از تونستم تا و کردم باز رو در

 هی و یمشک شلوار و کت دم،یپوش رو لباسام یوقت .الصلوات مع فاتحه !دنید منو نایا

 پول واال باال، زدم موهامم .دمیپوش یبیترک یآب و دیسف راهنیپ هی و یمشک کراوات

 دوش عطرم با بار سه شد، تموم کارام یوقت !شگرمیآرا پا هی خودم یسلمون بدم ندارم

 :گفتم کنم، نگاه یکس به نکهیا بدون و زدم رونیب اتاق از و گرفتم

 .شگاهیآرا دیبر دیبا نیایب نیگمش میمر و مهرا-

 بردمشون !آماده و حاضر اومد هم میمر و نییپا اومدن زشیه یدوستا با مهرا هوی

 برادر احساس من چقدر .موسیکیم !چلغوزم داداش شیپ برم دیبا االنم شگاه،یآرا

 ایآ .کردن درستش یچجور رو وجقم عجق داداش نمیبب تا یسلمون رفتم .کنمیم بودن

 .گهید داماد هیشب زه،یچ دیببخش !شپش؟ هیشب ای هست ندهیآ دامادان هیشب

 دست و بردم رو گل من معمول طبق شد، تموم یسلمون کار یوقت .دیخودتون هم یروان

 بعد م،یگرفت اول یداداش تا دو و نفره دو عکس هی !هیآتل میرفت و دادم دامادمون آقا
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 لمشویف خوادیم یچطور که داد حیتوض هیآتل ریمد یبرا موسمیکیم و میاومد رونیب

 ...و رهیبگ

*** 

 درست آره !شنینم تموم نایا چرا آخه !ادیم خون دماغم از داره که باره نیدوم یبرا

 رنگ یهاقهو یموها .زهیریم موهامم یبزود و مهیوخ دارم، خون سرطان نیزد حدس

 جا زود هیبق مثل و دمینم دست از مویروح من .شهیم تنگ براتون دلم خوشگلم،

 دنبال دارن عتریسر هرچه گفت دکترم .کنمیم مقاومت برابرش در بتونم تا زنم،ینم

 بودن ییکسا یول شمینم خوب گمیم خودمم درسته .بشم خوب تا گردنیم برام دارو

 .برنیم سر به المس هنوز و ندادن دست از شونویروح که

 سیگ کاله هی کردم، اونجاشم فکر !کنم یدرمان یمیش دیبا آخرش دونمیم که من

 موضوع نیا از یکس ندارم دوست .نکنه شک بهم یکس تا دمیخر موهام هیشب قایدق

 رونیب تاالر یبهداشت سیسرو تو از و شستم رو دماغم بار نیسوم یبرا .بشه خبردار

 به !دماغم از ای ومدیم خون دهنم از ای چون بود باهام یذکاغ دستمال شهیهم .اومدم

 بمیج یتو از دستمال خواستم تا شدم پا جام از .میخورد نیزم محکم و خوردم یکس
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 باور کردم، نگاه بودم کرده برخورد باهاش که یفرد به .دیچک خون نیزم یرو ارم،یب در

 .دخترعموشه نیآرش م،ینگمف مغز منم آهان !کنه؟یم کاریچ نجایا !کایرائ !شهینم

 داخل دوباره عیسر !شد پرخون دهنمم دفعه نیا و دیچک خون دماغم از دوباره

 !ادینم بند خونش چرا دونمینم .شستم رو دماغم و دهنم و رفتم یبهداشت سیسرو

 :گفت ترس و تعجب با و اومد یبهداشت سیسرو داخل کایرائ

 !؟یشدیچ مهراد-
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 :گفتم و دادم تکون یدست الیخیب

 .شدم دماغ خون فقط ست،ین میزیچ نشو نگران-

 :گفت و کرد نگام ترس با

 .مهراد بگو بهم هست، تیزیچ هی تو نه-

 .ستین میزیچ دخترخوب-

 :گفت و زد حلقه چشماش یتو اشک

 .مهراد نکن تمیاذ خدا رو تو .من جون بگو شده، چت فهممیم که باالخره-

 میلعنت هیضیمر نیا و دارم خون سرطان بگم .دارم دوسش بگم بهش خواستیم دلم

 زدم زل لبخند با !نمیبب رو غمش خوادینم دلم و دارم دوستش یلیخ !کنهینم ولم

 :گفتم و بهش

 !یشد خوشگل چقدر-

 :گفت بعد یول دیکش خجالت اولش

 !دماغت مهراد ...یبیم خوشگل چشمات-

 و بسپرم نیمت به رو کالسام مجبورم بده، ادامه ینجوریهم بخواد اگه !خون بازم بابا یا

 تنها آره !کایآمر یدکترا برم، دیبا !کنم درمان خودمو تا گه،ید یجا هی برم کشور نیا از

 هی هیشب رنگش یمشک لباس اون یتو کایرائ .شستم رو دماغم دوباره !نهیهم راهش

 بهش و رمشیبگ محکم م*ل*غ*ب تو تونمیم تا خواستیم دلم .بود شده فرشته

 !ییظرفشو عیما عاشقتم بگم
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 داخل از هوی .کردیم نگاه بهم داشت همچنان کایرائ .خو نهیهم احساسم تمام ه؟یچ

 :گفت و درآورد کارت هی بشیج

 .یبابا فعال .پرسمیم نیا از نگو، نداره یاشکال-

 !چرا؟ آخه ایمار !نه خدا !نه انداختم، کارت به ینگاه

 زدم زل استرس با .برگردوندمش عقب به و گرفتم دستشو بره، رونیب نکهیا از قبل

 دوست .کردیم دادیب چشماش یتو ینگران !کنهیم نگام داره الیخیب دمید که بهش

 :گفتم پس مجبورم، اما بگم بهش نداشتم

 بمونه، خودمون نیب !قول؟ ،ینگ موضوع نیا راجب یکس به خوامیم ازت جان کایرائ-

 باشه؟ دوتا ما

 :گفت و زد یمصنوع یلبخند یبانگران کایرائ

 .گهید بگو یکرد لبم به جون مهراد، باشه-

 :گفتم عیسر و تند یلیخ کرد،یم نگاه بهم داشت ایسکتها نیا مثل

 !دارم خون سرطان من کایرائ-

 ...ستیباق همچنان تیحکا

 .مزاحم نقاش رمان اول جلد انیپا
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