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 نام رمان:#دوسه_تا؟

 afsaneh_mنویسنده:

 ژانر: #عاشقانه #پلیسی #طنز #غمگین

 

خالصه:داستان ما در مورد دختر شاد و شیطونی به اسم تیناس که به 

 همراه دوتا ازدوستاش کافی شاپ زدن و کار میکنن

تینای داستان ما در زمان کودکی گمشده و توسط خانواده ی دیگه ای پیدا  

 پیش اونا بزرگ میشهمیشه و 

 طی یک اتقافی سه تا پلیس جوان 

 وارد داستان میشن

 وما با ورود این سه تا پسر شاهد اتفاقای جدیدی میشیم 

 تینای پیچاره داستانمون اتفاقاتی براش میافته که..

 

 )پایان خوش(

 

 

 مامان من دارم میرم باشگاه کاری نداری

 دامامان:نه دخترم مواظب خودت باش  زودبرگر
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③ 

 باشه مامانی

میرم توحیاط خوشگلمون ک پردرخت وگالی خوشگله عاشقشونم  

ام میشم پیش به سوی باشگاه..داشتم همینجورمیرفتم 206سوارماشین 

 یه ماشین ازکوچه داشت باسرعت میومد زدبه ماشینم.

 ازترس جیغ فرابنفش کشیدم.  

 به جلوپرت شدم سرم خورد به شیشه آخ سرم.یکم مالیدمش.

 شدم ازماشین وای خدانگاه ماشین خوشگلم چیشد.  پیاده

+پسره بیشعور کوری کی به توگواهی نامه داده نگاه چیکارکردی  

 ماشینموداغون کردی. 

 پسره:ببخشید حواسم نبود خانوم من خیلی عجله دارم 

 تکلیفمو معلوم کنه.110+کجاکجا حاال بودی صبرکن زنگ بزنم

 _خانوم  خسارتشو میدم.

 .+منتظرم بدین

_االن همراهم نیس بفرمایید این کارت ملیم دستتون باشه اینم شمارم 

 زنگ بزنین حتما پرداخت میکنم بااجازه

 + نگاه کنا رفت پسره بز 

 آخ دیرم شد. دیگ نمیرسم برم خونه.بهتره

 رسیدم خونه ماشینو پارک کردم  رفتم تو
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④ 

 سالم مامان من امدم

 +مامان:سالم دخترم چه زود امدی.  

مامان ازآشپزخونه امد بیرون سرش پایین بود گفت چرا زود امدی تا  

 امدم جواب بدم.

 مامان:ای خدامرگم بده تینا صورتت چیشده 

 مامان چیزی نیست تصادف کردم. 

 مامان:ای وای خوبی سالمی چیزیت نشده پاشو بریم دکتر . 

 انو براش تعریف کردم.مامان جونم خوب خوبم. بعدم جری

مامان:اخه مادر چرا حواستو جمع نمیکنی اگ یه چیزیت میشد چه خاکی  

 توسرم میریختم

+مامانی چیزی نشده ک اینجوری نگو قربونت بشم  امروز ک نشد  برم  

 باشگاه دستو صورتمو بشورم ببینم اگ بچه ها هستن بریم بیرون.

هو حالت بدمیشه سرت که  مامان:نمیخاد مادر بشین استراحت کن میری ی

 گیج نمیره مادر

+نه مامانی فداتشم خوب خوبم خیالت راحت پاشدم دودور چرخیدم گفتم 

 ببین سالممم 

 مامان:خداروشکر برم اسفنددود کنم برات.

پاشدم رفتم اتاق خوشگلممم وای خیلی دوسش دارم خخخ یاده روزی 

 افتادم ک سر رنگ و طرح ایناش دعواگرفته بودم.
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⑤ 

 زنگ بزنم به این دوتا خل وچال ببینم درچه حالن..

 الومریم خله سالم خوبی کجایی

 مریم:سالم تی تی جونم  خوبم خونه ام 

 مریم زنگ میزنم  به فاطی ک بریم بیرون بیا دنبالم من ماشین ندارم

 مریم:باشه تینا چرا ماشین نداری چیشده

 مری میگم برات منتظرم فعال

 مه چله ببینم کجاسخب زنگ بزنم این فاط

 الو فاطی کجایی 

 فاطمه: خونه ام عشقم

چیشده شدم عشقت پاشو لوس نشو حاظرشو بامریم میایم دنبالت بریم 

 عشق و حال. 

 فاطمه:باشه عزیزدلم

 فاطی توحالت خوب نیستا قرصاتو بخور حاظرشووبای.

 خب منم برم زودحاظرشم تا مریم نیومده نکشته منو

مانتومشکی کمربند طالییمو برداشتم پوشیدمش. یه شلوار  رفتم ازکمدم 

دم پای مشکی پوشیدم موهامو کج ریختم یه روسری کوتاه زرشکی سرم  

میکنم کفش پاشنه بلندپاپیون خورده هم پوشیدم ک داداش خلم برام 

 خریده .
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⑥ 

حاال میرم سراغ آرایش. یکم کرم زدم یه خط چشم باریک کشیدم بعدیکم  

یه رژ زرشکی به به خودمو توآیینه نگاه میکنم وای چه  ریمل زدم درآخر

 هلویی شدم. ازپله ها میرم پایین.

 مامان مریم امد من رفتم

 مامان:مطمئنی حالت خوبه 

 آره مامانی خیالت راحت

 مامان:باشه دخترم مواظب خودت باشا

 چشم خوشگلم بای بای

 مامان:بسالمت دخترم

ریم داره زنگ میزنه االن میخوره عه گوشیم داره زنگ میخوره اوه اوه م

 منو

 میپرم روصندلی جلو

 سالم مری جونم خوبی  دوست خلم.. 

 مریم:معلوم هست کجایی تو صددفعه زنگ زدم.

 غرنزن  برو دنبال فاطی 

 صدای آهنگو بردم باال... دونه دونه دونه

یه حسی ک حاال بینمونه مال خود خودمونه مارو بهم میرسونه دونه 

 دونه
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⑦ 

 ت. دست دس

 دم در خونه فاطی اینا وایسادیم فاطی پرید باال

 فاطمه:سالم بروبچ

 سالم خل چل

 مریم :سالم فاطی 

 بچه ها بریم پارک یکم بشینیم حرف بزنیم. بریم پارک بوستان

 مریم و فاطمه هردو گفتن بریم

رسیدیم مریم ماشینو پارک کرد. رفتیم تو یکی ازآالچیقاش نشستیم وای  

ین چقد هواخنکه چه بادی میاد خداکنه بارون بباره مری فاطی نگاه کن 

 اونوقت میشه هوادونفره:

 فاطی:ماسه نفریم ک

 فاطی خله منظورم عشقه مگ تومری عشق منید خودشیفته ها

 مریم:خیلی بیشعوری تینا 

 میدونم عزیزم

 بچه ها وای نگاه این گنجشک رو چه خوشگله 

 مری:جیغ  بگوبره 

 مگ میفهمهخخخخ مریم خله بگم بره 

 مریم: وای نمیدونم بفرستش بره  
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⑧ 

 منو فاطی داشتیم به کارش میخندیدیم

چقد توترسویی بچه ها بریم سواره تاپ و سرسره بشیم آخ دلم خاست  

 کودک درون فعال شد

 مریم وفاطی :ایول بریم

سوارتاب شدم وای چقدر کیف میده چقدر لذت بخشه یاد دوران بچگیم 

بابام میبردنم پارک وقتی ک سواره تاب وسرسره  افتادم که مامان و 

میشدم میل نداشتم  بیام پایین هرچی میگفتن بیا بریم خونه میگفتم نه 

 ،یادش بخیر

وقتی سوارتاب میشدم وقتی هلم میدادن میگفتم تاب تاب عباسی خدا منو  

 نندازی اگ منو بندازی توبغل مامان و بابا بندازی وای چه دورانی بودا

 یادتونه: فاطمه و مریم گفتن اره یادش بخیربچه ها 

 مریم بیا هلم بده میخام برم اون باالباال ها

 مریم:امدم

مریم داشت هلم میداد آخ ک چه کیفی میداد داشتم تو یه دنیا دیگ 

 سیرمیکردم هیچی متوجه نمیشدم

مریم چندبار صدام کرده بود متوجه  نشده بودم درآخر مریم یه جیغی 

 م. کشید که کرشد

 وای چته مریم کر شدم

 مریم:معلوم هس تو کدوم دنیایی هرچی صدات کردم جواب ندادی
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⑨ 

 متوجه نشدم مری.

 بچه ها بریم سرسره

 مریم و فاطمه:بریم

رفتیم سمت سرسره مریم نشست فاطمه پشتش منم پشت فاطمه قطاری  

 نشستیم و باهم سرخوردیم . وای خدا چه کیفی داد

 بچه ها بریم: آره بریم

 تیم به سمت ماشین سوارماشین شدیم رف

 ضبط و روشن کردم صداشو بردم باال.

با اون نگاه گیرات خودتوجادادی توقلبم نمیدونم چیشد ک  شدم عاشق تو  

 کم کم

 خدامیدونه من دیوونه دلم آروم نمیشه

نبینمت یه لحظه آره این حال خوبم به همه دنیا میارزه عاشقم کردی حال  

 دلو بد کردی.

 دست اووو 

 مریم پشت فرمون داشت قرمیداد

 فاطمه داشت میرقصید و سوت میزد

 منم همشو انجام میدادم .

 بچه ها پایه هستین بریم شمال . 
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⑩ 

 مریم: آره پاییتم شدید

 فاطمه: ایول آره اما باباها چی

 مخشونو میزنیم مگ میشه نتونیم

 هردوگفتن نه:

 کنیم وقتی میدونیم نمیشناخه ما استاد این بودیم باباهامونه راضی 

 مریم منو رسوند خونه:

سالم سالم دخترگلتون امده  خوشگل خونه امده کسی نیس تحویلمون 

 بگیره 

 تیام:خودشیفته خانوم ریخت سقف. 

پسره خل  اوال زبون نداری سالم کنی دوما  کوری نمیبینی خوشگلم نگو  

 اون دوست دخترات قشنگن همشون شبیه بزن

 رامامان:دوست دخت

 بزارمامان برات تعریف کنم این پسرت

 مامان :خب

 تیام ازاون پشت چشم  غره میرفت میگفت نگو منم دلم سوخت

گفتم مامان میدونی چیه دوسه تا ازاین دخترا دیدم به تیام نظردارن تیام 

 محلشون نمیده داشتم اونا رومیگفتم

 مامان:مطئنی: آره مامان جونم
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⑪ 

حیف ک دلم سوخت وگرنه همرومیگفتم یه مامان که رفت :گفتم پسره خل 

 ایشی گفتمو چشم غره هم رفتم بعد از پله ها رفتم اتاقم.

 توتخت نازم درازکشیدم داشتم نقشه میکشیدم چجوری بابارو راضی کنم 

 که نفهمیدم چیشد خوابم برد.

 صبح باصدایه بع بع بع پاشدم

دختره بیشعور اون موقع توپارک بودیم گوشیم گرفت نگو میخاسته 

 اینکارو کنه فاطی خل  باید عوضش کنم آبروم میره 

 رفتم یه ابی به دستو صورتم زدم رفتم پایین 

 .سالم صبح همگی بخیر روزخوبی  باشه البته بامنین روز خوبی هست 

 یل میگیری. مامان و بابا میخندیدن اما تیام گفت خودتو خیلی تحو

 گفتم حرف نزن آرامشم بهم خورد.

 بعدم خیلی راحت صبحانمو خوردم اما اون حرص داشت میخورد.

رفتم نشستم جلو تلویزیون همش داشتم کانال عوض میکردم  بابام پیشم  

 نشست. 

 گفتم بابا

 بابا:جانم 

 میخایم با مریم وفاطمه بریم شمال

 بابا:با اجازه کی
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⑫ 

 با اجازه توعشقم

 بابا:اونوقت فکر کردی اجازه میدم

آره میشناسمت تو دخترتو دوس داری گناه دارم آخه  بابا جونم من ک 

 دوستتت دارم عاشقتم.

 بابا:هرکار کنی راضی نمیشم 

یه ماچ لپشو کردم گفتم باباییی بخدا هیچی نمیشه ک. میخایم فقط بگردیم 

 بعدشم مگ بچه ایم 

 ندارم ک اصن شاید اعتماد نداری بهم. شانس

 بابا:اعتماد دارم دخترم اما خطرناکه سه تا دختر برن شمال

 بابا خب اجازه بده دیگ میدونی ک قوالم قوله قول دادم دیگ

 بابا:بزارفکرامو کنم

 این حرفت یعنی آره عاشقتم من.

 به مریم و فاطمه زنگ زدم فاطی گفت راضی شده اما مریم باباش نه

 حرف میزنم. منم به مریم گفتم من با باباش

 حاظرشدم رفتم پایین.

 مامان من دارم میرم پیش مریم فعال

 مامان:بسالمت دخترم.
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⑬ 

ام شدم راستی ماشینم درس شدا اینم بگم اون 206رفتم سوارماشین  

 پسره بز جواب تلفنمو نداد اما خداکنه گیرم نیافته

 رفتم سمت خونه مریم اینا 

 زینگ زینگ.. کیه :منم میرم

 بیا تو

الم به خاله و عمو ی خوشگلم میبنم جمعتون جمعه گلتون کمه ک سالم س

 امد 

 همه عادت داشتن به کارای من

 رفتم گفتم عمو جرا راضی نمیشی 

 گفتش: خطرناکه دخترا  

عمو شما اصن به ما اعتماد نداری واقعا ک فکرشو نمیکردم مارو بجه 

 فرض کردین وای یرزه گریه الکی کردم تا راضی شد. 

 مریم:دمت گرم

 ما اینیم ساکتو ببند هماهنگ میکنیم  که کی بریم   

 مریم :باشه

 رفتم خونه تخت خابیدم

 دینگ دینگ دینگ... 
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⑭ 

ساعتم زنگ خورد پاشدم رفتم دستو صورتمو شستم پاشدم رفتم پایین اما 

 باحرفی ک بابازد حالم گرفته شد. 

 سالم صبح همگی بخیر

 گلمبابا و مامان:صبح توام بخیر دختر

تیامم ک خونه نبود نشستم روصندلی که صبحانه بخورم اما با حرفی ک  

 بابا زد لقمه پرید تو گلوم.

بابا:دخترم اخباراعالم کرده شمال آب وهوا بده خطرناکه دخترم 

 نمیخادبرید شمال بزارید چندروز هوا خوب شه بعد برید.

فقط گفتم باشه  حالم گرفته شد نتونستم چیزی بخورم ازگلوم پایین نرفت . 

 بابا:

 رفتم زنگ زدم به فاطمه ومریم اونام مثل من ناراحت بودن.

امروزم اینجوری گذشت ازبس  ناراحت بودم هیج کاری نکردم  فقط برای  

 ناهار وشام میرفتم پایین.

راستی من و فاطمه و مریم چون درسامون تموم شده بود ودیگ حوصله  

پیدانمیشد. یهو به فکرم رسید به بابا ادامشو نداشتیم دنبال کاربودیم اما 

بگم شاید بتونه برام کاری کنه پس دست به کار شدم  زنگ زدم به بچه 

 ها اوناهم بیان خونمون...

 زینگ زینگ.. 

 مریم:سالم تی تی 
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⑮ 

 سالم مری خوبی بیا تو

 فاطمه:سالم عشقم چطوری

 باز لوس شدی فاطی بیا تو خل چل

 نشستیم براشون میوه گذاشتم . 

 م سمت پله ها بلند بابارو صدا زدمرفت

 باباااااااا..

 چته دخترم چرا جیغ میکشی امدم

 بابا بیا کارت دارم :بله دخترم چیشده

بابا بیا اینحا بشین:بابا ببین تومیدونی منو بچه ها خیلی وقته دنبال کاریم 

 هرکارهم کردیم نشده میشه لطفا اگه میتونین کمکمون کنید.

 ار من با محمد واحمد حرف بزنم بعد بهتون میگم.بابا:ببین دخترم بز

 +عاشقتم بابایی. بچه هام گفتن مرسی عمو

 رفتیم باال تواتاقم

راستی یادم رفت بگم  عمو محمد بابای مریمه و عمو احمد بابای فاطی  

 دوستای بابا ان دیگه. 

 تواتاق نشستیم از هر دری  حرف زدیم دیگ انقدحرف زدیم خسته شدیم. 

 رفتن خونشون منم انقد خسته بودم گرفتم خابیدم.بچه ها 
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⑯ 

صبح پاشدم حاظرشدم نشستم آرایش کردم مانتو آبیمو پوشیدم 

 شلوارتنگمو پوشیدم ویک شال آبی سرم کردم رفتم پایین.  

 سالم برپدرومادر قشنگم  

 مامان:سالم دختر م صبحت بخیر

 بابا:سالم دخترم بشین کارت دارم

 نشستم. 

میری بیرون برگشتنی مریم و فاطمه هم بگو بیان ببین دخترم داری 

 درمورد موضوع دیشب میخام باهاتون حرف بزنم 

 باشه بابایی

 خوشگلم شدم رفتم دنبال فاطی و مری  206رفتم سوارماشین

سوارماشین شدن تا نشستن گفتم بابام گفت بیاین اونجا. بچه ها گفتن 

 یعنی چی میشه 

. 

 بیکاری خسته شدم. +بچه ها خداکنه درس شه دیگه از

 مریم و فاطمه هم گفتن اره ماهم 

 رفتیم دورزدیم رفتیم تویه بستنی فروشی. 

 یه پسره خوشتیپ امد طرفمون چی میل دارین

 من:بستنی شاتوتی
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 مریم:شکالتی 

 فاطمه:موزی

پسره هم گفت چشم میارم براتون تا رفت گفتم بچه ها چقد خوشتیپ  

  وخوشگل بود  پاییه این اذیتش کنیم

 فاطمه:ایول آره هستم

 مریم:پاییتم

تا پسره امد سفارشاروگذاشت بره. نگاش افتاد بهم با نازعشوه نگاش  

کردم موهایی ک ازشالم افتاده بود بیرون دور انگشتم پیچوندم  صدامو 

 نازک کردم گفتم مرسی آقا 

 پسره توشک بود و رفت

چیه وقتی  تا رفت بچه ها مرده بودن ازخنده جالب ترازاینش میدونین

رفتیم پولو حساب کردیم پسره بهم شماره داد گفت ازم خوشش امده   

 داشتم میمردم ازخنده جاش اگ بود میزدم زیرخنده

 تا رفتم بیرون ترکیدم ازخنده  بچه ها زدن زیر خنده وای خدا

 خیلی روز خوبی بود رفتیم خونه

 سالم سالم بچه هام سالم کردن نشستیم:

بابا:ببینید بچه ها من با محمد واحمد حرف زدم به یک نتیجه ای رسیدیم 

اینکه یک یه مغازه بخریم به نام شما سه تا کنیم وکافی شاب بزنین و 

 شما چندفر دیگ توش کارکنین.
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 وای بابا راست میگی. 

 اره بچه ها .

 هرسه تا مون پریدیم باال

ین چون هم نمیشه  سه  بابا:مثال یکی بشه حسابدار  کارارو تقسیم کن

 نفری اونم دختر کارکنین تنها ماهم فکری کردیم. حاال قبوله

 هرسه گفتیم آره قبوله؟

بابا:خب پس حاال ک قبوله ما مغازه رو قبال خریده بودیم سه نفری  

شریکی میخاستیم یک کاری باهاش بکنیم پس جای ماشما شریک  

 میشین.

 وای عالیه باباجونم مرسی. 

نن یکی از دوستام پسرش دنبال همچین کارا شریکی هست  بابا:فقط ببی

بهش گفتم اونم گفت دنبال یک نفری گفتم چندنفر گفت پسرم دوتا 

ازدوستاش هستن دنبال کارن گفتم چه بهتر . حاال فردا آدرس میدم با کلید 

میرین اون سه تا هم میان نگاه میکنین برای داخلش نظرمیدین بعد باید 

 بابایییبرین خرید. مرسی  

 مریم و فاطمه:مرسی عمو جونم

بابا:خواهش دخترا اینکارو  با پدراتون انجام دادیم ازاونا هم باید 

 تشکرکنین

 رفتیم اتاق قرارشد امشب بچه ها بمونن.
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کنارهم خوابیدم صبح پاشدیم بابا کلید وآدرس وداد رفتیم با ماشین من.  

 رسیدیم دروبازکردم رفتیم تو.

 چه ها چقد بزرگو خوشگله واووو عجب چیزیه ب

 فاطمه:دم باباهامون گرم

 مریم:آره واقعا

 دیدیم سه نفر آمدن تو

 گفتم بفرمایید .

 یکی ازپسرا گفت منو آقا علی فرستاده ایناهم دوستامن.

 بله ببخشید من شما رو کجا دیدم اقا

 من و پسره گفتیم :توووووو

 این همون بود ک باهم تصادف 

 کردیم. 

 ره دررفتی و خسارتم ندادیگفتم آقا باالخ

 میدم بخدا نشد

 باشه وللش کنین

 اقایون شروع کردن معرفی ازخودشون؟

من امیرم :چشمای سبز به عسلی هم میخورد داشت موهاشو داد بود باال 

 یه تارموش ریخت بود صورتش
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بنده محمد هستم خوشبختم:یه ته ریش خوشگل چشمای طوسی خیلی  

 خوشگل بود

 حالت طوسی داشت معلوم نبود خوشبختم از آشنایتونمن حسین ام  

 محمد:خودتونو معرفی نمیکنید. 

 من تینا هستم

 مریم:من مریم هستم خوشبختم 

 فاطمه:فاطمه ام 

خب ببینین باباباها حرف زدیم قرارشد کافی شاپ بزنیم ما اینجا  میزو 

صندلی و کامپیوترومیزکامیپتور و یه سری لیوان و بشقاب و 

 میخایم و باید کارارو تقسیم کنیم.خوردریز

 همه اوکی دادن

فقط ازاالن بگم بچه ها من رشتم حسابداریه پس کارحسابداری و 

 صندوق ... اینابامنه.

 همه گفتن باشه.

همچیزو لیست کردیم با کمک هم  و دخترا سوارماشین من  

 پسراسوارماشین امیر

 رفتیم بازار برای خرید میزصندلی.

 چوبی قهوه ای خریدیم. چندتا میزصندلی
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بعد من کامپیوترداشتم  گفتم میارم بامیزش نخریم الکی. وسیله های  

 آشپزخونه هم خریدیم با مواد الزم برا کیک نمیدونم قهوه و چایی و...  

 امدیم  مغازه رو بازکردم .

 گفتم بچه ها اینجا یه چی کم داره اگ گفتین چی

 .همه گفتن چی

 داره بزنیم عالی میشه گفتم رنگ یک رنگ کم 

 امیر:من میرم میخرم بگین چه رنگی فقط

 باهم داشتیم فکرمیکردیم

 بچه ها من فهمیدم همه گفتن چی فهمیدی

 قهوه ای روشن 

 همه فکر کردن به حرفم :گفتن خوبه 

 امیر رفت رنگ بخره:

وقتی امد هممون لباس کار پوشیدیم یه قلم دستمون شروع کردیم  منم 

ختم صورت مریم و فاطمه و رنگی میکردم اونام میخاستن گاهی کرم میری

 منو رنگی کنن نمیذاشتم پسره هرهرمیخندیدن و مسخره مون میکردن 

 بچه ها اینا دارن مسخرمون میکنن.

 مریم و فاطمه:آره فک کنم 

 من رفتم درگوششون گفتم پاییه این اذیتشون کنیم اوناهم پایه
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سمتشون گفتیم مارو مسخره میکنین با سطل و قلمو دستمون رفتیم 

داشتن با تعجب  نگامون میگردن. ماهم با قلمو دستمون صورتشونو 

رنگی کردیم توشک بودن وقتی از شک دراومدن امدن سمتمون ماهم یه 

جیغ فرابنفش کشیدیم دررفتیم سه نفری تو مغازه میدویدیم اوناهم 

 دنبالمون.

امیر با قلمو زد رولپم اونام  اخرم رسیدن ما عقب میرفتیم اوناهم جلو

 همینجوری کردن .پسرای بیشعور گستاخا.

 آقایون خانوما

 گشنتون نیس

 همه شکما قاروقور میکرد

رفتیم ساندویچ خوردیم شروع کردیم صبح تا غروب رنگ زدن تموم شد  

 آخه شش نفریم زود تموم شد

ع کردیم میزصندلی  هم کارپسرا بود ما دخترا هم رفتیم تو آشپزخونه شرو

تمیز کردیم ظرفاروچیدیم. کامپیوترهم پسرا گذاشتن بعد یکم خوشگلش  

 کردیم کافی شاپو  خیلی خوشگل شده بود

 همه به کارمون نگاه میکردیم لذت میبردیم

..رفتیم خونه خوابیدیم صبح پاشدیم امدیم دروبازکردیم من نشستم  

ا یعنی محمد  صندوق پشت کامپیوتر مریم و فاطمه توآشپزخونه دوتا پسر

و حسین هم شدن گارسون. امیر نشست بغل من باهم کارمیکردیم اونم 
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کمکم میکرد تو حساب واینا برانظافتم اخرشب خودمون تمیزمیکردیم 

 شش نفری. 

 اسم گذاشتیم کافه دنج

یک نفراومد وای اولین مشتری هممون خوشحال بودیم اون مرد 

 کاپوچینو وچیزکیک سفارش داد. 

حاظرمیکردن بهشون گفتم کارو تقسیم کنن باهم کمکم   بچه ها داشتن

 بخان من میرم.

مرده ک خورد راضی بود امد حساب کرد و رفت این اولیش خدایا 

 شکرت. 

 همینجورمشتری  میومد همه راضی بودن .یکی قهوه ترک سفارش داد. 

 یکی کیک شکالتی همجوره داشتیم دیگه

میزکردن من باتی شروع  شب شد کرکره روکشیدیم پایین شروع کردیم ت

کردم زدن مریم و فاطی اوناهم همینطور دیدم اینحورنمیشه رفتیم سراغ  

پسرا باتی داشتیم جنگ میکردیم یهودیدم  کسی کاری نمیکنه دارن منو 

نگاه میکنن گفتم چیه همه زدن زیرخنده اخه من  وقتی میزدم ازخودم 

 ادااصولم درمیاوردم بعدش

 فتیم خونه من ازخستگی بیهوش شدم. یه خسته نباشید گفتیم ر

 باباها هم ازکارمون راضی بودن 

 فردا رفتیم دوباره مشتری هرروز بیشتر میشد 
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 تا یه پسری امد هیز بود.همش نگام میکرد سرمو باکامپیوترگرم کردم.

 امیر:با جدیت گفت پاشو اینوربشین منم نمیدونم چرا گوش کردم نشستم. 

 الکردم دیدم امیرداره میزنه . یهودیدم صندلی افتاد.سرمو با

یه جیغ فرابنفش کشیدم محمد حسین بیاین کشتش.منم کتک  

امیرومیکشیدم کشتیش وللش کن امیرر. تااسمشو صدا کردم ول کرد 

محمد و حسین پسررو انداختن بیرون جوکافی شاپو بهم ریخته بود 

 درسش کردن. 

دت دیدی ک منم رفتم نشستم جام گفتم امیر من ک تقصیری نداشتم خو

 کاری نکردم چرا اینجورکردی.

 امیر:مگ بی غیرتم من بربر نگاه میکرد . 

 باشه ببخشید آروم باش

 پاشدم یه اب اوردم بیا اینو بخور.

 ازدستم گرفت خورد.. 

 به کارمون ادامه دادیم

اما با خودم فکرمیکردم چرا اون باید رومن غیرتی شه چرا یهو عصبی 

شامو تعطیل کردیم خودمون نشستیم فاطی و مریم  شد. توفکربودم. کافی  

 برامون چایی و کیک اوردن  نشستن

بچه ها ببینین ماخیلی کارمون خوب بوده سودخوبی کردیم اگر اینجور  

 ادامه بدیم بیشتر تالش کنیم موفق میشیم   
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 همه خداروشکر کردن  اونا هم راضی بودن. 

 رفتیم خونه 

 سالم سالم 

 دخترم خسته نباشی بابا:سالم 

 مامان:سالم عزیزم خسته نباشی مادر

 سالمت باشین

 تیام:سالم دخترخل

 سالم برداداش بزم خلم عمته

 بابا:بازتو به خواهر من فش دادی 

خودمو شبیه گربه شرک کردم گفتم بابا این خواهرتو نگفتم اون یکی و  

 گفتم

 بابا:کدومو

 رحال امدنهوا بابانمیدونی  اونی ک هنوزبدنیا نیومده د

 همه زدن زیرخنده

 بابا:ای بچه پرو

 شاگردتونیم دست پرورده ایم:

 بابا:یعنی من پروام
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 چی من کی اینو گفتم وای بابا تیام گفت بگم. 

 بابا:تیاممممم.

 بابا من نبودم دستش بود تقصیر آستینش بود

بابا:برین بخابین تا کتک نخوردین رفتیم سمت پله ها من برگشتم یه ماچ 

 ازلپش کردم گفتم عاشقتم گنده

 بابا:زبون نریز دخترشبت بخیر

 شب جفتتون بخیر.

 رفتم سرم نرسید به بالش خابم برد.

صبح پاشدم آرایش کردم موهاموشونه کردم مانتوشلوارموپوشیدم رفتم 

سمت پارکینگ راستی تیام سرکار بود مامان و باباهم بیرون سوارماشین 

 شدم رفتم سرکار. 

 همه امدن نشستم پشت میز.رسیدم دیدم 

 امیر:تینا یه چایی برام میریزی

 آره

 نقشه ها داشتم 

با دخترا مشورت کردم سه تا چایی درس کردم تو یکیشون نمک  یکی  

 فلفل یکی هردوش.

 اون هردوبراامیر بود . بفرماید.
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 امیر:ممنونم

 مری وفاطی چایی  محمد و حسین ببرین.

 این چیه. امیر تا چایشو خورد تف کرد بیرون

 گفتم چایی فلفل نمکی برای اعصاب وآرامش عالیه.

 میکشمت تینا

 من ترسیدم رفتم توآشپزخونه.

وایسا ببینم تینا میکشمت این چی بود دادیی دارم برات. محمد و حسینم 

 عصبی بودن

 امیر مشتری امدی. 

رفتیم نشستیم اما امیر با عصبانیت نگام میکرد . چیه  خو حوصلم سرفته  

 .بود 

 امیر:حوصلت سررفته بود باید اینکارو میکردی ها. 

 امیر:دارم برات.

فردا امدم   نشستم  سرجام هوس کیک کردم گفتم مریم کیک درس کردی  

 برامنم بیار امروز امیر خیلی مشکوک میزد.هنوزمشتری نیومد.

 مریم کیکو اورد.
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شروع کردم با چایی خوردن امیرهم خورد اما تا خوردم شروع کردم  

سرفه کردن قرمز شده بودم داشتم کبود میشدم  دستمو بردم سمت گلوم 

 هرکار میکردم نفسم درنمیومد. امیر:ترسیده بود : 

 مریم :یا ابلفضل

 فاطمه یا خدا مریم آب بیار:

اب دادن خوردم یکم بهترشدم  اما بازم خس خس میکردم مریم کمکم کرد  

 صورتمو شستم. 

 فاطمه.تینا چیی خوردی  

 از این کیکه

 فاطمه یکمش خورد. یهو جیغ کشید کی تواین بادوم ریخته 

 من :گفتم فاطی بادوم. آره بادومه توش

 مریم گفت من نریختم بخدا.

اقایون تینا به بادوم حساسیت داره اگ نمیرسیدیم میدونین چش میشد کار 

 کی بود. 

 امیر:ببخشید بعدشم رفت بیرون.

مریم:پسره بیشعور حاال فهمبدم وفتی موادو اماده کردم رفتم دستمو 

 بشورم اومده ریخته توش.

فاطمه رفت بیرون:شروع کرد دادوبیداد کردن پسره احمق با این کارت 

 نزدیک بود بمیره این چه کاری بود کردی وقتی کاری ک نمیدونی نکن 
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وشمزه میکنه امیر:نمیدونستم حساسیت داره همینحور ریختم گفتم خ

 ترسیدم شماها حرفی بزنین.

فاطمه:دعا کن چیزیش نشده اگ چیزیش میشد خودم بادستای خودم  

 میکشمت پسره بوزینه  بیشعور

 مریم برو فاطی و بیار زشته

فاطی امدتو:خواهرم چته من ک خوبم. فاطی و مریم با گریه گفتن اگ 

 طوریت میشد چه کارمیکردیم

 منم گفتم زندگی خخ.

 گفتن خفه شو مانمیتونیم بعدم باگریه رفتن توآشپزخونه.هردو 

پاشدم آروم رفتم توآشپزخونه آرومشون کردم نشستم توجام اما انگارنه 

 انگار اتفاقی افتاده گفتم اقا دارم برات.

بچه ها هرکدوم    یه یه کاری مشغول شدن   و جو کافی شاپ ب حالت      

 اولیه برگشت  

 ه کاراشون برسن منم نشستم و به کارام  رسیدم  فاطی و مری رفتن  تا ب

 امیر اومد داخل: 

 از چهرش ناراحتی موج میزد 

 اومد کنارم و    چنگی محکم ب موهای خوش حالتش داد  و گفت  

 تینا ببخشید  نمیدونستم حساسیت داری  
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 این قدر   ناراحتم ک نمیدونم چی بگم 

 ن  بخشیدمتمنم لبخندی زدم ب روش و گفتم ناراحت نباش م

 امیر لبخندی  زد و  رفت تا به کاراش برسه

 منم  ب افق خیره شدم  

 با این ک  کل کل داریم اما خیلی خوبن

 امروزم گذشت و  رفتیم خونه 

 خسته شدم خیلی  

 اما تارسیدم خونه بابا و مامان نبودن  و فقط تیام تو اتاقش بود 

شت اهنگ گوش  دارو تخت دراز کشیده بود  و گوشیش رو دلش بود و 

 میکرد.

صداش کردم تیام تیام رفتم تکونش دادم اصن متوجه نبود منم گوشیشو  

 برداشتم آهنگو قطع کرد.

 تیام با عصبانیت:گفت چیکار میکنی داشتم گوش میکردم 

 تینا:پسره بز این همه صدات کردم جواب نمیدی.

ندارم تیام :وقتی دارم آهنگ گوش میدم وحواسم نیس یعنی حوصله تو 

 مزاحم نشو یعنی متوجه نمیشی

 تینا:هوی پسره بیشعور چه طرز حرف زدنه. 
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تیام:برو بیرون ازاتاق یک بار دیگ بدون اینکه  دربزنی بیای داخل من 

 میدونم وتو دختره پرو

 رفتم  تو شک این چرا این شکلی بود.

 تیام چته معلوم هس چرا اینجور حرف میزنی. 

بگم گوش نمیکنی  چون متنفرم ازکارات  تیام:چون لیاقت نداری هرچی

 چون داری میری تواعصابم برو بیروووووون.

 با جیغی ک کشید رفتم تواتاق برا اولین بار سرم دادکشیده بود.

 بغض کردم باخودم گفتم نشونت میدم پسره چلغوز بوزینه خر . 

 ولی بازم ناراحت بودم اخه چجور تونست باهم اینجورحرف بزنه

 ن بدرک پسره چلمنگ  گفتم وللش ک

 برامن آدم شده گاو

رفتم توتختم انقد ناراحت شده بودم خوابم نمیبرد باهزارتا سختی خوابن  

 برد

 بلندشدم دست و صورتم و شستم موهامو بستم یه آرایش معمولی کردم.

 رفتم پایین به همه صبح بخیر گفتم جزتیام.

 نشستم یه صبحانه مفصل خوردم.

تعطیل کردیم با اجازه ات همه خسته شدن این چندروز به بابا امروز کارو 

 کوب کارکردیم
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 بابا:باشه دخترم ولی زود بازکنینا

 چشم بابا.

رفتم  تواتاق مانتو زرشکی مو پوشیدم  یه شال مشکی سرم کردم با یه  

 کفش پاشنه پنج سانتی.

 رفتم پایین ازپله ها.: 

 بابا و مامان من برم پیش بچه ها بای. 

 مو آدم حساب نکردم.اصن تیا

 رفتم تو ماشین جیگرم نشستم . 

 پیش به سوی دربند.

با مریم و فاطی قرارگذاشتیم اونجاهمو ببینیم رفتیم قلیون چایی اینا 

سفارش دادیم. آخ حال داد از هردری میگفتیم میخندیدیم. وقتی قضیه  

 تیامو گفتم ک ناراحتم بچه ها گفتن وللش کن خوب میشه.

م رسیدم خونه رفتم تو تختم نشستم صدا آهنگ و بردم  سوار ماشین شد

 باال.

وقتی دلم میلرزه اسم تورو میارم. وقتی همش یادتم یعنی دوستت دارم  

 یعنی دوستت دارم.

دست تورو میگیرم تا باتوآروم بشم تمام زندگیم ما تموم آرامشم تموم  

همه  آرامشم همه عشقم. همه جونم. به احساس.توزنجیره همه فکرم 

 حسم با این عاشقی درگیره.
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 منم داشتم بلندمیخوندم. دیدم تیام اومد تو.

بدون اینکه نگاش کنم گفتم بعضی ها بلدنیستن دربزنن سرشون مثل چی  

 انداختن تو انگار تویلس 

 امد روتختم نشست.

 تینا . خواهری. عزیزم .ابجی جونم

 اصن محلش ندادم پسره بوزینه رو

م بخدا سر یه چیزی ناراحت بودم توام امدی عزیزم ببخشید غلط کرد

 اینجور اعصابم بهم ریخت نفهمیدم چیشد ببخشید خواهری حق داری.  

 دید جوابشو نمیدم رفت بیرون با ناراحتی.

 پسره چلمنگ حقته خوب کردم جواب ندادم خل

 محلش ندادم خوب کردم و از خونه زدم بیرون 

 دادم غما را دور ریختم و اهنگ شاد شراره گوش

 شراره بده ی بوس   

 اها اها اها اها بیااا

 دلی  دل دلی   دل 

 اهنگا میخوندم  و برای خودم میرقصیدم تو ماشین 

 کار چیزی که نداشتمممممممم اصالاا بیکار بودم

 تارسیدم  خونه مریم ایناااااااااا 
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 شانس اوردم ننه اش نبود 

 حوصله  فضوال رو نداشتم 

 ونا زنگ زدم ک برداشت ایف

 کیه -

صداما  کلفت کزدم گفتم  خانوم بنده از کالنتری مزاحم میشم سرگرد  

 امیری هستم شما ب جرم هم دستی با قتل   بازداشتین مرده بودم از خنده 

 مریم با بغض گفت 

 االن م میام

 از خنده مرده بودم 

 درو که باز کرد منو دید 

 اول نگا کرد بعد فهمید

 افتاد دنبالماسکولش کردم  

اون بدو من بدو مثل موش و گربه افتادیم دنبال هم همه نگامون میکردن 

 سرتکون میدادن یعنی خل و چلین.

 رفتیم تو خونه

 مریم:دارم برات دختره دیوونه سکته کردم

 مگ توهم دستی کردی ک ترسیدی خخخ

 مریم:دیگ فکر نکردم چی میگی خب ترسیدم دختر خل .
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 داشتیم حرف میزدیمنشستیم 

 گفتم مریم پاستور بیار بازی کنیم؟

 مریم:باشه ایول حوصلم سررفته بودا

 1بودم مریم 2نشستیم بازی کردیم . من 

ایول پریدم باال  داشتم   1-3یه دست دیگ بازی کردیم من بردم شدیم 

 میرقصیدم بدنو بلرزون جون بابا آها بیا وسط مری بردم.

 م یکی وایساده بربر نگامون میکنه توهنگه. داشتیم میرقصیدیم . دید

 دیدم یه پسرس. پسرعمه مریم بود یه جیغ کشیدم پسره ازترس دررفت.

 وای آبروم رفت . اینجور منو دید

 دیدی چیشد ابروی نداشتم رفت 

گند بزنم شانس منو شانس ندارم ک اخه این  غول بیابونی  از کجا پیداش  

 شد اه اه اه  

 ی اعصاب من  گند زده شدبه مخ ب

 رو کردم  ب  این  شتر مرغ و گفتم 

 مری من رفتم خوش بگذره  

 مریمم یه چشم غره رفت و   زیر لب گفت درد 

 منم گفتم خودتی و از خونه زدم بیرون 
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 سوار ماشین  شدم و رفتم  سمت خونه 

دم در ک رسیدم    دوست تیام ارشیا دم در بود  پسره خوبی بود با گرمی  

 رفتم داخل خونه    سالم کردم و

بابانبود مامان خواب بود  تیامم ک نمیدونم  کدوم قبرستونی بود شاید  

 اتاقش باشه

رفتم خونه  تواتاقم روی تخت خوشگلم دراز کشیدمو چشمامو بستم 

 خوابم  میومد سرم به بالش نرسید خابم برد.

یه خاب خوشگل داشتم میدم یه پسر جیگر  خوشگل خوشتیپ وای  خدا  

 بود تا داشتم به جاهای خوب خوب میرسیدم از خواب پریدمچی 

رو کردم به باال گفتم خدا جونم چرا تا اینجور چیزامیشه نمیزاری تاتهش 

 ببینم خدا جونم عشقم یدونه از اون

 خوشگالت بنداز  پایین دمت گرم.

وقتب با خدا خودم حرف زدم تموم شد پاشدم  رفتم  دست و صورتمو 

 شستم  

رفتم جلو آیینه  گفتم به به جیگر کی بودی تو خوشگل خانوم. هرکی  

 بگیرتم خوشبخت میشه وای چه هلوییم

 صدای درونم  شنیدم گفت:خودشیفته خیلی تحویل میگیری خودتو.

 گیره خخختینا:تعریفیم هستم دیگ من تحویل نگیرم کی ب
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خب خب دیگ  وقتی کارم تموم شد پاشدم  رفتم از اتاقم بیرون دیدم اتاق 

تیام درش بازشد. امد بیرون تا نگاش کردم .پسره پرو رو یه چشم غره  

 توپ رفتم پسره بز. چقد بدم میاد ازش ایش.

محلش ندادم رفتم نشستم روصندلی تا صبحانه بخوریم با حرفی ک مامان  

 گلوم.زد لقمه پرید تو

 مامان:تینا امشب آماده باش مهمون داریم

 وا مامان کیه حاال چرا فقط من آماده شم 

 مامان:خب بخاطر تودارن میان

 تینا: کی 

 مامان:خواستگار دخترقشنگم دخترم خانوم شده

 تا اینو گفت افتادم به سرفه:چی خواستگار من جوابم منفیه

 مامان:بزار بیان بعد ایراد بگیر

 ماماااااااان

 مامان:یامان

 تینا:حاال کی هست 

 مامان:طاهره خانوم همسایمون براپسرش

تینا:اوق پسره چندش من با اون عمرا اییی . ولی دارم براش میدونم 

 چیکار کنم تا پاش و دیگ اینورا نزاره پسرچلمن
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 مامان:بازکاری نکنا همش ابرومونو ببر

 وا مامان کجا ابروتونو بردم خوخوشم نمیاد

 مامان:قبال یادته پسرکبری خانوم.

 عه مامان خب اسگول بود به من چه

 مامان:اصن این هیچ اون پسره چی بود اسمش آها علی آقا 

 وا مامان قیافشو دیدی اخه من به اون میام همه ببینن میزنن توسرم

 مامان:دخترهمش ایراد میگیری اخرمیمونی رودستم میترشی. 

جاتونو تنگ کردم پاشدم رفتم تواتاقم درم تینا:وا مامان سنی ندارم  مگ 

محکم کوبیدم. واال انگار اضافیم هرروز بساطشو داریم. خب نمیخام االن 

 زوده. زور میکنن.

 ایششششش 

خب نشستم روتخت. نیم ساعت  شد حوصلم پوکید وای بزار زنگ بزنم 

 بچه ها دیگ بریم مغازه رو بازکنیم.

 پسراهم گفتیم.زنگ زدم اوناهم مثل من بودن به 

 بعدش رفتم پایین بدون اینکه نگاه کنم . 

 گفتم من رفتم کافی شاپ بای. درم محکم بستم. 

 دروبازکردیم رفتیم تو . وای دلم تنگ شده بودا.

 امیراومد درگوش من گفت:برامن.
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 نخیرم براکافی شاپ

 امیر:اما دل من براتو تنگ شده. 

شک محل ندادم نشستم پشت  یه چند وقتی بود یه چیزای میگفت میزفتم تو

 میز. تلفنم زنگ خورد مامان بود

رفتم بیرون  داشتم  باتلفن حرف میزدم امیرامد درمورد کار حرف زد یکم  

حرف زدیم تا امدیم بریم تو دیدم تیام داره با سرعت به طرفمون میاد .این 

اینجا چیکار میکنه . تا امد مشتش فرود امد تو صورت امیر من جیغ زدم. 

 ام وللش کن.تی

تیام:مرتیکه بیشعور مگ ناموس نداری چرا مزاحم خواهرم شدی  

 عوضی. 

 امیر بدبخت کاری نمیکرد گفتم همینحور باشه این میکشتش .

داداش وللش کن این شریکمونه  داشت برا کار حرف میزد وللش کن 

 کشتیش.

 تیام یه نگاه بهم کرد بعد وللش کرد.

م تو دخترا با دیدن صورت امیرجیغ امیر تمام صورتش خونی بود رفتی

کشیدن پسرا دویدن سمت امیر . من رفتم یخ اوردم . بچه ها ببرین 

 صورتش و بشورین بعد یخ و بزارین روصورتش.

 رفتم یه لیوان آب اوردم دادم تیام.

 تومعلوم هست چته اینجا چیکارمیکنی ها.



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

40 

 تیام:خیرسرم اومدم کارتو ببینم.

 کردی . این چه کاری بود شلوغش 

 تیام:گفتم مزاحمت شده دیگ. 

 تینا:هنوز سراون موضوع ناراحتم بازم گندزدی بهش بدترش کردی اه. 

 امدم پیش بچه ها بعد همه رفتن سرکارخودشون.

 به امیر گفتم خوبی دردداری.

 امیر:نه خوبم نگران نباش.

 ببخشید داداشم بود فکر کرد مزاحمی تروخدا ببخشید.

 امیر:عیب نداره عزیزم

من دوباره رفتم توشک این یه چیزیش میشه ها چندوقته معلوم نیس چی 

 خورده مسموم شده فک کنم. 

 برگشتم سرکارم داشتم حساب کتاب میکردم.

 مامان :زنگ زد:سالم دخترم زودبیا خونه چنددقیقه دیگ خواستگار میاد

 مامان گفتم جوابم منفیه چرا متوجه نمیشین من بیام ابروتونو میبرما. 

 مامان:نیای بدتر آبرومون میره سریع خونه باش خدانگهدار

 تا گفتم مامان قطع کرد:

 وای خدا ببین چه زور  میکنن
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 دیدم امیر گفت:گوه خورده کی قرار بیاد غلط کرده عوضی.  

 وا چته تو:

 ر پاشن بیان میام اونجا میکشمش فهمیدی،امیر:گوشت بازکن تینا اگ

 امیر چی میگی. 

 امیر:همین ک گفتم.

اصن به توچه ربطی داره تو مگه کیه منی نه بابامی نه شوهرمی نه  

 برادرمی هیچ کسم نیستی به توچه دخالت میکنی؛

 پاشدم رفتم تو آشپزخونه وای چی میگ پسره خل اخه به اونچه .

خونه مریم و فاطمه  میدونستن جریان گفتن باشه بچه ها من دارم میرم 

 خبرمون کن بخندیم. اخه میدونن چه میکنمم اخه خخخ

 رفتم خونه تواتاقم  آماده شدم یه تیپ خفن زدم بگین چی 

پاشدم یه لباس گشاد پوشیدم. صورتم  نقاشی کردم. با مداد  ابروهاموپهن 

باالی دماغم کشیدم  کردم. پیوند وسطش کشیدم رژگونه پرنگ زدم رژ تا 

یه خال بزرگ رو دماغم گذاشتم  چشامو پشتش سایه سیاه کشیدم موهامو  

با کلیپس بزرگ باال دادم انگار برج میالده خخخ  یه دمپایی پوشیدم یه 

اسپره توالت زدم شال گذاشتم سرم از پله ها امدم تا امدم پایین نگاه بابا و 

زیرخنده.از خنده بابا و تیام نگاه  تیام اومد سمتم اول تعجب کردن بعد زدن

مامان اومد سمت پله تا دیدمنو با دستش زد روصورتش گفت خاک 

برسرم این چه وضعیه دختر آبرومون میره برو عوض کن تا نیومدن تا 

 اینو گفت صدا زنگ درامد.



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

42 

 زینگ زینگ.. 

 دیگ مامان امدن نمیشه عوض کرد مامان چشم غره رفت. 

مامان صدام کرد چایی بیارم تو چایی داماد خل  من رفتم تو آشپزخونه 

قرص اسهال ریختم هم زدم تا رفتم تو پذیرایی خانواده داماد با هنگ نگام  

کردن چایی تعارف کردم برداشتن .نشستم. پسره چایشو خورد. گفتن برین 

باهم حرف بزنین. پاشدیم بریم اتاق پسره گفت دسشویتون کجاست گفتم 

ه امد بریم اتاق رفت دسشویی قرصه کارخودش سمت راست رفت دوبار

وکرد منم رفتم پایین گفتم بابا نمیدونم داماد معتاده چیه سیصد بار رفتن  

 دسشویی منم مسخره خودشون کردن.

بابا پسره:ببخشین تروخدا به زنش گفت آبرمون رفت زن این چش شده  

شدن  چی میزنه انقد دسشویی میره اخه پاشو بریم پاشو آبروم رفت پا

پسرشون برداشتن رفتن. تارفتن خونه ترکید فقط مامان چپ چپ نگاه 

 میکرد. گفت کاره خودتو کردی

با یه لبخند ملیح مامان و نگاه کردم. از  دستم خیلی شاکی   بود  تیام  با  

 کرد یه لبخند نگام می

 دلم برای بغالی داداشم تنگ بود چند روزه که. باهم حرف نزدیم   

خواست    قرار شد وقتی    تر خالم زینب بود  اونم تیام میتیام عاشق دخ

 درسشون تمام شد بریم  خواستگاری.   

 تیام بره تنها میشم خونه 

 خیال مامان از فکر در اومدم و  گفتم بی 
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 مامان:بایه اخم گفت  دختررررررر ابروی منو بردی تو  

 تعظیم کردم با  خنده گفتم:ننه مخلصم بخند بابا

 ریییی شد و افتاد دنبالم    من بدو مامان بدووووو مامان کف

 مامان:دختره چش سفید ننه عمته

 بابا:باز یه چی شد خواهرمو کشیدن وسط

 بابا و  تیام. بهمون میخندیدن

 آخرش مامان گفت خدا.  شفات بده دخترم و رفت تو آشپزخونه

 خندیدم

 بابا:حقا دخترمنی به خودم رفتی

 رفتم.بله دیگ به بابا گلم 

 و رفتم. داخل اتاق 

 خواست  دونم چرا امشب دلم بغل  داداشمو می نمی

تصمیم گرفتم این قهره مسخره را تموم کنم رفتم پشت دره اتاقش در زدم 

 دروباز کرد. تا منو دید.   تعجب کرد  

 گفتم.  ممکنه یه روز نباشم ممکنه فردا پانشم اومدم آشتی  کنم   

روم منو تو بغلش گرفت   و گفت: این حرفا نزن تیام دستشو باز کرد. و آ

 توهمیشه پیشمی   این حرفا به خواهر  من نمیاد ک مظلوم شه هاا 

 خندیدم و گفتم باش 
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دستمو کشید. و بردم سمت تخت. باهم. دراز  کشیدیم و گفتم اون روز چت 

 بود 

   تیام آهی کشید و گفت  هیچی با زینب. بحثم شده بود  االن آشتی کردیم 

گفتم سره چی ؛تیامم گفت: گفتش ببرمش شهر بازدی  نتونستم ببرمش 

 سرکار بودم نشد قهرکرد

تینا:مطمنی مگ میشه سرشهربازی رفتن باشه مگ بچس باید درک کنه 

 تورو

 تیام:نمیدونم واال

 تینا:ولی کارت اشتباه بود بخاطر اون با خواهرت دعوا گرفتی  

 تیام:ببخشید خواهرم حق داری

 کرارنشه همونجا توبغل تیام خوابم برد بهترین شبم بودتینا:ت

 صبح پاشدم دست و صورتمو شستم رفتم

 حموم خودمو گربه شور کردم  امدم حاظرشدم که برم کافی شاپ. 

 رفتم سوارماشینم شدم تا راه افتادم دیدم یکی دستشو  گذاشته روبوق. 

 هویی پسره بیا برو دستتو گذاشتی رو بوق چته

 اعصابتوخورد نکن عشقم پسره:جیگر

هو یابو عشقم کوفت جیگر دردپسره خر برو به عمت بگو  عشقم مگ  

 ناموس نداری تو
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 پسره:جون حرص میخوری خوشگل میشیا.

خفه شو ایکبیری. مثل اینکه حالیت نمیشه بزن کنار تا حالیت کنم پسره 

 خر

 پیاده شدم قفل فرمون وگرفتم دستم  رفتم سمت ماشین پسره. 

گفتم بوزینه توغلط کردی اینو گفتی بزنم بااین توفرق سرت اصن االن 

 پسره قزمیت 110زنگ میزنم

 پسره:عشقم. 

 عشقمو درد با قفل فرمون زدم شیشه ماشینشو. 

 پسره :چیکارمیکنی دیوونه

 یا پامیشی میری یا این ماشین و خودتو یکجا آتیش میزنم. گمشو  

 پسره :دختره روانی 

 آدم میشی 110مزاحم  میشی زنگ بزنم روانی تویی یابو 

 پسره از ترس پلیس دررفت. مرتیکه خرفت

 رفتم سوارماشینم شدم رفتم سمت کافی شاپ بگین چی دیدم

 جلوکافی شاپ پرازمردم بود یعنی چیشده. 

 رفتم دیدم حسین دراز به دراز افتاده بیهوشه

 وا این چرا اینجورشده
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 قی افتاده بچه ها حسین چرا اینحا افتاده چه اتفا

 مریم:با گریه نمیدونم هق هق اومدیم دیدیم اینجا افتاده هق

 اه مریم درست توضیح بده فرت فرت گریه میکنی. 

 فاطی توبگو 

فاطمه:دیدیم صدای  یه جیغ امد رفتیم جلو دردیدیم حسین افتاده بیهوشه. 

 زنگ زدیم اورژانس.

 اورژانس اومد حسین برد ماهم سوارماشین شدیم

 اتاق عمل و آماده کنین سریعدکتر:زود 

 آقای  دکتر چیشده.. دعا کنین خیلی حالش خوب نیس اوضاعش وخیمه 

 وای خدای من  

مریم زرتو پرت میکرد فاطی همین طور وپسرها هم یه ورپالس بودن منم 

 داشتم میمردم. نمیدونم چرا انقد طول کشید

یم سمتش چند ساعتی روصندلی نشسته بودیم تا دکتر امد. پاشدیم رفت

 گفت بردیمش سی سیو دعا کنین بازمشکلی پیش نیاد

 مامان حسین:وای خدا بچمو ازتو میخام.

 خاله تروخدا آروم باش داداش اینحور ببینتت بدترمیشه ک

 آخ بچم افتاده رو تخت بیمارستان میتونم خوب باشم

 رفتم یه لیوان آب اوردم دادم خورد بهترشد
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 تن خوب شده. بعد دوساعتی حسین بردن بخش گع

 رفتیم تو

 تینا:حسین خوبی چیشده بودآخه

حسین: خداروشکر خوبم ماشینم خراب شده بود داشتم پیاده میومدم. یه 

ماشین داشت با سرعت میومد سمتم انقد هول شده بودم که نفهمیدم 

 چیشد.

خداروشکر حال حسین خوب شده بود فقط دکتر گفت تا فردا بمونه تا 

 باید یه جایی بره آب هواش خوب باشهحالش بهتربشه 

 ما بریم خونه تا فردا حسین مرخص بشه  بریم دنبالش

 امروزم نشد بریم کافی شاپ  

 سوارماشینم شدیم  

مریم جلونشست فاطی ، محمد و امیرم پشت اخه همه بامن امده بودن  

 داشتیم حرف میزدیم

 که محمد گفت :کجا ببریم حسین و که هواش خوب باشه

ا بریم شمال ما قبل کافی شاپ میخاستیم بریم اما باباهامون گفتن بچه ه

هواخرابه پیچوندن نرفتیم االن میتونیم بریم هم هوایی بخوریم هم هوای 

 شمال خوبه حسینم میبریم

 مریم و فاطی:وای آره دلمون پوسید بریم شمال دلمون تنگ شده 
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ی شاپ ک  پسرا هم بعد یکم فکر گفتن باشه همه رو رسوندم دم کاف 

 ماشیناشون بردارن برن خونه

رسیدم خونه گفتم بابا ما فردا میریم شمال یادت ک نرفته بعدشم دیگ  

نپیچونا بابا خوشگلم  بابای کردم  بااخم نگام کرد رفتم توتختم خابیدم 

وسیله هامو جمع کردم تا صبح پاشم بریم بیمارستان حسین و برداریم 

 یرن برمیدارن براش.ازهمون وربریم ساک حسینم پسرا م

 خیلی خسته بودم گرفتم خابیدم

ساعتم زنگ خورد باصدای)بع بع (پاشدم گفتم مریم ذلیل شی چرا یادم 

 میره عوضش کنم وای. 

پاشدم یه دسشویی رفتم کارمو کردم. یه آرایش خوشگل کردم حاظرشدم 

 رفتم پایین خداحافظی کردم. 

 مامان کاری نداری

 خودت باشا با احتیاط رانندگی کنا.. مامان:دخترم مواظب 

 باشه خوشگلم خیالت راحت.

 بابا  و تیام  خداحافظ بوس بوس

 بابا:خدابه همرات عزیز بابا

 تیام:برو بسالمت آبجی  کوچیکه 

 رفتم سوارماشین شدم رفتم دنبال مری و فاطی 

 رسیدم جلو درمری اینا. 
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 مریم بپرباال دیرشد

 مریم:سالم تی تی 

 سالم مری 

 رعت رفتم تا رسیدم خونه فاطی ترمز زدم با س

 به به فاطی خانوم تیپ زدی خبریه

 فاطی:من همیشه تیپ میزنم

 خودشیفته

 رفتیم سمت بیمارستان.

 کارترخیصشو انجام دادیم. 

 پسرا  تا ماشین  حسین و کمک کردن وحرکت کردن

 ما دخترا توماشین من

 پسرا تو ماشین امیر

 پیش به سوی شمال

 توماشین داشتیم کیف میکردیم میزدیم

 میرقصیدیم آخ وقتی کناراین دوتا خل و چال

 هستم دیگ تنها نیستم خیلی خوشحالم

 ک دارمشون خیلی دوسشون دارم اگه نبودن
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 شاید من االن زنده نبودم.

 صدای ضبط و بردم باال

 آهنگ بابا کرم آمده بود.

 هرچقدرنازکنی ،نازکنی.باز تو دلدار منی

در، هرچقدر عشوه بیای قرش بدی اینورش کنی اونورش کنی هرچق

بازتودلدار منی .حاال دیگه عشق منی جون منی  شیشه بابارو نشکنی.  

باباکرم دوستت دارم باباکرم دوستت دارم دوستم داری. کی میتونه 

 چشمک بزنه  من من من 

 کی میتونه خوب قرش بده  من من من.  

یم  دست دست. همینجور داشتیم کیف  داشتیم سوت میزدیم جیغ میکشید

 نگه دار  206میکردیم که یه ماشین پلیس امد سمتمون گفت: ماشین 

 تینا:وای بچه ها بدبخت شدیم.

 ماشینو زدم کنار.

پلیسه امد. خانوم این چه کارایه نمیدونین خطرناکه شروع کرد نوشتن 

 جریمه 

همین جریمه گفت:تازه بایدماشینتون میرفت پارکینگ اما دیگ نکردم 

 بستتونه رعایت کنید دفعه دیگ  اینکارو میکنم حتما. خدانگهدار
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تا رفت نشستم تو ماشین وای ببین اولین روزمون چیشد.  استارت زدم  

راه افتادم تا نصف راه و رفتیم بچه ها ناراحت بودن این سکوت خیلی  

 اذیتم میکرد اخه ازشون بعید بود. 

  یکم بخندین این چه وضعشه. بچه ها مثال داریم میریم شماال

مریم:خواهری اون جریمه ک شدی ماهم مقصرش بودیم باید بینمون 

 تقسیم شه 

 فاطمه:آره عزیزم حتما باید بینمون تقسیم شه. 

 بسه بسه از کی اینحور شدین اصن بهتون نمیاد.

صداآهنگو زیاد کردم. با بچه ها میخندیدیم پفک میخوردیم یک ربع دیگه  

گاز دادم رسیدیم به ویالمون. پیاده شدم دروبازکردم ماشینو بردم میرسیم 

 پارکینگ پسرا هم رفتن توویال امیر

هرکدوم یه اتاق برداشتن منم ک اتاق خودم داشتم. رفتیم تخت خابیدیم 

 صبح پاشدیم. 

تینا:بچه ها اینجا رو بایدتمیز کنیم باهم تقصیم میکنیم انجام  میدیم بعدشم 

 باپسرا بریم براویالهامون  خریدکنیم.باید 

 سه نفری شروع کردیم تمیز کردن خونه.

من جارو میکردم مریم داشت با دستمال شیشه ها رو تمیزمیکرد.فاطمه 

هم رفت اتاقارو تمیزکنه. بعد دوساعت به زحمتمون نگاه کردیم عین 

 دسته گل شده بود. رفتیم یه دوش تندی گرفتم امدم بیرون حاظرشدم.
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 باسامونو پوشیدیم رفتیم سمت ویال امیر پیش پسرا.ل

 زنگ زدم به محمد: گفتم بیاین پایین بریم خرید بای.

 نذاشتم حرفی بزنه خخ عادت داشتم.

 روبروی ویالهامون دریا بود هوا عالی بود عاشق شمالم  ودریاش.

یکم عکس گرفتیم سه تایی بعد ازخودم سلفی گرفتم تا پسرابیان تا بریم 

 فروشگاه. سمت 

 پسرا امدن سوارماشین شدن  

منم رفتم سمت ماشین کمربندمو بستم گازدادم به سمت فروشگاه رفتیم  

داخلش همچی خریدیم همه نگامون میکردن ک این همه وسیله روبرای  

چی میخایم. بعدشم  پالستیک و دستمون گرفتیم امدیم بیرون تا پسرا 

 حساب کنن 

 پسرا توهنگ بودن خخخ

ذاشتیم صندوق رفتیم به سمت خونه خریدارو توکابینت ویخچال خریدارو گ

 چیدیم. 

 مریم:غذا چی بخوریم

 تینا:چی بهتراز املت راحت ترینه االن ک ظهره نمیشه چیزی درس کرد. 

 فاطی:راست میگیا. 

 تینا:من االن یه املت مشتی درس میکنم زنگ بزنین  پسرا هم بیان.
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 رو صندلی . داشتم املت درس میکردم پسرا نشستن 

 امیر:چی درس کردین مردیم از گشنگی همه حرفشو تایید کردن 

 خخ

نمیدونستن املت درس کردم وای گفتم بچه ها چشاتون ببندین غذا 

 جدیددرس کردم پسراچششونو بستن

املت و با مایتابه  گذاشتم وسط میز گنارش پیاز ونون نشستم گفتم  

ببینم. وای باورتون نمیشه چشاتونو بازکنین. میخاستم عکس العملشونو 

 چشا درشت شده بود توهنگ بود یه جوری نگاه میکردن .

 محمد:این بود غذا جدید

 تینا:خب آره ایتالیاییه

هیچی نگفتن از بس گشنه بودن سکوت کردن وخوردیم آخ چسبید  

 بهترین املتی بود خوردم همه تعریف کردن.

رفتیم تو پذیرایی مریم:من ظرفا رو میشورم. مریم رفت ظرفارو شست 

 رو مبل نشستیم.

 گفتم بچه ها امشب بریم لب دریا قلیون ببریم و غذا.

 همه گفتن ایول 

 چه پیشنهادی دادم همه کیف کردن . 

 حاظرشدیم غذا ماکارانی درس کردیم باقلیون 
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 رفتیم لب دریا  خیلی خوب بود عالی بود 

 جای تیام خالی  همیشه عاشق این بود

 که بریم  شمال بره لب دریا کاش باخودم میاوردمش 

 مریم: هوییییییییییی کجایییییی

 با شوک به اطراف نگاه کردم و با دیدن  

 مریم ک داره صدام میزنه گفتم: جان 

 این جام

 فاطی گفت: اره این جایی اما  تو  فکر امیری

 یه چشم غره رفتم تا ادم شد دختر پرو خخخ

 سته بودن و منو فاطی ،مریمم پیششونامیر و   پسرا   نش 

 به  سیاهی  دریا خیره شده بودیم  که  

 دیدم فاطمه  به پشتش میکنه  

 اروم گفتم چته

 گفت:   تینا انگار یکی داره میاد  من میفهممم 

امیر ک نزدیک بود گفت: کوفتتتتتتتتتتتتتتتتت حاال نفوس بد میزنه 

 برامون 

 حسین گفت:  اره بابا خیاالتی شدی  
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 منم به دریا نگاه  کردممم  و  داشتم اهنگ مرتضی پاشایی را میخوندم 

 دوباره نم نم  بارون صدای شرشر ناودون دل بازم بیقراره 

 داشتم میخوندم که    احساس  کردم  

 صدای خش خش میاد از بین درختا

 خیلی ترسیده بودم.

 ست میگ صدارو گوش کنین وای چقد ترسناکهبه بچه ها گفتم :فاطمه را

 پسرا پاشدن رفتن سمت صدا تا ببینن چیه.

 داشتم سکته  میکردم.

 یهو یه چیزی پرید بیرون ماهم جیغ کشیدیم

من چشامو بسته بودم دستام داشت میلرزید . دیدم یکی دستشو دورکمرم 

 حلقه کردم  جیغ فرا بنفش کشیدم.

 عزیزم.امیر:خانومم نترس منم 

وای اصلن به حرفی که زد توجه نکردم متوجه نشدم اخه فقط ترسیده 

 بودم.

 گفتم تویی وای ترسیدم.اون چی بود پشت درخت ها

 امیر:نترس سگ بود رفت

 بچه ها کوشن

 امیر:ترسیده بودن پسرا دارن آرومشون میکنن.
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 اصن ببینم توچرا بغلم کردی دستتو بکش ببینم اونام غلط کردن مگ کین.

امیر هنک کرد. دیدم کاری نمیکنه خودم دستشو ازدورکمرم بازکردم امدم 

 بیرون پسره پرو 

 رفتم دنبال دخترا. مریم،فاطی کجایین

 با چیزی که دیدم جیغ کشیدم

 فاطی ومریم توبغل پسرابودن

 تینا:اینحا چخبره.

 مریم:هین هیچی 

 فاطی: تقصیرمانبود تی تی 

 ت خونه راه افتادم قشنگ کوفتم کردن اهخفه شین بابا پاشدم رفتم  به سم

 رفتم تو تختم گرفتم خابیدم

 بهشون خبرندادم که دارم میرم خونه ازبس ناراحت بودم.

 مثل اینکه بچه ها میان میبینن نیستم با پسرا دنبالم میگردن 

 میخان برن به پلیس خبربدن فاطمه میاد

 عکس واینامو برداره ببره میادمیبنه من 

 یغ بلند کشید ازترس پریدم اتاقم یه ج

 ازتخت پایین گفتم چیشده یه ریز تند 
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 تند داشتم حرف میزدم که فاطمه اومد 

 دستشو گذاشت رودهنم گفت یه لحظه 

 وایسا :گفت معلوم هست کجایی داریم  

 دنبالت میگردیم حتی داشتیم میرفتیم 

 به پلیس بگیم ترسوندیمون دختر امیر 

 داره دق میکنه  مارو هم به گریه انداختی   

 محمد وحسین ناراحتن.

 تینا:همشون به درک گمشو بیرون دختره 

 پرو چطور روت میشه توچشام نگاه کنی  

 زودبروبیرون تا جیغ نکشیدم. 

 فاطمه:با بغض نگام میکرد تا میخاست چیزی بگه . 

 بشنوم رفتم سمت اتاقم دروباز کردم گفتم بیرون.گفتم هیچی نمیخام 

 فاطی رفت منم دروقفل کردم  داشتم گریه میکردم که خابم برد.

تاخود غروب خاب بودم بچه ها انقد ترسیده بودن هی درمیزدن تینا بازکن 

 تینا اونجور فک میکنی نیست. 

میکشیمتون فاطی و مریم به محمد و حسین  گفتن فقط چیزیش بشه 

 تقصیرشماهابود.

 هم ازگشنگی واینکه عصبی هم شده  
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 بودم گریه هم کردم فشارم افتاده بودم  

 بیحال بودم نمیتونستم ازجام تکون  

 بخورم  سرم گیج میرفت چشام داشت بسته میشد

 صدای دخترا رو میشندیدم میگفتن یا امام حسین نکنه حالش بد شده  

عصبی بشه حالش بدمیشه االنم ک جواب فاطمه:تروخدا دروبازکنین اون 

 نمیده

 داشتن گریه میکردن.

 که امیردروشکوند .امدن تو 

فاطمه و مریم هرچی صدام میکردن نمیتونستم جوابشون وبدم دهنم اصن 

 بارنمیشد 

 اونام جیغ کشیدن

 مریم:بازم شک عصبی وای خدا چه غلطی کردیم 

 برگشتن روپسرا دعا کنین چیزیش نشه. 

 :بجا اینکه همو تهدید کنین  به فکر  تینا باشین.امیر گفت

 همه بازیادشون افتاد چیشده به گریه افتادن

 امیر منو روصندلی عقب گذاشت  

 مریم هم جلو نشست.

 حسین ،محمدوفاطمه باماشین من میومدن
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 من بردن بیمارستان. 

دکتر:چیکارش کردین چرا اینقد فشارش پایینه یکم دیرتر میاوردینش 

 دیگ نمیشد کاریش کرد 

 بهم سرم وصل کردن . کم کم داشتم سرحال میشدم

 چشامو بازکردم. گفتم من کجام.

 فاطمه :قربونت برم بیمارستانی 

 کم کم یادم افتاد چیشده چرا اینجام 

 سرمو برگردوندم اصن نگاشون نکردم 

 و بستم یعنی مهم نیستین.چشام

 دکتر امدتواتاق گفت:دیگ این خانوم 

 خوشگل مرخصه فقط نباید زیاد عصبی  

 بشن چون براشون خوب نیس ایندفعه 

 معلوم نیس چه اتفاقی براش میافته  

 مواظبش باشین.

دیدم امیربدجورنگاش میکنه. خخ فک کنم چون گفت خوشگلم میخاست   

 بکشتش.  

 وشیدم دستمو پاشدم یواش لباسمو پ

 گرفتم به دیوار پاشدم مریم و فاطمه 
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 میخاستن کمکم کنن نذاشتم.

 رفتم سمت حسابداری برای برگه ترخیص دیدم گفتن ک حساب شده.  

 پاشدم رفتم سمت ماشینم بی توجه به 

 بچه ها سوارماشینم شدم گازشو گرفتم 

 و نکنم.  رفتم الهیجان میخاستم سوارتلکابین بشم برم اون باال فکرهیچی

 رسیدم ماشینو پارک کردم رفتم 

 سوارتلکابین شدم از باال همچی

 کوچیک بود خیلی دوس داشتم. وقتی  

 تموم شد اومدم پایین همینجور داشتم 

 میرفتم زیرپامو نگاه نکردم افتادم زمین 

 آخ پام. ازدرد داشتم میمردم به سختی 

 پاشدم به راه افتادم. رفتم سمت ماشینم 

 راه افتادم سمت خونه تا رسیدم بی  

 توجه صداکردنای بچه ها رفتم سمت  

 تختم  ساعتمو گذاشتم زنگ گرفتم  

 خابیدم. صبح بود پاشدم باخودم گفتم به 

 من چه هرغلطی میکنن بکنن رفتم پایین 
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 نشستم پیششون گفتم:هرکاری میخاین 

 بکنین دیگ به من ربطی نداره من 

 هیچکس شما نیستم ک دخالت کنم . االن 

 امدم باهاتون حرف بزنم فقط برای اینه 

 نمیخام سفرشمالم کوفتم شه وگرنه مهم 

 نیست االنم وسیله هاتونو جمع کنین  

 منم میرم حاظرشم بریم جنگل فعال

 حرف بزنن  رفتم سمت بدون اینکه بزارم 

 اتاقم  لباسمو پوشیدم رفتیم سمت  

 جنگل خیلی ترسناک بود اما االن 

 نیازداشتم.چادرو پهن کردیم نشستیم 

 همینحور حرف میزدیم یکارایی میکردم 

 همه داشتن با تعجب نگام میکردن اخه 

 یه جور بی تفاوت بودم اونام هنگ بودن.

 دلم هوس پفک اینارو کرده بود. 

 تم بچه ها من میرم خوراکی بخرم میام.گف

 امیر:گفت نمیخاد توبرو بشین خودم میخرم



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

62 

 گفتم خودم میخرم یعنی همین که گفتم

 نمیدونم چرا خودتونو میزنین به اون راه 

 رفتم سمت ماشینم به سمت اون 

 فروشگاهه همچی داشت خیلی خوب 

 بود به سمت قفسه های پفک خوراکیاش 

 رفتم حساب کردم.رفتم همچی برداشتم 

 سوارماشینم  شدم که برم پیش بچه ها 

 نمیدونم چرا یه جوری بودم 

 یه ماشین داشت به سرعت میومد سمتم 

 خیلی سرعتش زیاد بود چراغش هم 

 روشن بود توصورت من بود داشتم 

 کورمیشدم نمیدونستم خوب کنترل کنم 

 هول شده بودم. با سرعت امد زد بهم یهو 

 پرت شدم جلو  سرم 

 گیج میرفت یهو جلو چشمم سیاه شد  

 نفهمیدم چیشد. 

 از زبان مریم:از وقتی ک تینا رفته 
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 دوساعته میگذره خیلی دیر کرده دارم 

 سکته میکنم نمیدونم چیکار کنم همه 

 ترسیدن با یه کار بیخود تینا روناراحت کردیم.

 ها بریم دنبالش چرا اینقد دیرکرده دلم داره شورمیزنه.بچه 

 هرکدوم یه طرفی رفتیم دنبالش  نبود لعنتی خدایا ... 

 رفتیم سمت خونه شاید اونجا باشه.

 اما نبود.رفتم عکسشو اوردم بریم پیش 

 پلیس

 عکسشو دادیم پلیس گفتن پیداش میکنن  

 فاطمه:بچه ها بریم بیمارستاناروهم سربزنیم

 وند سمت بیمارستان همه جارو امیرر

 رفته بودیم فقط یه بیمارستان بود اونم 

 داشتیم میرفتیم

 رسیدیم

 مریم:دویدم سمت پذیرش .خانوم تینا محمدی  اوردن اینجا

 زنه داشت چک میکرد

 خانوم:بله اینجان اتاق عملن
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 یا امام حسین وای خدارفتم نشستم  روصندلی   

 فاطمه اومد حالمو دید ترسید اومد 

 هرچی ازم پرسید نمیتونستم جوابشو بدم 

 رفت ازخانومه پرسید وقتی همون  

 حرفی رو به من زده بود به فاطمه 

 گفت:فاطمه زد توسرش یا امام رضا وغش کرد

 ر داشت دق میکرد پسراهم جریانو فهمیدن ناراحت بودن مخصوصا امی

 به جناب سرهنگ خبر دادیم گفتن میان اینجا

 دیدیم دکتر امده ازاتاق عمل بیرون 

 مریم: خانوم دکتر حاالتینا چطوره

دکتر:راستش یکم زودتر میومد شاید میشد کاری کرد اما االن رفتن کما 

 فقط باید دعا کنین .

تار امد مریم،فاطمه غش کردن پسرا کمک کردن بردنشون روتخت پرس

 بهشون سرم زد 

 هیچ کس ازدل امیرخبرنداشت. داشت 

 زره زره آب میشد خانومش عشقش 

 روتخت زیراون همه دستگاه دکترا  

 میگفتن  باید دعا کنین . خداتینامو بهم 
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 برگردون تا بتونم بهش بگم عاشقش شدم  

 خدایا ازم نگیرش.

 ه اتفاقی افتادهامیر:به مریم اینا بگم زنگ بزنن خانوادش باید بدونن چ

 مریم وقتی سرمش تموم شد .زنگ زد خونه تینا

 مریم:سالم عمو

 پدرتینا:سالم دخترم خوبی

 مریم:عمو بدبخت شدیم

 پدرتینا:چیشده دخترم نگرانم کردی 

 مریم:عموتینا هق هق

 پدرتینا:با ابولفضل تینا چی

 مریم:تینا تصادف کرده عمو من خواهرمو میخام

ور به مامانش بگم وای بدبخت شدم. ما االن راه  پدرتینا :یاخدا وای چج

 میافتیم.

اززبان تینا:چشامو بازکردم دیدم یه ایل پرستار ودکتر باالسرمه. یکم  

 فکرکردم فهمیدم چیشده.

 یه دکتر باالسرم بودآشنا بود.گفتم ستاره تویی

 ستاره:تینا عشقم تویی وای خواهری.بوسم کرد
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جریان وبراش تعریف کردم  بعدش گفتم ستاره یکاری میخام بکنی برام 

 برو به همه بگو من مردم

 ستاره:این کارت اشتباس چی داری میگی من اینکارو نمیکنم

 ستاره خواهش میکنم میخام یه مدت نباشم دیگ خسته شدم جان من

 ستاره :باشه ببینم چی میشه ورفت 

 اززبان فاطمه:دیدم دکترامد گفتم خانوم دکتر حالش چطوره

 همون دکتره سرشو تکون داد گفت:  متاسفم تسلیت میگم.ورفت.  ستاره

ستاره میدونست اینکاراشتباه اما به خاطر خواهریکی یدونش دوست 

 بچگیش که خیلی دنبالش بود اینکارو کرد

 همه داشتن گریه میکردن تینا روصدا میکردن

 مامان و باباش وتیام   امدن وقتی فهمیدن چیشده کمر باباش خم شد  

 دسخته ادم دخترش بمیره تویروز شکست چق

 مامانش غش کرد رفت زیرسرم

 تیام:یدونه خواهرش رفت داشت زارمیزد خواهرشو میخاست . 

داشت باخدا حرف میزدگفت:خدایا خواهرمو برگردون قول میدم اذیتش 

 نکنم خداجونم برشگردون.

 اما تینا رفته بود 

 یه نفری مرده بود شبیه تینا بود  کسی  



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

67 

 داشت اونو به جا تینا خاک کردنروهم ن

 مریم:سه روز ازرفتن تینا میگذره 

 چطورممکنه باورنمیشه تنهامون گذاشت  

 من دیگ چجور بخندم اون تنها کسی بود 

 مارو میخندوند همه جا باهم بودیم االن 

 چیکارکنم تنها بدون اون چه کنم خدااااااا 

 من باورنمیکنم مرده اون زندس .

 ردی باما .تینا ببین چه ک

 فاطمه:وای خدامن تی تی و میخام ای  

 کاش بود میزد تودهنم میگفت هزاربار 

 بهت نگفتم بهم نکو تی تی چرا آدم نمیشی تودختره پرو

 وای االن کجاس کی میاداینو بهم بگه کجایی خواهرخوشگلم 

 هی سراین چقد دعوا داشتیم 

 خودشفیتهتینا میگفت من خوشگلم ماهم میگفتیم 

تینا بیا شوخی کردم دیگ نمیگم زبونم الل شه توفقط بیا پیشم زدم زیر  

 گریه

 ازوقتی ک تینا رفته بود امیرخودشو 
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 تواتاق زندانی کرده بود نه چیزی 

 میخورد نه میخابید شده بود پوست واستخون

 محمد وحسین براخواهرشون گریه میکردن

 آخ تینا ببین باهامون چه کردی

 ینا:ازبیمارستان مرخص شدم اززبان ت

 ستاره منو برد خونه خودش گفتش 

 ازدواج نکرده مجردی زندگی میکنه. 

 رفتم اتاقش روتخت درازکشیدم همچی رو

 داشتم توذهنم مرور میکردم فقط ناراحت خانوادم بود اونا چی. 

نمیدونم چیکارداشتم میکردم این کارچی بود کردم. اما  حاال که شروع  

 ومش کنمکردم باید تم

 نفهمیدم کی خابم برد.

 فردا ازستاره خاستم یکم وسیله بخره تا تغییره قیافه بدم

ستاره گفت:میدونم داری اشتباه میکنی اما باشه من برم سرکار امدم  

 میخرم.

نشستم جلو تلوزیون روشنش کردم اما حواسم بهش نبود ذهنم 

 درگیربودم.

 رفتم آشپزخونه براشام کتلت درس کردم  
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 حوصله نداشتم غذا درس کنم اما نمیشد 

 ستاره میاد خسته اس تازه زشته  امدم 

 مزاحمش شدم حداقل یکاری باید منم بکنم . 

 ستاره امد نشستیم سرسفره. هیچی  

 ازگلوم پایین نمیرفت یه بغضی داشت  

 خفم میکرد بزور غذارو قورت میدادم.

 خابم ازفردا شروع میشه بایه قیافه و زندگی جدیدبایدبرم ب

 رفتم توتخت دوثانیه نکشیدخابم برد.

 ستاره برام وسیله آرایش و عینک و 

 مومصنوعی  مژه خیلی چیزا گرفته بود دستش دردنکنه.

 اول یه آرایش پرنگ کردم مژه مصنوعی زدم روچشمم 

 مومصنوعی گذاشتم روسرم با بابلیس فرش کردم

 تغییرکرده بودم حتی خودم خودمو رونمیشناختم چه برسه بچه هاخیلی 

 مانتوموپوشیدم شال گذاشتم سرم تمام موهاموازپشت ریختم بیرون.

ستاره یه ماشین داشت استفاده نمیکرد دادش به من واقعا دوستی رو در  

 حق من تموم کرد

 سوارماشین شدم رفتم یه دوری زدم رسیدم به یک پارک
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 دم نشستم روصندلی .یه ماشینوپارک کر

 پسره همینجور  داشت من ومیخورد 

 دیدم اگه وایسم چیزی ازم نمیمونه.

 رفتم سوارماشین شدم خودمو رسوندم خونه.

 از زبان تیام:ازوقتی تینا رفته خونه 

 سوت وکور شده من روتخت تینا نشستم

 دورورم تمام لباس تیناس دیگ تنها شدم  

 ود حتی دیگ به زینب هم فکر نمیکردمکسی و ندارم. انقد حالم بدب

 فقط تنها چیزی که  میخاستم تینا بود.

 لباساشو بو میکردم بوی خواهرمو میداد آخ

 خواهرم جوون بود چجورتونست تنهامون

 بزاره. مامان خیلی حالش بدبود همش غش میکرد زیرسرم بود

 بابا پیرشده بود تو این چندوقت شکست خم شد ازدآغ یکی یدونش

 تینا صدامو میشنوی خواهرکم کجایی ایی

عکسشو دراوردم ازجیبم نگاش میکردم بوسش میکردم داشتم دیوونه 

 میشدم.

 خدایا جون منو بگیرتیناروبرگردون زدم 
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 زیرگریه .آخ خداداغونم

 تینا نمیدونست با یکاربیخود چه بالیی سردوستاش وخانواداش آورده.

 چهل روز گذشت:

مریم:فاطی دیدی چهل روز شد آخ خدا انگاردیروزبودداشتیم میخندیدیم 

 میزدیم روسرکله هم 

 فاطمه:ایی مریم کاش من جاش بودم من 

 دیگه نمیتونم  تینا دوست ،خواهر،

غم خوارم، خودت میدونی همچی تموم بود االن باید ازاین به بعد چه 

 کنیم .

همه ازیاد بردن ولی  مراسم چهلم هم تموم شد همه رفتن خونشون.

 خانوادش دوستاش وعشقش نه  

 اززبان تینا:امروز میخام باستاره بریم الهیجان نمیدونم چرا دلم شورمیزد

 رفتیم حسابی گشتیم ناهاروقلیون به حساب ستاره خخ. 

یاد مریم وفاطمه افتادم دلم براشون تنگ شده یعنی االن خوشن ازدواج 

 کردن.

 اموشم کردن مامانو بابام وتیام چی فر

اخه همیشه  با مامان  دعوام میشد میگفت:بمیری دختر هزارتابدوبیراه 

 میگفت یعنی االن خوشحالن
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 اما تینا نمیدونست که یه مادر هیچ وقت 

مرگه بچشو نمیخاد نمیدونه که مادرش همش توبیمارستانه تینا خبر ازدل 

 پدرش و برادرش نداشت.

 اشتباههفکر میکرد دوستاش خوشن اما 

 تینا:ناهارخوردیم قلیون کشیدیم امدیم 

 سوارماشین شدیم سمت سوپر نگه  

 داشتم خوراکی بخرم. سرمو باالگرفتم نه.

 فاطمه و مریم داشتن میومدن . منم برای  

 اینکه نبینن منو سوارماشین شدم گازشو  

 گرفتم حرکت کردم سمت خونه  پس بگو  

 چرا دلم شور میرد لعنتی 

 تینا چرا اینقدتند میری یواش ستاره:چیشده

 تینا:فاطمه ومریم اونجا بودن خداکنه ندیده باشنم

 ستاره:تاکی میخای پنهون باشی

 نمیدونم نمیدونم 

 اززبان مریم:فاطی اون دختره چقد شبیه تیناس 

فاطی:آره منم همین فکرو داشتم میکردم ازبس دوسش داریم همجا 

 میبینیمیش.
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 این امکان نداره نگاهش کن مریم:اما فاطی خیلی شبیشه

فاطی :نگاش کرد آره اما تینا مرده خاکش کردیم پس اون یعنی چی من  

 گیج شدم

 مریم:سوارشو حاال.  

 سوارماشین شدن دنبال تینا رفتن داشتن تعقیبش میکردن.

 همبنجور دنبالش رفتن تا رسیدن دم  

 درخونه ستاره یکم دورتر وایسادن تا تینا 

 نبینتشون مریم وفاطمه ازخدامیخاستن این تینا باشه .

 میخاستن یه باردیگ ببینشش  

 خواهرشونو میخاستن. اما حیف که تینا 

 نمیدونست چه اشتباهی کرده بود این دختر.

 اززبان تینا:

 بدو ستاره 

 ستاره:بابا دخترتواین همه گازدادی محاله 

 ومده باشن دیگ اینجا روچرا میدویی ا

 تینا:وای ستاره اگه دیده باشن چی  

ستاره:ندیدن تازه با این قیافت منم اگ پیشم نبودی  نمیشناختمت عزیزم 

 نترس.



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

74 

 تینا:نمیدونم ستاره هنگم. 

 ...................................................... 

 فهمیدی فاطی. مریم:به کسی هیچی نگو فقط منو توبدونیم 

فاطمه:باشه حواسم هست یعنی میشه تینا باشه وای خداچقددلم براش 

 تنگ شده. 

مریم:امکانش هست فاطمه دیدمش احساس کردم تیناس پیشمه قیافش   

خندش همچیش. اصن دیدی تا مارو دید داشت میدوید سمت ماشین چرا  

ر انقدبزنمش ترسید اگه تینا نیست. بخدا گیجم دلم میخاد تینا باسه ازاونو

 صدابز بده ازاینورم انقدبوسش کنم لهش  کنم خدا

 فاطمه:منم اینجورم لعنتی  فقط ازخدا میخام تینا باشه.

تینای مانمیدونست که چقددوستاش  دلتنگش بودن نمیدونست با یه فکر  

 بیخود همچی وخراب کرده بوده. اماتیناس دیگر. 

.......................................... ............. 

تیام :داشتم دیوونه میشدم خیلی وقته دیگ تواین خونه نه صدای خنده  

ای نه صدای دادی هیچی نمیاد هرکی ببینه فکر میکنه تواین خونه کسی  

نیست  من فکرمیکنم زندس میبینمس حسش میکنم اون نمیتونه ماروتنها 

 گذاشته باشه نه... 

ینی ازدوریت چی شدیم نیستی  پدرتینا:اخ دخترم کجایی همچیز بابا بب

ببینی چطورماروتنها گذاشتی خدا چه بدی کردم چرا دخترمو ازم گرفتی  

 منو میبردی داری منو امتحان میکنی اونم بادخترم . 
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 آخ این پدر شکست  تینا چه کردی . 

 .............. 

اززبان تینا:دوروز ازماجرای فاطی و مریم گذشته خداروشکربه خوبی  

 اما تینا نمیدونست امروز چه روزییه.تموم شد 

_امروزتولدش بود. میخاست حاال کسی کنارش نیست خودش  جشن  

 بگیره.

 پامیشم  لباسمو میپوشم آرایش میکنم میرم بیرون. سوارماشین میشم. 

آیینه نگاه میکنم میبنم یکی داره تعقیبم میکنه دقت که میکنم میفهمم 

لعنتیا گازمیدم وقتی آینه رودیدم ندیدمشون ماشین مریمه پس شک کردن 

فهمیدم گم کردن منو. پیاده میشم میرم سمت پارک میشینم روصندلی چه  

هوای خنکی صدای پرنده ها به گوش میرسه چقدقشنگه. داشتم ازاین  

منظره زیبت لذت میبردم دیدم دونفرکنارم نشستن تا برگشتم دیدم فاطی و  

گ شده بود.گوشبمو دراوردم زنگ زدم مریمن وای چقد دلم براشون تن

 ستاره صدامم عوض کردم.

 سالم عشقم خوبی 

 ستاره:عشقت دیوونه شدی چی میگی 

 عه وا عشقم بدون توهیچم

 ستاره:دختره دیوونه کی پیشته

 عشقم نمیدونی. پرریروز خونه یادته
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 ستاره:خاک برسروخونه چی میگی بی ادب وایسا ببینم نکنه دوستات.

 نگ نبودی که آره درسته.وای عزیزم خ

 ستاره: اوه کجایی پیشتن

 آره پارکم میای پیشم

 ستاره:خخخ خودت درسش کن بای  

 زیرلب بهش فش دادم پرو.

 بلندشدم برم که اسمو صدا زد ن اما واینسادم که بفهمنن من نیستم.

 مریم:تینا صبرکن

یدیم فاطمه:تینا چرااینکاروباما کردی چطوردلت امد لعنتی میدونی چی کش

 جواب بده کجا میری 

 تینا:خانوم چی میگی تینا کیه براخودتون همینجورحرف میزنین

مریم:تینا میدونم تویی دیگ خودتو نمیتونی ازمون قایم کنی لعنتی  

 امروزتولدته بسه این همه پنهون کاری  به کجا رسیدی دیگه تمومش کن 

 ردیم لعنتیفاطمه:تینا خواهری فقط بگوچرا اینکارو کردی مگه چیکارک

 تینا:چی میگین تینا کیه

)تینا بازم میخاست بگه من نیستم تندتند داشت میرفت فاطی و مریم  

 دنبالش. میدویدن(

 مریم:اگر تینا نیستی چرا  ترسیدی و میدویی
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 تینا:چون دارین مزاحمم میشین اذیتم میکننین اعصابم خورد  کردین

 یهو فاطی ومری جلوتینا درامدن. 

........... ............................................ 

مریم:تینا بسه جون من بسه خواهش میکنم تمومش کن لعنتی میدونی  

چی کشیدیم. اصن ماهیچ  ازمامان وبابات خبرداری ازتیام چی .لعنتی به 

 هیچ کس فکر نمیکنی جزخودت.

تینا:باشه تمومش میکنم. چی فکرکردین اگه فکرشماها نبودم من 

ارونمیکردم چرت نگین خواهشاشما مگ ازدل من خبردارین مگ اینک

میدونین چی کشیدم همتون همدیگرروداشتین اما من چی به این 

 فکرکردین

 فاطی:برای چی رفتی چراا بگو لعنتی به چه دلیل

تینا:به همون دلیل که نمیخاستم بخاطرمن خودتونوبدبخت کنین خاستم 

 کنین.نباشم راحت بشین وزندگیتو نو 

 مریم:چی میگی تورفتی هیچ کس زندگی نکرد همه افسرده شدن

تینا:اون روز دیدمتون تو بغلشون وقتی منو دیدین  خجالت  کشیدین 

فهمیدم دلتون پیششونه ودیدین من ناراحت شدم گفتین چیزی نیس خاستم  

 نباشم وتا راحت زندگیتونوکنین

خدا من کسی و دوس  فاطمه:وای خدا تو بخاطر یه چیز بی ارزش رفتی ب

ندارم جزتو به اون خداقسم من عاشق نشدم مگ میشه بشم  به تونگم  

 لعنتی بخاطر چیزی  که وجودنداره  رفتی. 
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مریم:وای چی میگی من هیچ پسری ودوس ندارم خودت میدونی 

 چطورتونستی بدون اینکه بپرسی حقیقت چیه گذاشتی رفتی اه.  

 تینا:دروغ نگین همه چیو میدونم

ه:توهیچی نمیدونی با اون فکر مسخرت با این کارت همه رو فاطم

 نابودکردی

بخدا من عاشق بشم اول به تو میگم توداری اشتباه فکرمیکنی. اصن  

 میریم ازپسرا میپرسیم. 

 تینا :باشه

مریم وفاطی تا میتونستن بغل وبوسش کردن وقربون صدقش رفتن به  

 سمت  ویال پسرا رفتن

 تینا:مگ نرفتین تهران

 ریم:رفتیم اما یه حسی همه داشتیم که زنده ای دوباره برگشتیم.م

 رسیدیم مریم ماشینو پارک کرد. منم ماشینمو توهمون پارکه گذاشتم 

 فاطمه زنگ زد دربازشد

تینا:بچه ها برین توحرف منو بکشین ناراحت من باشین مثل همیشه من 

 یهو میام تو

 بشم که دلتنگشون بودم. مریم:میخای بکشیشون خخ باشه فدا چشات 

 مری و فاطی رفتن تو.
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 منم رفتم داخل حیاط بچه ها دروبازگذاشته بودن تا بعدا منم برم تو

 صداشون میومد

 فاطی:وای بچه ها یاد تینا افتادم یادخندش ای فداششم کجایی

 حسین ومحمدگفتن:یادمون نیار اشکمون دراومد

اتاق. بازم یاد خانومش افتاده امیر:الغرشده بود: تا اسم تینا امد رفت  تو

 بود.

 همه رفته بودن توفکر من رفتم توپذیرایی. 

نگاه حسین به سمتم کشیده شد:وای خدا روح تینا اینجاست  ای کاش  

 خودش اینجا بود نگاه کنین خندشو وای داداش بمیره برات

 محمدباحرف حسین اون سمتو نگاه کرد وقتی منو دید داد زد . 

 داداش این تیناس

. 

 فاطی و مریم گفتن:آره تیناس دیدین خواهرمونو پیداکردم دیدین زندس.

 محمد دوید سمتم ببینه روحم یانه همچین بغلم کرده بود داشتم له میشدم . 

 تینا:آخ محمد له شدم .

 محمد:وای فدا ابجیم بشم توزنده ای 

 حسین:بغلم کرد چلوند منو .

 صدای داد امد پایین.فاطمه و مریم داشتن گریه میکردن. امیر با 
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امیر:باچیزی که میدیدم وای سرم داشت گیج میرفت محمد،حسین فهمیدن 

 اومدن سمتم منو نشوندن رومبل وای خودش بودخانومم چطورممکنه 

 .باصدای بلند گفتم خدا میبنی دارم میبنمش حتی تو فکر وخیالمم هست 

 محمد:داداش فکرو خیال نیست واقعیته تینا زندس

 غ میگی منو خوشحال کنینامیر:درو

 حسین:محمد راست میگه داداش

 تینا:چقدالغرشده بود رفتم سمتش جلوپاش نشستم. صداش کردم امیر..

خیلی حالش بد بود توشک بود نمیدونم چرا اخه مثال حسین،محمد هم  

هنگ بودن اما خوب شدن این چرا اینجوره برگشتم به یکی ازبچه ها  

ست  وا اینا کجا رفتن خلن خودم رفتم  سمت  بگم آب بیاره دیدم کسی نی 

 یخچال یه لیوان برداشتم آب ریختم. بیا امیر بخور

 گرفتم ازم خوردش. بعد آنچنان بغلم کرد فک کنم هیچی نموند ازم

 امیرله شدم.

امیر:وای باورم نمیشه خانومم زنده ای چطور تونستی نباشی ها نگفتی  

میگی کسی که دوستت داره بدون بدون توچه کنم نمیگی امیرت میمیره. ن

 توچه کنه.

 )رفتم تو هنگ چی کسی که تورودوس داره(

 چی داری میگی تو 
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امیر:خاستم بگم عاشقتم اما رفتی تنهام گذاشتی وقتی تو بیمارستان بودی 

گفتم خداکنه خوب شی بهت بگم  اما  نموندی رفتی دکترگفت نیستی اما  

لی وقته عاشقتم شدم اما  حاال که امدی میگم  من دوستت دارم خی

 نمیتونستم بگم حاال میگم بامن ازدواج میکنی.؟ 

 تینا:وای توشک بودم این چی داره میگه من بهش فکرم نمیکنم 

 چی داری میگی تو باورم نمیشه اما میخای بدونی جوابم چیه نههههههه

 فهمیدم همه باهم دست دارن

کنه بازیم دادین دست به اونایی که اون باالیین جوابم نهههه دستتون دردن

یکی کردین مخصوصا دوستام خواهرام منو تنها گذاشتن که چی حتی  

ازخودم نپرسیدی جوابت چیه فقط خاستین  بخندین بهم واقعا نامردین 

 خداحافظ.

 ....................................................... 

حرف میزدیم اخه  مریم،فاطمه ناراحت بودن تینا حق داشت باید با خودش

وقتی تینا امد تو امیر رفت  بود توشک اوردیمش کنار باهاش حرف زدیم 

آرومش کردیم قرارشد ازش خواستگاری کنه. خودمونم رفتیم که مثال 

تنها باشن ای کاش بهش میگفتیم ما خرمیدونیم که هراتفاقی بیافته نگیم  

رد که بگن  بدش میاد مثل همون ماجرا توشمال که تینا بعدش کاری ک

 مرده  چون ناراحت شده بود اینم اینجورشدحق داره.

 ........................................ 
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امیر همش باخودش میگفت رفت بازم تنهام گذاشت اون منو نمیخاد 

 وچرتای دیگ

 منو وفاطمه هم دویدیم سمت ماشین تا بریم پیشش. سوارماشین شدیم

 و دادم پایین  مریم:تینا سوارشودیدم داره تند تند میره شیشه ر

تینا:برین لطفا خجالتم خوب چیزیه بجا اینکه اول به من بگین خاستین 

منو خوردکنین آها فک کنم  چون شماها عاشق این عاشق محمد،حسین 

 میخاین منو امیر هم ازدواج کنیم آره

 ........................... 

اشتباه میکنی مثل اونسری اشتباه  فاطمه اصلن اینطور نیست داری 

 فکرمیکنی بیا باال تا توضیح بدیم

 ..................................................... 

 تینا:رفتم نشستم توماشین بفرماییدمیشنوم

مریم:ببین تینا وقتی رفتیم تو وقتی امیر تورودیدرفت توشک پسراوقتی  

خودشو اونم خوشحال شد ماهم  آرومش کردن بهش گفتن قضیه تورو 

گفتیم باشه وقتی رفتی پیشش طبق قرارمون گفتیم یه جوریم بریم باال تا 

 شماها حرفاتونو بزنین.

  ........ 
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تینا:خجالت نمیکشین بجا اینکه ازمن بپرسین جوابت چیه اینکارو کردین 

اگه شماها بهش میگفتین من دوسش ندارم کم کم کنارمیومد اما االن با نه 

 گفتنم هم 

من ظایع شدم هم اون ناراحت.  بجا اینکه اول به من بگین پوف مثال 

دوست منین خواهرم هستین . ازدشمنم بدترشدین خجالت داره. فقط 

 میخاستن جلو عشقاتون بهم بخندین اوناهم مسخرم کنن. 

مریم:تینا چی داری میگی گفتم دوست  ندارم کسیو قسم  میخورم گفتیم 

 ی باید خبرت میکردیم این همه ادا واصول چیه .ببخشید حق دار

 تینا:نگه دار پیاده میشم نگه داررررررررررر

فاطی:عزیزم حق داری ببخشید من کسی ودوس ندارم چجوربگم باورت 

بشه توکه جوابتو دادی دیگه تموم شد االن میریم خونه استراحت میکنیم 

ب کشیدن البته فردا میریم تهران باید بری پیش  خانوادت خیلی عذا

 میدونیم سخته واست اما باالخره باید تموم شه خواهری

تینا:من میخام برم پیش ستاره منو برسونین اون پارکه ماشینمو بردارم 

 برم پیشش. فرداهم خبرتون میکنم.

 فاطمه،مریم گفتن:باشه  

تینا:رسوندن منو دم پارک ورفتن سوارماشینم شدم گازدادم سمت خونه 

 دروبازکردم رفتم تو پرانرژی گفتم.  ستاره جونم. 

سالم سالم خواهرمن چطوره ستاره من کجاست دیدم جواب نمیده نگران 

شدم زنگ زدم گوشیش اما صداش ازتوخونه امد رفتم سمت آشپزخونه 
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باچیزی که دیدم صدای جیغم بلندشد  ستاره خونی افتاده بود زمین رفتم 

 سمتش ستاره پاشو چشاتو بازکن .

 اورژانس خدایا چیکارکنم خواهرمو بهم برگردونزنگ زدم 

 ........... 

داشتم گریه میکردم خدا تازه پیداش کرده بودم چرا اینجورشد من 

چراشانس ندارم اورژانس امد ستاره روتوتخت خابوندن منم رفتم پیشش  

 نشستم. دستشو گرفته بودم تودستم.

 به پلیس هم زنگ زدم جریان وگفتم اونا هم امدن.

ره روبردن اتاق عمل من همینجور داشتم راه میرفتم دیگه پادردگرفته ستا

 بودم استرس داشتم نمیدونستم باید چه کنم.

 پلیس اومد:رولباسش زده بود احمدی

 سالم جناب سرهنگ 

 سالم خانوم میشه بگین چیشده

تینا:هق داشتم گریه میکردم. من پیش دوستام بودم گفتم برم خونه  وقتی 

هرچی گفتم ستاره کجایی نبود زنگ زدم موبالیش رفتم توخونه 

صداازتوخونه آمدنمیدونم چرا دلم شورمیزد نگران شدم  خاستم برم  

آشپزخونه آب بخورم گفتم حتما جاییه باالخره پیداش میشه اما تارفتم 

توآشپزخونه  هق ستاره خونی افتاده بودزمین  زنگ زدم اورژانس و 

 شما همین . 
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.................. ............................ 

 شما به کسی شک ندارین.

جناب سرهنگ.  من تازه پیداش کردم بیمارستان بودم دیدمش بعداین همه 

 سال نیمدونم کی باهاش خوب بود کی دعوا.

 ................................................... 

 سرهنگ:ماپیگیری میکنیم نگران نباشین.

 سرهنگممنونم جناب 

 ستاره رواوردن بیهوش بود بمیرم برات خوشگلم 

 دکتر میگفت:امکان ازدست دادن حافظه روداره 

 خدایا کمکمش  کن. 

 نشستم روصندلی شروع کردم دعا کردن.

یهویادم افتاد که ستاره گفته بود یه نامزدی  داشته باهم دعوا داشتن 

ر تهدیدش هم خیلی مشکالت  بینشون بود بهم زدن نامزدیو ویکی دوبا 

 کرده بهتره به پلیس بگم.. 

 رفتم کالنتری:سالم خسته نباشین با جناب سرهنگ احمدی کارداشتم . 

 منتظرباشین:

 بفرمایید توخانوم

 تق تق 
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 سرهنگ:بفرماییدداخل

 سالم جناب سرهنگ ببخشیدمزاحم شدم. 

 سرهنگ:سالم خواهش میکنم بفرمایید

 شاید بدردتون بخورهتینا:جناب سرهنگ یه چی یادم افتاد گفتم 

 سرهنگ:حتما همینطوره بفرمایین

تینا:یه روز توخونه نشسته بودیم داشتیم حرف میزدیم. به ستاره گفتم  

چراازدواج نکرده گفت:نامزد کرده جداشده گفتم چرا چیشده بود گفت 

دعواداشتیم نمیساختیم واینکه ستاره میگفت حتی چندبارهم تهدیدش  

 ردهکرده اما ستاره توجه نک

 سرهنگ:رفت توفکرممنون که گفتین خیلی کمکمون میکنه

 تینا:خواهش میکنم جناب سرهنگ من میتونم برم 

 سرهنگ:بله بفرمایید خدانگهدار ممنونم ازحرفاتون

 تینا:خواهش میکنم وظیفم بود با اجازه.

 رفتم خونه ستاره یه دوش گرفتم زنگ زدم مریم. 

 الو مریم سالم

 قرادنبود بریم تهرانمریم:دختر مگ 

 جریان وبراش گفتم کپ کرد.

 مریم بزارستاره خوب شه بعد فعال کارنداری من برم  بای 
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 مریم:باشه عزیزم فعال

ازبیمارستان زنگ زدن گفتن ستاره بهوش امده انقدخوشحال شدم که  

 نگو

سوارماشین شدم  به سمت  بیمارستان راه افتادم...به  سمت اتاق ستاره  

 رفتم

 توسالم سالم خانوم خانوما

 ستاره:سالم توکی هستی؟ 

فهمیدم که حافظشوازدست داده برام خیلی سخت بود که خواهرعزیزم منو 

 نشناسه اما باید کمکش کنم 

 تینا:عزیزم من تینا ام دوست جون جونی همیم انقدهمودوست داریم.

 ستاره:اما من چیزی یادم نمیاد

 تینا:میادعزیزم یکم باید صبرکنی . 

 رفتم بیرون زدم زیرگریه چقد سخته چیزی یادش نیست حتی منو وای هق 

 رفتم اتاق دکتر:

 تق تق 

 دکتر:بفرمایید

سالم اقای دکتر من همراه ستاره هستم همین که تازه ازاتاق عمل امده 

 یادتونه .
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 دکتر:بله بفرمایید چیشده

 اقای دکتر چقد طول میشکه حافظش برگرده

مرور کنین  حرف بزنین زودتر حافظش دکتر: باهاش خاطراتشو 

 برمیگرده فقط باید کمکش کنین

 ممنون آقای دکتر بااجازه.

 دکتر:خواهش میکنم دخترم بسالمت

امروز ستاره مرخص میشد برگه ترخیص وگرفتم و برم اتاقش کمکش  

 کنم حاظرشه بریم خونه.

 تق تق. خواهری پاشو حاظرشیم بریم خونه.

د دستشو گرفتم بردم سمت ماشین درجلو کمکمش کردم  لباسشو پوشی

 روبازکردم کمک کردم بشینه  گازدادم سمت خونه ستاره . رسیدیم جلودر. 

دروبازکردم وقتی رفتیم توستاره داشت خونه رونگاه میکرد. گفت اینجا 

 خونه منه

تینا:آره عزیزم یکم استراحت کن برم یه چی بیارم بخوری  بعدمیشینیم 

 حرف میزنیم.

 باشه ستاره :

ستاره روتخت درازکشیدمنم یکم آب پرتقال  اوردم دادم بهش بخور 

 عزیزم وقتی خورد رفتم نشستم کنارش
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براش تعریف کردم که توبیمارستان همو دیدیم بعداومدم پیشت اینجا همه 

 ماجرا روگفتم اما یادش نیس باید آلبوم بیارم اینجور بیشتر کمک میکنه

بهش نشون دادم.  ببین ستاره یادته این  رفتم آلبوم واوردم همه عکسارو

 عکسو فارق التحصیل شدیم

اینو ببین ستاره وای همین چندوقت پیش رفتیم بیرون بین چه خوشگل  

 افتاده یادته ستاره.

 ستاره:یه چیزایی فشار میاره اما یادم نمیاد

 تینا؛زیادبه خودت فشار اوردی برا امروز بسه یکم بخاب میزاریم برابعد

 ستاره :باشه 

 ستاره خوابید حوصلم سررفته بود زنگ زدم به  فاطمه:

 سالم فاطی خوبی

 سالم تی تی جونم خوبی عزیزم ستاره خوبه

 هیچی یادش نمیاد فاطی باید کمکش کنم 

 فاطمه:وای راست میگی چه بد انشاهلل خوب شه

 تینا:مریم چطوره پسراخوبن

تاره رو بردار بیا اینجا تا فاطمه:اره خوبن ما تو ویالی توایم میخای س

 تنها

 نباشین  شاید ماهم بتونیم کمک کنیم
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 تینا:خب االن که خوابه بزاربرافردا کارنداری عزیزم سالم برسون

 فاطمه:باشه بیا دلمون برات  تنگ شده راستی به تیام زنگ بزن  

 تینا؛مگ فهمیده

مریمم لوداد فاطمه:زنگ زده بود بامریم داشت حرف میزد دلتنگت بود 

 همچیو گفت اونم  هنگ کرده بود قطع کرد

 تینا:پوف وای باشه بای فاطی 

 فاطمه:بای عزیزم

مردد بودم زنگ بزنم تیام دلم براش تنگ شده بود اما میترسیدم بعد این 

همه وقت چی بگم دستم روشماره نمیرفت. اما باید باالخره حرف میزدم .  

 زدم. تا گفت الو قطع کردم.   رفتم توحیاط  دستم رفت توشمارش زنگ

 وای چرا قطع کردم فدای الوگفتنش دلم تنگ شده براش. ابجی به فدات

گوشیم تودستم زنگ خورد دیدم تیامه یکم بعد برداشتم. هیچ کدوم حرف  

 نمیزدیم. صدای نفس کشیدنامون فقط میومد فدای نفس کشیدنت 

 دلم طاقت نیاورد. گفتم تیامم

ه ای خوبی میدونی چی کشیدیم مامان و بابا حالشون تیام:جان تیام  توزند

 بده نتونستم بگم بهشون توچیکارکردی.  

تیام همینجورداشت حرف میزد منم با جون دل گوش میکردم دلم برای 

 صداش خودش تنگ شده بود. 
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تینا:تیام حق داری همچیوبرات توضیح میدم  دلم برات تنگ شده داداش  

 خلم

من االن راه میافتم میام شمال  راستی دوستتو   تیام :داداش خلت به فدات

 پیدا کردی خوشحال شدم ادرسو خونشو بفرس بای 

 نذاشت من حرف بزنم دیوونه

ساعتمو گذاشتم زنگ بیدارشدم روتخت هنوزدرازکشیده بودم دیدم یکی  

داره نگام میکنه سرمو برگردوندم وای خدای من تیامه  تندپاشدم پریدم 

 بغلش.

 ای کی امدی دلم تنگ شده بود برات داداشی سالم و

تیام دستشو دورکمرم حلقه کرده بود معلوم بود داشت گریه میکرد بمیرم 

 برا داداشم ببین چیکارکردم من بیشعور

 تیام جونم داداشی گریه نکن ببخشید دیگه. 

تیام:نمیگی میمیریم میدونی چی کشیدیم ازحال ما مان وبابا خبرداری کمر 

شکست مامان هرروزبیمارستانه این چه کاری بود  بابا خم شد 

 زودتوضیح  بده

تینا:وقتی جریان مریم وفاطی اینا روگفتم . چشاش درشت شد تیام ببین 

 من گفتم نباشم هم اونا راحتن هم شماها

تیام:این کارمسخره چیه بخاطراونا اینکاروکردی توغلط کردی فکر کردی  

ش نباشه یا پدرمادری راحت راحتیم کدوم برادری راحت میشه خواهر

 میشن ازنبود دخترشون ها جواب بده
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 تینا:داشتم گریه میکردم حق داشت جوابی  نداشتم بدم

 تیام:دیدی جوابی نداری بدی  

 تینا:ببخشیدداداش بعدم لپشو ماچ کردم.

به تیام یکی ازاتاقارو نشون دادم گفتم اون جا بخابه .  منم رفتم پیش 

م برد ساعتمو گذاشته بودم زنگ پاشدم ازتخت ستاره دراز کشیدم خاب

 ستاره رو بیدارکردم قرصاشو دادم  

تینا:ستاره داداشم امده تیام یادته خونمون قبال اومده بودی میگفتم خله  

 میخندوندمون

 ستاره:یادم نمیاد

تینا:هی باشه عزیزم پاشو حاظرشو بریم پایین صبحانه بخوریم تیام 

 نشسته رومبل

 ستاره :بریم

 اظرشدیم رفتیم پایین... سالم داداشی ح

 تیام:سالم جیگرم 

 ستاره:سالم خوب هستین

 تیام: تیام چشش افتاد به ستاره. سالم ممنون ببخشید مزاحم شدم  

 ستاره؛خواهش میکنم بفرمایید بشینین
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ستاره نشست رومبل منم رفتم آشپزخونه صبحانه آماده کردم چیدم رومیز 

 صداشون کردم . 

 بیاین صبحانه حاظره ستاره ، تیام

 نشستیم صبحانه خوردیم باچیزی که تیام گفت حالم گرفته شد 

تیام:کی میخای بابا ومامان ببینی خبر بدی بهشون حالشون اصن خوب 

 نیس تینا

 تینا:نمیدونم تیام باید چه کنم

 تیام:باالخره باید یکاری کنی دیگه بسه  عزیزم.  

 تیام یه لحظه بیا توحیاط کارت دارم.

 فتیم نشستیم روتاپی که داخل حیاط بود.ر

ببین تیام یه مشکلی ستاره داره باید انجامش بدم بعد بیام خونه تا نشه 

 نمیتونم

 تیام:چه مشکلی داره.

تینا:ستاره چندوقته حافظشو ازدست داده فقط من میتونم کمکش کنم  

 خاطراتشو همچیشو به یادش بیارم میفهمی

 تیام:وای تصادف کرده

 تینا:نه همه جریان وگفتم براش
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تیام:باشه اما حداقل یه زنگی بزن بزار بدون هستی خوبی خیالشون  

 راحت شه

 تینا:اخه میترسم حالشون بدشه گفتم ببینمشون بهتره نمیدونم

 تیام:باشه بریم زشته اینجا وایسادیم

 رفتیم تو نشستیم

مریم و  ستاره پاشو حاظرشو بریم ویال ما بچه ها هم اونجان همون

 فاطمه دیشب بهت گفتم که تازه یه هوای هم میخوریم

 ستاره:باشه االن آماده میشم

منم رفتم تواتاق حاظرشدم لباسای خوشگلمو پوشیدم وقتی اومدم بیرون 

 تیام حاظرو آماده امد 

 به به چه داداش خوشتیپی  چه تیپی زدی جیگر ندزدنت

 تیام:توهم خوشگل شدی عزیزم 

 خیلی نازشده بود تیام داشت نگاش میکرد. ستاره امد بیرون

رفتم توگوشش گفتم هیز دخترمردمو خوردی به زینب میگما دیدم ناراحت 

 شد مگه چیشده

 تیام چیزی شده چرا ناراحت شدی 

 تیام: مهم نیس بعدا بهت میگم  فعال بیا بریم
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تینا:رفتم توفکر اخه چرا ناراحت شد شاید با زینب دعواش شده قهرن  

 گیج شدم نمیدونم

سوارماشین تیام شدیم رفتیم به سمت ویال  دلم تنگ شده بود برای اون 

موقع که رفتیم شمال تو ویال بیرون رفتنامون اما حیف بعدش به گند 

 کشیده شد 

رسیدیم دروبازکردم رفتم تو ازقبلش به بچه ها خبرداده بودم که داریم 

 میایم.

 بودم  شیطون سالم سالم  ماامدیم خوش امدیم دوباره شده 

همه سالم کردن  مریم و فاطی با ستاره روبوسی کردن پسراهم امده 

 بودن

من پیش مری،فاطی،ستاره نشسته بودم حسین ،محمد با تیام حرف  

میزدن میخندیدن اما امیر توخودش بود نمیدونم چرا شاید ازمن ناراحته 

 ولی به من چه تقصیر من نیست که

 پایه املت مشتی تینا جون هستین داشتیم میخندیدم گفتم بچه ها

همه زدن زیرخنده گفتن یادش بخیر اخه ما خیلی قبال املت میخوردیم 

همشم کارمن بود کم پیش میومد پچه ها درس میکردن   همه تایید کردن 

اخه حسابی  گشنه بودیم شکما درحال قاروقور بود رفتم  یه املت  توپ 

نون وپیاز بفرمایید . همه با خنده درس کردم با مایتابه اوردم سرسفره با 

خوردیمش حسابی هم چسبید. قرارشد فردا صبح راه بیافتیم تهران اما 

چون هنوز حال ستاره خوب نشده بود اینجورشد که ستاره هم باهامون 
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میاد میخام ببرمش خونمون مامان اینا ببیننش خوشحال میشن  داروی  

 ستاره رودادم خورد

م یه ور پالس شدیم خابیدیم صبح زود پاشدم  خیلی خسته بودیم هرکدو

ساکمو جمع کردم رو به ستاره کردم گفتم:ستاره من میرم خونه ساکتو 

جمع میکنم تو اینحا بمون تا بیام باشه. ستاره  باهام جورشده بود یه 

 جورایی فهمیده بود که ما قبال چقد باهم خوب بودیم حیف یادش نمیاد.

 ستاره:باشه زودبیا

روبرداشتم روندم سمت خونه یه ساک براش جمع کردم خوب شد  ماشینو 

سلقیه ایناشو میدونستم براش مانتو ایناهم برداشتم مدارکشم گذاشتم  

 توساک 

ساکو گذاشتم صندلی عقب گازدادم سمت ویال بچه ها بیشترشون درحال 

 خاب بودن تنبال رفتم آشپزخونه یکم خوراکی اینا برداشتم برای توراه

دخترا سوارماشین من شدن  پسرا تو ماشین تیام امیر ماشینشو گذاشت  

 ویال قرارشد براش  بعدابیارن

راه افتادیم سمت تهران خیلی استرس داشتم مامان اینا هنوز نمیدونستن 

نمیدونم چجوری باید باهاشون روبه رو بشم اصن اگه منو ببینن چیکار 

م بچه ها هم فهمیده بودن میکنن یه کتک رو شاخشه  انقد استرس داشت

هرکاری میکردن ازاین حال درام دیدم خیلی بده به خاطر من ناراحتن 

صدارو بردم باال شروع کردم قردادن همه خندیدن اونام مثل من  دست  

میزدن میرقصیدن خدایا این شادی و ازما نگیر یه جا ماشینو نگه داشتیم  

داشتیم نزدیک میشدیم  دسشویی رفتیم یکم وسیله خریدم براخونه  هرچی
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استرسم بیشترمیشد دستام میلرزید خدایا کمکم کن. بچه ها رو هرکدوم 

رسوندم خونه تیام هم پسرا رورسوند من و ستاره ،تیام رفتیم تو داشتم 

 میلرزیدم.

 تیام:نلرز عزیزم نگران نباش  یه نفس عمیق بکش 

چشم مامان یه  نفس عمیق کشیدم رفتم تو اون دوتاهم پشتم سالم کردم 

 امد سمتم یکم نگام کرد بعد یه جیغ کشید غش کرد. 

 دویدم سمتش .مامانی جونم پاشو غلط کردم تیام آب بیار.

یکم آب ریختم صورتش یزره آب قندخورد منو که دید دستشو اورد  

 روصورتم گذاشت گفت  آره تو خابم امدی دخترم    

ش زدم زیرگریه هق نه مامانی خاب نیست ببین دخترت زندس رفتم تو بغل

 هق.

 مامان باورش نمیشد. 

 تیام امدگفت:مامان این تینا س زنده اس سالمه توخاب نیستی مامان جونم

 مامان یه نگاه دیگه کرد بلند زد زیرگریه

 فداتشم دخترم توزنده ای امدی پیش من  وای خدایا شکرت

 تینا:خاک برسرت تینا بیین چیکارکردی  

 خرتباهاشون االغ بایه کار مس

مامان با گریه گفت:توضیح بدین اینجا چه خبره توروخاک کرده بودن من 

 گیج شدم  
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تیام:مامان همچیو توضیح میدم تینا  خستس بزاربره یکم استراحت کنه 

 فقط به بابا نگو هول میکنه

 داشتم میرفتم اتاقم مامان داشت نگام میکردم بمیرم برات 

میکردم دلم تنگ شده بود روتخت خوشگلم رفتم تواتاقم  همه جا رونگاه 

 درازکشیدم یادش بخیر

خابم برد وقتی پاشدم دیدم یکی باالسرم داره نگام میکنه سرمو اوردم باال 

 دیدم بابامه 

 تینا:بابایی، پریدم بغلش گریه میکردم  بابایم داشت گریه میکرد

 جان بابایی قربون حرف زدنت

 ان و تیام هم امدنتوبغل بابا بودم  گریه میکردم مام

اشکامو پاک کردم گفتم نمردم که بابا گریه میکنین چرا پاشین بریم 

 حسابی گشنمه

 تیام:بازامدی شکمو ازدست خوردنت راحت شده بودیما

 مامان:عه تیام چیکاربچم دارین پاشو مادربریم یه چی درس کنم بخوریم

مامان  همه رفتن پایین منم  دستو صورتم شستم رفت نشستم روصندلی

 ماکارانی درست کرده بود همونی که دوست داشتم تند داشتم میخوردم.

مامان و بابا با خوشحالی خنده نگام میکردن اما تیام گفت:نمیگیرن ازت 

 عین)گاو(میخوری

 بابا:بی ادب  این چه طرز حرف زدن باخواهرته توچرا ادب نداری اخه
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لش ندادم وقتی خوردم منم چشم غره رفتم به خوردم ادامه دادم اصلن مح

 تموم شد گفتم تیام پاشو بیا کارت دارم

 رفتم تو حیاط نشستم روصندلی تیام هم امد کنارم

 تینا:تیام همیچو بگو میشنوم

 تیام:چیو بگم

 تینا:همچیو زینب چیشده

 تیام رفته بود توخودش

تیام:یروز زنگ زد گفت منو نمیخاد بهتره تمومش کنیم میگفت میخاد 

ازدواج کنه رفتم پیشش جوابمو نداد خاله هم گفت بهتره برم چون بدرد 

هم  نمیخوریم. جواب زنگام وپیامامو نمیداد هرچی بهش گفتم یه دلیل 

 بیار میرم اما هیچ نگفت.  

لکیه بگه تورومیخام بعد تینا:غلط کرده براچی اینکارو باید بکنه مگه ا

 بزاره بره  باهاش حرف میزنم  

 تیام:ولش کن تینا منم دارم فراموش میکنم وقتی نمیخاد  زورنیست که

 تیام

 تیام:جان تیام

میخام برم ازاین شهر میخام برم جای دور همه اتفاقارو فراموش کنم    

 باید برم یه جای دور میخام درس بخونم
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خون تواگه بری مامان اینا چی بعد این اتفاق تیام:نه تینا همین جا ب

 بازمیخای ناراحتشون کنی

تیام اون موقع فکرمیکردن مردم اما االن زنده ام میخام یکم حالم بهترشه   

االن نمیرم یکم برم کافی شاپ خیلی وقته نیستیم بچه ها هم نگفتن حاال 

ا بقیه حرف تینا نیست ماکارو راه بندازیم اما بعدش درمورد درس واینا ب

 میزنم

 تیام:هیچ کس دستش به کارنمیرفت

بابا ایناهم گفتن نمیخادبازکنین هیچ کس بدون تونمیتونست بریم تو االن 

 مامان اینا نگران میشن 

 تینا:ستاره هم تواتاقش بود غریبی میکرد باید یکم ازاین حال درش بیارم

 رفتیم  تو گوشیمو برداشتم زنگ زدم فاطمه

م سررفته پاشو به مری هم خبربده بریم بیرون من االن الو فاطی حوصل

 حاظرمیشم منتظرم بای 

 خخ نذاشتم حرف بزنه

 رفتم اتاق پیش ستاره 

 تینا:ستاره پاشو حاظرشیم بریم بیرون میخام بهت خوش بگذره

رفتم اتاقم یه مانتو قرمزکوتاه پوشیدم با شلواردم پا  ،یه کفش پاشنه 

رم کردم موهامو ریختم دورم یه آرایش بلندپوشیدم یه  شال مشکی س

 معمولی کردم ازاتاق امدم بیرون با یه جیگر روبه رو شدم
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به به ستاره خانوم چه کردی منو دیوونه خودت کردی جیگر برای کی  

 تیپ زدی خوشگل کردی کلک 

 ستاره:دیوونه  کجا خوشگل شدم 

 تینا:ماه شدی 

 و اوه اینو ببین کلک رفتیم پایین دیدم تیام زیرچشی نگاه میکنه ستار

 رفتم پیشش یه ویشگون گرفتم ازدستش  

 گفتم:خوردی ستاررو دوبار مچتو گرفتم یادت باشه پسره بز

 تیام:عه بزم خودتی

داشتیم جروبحث میکردیم ستاره امد دستمو گرفت بیا بریم  تینا همش 

 دعوا میکنین باهم.

 با مامان اینا خداحافظی کردم   نشستیم توماشین 

من و ستاره عقب نشستیم تا امدیم  حرکت کنیم دیدم تیام اومد کنارم 

 نشست 

 تینا:وا توکجا چرا نشستی اینجا

 تیام:منم باهاتون میام

 تینا:پیاده شو بابا این همه دخترتو دیگه کجا

 تیام:منم میام حرف نباشه مرمر برو

 رفت بهشمریم چش غره 
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 تینا:درگوشش گفتم بخاطرکی اومدی کلک

 تیام داشت میخندید پسره چلغوز

 تیام وای کی عمه میشم اخ جون

 تیام: دختره خل زن نگرفتم تومیگی کی عمه میشم 

 تینا:زود بگیر دیگه میخام عمه بشم 

 تیام:باشه صبرکن خبرشوبهت میدم

 اتینا:من که میدونم دلت گیرکرده ولی کاروانسراس دلت

 تیام:کی گفته  

 من میدونم دیگه ازقیافت مشخصه خیلی تابلویی

 تیام:اصلن هم اینجوری نیست

 تینا:باشه ولی میدونم که

دستمو بردم جلو صداآهنگو بردم باال همه باهم داشتیم میخوندیم صداماها 

 بیشترازضبط بود خخ

 تیام:بابا صدا روقطع کنین خودتون بخونید دیگه چرا ضبط روشن کردین

 همه خندیدیم

 میخایم بریم شهربازی.ازماشین پیاده شدیم

 رفتیم بلیط ترن گرفتیم من نشستم تیام بغلم
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مریم وفاطی بغل هم اما ستاره تک افتاده بود میخاستم پیشش بشینم اما تا  

ستاره بیادپیشم بشینه یه پسره امدکنارم نشست تیام بلندش کرد خودش 

 خداروشکر جلوم نشسته بودپیشم نشست نذاشت جامو عوض کنم اما 

حرکت کرد همه جیغ میکشیدیم تیام بز داشت مارونگاه میکرد مثال 

میخاست بگه من نمیترسم رنگو روش  سفید شده بود ترن وایسادهمه 

 پیاده شدیم گفتیم آخ چقدحال داد 

 تیام:ترسوها حال داد  ازترستون جیغ میکشیدین   

واال تو ترسیده بودی  ازقیافت مشخص تینا:نخیر جیغ براهیجانمون بود  

 بود

 تیام:کی من چرا دروغ میگی من اصلن نمیترسم

تینا:باشه،بچه ها بریم کشتی سوارشیم ترسو توقیافه تیام دیدم اما 

 پروتراز این حرفا بود

رفتیم سمتش سوارشدیم نشستیم روصندلی حرکت کرد همه جیغ 

ت میزدیم میومد پایین جیغ میکشیدیم تیام فک کنم مرد میرفت باال همه دس

 میکشیدیم خیلی حال میداد .

ستاره چشاشو بسته بود داشت صلوات میفرست مریم داشت فش میداد به  

هممون حتی به اون یارو که پایین بود  تنظیم میکرد دستگاه رو همه 

 داشتن میخندیدن  امدیم پایین دیدم بچه ها همه آب قندالزمن خخخ 

ن چرا سوارمیشین ترسوها بگین میترسیم تینا:آخه جربزشو نداری

 حالمون بدمیشه دیگه این چه مشکلی داره اخه
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 بچه ها انقد پروبودن کم نمی اوردن بازم میگفتن سوارشیم

رفتیم ماشین  سوارشدیم . نشستم توماشین ستاره هم کنارمن ،تیام تنها 

 نشسته بود،مری،فاطی هم جدا

هم به من میزدن خیلی جالب بود  گازمیدادم ازقصدمیزدم به یکیشون اونا

یبار مریم حواسش نبود داشت با فاطمه کل کل میکرد ازپشت چنان زدم 

بهش رفت باال اومد پایین اخه کمربندم نبسته بود  صدا خانومه امدگفت 

 بااخم:

 خانوم  کمربندتونوببنیدین 

مریم یه چشم غره رفت دوباره ادامه دادیم امدیم بیرون همه چیو 

م خیلی کیف داده بود به حساب تیام رفتیم  رستوران هممون سوارشدی

 فست فود سفارش دادیم

داشتیم میخوردیم همش تیامو زیرنظرداشتم میدیدم چقد ستاره رو نگاه  

 میکنه باید بپرسم ازش خیلی تابلوعه کلک

تیام رفت پولو حساب کرد سوارماشین شدیم  مریم همه رو رسوند رفتیم 

 یر گفتیم رفتیم تو اتاقخونه به تیام شب بخ

 تینا:خیلی خوش گذشت ستاره نه 

ستاره:آره خیلی واقعا امروز بهم خوش گذشت دوستای خوبی داری دیگه  

 احساس بدی ندارم

تینا:خواهری همچی یادت میاد با بچه ها غریبی نکن باخانوادمم همینطور 

توقبال انقد اومدی اینجا که عادی بود برات حتی با تیام هم شوخی  
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میکردی اما یه مدتی گمت کردم خداروشکر   االن پیدات کردم من تو انقد 

 خوب بودیم همه حسودیشون میشد بخاب گلم فردا کلی کارداریم

 ستاره: مرسی باشه  شب بخیر تینا جونم

 تینا:شب بخیر عزیزم

انقد فضولیم گل کرده بود البته)کنجکاویم(خخخ  رفتم اتاق تیام بدون 

 اینکه دربزنم 

 ام:هزاربار گفتم دربزن شاید لخت بودمتی

 تینا:فداسرم بابا داداشمی 

 تیام چشم غره رفت گفت:چیکارداری 

تینا:بگو چرا ستاره رو اونجورنگاه میکنی انقد تابلوعه بچه ها هم 

 فهمیدن

 تیام:وای ستاره هم فهمید

 تینا:فک نکنم اوال ستاره نه یه خانوم هم بهش وصل کن دوما بگوچته

پاشد رفت دم پنجره گفت:ببین تینا یه حسی دارم جوری که با زینب تیام 

نداشتم االن که دارم فک میکنم  عاشق زینب نبودم یعنی فکرمیکردم  

هستم اما نه نمیدونم چه حسیه اما تا کنارشم آرومم  پیشش نیستم  

دلتنگشم فکرم پیششه اینکه تورستوران وقتی پسره اونجورنگاه کرد 

 بجوم نمیدونم چمهمیخاستم خرخرشو 

 با لبخند نگاش کردم
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 تینا:عاشق شدی داداشم  مطمنم عشقه

 تیام:نه

تینا:آره تیام فقط االن نبایدبهش بگی باید بزاری حالش میزون شه 

 میدونی که درجریانی بعدابگو 

تیام:باشه تیناجونم مرسی که هستی بروبخاب که خسته ای فردا باید زود  

 خانوممم باشاپاشی راستی مراقب 

 تینا:خیلی پرویی شب بخیر

رفتم اتاقم درازکشیدم داشتم فکرمیکردم اخه پسرپرو میگم عاشق شدی  

میگه نه بعدمیگه مواظب خانومم باش آخ ادم چقدمیتونه پروباشه برای 

زینب هم دارم اگه داداشمو نمیخاست غلط کرد باهاش حرف میزد همه 

 ه.میدونستن باید بفهمم چرا سرکارگذاشت

(بود زودحاظرشدم ستاره هم 7:30خابم برد صبح پاشدم ساعت ) 

 صداکردم تا حاظرشه  

 زنگ زدم پچه ها تا بیان خیلی وقته کافی شاپ بستس خیلی بدشده اینجور

من و ستاره رفتیم پایین تندتند صبحانمونو سرپایی خوردیم سوارماشین 

ا امدن سالم و  شدیم تامیتونستم گازدادم رفتم تودیدم بچه ها زودترازم

 روبوسی  کردیم  هرکی نشست سرجاش ستاره هم کنارمن بود

 ستاره:تینا چقد قشنگه  اینجا کارتون عالیه 

 تینا:ممنون عزیزم دعا کن کارمون دوباره بگیره خیلی وقته نبودیم
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 ستاره:انشاهلل میگیره

 کارامروزمون خیلی عالی بود..  

 به ستاره گفتم پایه شیطنت هستی 

 خنده گفت :آره هستم ستاره با

یه سوسک پالستیکی برداشتم مریم خیلی میترسید. رفتم آشپزخونه گفتم:  

 مریم امروز یه کیک خوشمزه درس کن برام  که هوس کردم

 مریم:باشه عزیزم

تا مریم سرش به کارش گرم شد سوسک جلوپاش انداختم تارفتم نشستم  

ه میپرید باال  صدای جیغ مریم بلند شد وای سوسک وای یکی اینو بکش

 وپایین همه داشتن میخندیدن.

 مریم:زهرمار بیشعورا سکته کردم 

یه لحظه دیدم مریم زیرپاشو داره نگاه میکنه فهمیدم که متوجه شده 

 پالستیکیه

یه جوری همه مارونگاه  میکرد انگارقتلی چیزی اتفاق افتاده ماهم 

ید خیلی انگارنه انگار چیزی شده خودمونو مشغول کردیم مریم هم د

 پروتشریف داریم یه چشم غره به  هممون رفت  وکارشو انجام داد

 نشسته بودیم مریم برامون کیک اورد فاطی هم چایی. 

آخ چسبید حسابی گشنم بود انقد خورده بودم دیگه نمیتونستم ازجام 

 تکون بخورم همه با تعجب نگام میکردن
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 گفتم:چیه خوشگل ندیدین خب گشنمه بیشعورا

 کارامون داشتم حساب کتاب میکردم رفتیم سر

حس کردم یه چیزی زیرپام تکون میخوره خیلی ترسیده بودم خاستم جیغ 

 بکشم 

 که ستاره گفت:عادی باش نترس کار فاطمه و مریمه

 گفتم چی هست  

 میترسیدم سرمو بیارم پایین

 ستاره:موش

 چی موششششش  

کاره تو بوده فقط ستاره:نترس بابا الکیه فک کنم فهمیده ان سوسکه 

 نمیدونم ازکجا اوردن به این سرعت

تونمیشناسی اینارو همچی آماده دارن دیوونه ها دارم براشون میدونم 

کارفاطیه چون دیده این بالروسرمریم اوردم بهش گفته اینکاروکنه وگرنه 

 مریم که بلدنیست و عقل نداره که

 ستاره:خخخخ شماها دیگه کی هستین 

ی عالی شده بود کم کم یه چیزایی ازقبل یادش امده بود روحیه ستاره خیل

 دکتر برده بودمش گفت خیلی عالیه اینجورپیش بره همچیو به یادمیاره.

 امروز خیلی روز خوبی بود به سه دلیل
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 یکی اینکه ستاره کنارم بود

بعدیش اینه گه فهمیدم تیام ستاره رودوست داره خیلی خوشحال شدم  

 ب میشناسمش کی بهترازاین چون ستاره خواهرمه خو

وسومیش اینکه بعداین همه مدت امدم اینجا دلم تنگ شده بود برا کافی  

 شاپ بچه ها دورهم بودن خیلی روزخوبی بود 

 ....................................................... 

فردا اگه گفتین چه روزه ای یه روز خیلی مهم اما نمیدونم کسی یادشه یا  

 نمیدونمنه 

دروبستیم رفتیم  خونه باهزارفکر خابم برد صبح پاشدم  به 

 امروزفکرکردم خیلی روزمهمی برام بود.  انقدخوشحال بودم که نگو... 

رفتم پایین سالم کردم نشستم صبحانه خوردن اما هنوز هیچ کس  تبریک  

 نگفت بهم اخه امروز تولدمه خیلی ذوق وشوق دارم

م بیرون بگردیم خیلی ناراحت بودم اخه یعنی مریم زنگ  زدگفت بیا بری

 هیچ کس یادش نبوده تولدمنو

 یعنی براشون مهم نیستم

حاظرشدم یه تیپ خیلی خوب زدم درسته همشون نامردن اما بخاطردل 

 خودم  لباس خوشگل پوشیدم یه آرایش غلیظ میکنم.

 سوارماشینم شدم اخه  نمیدونم چرا خودشون نیومدن 

 یا ما اینجا نشستیمآدرس دادن گفتن ب
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گازدادم به سمت سفرخانه ماشینو پارک کردم. رفتم تو تا دروبازکردم 

باالسرم بادکنک ترکید یه عالمه کاغذ رنگی ریخته شد روسرم چشامو  

 بسته بودم باز کردم چشممو دیدم همه دست میزنن دارن شعرمیخونن.

 ه باشی   سال زند100تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعارو فوت کن که 

وای خیلی خوشحال شده بودم چه اشتباه درموردشون فکرمیکردم رفتم  

 همشون بوس کردم البته دخترارو ازشون تشکرکردم . 

 کیک و باچایی خوردیم حسابی خوشمزه بود دستشون دردنکنه

 نوبت کادوها بود یکی یکی بازکردم. 

 مریم.یه گردبند خوشگل به اسم تینا برام خریده بود.

 دکالن همون بویی که خیلی دوستش داشتم  فاطمه:ا

ستاره: یه دستنبد که روش نوشته بود خدا با یه پیراهنی که قبال من خیلی  

 ازش خوشم امده بود  رفته اونوخریده

 محمد:یه عینک برام خریده بود

 حسین: کیف پول  

تیام :وسیله آرایش خریده بود برام وای  یه عالمه ازهمه رنگ همچی  

 میدونست دوست دارم میخام عاشقشم خریده بود 

 اما امیر:سرویس طال خریده بود که همه تعجب نگاه میکردن
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ازهمشون تشکرکردم خیلی خوبی بود حسابی بهم خوش گذشت ازشون  

معذرت خواستم که فکر میکردم نامردن یادشون نیست اونام گفتن مگ 

 . میشه یادمون بره یه   روز به یادموندنی شده بود خدایا شکرت

رفتیم سوارماشینامون شدیم  قرارشد بریم پارک یکم بشینیم حرف بزنیم 

 بچه ها خیلی مشکوک بودن  هرچی پرسیدم چیشده نمیگفتن .

نشستم روتاپ  تیام هلم میداد سرسره سوارشدیم الکلنگ همچی  

سوارشدیم که دیدم بچه ها گفتن بریم خونه عجیب بود کارشون تا 

 االن میگن بریم.چنددقیقه پیش میگفتن نریم 

چیزی نگفتم رسیدم خونه ماشینووپارک کردم حتما یه چیزی شده چون  

همیشه به بچه ها میگم بیاین خونمون بزورمیان  االن  بدون اینکه من 

 حرفی بزنم پاشدن امدن خیلی عجیبه.

هرچی توکیفم گشتم کلیدمو پیدانکردم وا کجاگذاشتمش مجبورشدم زنگ 

میرفتم بچه ها پشتم. تا درخونه روبازکردم برفه بزنم دربازشد من جلوجلو

 شادی ریختن روسرم وای خدای من اینجاروببین.

همه فامیل امدن  . خونه تزئیین شده یه کیک دوطبقه رومیز کادوهام 

کنارش  گذاشتن همچی عالی بود داشتم میمردم انقدخوشحال بودم پریدم 

 بغل مامانم.

 مامان مرسی عاشقتم

 ر بچه ها س من کاری نکردم عزیزدلممامان:دخترم کا
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رفتم پیش بچه ها گفتم:واقعا مرسی خیلی توزحمت افتادین خدایا باورم 

 نمیشه

 مریم:کاری نکردیم عزیزم همش پیشنهادامیربود مافقط کمک کردیم

 یه نگاه به امیرکردم گفتم:خیلی ممنونم همه حرفامو باچشام بهش گفتم

 کن که برقصیم  فاطمه:بروروصندلی بشین کیک وفوت 

رفتم نشستم پشت میز شماردن من کیک فوت کردم وبریدم مامان کیک و 

 برد تا تقسیم کنن .

فاطی آهنگ  دونه دونه گذاشت صداشو برد باال. دست منو مریم وگرفت 

 برد وسط سه نفری شروع کردیم رقصیدن

 مریم رقص عربیش عالی بود بی نظیره

 فاطمه رقص خارجیش عالی بود

 چون همچیم بیسته همه رقصا رو بلدبودم کالس رقص هم رفتم   منم که 

 همه چشاشون به ماسه تا بود 

 آهنگ تموم شد  

 ماسه تا یه رقص رو باآهنگ  سامی بیگی هماهنگیم عین هم 

 خیلی دوسش دارم 

فاطی امد گفت بچه ها حاظرین رقصمونو اجرا کنیم هردوقبول کردیم اخه 

 کسی ندیده بود
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 آهنگو زیادکردم

 رفتیم وسط.

)تودلم همیشه هستی پیش روم مگه  نباشی  عاشقت که میشه باشم   

آرزوم که میشه باشی  دوری و ازم جدایی  ولی کنج دل یه جایی داری  

مثل نبضی تووجودم که میزنی وبیصدایی شبا وقتی توتنهایی پریشونه 

سراغتو میگیره این دله دیوونه جواب خستگی هام تویی درمونم خودت 

 نیستی  هنوزم ازتو میخونم( که

 دستمو گذاشتم روقلبم میخوندم

 عاشقت مگ میشه باشم  

 آرزوم که میشه باشی 

 دستامونو ازهم دورکردیم

زمزمه کردم دوری وازم جدایی عین هم میرقصیدیم همه داشتن با تحسین  

 نگامون میکردن   

 رفتم جلو مریم  دورش میچرخیدم فاطی  دستمو گرفت دودور چرخیدم 

 با دستامون قلب درس کردیم روبروهمه گرفتیم

 همه دست زدن وجیغ میکشیدین سه تایی دستامونو گرفتیم تعظیم کردیم.

روخودم حس میکردم سرمو اوردم باال امیر داشت با سنگینی نگاهی 

نگاه تحسینی نگام میکرد سرمو انداختم پایین نشستم روصندلی . امروز 

 سالم شد  23دیگه 
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 مریم:نوبت کادوهاست  

 مامانم:یه انگشتر خوشگل برام خریده بود

 بابای مهربونم همون باغی که قبال گفته بود میخاددبرام بخره خریده

 فامیال یه چی خریدن،روسری،لباس،کفش همچیهرکدوم از

 ستاره امد یه چی دستم داد گفت بازش کن

 ستاره تو که کادوتو دادی

 ستاره:این فرق داره بازش کن

بازش کردم واوووو یه تابلو زیبا بود عکسو منو کشیده بود یادم رفته 

 بود بگم ستاره قبال کالسشو رفته

 ونموای ستاره عالیه توکی اینوکشیدی ممن

 ستاره:قابل تو نداره خوشگلم 

بهترین شب زندیگم شد اون از روزش اینم االن وای امروزبهترین روزم 

 بود خداخانوادمو دوستامو برام نگه داره

 همه رفتن خونشون .

 من وفاطمه،مریم،ستاره خونه رو تمیز کردیم

با بچه ها  خداحافظی کردم تشکر کردم ازشون رفتن خونه ستا ره هم  

 خابه.رفت ب

 منم رفتم روتختم داشتم به امرور فکرمیکردم.
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همش کارای امیرتوذهنم بود نمیدونستم چیکار باید بکنم باید یه تصمیمی 

 بگیرم این جورنمیشه باید باستاره حرف بزنم ببینم  اون چی میگه 

 رفتم اتاق ستاره درزدم تق تق

 ستاره بیداری

 ستاره:آره عزیزم بیا تو

 کارمهم دارم میشه بیام توستاره یه 

 ستاره:آره عزیزم بشین بگو 

 نشستم روتخت . 

ستاره توجریان امیرو میدونی من جوابمو بهش دادم اما چیکارکنم دست 

ازسرمن برداره کاراشو امروز دیدی  یه موقع هایی پیام میده بخدا 

ازدستش خسته شدم ستاره من به تنها کسی که فکر نمیکنم امیره باید 

هش بفهمونم بابا نمیخام زورنیس که میخاد بااین کاریه جوری چجور ب

 دلمو به دست بیاره جوابمو عوض کنم اما وقتی نمیخام بایدچیکارکنم

ستاره:ببین عزیزم بروباهاش حرف بزن تنها همه حرفاتو بگو مطمنن 

قبول میکنه اگه نکرد من به طور جدی باهاش حرف میزنم ببینم حرف 

 میخایحسابش چیه وقتی تون

بخدا ستاره ابروم همجا رفته بچه ها فکر میکنن دوسش دارم اذیتم 

میکنن همش یا بخدا امروز کادوشو دیدی  قیافه تیام ندیدی که چجورنگاه  

میکرد همه هنگ بودن اینکارا چه معنی میده ابرومو برده بخدا تا میشینم 

رندارن تا پامیشم بچه ها میگن عشقت امده مسخرم میکنن دیگه ازدلم خب
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اونا فکر میکنن من باحرفاشون خوشحال میشم اما نمیدونن باعث عذاب 

 منن وناراحتی من چیکارکنم

ستاره:همین که من گفتمو انجام بده فقط هروقت میری پیشش بهم بگو   

 برو باهاش حرف بزنن دیدی قانع نشد من میرم باهاش حرف میزنم

 تم بخابم شبت بخیرمرسی خواهری بخاب ببخش اذیتت کردم بخدا نتونس

 ستاره:میدونم عزیزم شبت بخیر اصلن بهش فکرنکن بگیر راحت بخاب 

 باشه بوس

رفتم تو اتاقم روتختم خابیدم  صبح پاشدم اولین کاری که کردم زنگ زدم  

 به امیر

الو سالم امیر من بایدببینمت یه کار مهمی باهات دارم رستوران اطلس 

 میبنمت بای 12ساعت 

 اززبان امیر:

وای چقد خوشحال شدم صداش بهم آرامش میده یعنی چیکارم داره شاید  

میخاد بیاد جواب مثبت بهم بده حتما پشیمون شده که جواب رد داده برم 

 یه تیپ خوشگل بزنم که خوشش بیاد.

 12تینا:ستاره زنگ زدم قرارمون ساعت 

 ستاره: باشه عزیزم نگران  هیچی نباش

یاربرداشتم همینجور گازمیزدم میخوردم رفتم آشپزخونه  ازیخچال یه خ

 رفتم باال لباس پوشیدم به خودمم نرسیدم که یه وقت فکر نکنه خبریه
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 سوارماشین شدم 

جلورستوران نگه داشتم پیاده شدم ماشینمو پارک کردم رفتم تونشستم  

 روصندلی ساعتو نگاه کردم  

 ( بود چقد زودرسیدم11:45ساعت)

تا امیربیاد طول میکشه منم گشنم بود یه پیتزا سفارش دادم منتظرشدم تا 

 بیارن.

 داشتم با ستاره پیام میدادم.

 بخورم +ستاره نه هنوز نیومده نشستم غذاموبیارن

 ستاره:دخترتورفتی بخوری اونجا یاحرف بزنی 

+خب هنوزنیومده بعدشم گشنم بود گفتم تا بیاد بخورم انرژی داشته باشم  

 حرف بزنم

ستاره:آها که اینطور خانومه انرژی من برم پیش مامانت یکم کمک کنم  

 کارنداری خبربده بهم تی تی 

ام یاد گرفتی تی تی   +اوال افرین برو دوما باشه خبرمیدم بهت سوما تو

 صدام میکنی بدم میاد غذامو اوردن بای  

 بفرماییدخانوم-

 +مرسی آقا 

 نوش جونتون-
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نشستم خوردم به به عجب کشی میاد المصب وای نوشابه بخورم آخیش 

( بود نکنه  12:20جیگرم حال امد خوردم تموم شد ساعتو نگاه کردم)

 نمیاد سرکارم گذاشته عجبا 

 یهو صدای دینگ دینگ دراومد  دربازشد دیدم اومد تو

 +سالم

 سالم ببخشید معطل شدی خیلی وقته اینجایی-

 عیب نداره چی میخوری بگم بیارن+خیلی وقت که آره 

 چیزی نمیخورم سیرم کارم داشتی -

 +آره میخام راجب اون موضوع حرف بزنم تو شمال یادته

 آره میشنوم -

+ببین امیر خواهش میکنم ازمن ناراحت نشو من و تو بدرد هم نمیخوریم 

تو پسرخوبی هستی اما من نمیخام فعال ازدواج کنم اصلن به ازدواج 

تو با این کارات ابروی منو بردی  داداشم شک کرده مادرم  فکرنمیکنم 

همش غرمیزنه میگه بینتون چیه با اون کارایی که شما کردی دوستام  

همه مسخرم میکنن امیر وقتی نمیخام وقتی جوابتو دادم  اینکارا چه  

 معنی میده.

 تینا نمیخوای بیشتر فکر کنی -

باالنگه دارم با کارا و +نه فکر کردم که اینجام بخدا سرمو نمیتونم 

رفتارای تو همه شک کردن به من همه فک میکنن من وتو باهمیم 
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دوستای من تا تومیای میگن عشقت امد کدوم عشق هیچ کس ازدلم  

خبرنداره تا این حرفارو میزنن فکرمیکنن من خوشحال میشم اما نمیدونن 

م باعث ناراحتی منن تنها کسی که میدونه ستارس ازت خواهش میکن

برودنبال زندگیت ببخش ناراحتت کردم خوشبخت بشی بهترازمن هم هس 

 نمیدونم ازچی من خوشت امده اخه) خخخ( حالل کن بای 

این حرفات بود من فکر میکردم جوابت عوض شده راست میگی کارام  -

 بدبود توام خوشبخت بشی عزیزم 

روی  رفتم بیرون سوارماشین شدم گازدادم تا خونه وای خدا یکم زیاده 

 کردم انگار

 اززبان امیر:

 چی فکرمیکردم چیشد

گازدادم به سمت کوه میخاستم برم باالی کوه دادبزنم خداروصدا کنم بگم  

 چرا.

رسیدم ماشینو گذاشتم پایین رفتم  باال دیدم خلوته دادزدم خداااا چرامن  

چی میشد دوستم داشت چرا همش من باید عذاب بکشمم. نشستم زمین  

هزاردردداشتم اینم االن عشق هم بهمون نیومده بدبختم  اون ازقبلنا 

 چقدخداااااااااا چرا دوستم نداری برا چی نگام نمیکنی . 

 اززبان تینا:

 رسیدم خونه دروبازکردم  رفتم تو سالم مامان
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مامان:سالم دخترخوشگلم برو پیش ستاره امرور خیلی خسته شد همش  

 کمک من  بود یادبگیردختر بزرگ کردم مثال

وا مامان همیشه بقیه رو بکوب توسرم خیلی هم دلتون بخدا دختربه این 

 خوشگلی خانومی کاری واال تو هیج جا نیست تکم من 

 .مامان:خودتو چقد تحویل میگری مادر

 ایششش، رفتم باال دراتاق ستاره روباز کردم نشستم روتخت.

 ستاره خاب بود:

 سیتی پاشو  

 ستاره:سالم امدی 

 توراهم+نه 

 بامزه تعریف کن ببینم چیشد-

 همچیو به ستاره گفتم موبه مو

 +ستاره زیاده روی کردم نه

نه بنظرم خوب کردی اون باید میفهمید نمیخای  حاال هم نگران نباش -

 برویکم استراحت کن

توتختم نشسته بودم یه فکری به ذهنم رسیده بود دلم هوای استخرو کرده  

ادم راحت باشه من یکی ازدوستای باشگام   بود اما استخر توخونه که

خونشون دارن بیشترمیرم اونجا بهتره زنگ بزنم اگه هست بابچه ها بریم 

 اونجا
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 +الوسالم ساراخوبی خونه ای 

 سالم طوطی من اره خونه ام نکنه هوس استخر کردی باز-

 +اوال طوطی عمته بز دوما آره هستی بیایم

 نداری بیا عزیزم منتظرم کاری -

+فعال بای تق قطع کردم نمیدونم چرا اینجوربودم نمیزارم طرف حرف  

 بزنه قطع میکنم)یه نوعه کرمه(

 رفتم اتاق سیتی جون

 تق تق

بدون این که بزارم جواب بده رفتم تو سیتی جون حاظرشو بریم استخر 

 منم برم حاظرشم

 نذاشتم بدبخت حرف بزنه)عادته دیگه به بزرگی خودتون ببخشین(

ه مری و فاطی هم گفتم بیشعورا پایه ان بیکاران دیگه محتاجن به من   ب

 یروز نباشم بی من میمیرن درجریانین که

حاظرشدم تیپ خوشگل زدم البته بگما خودم خوشگلم دیگه چشمم  

 نزنین)مدیونین فکرکنین خودشیفته ام(

سوارماشین شدم ستاره جلونشست رفتم  دنبال مرمر وفاطی اونام نشستن 

 فتم سمت نیاورانر

 خونه اش انقدقشنگ بود من خیلی دوسش دارم
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 رسیدیم زنگ زدم اومد دروبازکرد

 سارا:سالم بیاین تو

 همه باهاش دست  دادیم وروبوسی کردیم

 برامون شربت اورد جیگرم حال امد ازبس هواگرم بود چسبید

رفتیم لباسامونو عوض کردیم راه افتادم به سمت استخر خوبیش این بود 

 راحت گوشیمونو میبریم عکس میگیریم)خخ(

 یه حالی میده

 پریدیم یکی یکی توآب

 من شنام خوب بود البته هممون بلدبودیم فقط مریم کمتر

 خابیدم روآب براخودم سوت میزدم آوازمیخوندم

توآب داشتیم میرقصیدیم  گوشی هم دستم داشتم فیلم میگرفتم اگه میافتاد 

 دختره خنگ واجبه. کیه که گوش کنهبدبخت میشدم وای آخه بگو 

ازآب امدم بیرون پایه گوشیمو گذاشتم روسکو گوشیمم گذاشتم روش 

امدم روفیلم دکمه روزدم اومدم توآب تا میتونستیم بازی کردیم رقصیدیم  

همو زدیم دراخر جلو دوربین زبونامونودراوردیم وبابای کردیم امدیم 

 بیرون حسابی دیوونه بازیامون چسبیدا

خودمونو خشک کردیم لباسامونو پوشیدیم سارا گفت بریم باال یه چایی 

 بخوریم گرممون شه ازآب امدیم بیرون سرما نخوریم

 یه چایی دبش زدیم بربدن
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 ستاره خیلی حال میکردا انقدمیخندید بهمون.

 فکر کنم باخودش میگفت اینا دیوونه ان با چه کسایی دوستم 

گلی اصن پیدانمیشه تودنیا یکی هست  )خیلی دلشون بخاد همچین دختر 

 اونم منم(

 صدای درونم:چراتوخودشیفته ای چرا آدم نمیشی 

+لطفا توحرف نزن اوال حقیقته دوما هروقت توآدم شدی بیا حرف بزن   

 بچه پرو ایشششش دیگه محلش ندادم

 رفتیم سمت خونه ها.

 +بچه خوش گذشت

 همه باصدای بلند گفتن :بله-

 +زنجیره منو بافتی

 بله-

 +پشت کوه انداختی 

 بله-

 +باباامده

 چی چی اورده-

 +نخودو کشمیش

 با صدای چی -
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 +بز

 بع بع بع-

 +الحق بهتون میاد

 همه گفتن خیلی بیشعوری -

 بچه ها رورسوندم من و ستاره هم رفتیم باال تواتاقامون.

دیدم گوشیم داره زنگ میخوره ازچیزی که دیدم خندم گرفت. تیام بود آخه 

 چقدراهش دور بود که زنگ میزنهمگه 

+بله تیام راه خیلی دوره که زنگ میزنی میخای تاکسی بگیر زود  

 برسی)خخ( 

 تینا بیا اتاقم کارت دارم-

 +باشه امدم

 درزدم رفتم تو

 +بفرما امدم چیکارم داری

تینا دیگه نمیتونم  من باید بدونم اونم دوستم داره یا نه  بخداخسته شدم -

 توفکرشم میشه بهش بگی جواب بگیری ازش  بهم بگی. همش 

 +چرا من بگم خودت بگو

من روم نمیشه  بعدشم تودختری دوستشی خواهرش حساب میشی حرف  -

 همو میفهمین خواهش میکنم تینا
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 +باشه یکم وقت بده باهاش حرف میزنم

 مرسی خواهری جبران میکنم-

 +خیالت راحت تیام جونم فعال

 اره  داداشمدلم براش سوخت بیچ

 اما اولین کاری که باید بکنم اینه برم پیش زینب باهاش حرف دارم

مانتومشکیمو پوشیدم یه آرایش دخترونه کردم شال آبی سرم کردم رفتم  

 پایین مامان خونه نبود سوارماشین شدم

 به سمت خونه خاله  گازدادم . تارسیدم ماشینو پارک کردم زنگ درو زدم

 کیه-

 ن زینب+منم تینا بازک

 بیا تو-

رفتم تو نشستم رومبل کسی نبود خونه زینب چایی اورد برام گفت:ازاین 

 ورا خوش آمدین

+برا چایی وخوش وبش  این حرفا نیومدم ازت سوال دارم جواب درست 

میخام.  براچی گفتی تیامو نمیخای برای چی  این همه مدت سرکارش  

ردیگه قبول داشتم اما  گذاشتی ها توخجالت نمیکشی زینب من تورو یه جو

 االن فقط میتونم بگم متاسفم

 چی برا خودت میگی تومیدونی جریان چیه نامرد من دوسش دارم تیامو-
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 +هه دوسش داری  ولش کردی عجیبه خنده داره 

 لعنتی سعید امده -

 +چی ،زینب داشت گریه میکرد

چندوقت پیش سعید گفت اگه باهاش ازدواج نکنم تیامو میکشه گفت  -

 ختم میکنه تینا من نمیخام بالیی سرتیام بیاد مجبورشدم کناربکشم بدب

)سعید یه پسره بود قبال زینب باهاش دوست بود پسره روانی بود زینبو 

تهدید میکرد یه موقع ها میزدش هرچی میگفت  باید این میگفت چشم  

وگرنه اذیتش میکرد به کل دیوونه بود هروقتم خاست تموم کنه پسره 

تو میبرم زینب ازترسش هیچ کارنمیکرد تا من رفتم جلو میگفت ابرو

خودمو وکیل معرفی کردم گفتم اگه بیادسمتش کارش به دادگاه 

اینجورجاها میرسه ترسید رفت اما اخرین روز زینب و تهدید کرد گفت 

 میاد سراغش(

+واقعا که زینب تو بجا اینکه بترسی کناربکشی میومدی به تیام میگفتی   

 میکرد. با این کارت همچیو خراب کردی اون یه فکری

تینا میترسیدم نمیخاستم اتفاقی براش بیافته گفتم اگه بهش بگم عصبی  -

 میشه ول کن تینا برو بزار زندگیشو کنه همچی بین ماتموم شده

+آره اتفاقا میخاد زندگیشو کنه چندروز دیگه کارت عروسیشو میارم  

بدم امد چون میتونستی درست  برات خانوم بدکردی حتی باکارت منم ازت 

 تصمیمم بگیری  اما همچیو خراب کردی منتظر باش 

 وقتی ازدرمیرفتم بیرون داشت گریه میکرد.
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سوارماشین شدم خیلی ناراحت بودم تند باهاش برخوردکردم اما حقش  

بود من جریان ومیدونستم بجا اینکه بگه باهم کمک کنیم تیامو ول کرد 

 ازدواج کنه.بره با اون روانی 

 رفتم پارک  الله نشستم زنگ زدم ستاره

 +الوستاره بیا پارک الله نشستم میخام ببینمت

 خب دیوونه بیا خونه-

 +نه خونه نمیشه بیا اینجا میبنمت بای 

 ده دقیقه گذشت دیدم ستاره امد  

 سالم چرا اینجا قرارگذاشتی چیزی شده-

 کن جوابتو بگو باشه +ببین ستاره میخام یه چیزی  بهت بگم  درس فکر

 باشه بگو دیگه سکتم دادی -

 +چحور بگم ببین چندوقتی هست تیام دلش گیر کرده پیش یه دختر

 دیدم ستاره قیافش چپ شد نکنه اونم بهش عالقه داره

+داشتم میگفتم همش میاد میگه برو باهاش حرف بزن داداشم هوله 

حرف بزنم اما   خیلی دوسش داره انقد اصرار کرد تا راضی بشم که برم

 ستاره نمیدونم چیکارکنم بنظرت

ستاره با یه ناراحتی خاصی گفت:برو باهاش حرف بزن نظرشو بپرس 

 انشاهلل خوشبخت بشه
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 +اخه ستاره من باهاش حرف زدم 

 کی باهاش حرف زدی-

 +امروز ولی جوابمو نداد

 آها میده نگران نباش-

+پس کی قراره منو خواهرشوهر کنه دلش طاقت میاره دیربشه زن 

 داداشم 

 چقد هولین بزارین فکر کنه -

)دیگه فهمیده بودم که عالقه داره به تیام معلومه ناراحت شده فکر کرده  

 برا کسی دیگه میگم(

 +ستاره جوابم چیشد

 جواب چی-

 +جواب خواستگاری دیگه منتظرم خانوم عاشق

 چی میگی تینا -

+عزیزم کسی که تیام عاشقشه تویی امروز اومدم باتو حرف بزنم جواب 

 بگیرم 

 وای خدای من -

 +عروسو ببین چه هوله خاک برسرت ستاره یه حیای چیزی    
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اخه تینا من تیامو دوست دارم ازقبلم یادم امده  همچیو من قبال هم -

تی عاشقش بودم اما سعی کردم فراموشش کنم چون درمورد زینب بهم گف

 نمیخاستم زندگیشونو خراب کنم اما االن نمیدونم چی بگم.

 +واووو خانوم عاشق جواب و بگو که دارم میمیرم دلم عروسی میخاد

 بله-

+مبارکه زن داداش گلم انقدماچش کردم بدبخت له شد بریم خونه تو برو 

 اتاق تا من جوابتو بگم بهش

 باشه مرسی که هستی -

 میکنما خخ فقط منو زودعمه کنینا+فدات اینجا غش 

 تینااااااااااااا بی ادب-

 سوارماشین شدیم 

 رسیدیم خونه ستاره رفت باال من رفتم

 اتاق تیام 

 تیام اتاق  و داشت متر میکرد فکر کنم زمین سوراخ شد ازبس راه رفت

 تا منو دید گفت:چیشدبگو دیگه سکته کردم

 +داداش گلم خوشبخت بشی مبارکت باشه

 مثبته وای-

 +آره فقط زود عمه کنین منو
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 اره حتما خیالت راحت باشه-

 +چقدبی حیایی تو پسر

 مرسی اجی جبران میکنم عاشقتممم-

 +منم عاشقتم

رفتم بیرون  زنگ زدم بچه ها جریان گفتم ازشون خاستم یه برنامه ای 

 بچینیم این دوتا باهم باشن تا حرفاشونو بزنن

دیه ناهارهم اونجا باشیم وقتی به تیام و  قرارشد فردا بریم بوستان جمشی

 ستاره گفتم خیلی خوشحال  شدن 

برا شام مامان صدامون کرد  سرسفره شام تیام و ستاره یه جوری همو 

نگاه میکردن که بابا و مامان به شک افتادن  منم نامردی نکردم یه  

 ویشگون ستاره رو  گرفتم درگوشش گفتم غذا توبخور

 وپا تیام  گفت آخ یه چشم غره هم براش رفتم . اززیرمیزباپام زدم ر

شام خوردم ازمامان تشکرکردم رفتم باال وایسادم تا بیان تا امدن گفتم این 

 چه وضعیه مامان و بابا شک کردن 

 تیام:خب عزیزم درک کن روزاولمونه خوشحالیم کنارهمیم

+پسره چلغوز پس فردا روبرا چی گذاشتم برین اونجا همو بخورین اگه 

ن حرفی زدم  بزارین چند روز باهم باشین بعد اگه مامان اینا فهمیدن م

 مهم نیست.



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

131 

هردوگفتن باشه رفتن خابیدن منم رفتم اتاق درازکشیدم با خودم فکرکردم  

خیلی خوشحالم  داداشمو ستاره بهم رسیدن خوشبخت   بشن فقط اگه تیام  

 بره حسابی من تنها میشم . 

 چشامو بستم به خاب رفتم

م دست و صورتمو شستم لباس راحتی پوشیدم گوشیمم دستم گرفتم  پاشد

رفتم پایین انقدعجله داشتم که نکنه دیربشه سریع یه لقمه گرفتم 

همینجورکه داشتم میخوردم بچه ها رو صداکردم تیامممم،سیتی بیاین 

 دیگه دیرشد. 

سرم پایین بود داشتم لقمه رومیخوردم سرمو اوردم باال هنگ کردم 

 گفتم:به به چه جیگرایی شدین ندزدنتون. چقدبهم میاین  احمقا

 هردوخندیدن

 قرارشد تیام ماشین نیاره 

 صداش کردم تیام تا برگشت سویچو براش انداختم توبشین.

قبال ازاین که ستاره بشینه جلو من نشستم قیافه ستاره چپ شد گفتم  

 چیه:خواهرشوهرم احترامم واجبه

 فاطی،ستاره پشتمری و 

 پسراهم قراره باماشین محمد بیان

تیام ازبس خوشحال بود صدا آهنگ وبلند کرد آینه روهم روصورت 

 ستاره تنظیم کرد چه داداش شیطونی دارم پروشده
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+تیام خان خودت وستاره هیچ اما ما آرزو داریم آینه هم تنظیم کردی رو 

 صورتش اخه چقدتوپرویی دارم برات 

 د تا اونجا جیکش درنیومد مثل آدم رفتبدبخت ترسی-

رسیدیم یکم دورزدیم رفتیم رستوران به حساب تیام بدبخت انقد خوشحال 

 بود گفت همه رو حساب میکنه

 من و مریم پیتزا مخلوط سفارش دادیم

 فاطی، هات داگ

ستاره و تیام دوکفترعاشق جوجه سفارش دادن تا جایی که میدونستم تیام 

 خخ( ازجوجه بدش میومد)

 امیر هم پیتزا مخلوط  ومحمد،حسین هم کباب

قبل اینکه بیارن گفتم تیام :تا جایی که یادمه  از جوجه حالت بدمیشد 

 چیشده االن سفارش دادی ازاالن داری پروش میکنیا

 همه زدن زیرخنده ستاره خجالت کشید سرشو انداخت پایین 

 تیام چشم غره رفت:

یکم بخوره نمیخورد االن واسه من   واال راست میگم قبال هرکارمیکردم

 جوجه سفارش میده ایی

غذارواوردن داشتیم میخوردیم قیافه تیام باحال بود یواشکی  ازش فیلم  

 گرفتم.
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بعدگفتم:وای تیام به زور چرا میخوری دوست نداری نخور ستاره ببین 

 داداشمو چیکار  کردی بیچاره داداشم 

ده نمیداد مثال میخاست ثابت هرچی ستاره میگفت یه چی دیگه سفارش ب

 کنه که دوست داره.

منم نامردی نکردم همونجا فیلمو گذاشتم  اینستا:زیرش نوشتم وقتی   

 جوجه دوست نداری به زور مجبوری به خاطر کناریت بخوری.

بچه ها اینستا فیلم جدیدرو ببینین چقد باحاله همه گوشیا رو دراوردن 

 زدن زیرخنده.

 د تیاممم با عصبانیت نگام میکرد.فقط ستاره خجالت کشی

 داشتم میمردم ازخنده.

 غذامونوکه خوردیم دیدم تیام رفت دسشویی گفتم وای شروع شد

 بچه ها گفتن چی

 گفتم تیام وقتی جوجه بخوره همش حالش بدمیشه میره دسشویی. 

ستاره:همش تقصیرمنه ببخشید تینا بخدا نمیدونستم من فکر میکردم  

 شوخی میکنین 

+عیب نداره تقصیرتونیست مقصرخودشه باید یاد بگیره وقتی میدونه 

 نمیتونه نکنه مجبورش نکردن که
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تیام رنگش زرد شد بچم مجبورشد یه باردیگه غذا بخوره البته نه جوجه  

قیمه سفارش داد مارفتیم بیرون تا غذاشو بخوره بیاد به ستاره  گفتم:  

 راحت غذاشو بخوره پیشش بمون گفت:نه اجی تقصیرمن بود بزار

 منم دیگه هیچی نگفتم تیام هم بهمون اضافه شد 

 یکم گشتیم  

 گفتم:بچه ها بیاین عکس بگیریم. 

 منو ،فاطی،مری،ستاره وایسادیم تیام ازمون عکس گرفت

 یه جا پسراهم امدن کنارمون همه بودیم 

تیام  وستاره و کنارهم نشوندم ازشون عکس گرفتم یه چندتا سلفی درمدل 

 مختلف گرفتیم  چندتا هم مسخره بازی دراوردیم های

 رفتیم  داخل قلیون سه تا سفارش دادیم   

 سیب یخ،آدامس دارچین،دوسیب آلبالو

 من و مریم،فاطی سیب یخ و گرفتیم

 پسراهم دوسیب آلبالو

 تیام وستاره هم آدامس دارچین یه موقع ها هم عوض میکردیم

 گفتیممیکشیدیم ومیخندیدیم ازخاطره هامون می

 که نوبت من شد.
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+بچه ها دانشگاه کالس داشتیم نشستیم روصندلی تا استادبیاد کنارمن 

مریم و فاطی نشسته بودن من سرکالس با یه پسره لج بودم همیشه 

دعوامون میشد منم برا اینکه تالفی کنم روصندلیش چسب ازاون قویا 

متوجه ریختم راستش مطمن بودم اینجا میشنه عادتش بود نشست اصن 

نشده بود استاد که درسش تموم شد وسیله هامونو جمع کردیم بریم اینم 

بلد شد اما با صندلی چون بهش چسبیده بود  خخخخ همه زده بودیم 

 زیرخنده خجالت کشیده بود فهمیده بود کارمنه ( 

یکی دیگه ازکارام این بودکه پسره جزوموکه داده بودم بهش خراب کرده 

بود منم برا تالفی رو ماشین خوشگلش خط انداختم ایی داشت میسوخت  

 یعنی اگه نزدیکش بودم مطمنن میکشت منو(

 من خیلی کارا کردم

همه زدیم زیرخنده همینجور قلیون میکشیدیم بچه ها هم خاطراتشونو 

 میگفتن

یونامون تموم شد پاشدیم اومدیم بیرون چون پسرا داشتن دعوا وقتی قل

 میکردن که کدوم حساب کنن . 

یهو چشمم یه چیزی دید که آب دهنم راه افتاد اگه گفتین چی)آلوچه(ازاون  

ترشا رفتم سمتش یه عالمه خریدم  ازهمش هم تست کردم من عاشق  

 اینجورچیزام

ه دیدی رفتی این همه خریدی وقتی رفتم پیش بچه ها تیام گفت:باز آلوچ

 دل دردمیگیری که همه رو نخوری یه جاها

 +باشه بابا
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همینجورازپله ها میرفتیم باال میگشتیم من آلوچه میخوردم دیگه دلدرد 

 گرفته بودم ولش کردم بقیه رو نگه داشتم بعدا بخورم.

 داشتم میرفتم که یهو سرم گیج رفت افتادم زمین.

 مدن گفتن چیشدهتیام بازومو گرفت همه ا

تیام:هزاربارگفتم همه رو نخورا زیاد نخوری دلدرد میگیری همیشه کارته  

 بخوری فشارتو بندازی بیااینم آخرش 

تیام دوید رفت ازمغازه داراونجا آب خرید  بعدچون چایی هم داشتن قند  

 گرفت ریخت توش داد من 

 منم خوردم یکم حالم بهترشد.

 دیدن حالم بهتر شده به راه ادامه دادیم

 امیرهم امدسمت من بامن امد اصلن حوصلشو نداشتم

 حالت خوبه-

 +ممنون

 ن همه خوردی عزیزم چرا حواستو جمع نمیکنی   واسه چی ای-

 +اوال من نباید به شما توضیح بدم دوما اما میگم بهت چون دوست دارم

 امیر انگارنه انگار که شنیده گفت:خانومی مواظب باش خب

 +من خانومی نیستم مگه ماباهم حرف نزدیم چی میخای تو

 فقط امدم حرف بزنم باهات کاری ندارم باتو-
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 ینم+من نمیخام باتو حرف بزنم کیو باید بب

این کارا رومیکنی که همه شک کردن توباشی فکر بد نمیکنی همه جلو  

 دارن میرن توبامن میای شاید براتو مهم نیست آبروت 

 اما برامن آبروم مهمه درضمن ناراحتم میشم لطفا جلوتر برین بامن نیاین

 باشه ناراحت نباش رفتم-

 ه +پسره چلغوز این همه حرف زدم باهاش باز حرف خودشو میزن

میخاستیم بریم خونه سوارماشین شدیم رسیدیم خونه رفتم اتاقم لباسامو 

 عوض کردم نشستم چندوقتی شده بود که ستاره و تیام باهم بودن 

 تیام همش میگفت به مامان بگوبریم  خواستگاری امروز میخاستم بگم 

رفتم پایین مامان تو آشپزخونه بود باباهم بیرون تیام و ستاره هم رفتن  

 نماسی

 نشستم روصندلی صدا کردم مامان یه لحظه میشه اینجا بشینی. 

 دخترم کاردارم بزار برای بعد-

 +مامان کارواجب دارم زیاد طول نمیکشه بیا لطفا

 مامان نشست روصندلی گفت:چیشده دخترم نگرانم کردی

 +مامان بنظرت تیام پسرت پیرنشده نمیخای براش زن بگیری 

 زن  -

 +آره بنظرم وقتشه
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 یشده تینا جان یهو چرا این حرفو میزنیچ-

+مامان من یه دختر خوب میشناسم که خیلی دخترخوبیه برا تیام من که 

 خیلی قبولش دارم

 کی هست ازکجا میشناسی -

 +توام میشناسیش ازقدیم باهم بودیم االنم پیشمه

 کی نکنه ستاره -

همدیگه هستن  +آره مامان پسرت و ستاره خانوم عاشق همن خاطرخواه 

 منم قبولش دارم خاستم بگم بهت 

وای راست میگی خداروشکر دخترخوبیه  خوب کسیو انتخاب کرده -

 ازهمه لحاظ عالیه.

 ستاره کسیو نداشت یعنی خانوادشو ازدست داده ولی خاله وعمه اینا داره 

تینا جان دخترم شماره یکی ازخانوادشو بگیر بده من  زنگ بزنم قراره -

 خواستگاریوبزارم

 +باشه مامان جان من برم یکم استراحت کنم گرفتم میدم بهت

 برودخترم-

 رفتم اتاقم درازکشیدم خابم برد.

داشتم یه خاب بدی میدیدم که امیرداره اذیتم میکنه هرچی جیغ میکشم  

 کسی نیست نجاتم بده هرچی میدویدم بیشتربهم میرسید واذیتم میکرد



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

139 

 با جیغ   ازخاب پریدم

 وای خدا این چی بود

 سرم داشت میترکید یه مسکن برداشتم باآب خوردم

 آخ

 پاشدم  رفتم سمت اتاق ستاره 

 تق تق

 ستاره:بیاتو

 سالم زن داداش خلم

 ستاره:سالم برخواهرشوهرچلم

 ستاره ببین شماره یکی ازخانوادتو میدی بدم مامانم

 دیدم ستاره ناراحت شد 

 چیشد ستاره

 ستاره:من کسی و ندارم

 یعنی چی مگه میشه

 ستاره:پدرومادرم فوت کردن میدونی که

 اره میدونم منظورم شماره خاله ،عمو عمه،دایی اینجور فامیال
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ستاره:مامانم تک فرزند بود اما پدرم یه خواهرداشت و یه برادر که قبل 

ازاین که پدرومادرم بمیرن دعواکردن با پدرم وقتی هم فوت کردن با من 

دعواکردن  واالن چندسالی هست باهاشون قهرم من وحاظرنیستم 

 باهاشون آشتی کنم ومن کسی و ندارم . زدزیرگریه

 غصه نخورعزیزم

 ستاره:اما به مامانت چی میگی مطئنم ببینه کسیو ندارم قبول نمیکنه

 تونگران نباش عزیزدلم یکم استراحت کن فعال

 خیلی ناراحت شده بودم

 صداکردم  رفتم پایین مامانو

 مامان بیا کارت دارم

 مامان:جانم دخترم

مامان درمورد  اون موضوع ستاره وتیام میخام حرف بزنم راستش رفتم  

 ازستاره شماره بگیرم ولی

 مامان:ولی چی دخترم 

 مامان ستاره میگه کسیو نداره

 مامان:مگه میشه  

فوت  ستاره میگه مامانش تک فرزند بوده اما ستاره عمو وعمه داره قبل

پدرومادرش   باهاشون قهربودن بعدام باستاره دعواشون میشه ایناهم 

قهرمیکنن میگه حاظرنیستم آشتی کنم چون اونا باعث مرگ خانوادمن 
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منم دیدم ناراحت دیگه ادامه ندادم مامان ستاره ناراحت بود چون 

 میترسید شما ناراحت بشین بخاطر اینکه کسیو نداره

 است  اما باالخره باید آشتی کننمامان:نه دخترم  دست خد

مامان اون  نمیخاد وقتی میگه مقصر مرگ پدرومادرشن چجورمیخاین 

 آشتی کنه اخه

مامان':اخه عزیزم یعنی همینجوربدون کسی باالخره یکی ازبزرگترش 

 باید باشه بعدا مشکل پیش نیاد

مامان جان چیزی پیش نمیاد  بعدام بیاد خودشون حل میکنن به ما ربطی  

 نداره که منم به ستاره میگم بره خونش مامیریم اونجا براخواستگاری  

 مامان:باشه دخترم

داشتم  میرفتم ولی انقدخوشحال بودم برگشتم لپشو ماچ کردم 

 گفتم :عاشقتم مامانی لپموبوسیدو

 گفت: منم عزیزم

 رفتم پیش ستاره چون خوشحال بودم بدون درزدن رفتم تو

 یزی نمیگستاره دیدی گفتم مامانم چ

 ستاره:واقعا  

آره فقط بزار بابام بیاد مامانم باهاش حرف بزنه که کی بیایم خواستگاری  

 بعدش هروقت گفتم تو بروخونه  ما میایم اونجا 

 ستاره:مرسی  عزیزم
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 بعدشم بغلم کردو منو چلوند

 وای ستاره خفم کردی

نشستیم به ستاره با  من و ستاره رفتیم پایین دیدیم بابام امده سالم کردیم 

 اشاره گفتم بره باال

تا رفت مامان به بابا همچیو گفت بنده خدابابام اصن مشکلی نداشت  گفت  

 پنج شنبه صبح میریم شمال   که ظهراونجا باشیم

 منم پاشدم رفتم پیش ستاره. 

 ستاره ما پنج شنبه صبح راه میافتیما

 بلیط میگیرم میرمستاره:وای چه زود خب پس من فردا صبح میرم 

 ) اخه امروز سه شنبه بود فردا صبح بره چهارشنبه ظهرخونس(

 باشه  عزیزم چندوقت دیگه زن داداشم میشیا.

 ستاره سرخ شد آخی گوگولی خجالت کشید

 خانوم خجالتی من رفتم بابای

 خب امروز ستاره بلیط داشت باباهم  بردش آزادی 

 ال.برم اتاقم بخابم که فردا قراره بریم شم

رفتم روتخت نازم خوابیدم ساکم جمع کرده بودم آخه من هروقت پاشم انقد  

 بی حالم حال ندارم کاری کنم دیگه زودتر جمع کردم  به خاب نازرفتم 

 )قوقولی قوقولی( 
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 ازدست این بچه ها اخه این چه زنگی 

پاشدم دست وصورتمو شستم صبحانه خوردیم لباس خوشگلمو پوشیدم   

و تیام پشت نشستیم  انقد خابم میومد سرمو گذاشتم راه افتادیم  من

 روشیشه تخت خابیدم تا شمال. 

 آدرس خونه ستاره روبه بابا دادم

 رسیدیم دم دربه ستاره زنگ زدم

 الوسالم سیتی دروبازکن 

 ستاره:خاک عالم  چرا زودتر نگفتی بیاین تو

 ستاره دروزد  رفتیم تو

 دیدم به به چه خوشگل کرده 

 خوش آمدین بفرماییدستاره:سالم 

 مامان:سالم عروس گلم  ممنونم دخترم

 بابا:سالم دخترم

 به به زن داداش خلم چطوره

 تیامم یه سالم گفت نشست )مثال(خجالت کشید خخخ

نشستیم عروس خانوم با شربت آلبالو خنک امد  اول به بابا تعارف کرد 

 بعدش مامان ومن آخرم تیام خله
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ن همه  که توراه بودیم)نه که من بیدار بودم خوردیم خدایی چسبید بعد ای

 خخ(

صحبتا شروع شد چون به غیرازستاره کسی نبود همه روباستاره حرف 

 زدیمو حل کردیم خداروشکر  هیچ مشکلی نبود

 تا شد600مهریه 

 جهازم مامان  گفته بود چون کسی نیست خودمون میخریم

ولی ستاره نذاشت گفت چیزایی که  دخترباید بیاره من حتما میارم درسته 

کارمیکرداما سخت بود هرکارکردیم پشیمون شه نشد مامان یه انگشتر  

 نشون دست ستاره کرد 

 قرارشد فردا بریم محضرعقدکنیم پیش دوست بابا  بعدم عروسی بگیریم 

 پاشدیم رفتیم توماشین تا بریم خونمون

ه شدیم  زودرسیدیم اخه راهی نیست تیام پیاده شد درو باز سوارماشین ک

 کرد بابا امد داخل ماشینو پارک کرد.

 منم راحت 

 رفتم تو رومبل دراز کشیدم چشام روهم بستم

 تیام:یکم کمک نکنیا خسته میشی 

 باشه مرسی که به فکرمی 

 تیام:خیلی پرویی تو
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 ازتویادگرفتم دیگه

 الت نمیکشی تیام:زبونت بیست و چهارمتره خج

 نقاشی بلدنیستم که خجالتو بکشم بعدشم همینه که هست 

 تیام:اعصاب ندارم تینا بس کن

اعصاب نداری برو تیمارستان پسره بز تو مثال داری زن میگیری آدم  

 نمیشی چرا

 با صدای بلندصداکردم

 ماماننننن بیا اینجا تا پسرتو نکشتم 

. 

جون هم دودقیقه نمیشه تنهاتون مامان:بازمثل موش و گربه افتادین به 

 گذاشت مگه بچه این

 مامان به این پسره بز بگو دست ازسرم برداره وگرنه شل وپلش میکنما

 مامان:باداداشت درست حرف بزن بزیعنی چی 

مامان جون بزنمیدونی چیه  ببین روبروته یه نوع)حیوون( فقط مطمئنین 

 زه اونو دیوونه میکنهستاره اینو میخادشاید زورش کرده اخه تیام دورو

 مامان:بی ادب نشو تینا ازدست شما دوتا خیلیم دلش بخاد بعدشم رفت

 تیام ببین حیف مامان نذاشت وگرنه چنان میزدمت صدابزبدی

 تیام:من میدونمو تو دختره پرو
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 دوید سمتم

 الفرار اون بدومن بدوتند رفتم اتاقم دروبستم

 بامشت افتاده بود به جون در 

 تیام:بازکن درو

 تیام درخواب بیند پنبه دانه 

 تیام:بازکن ببینم کاریت ندارم

مگه میشه کاریم نداشته باشی  بیام منو میکشی بعدقاتل میشی واعدام  

 میشی وفاتحه

 رفتم روتخت درازکشیدم تیام دید بازنمیکنم بیخیال شد رفت

تمو شستم آرایش خوشگل کردم لباسای  منم خابم برد پاشدم دستو صور

 خوشگلمو پوشیدم رفتم پایین نشستم روصندلی

سالم کردم دیدم تیام ازماجرا دیشب عصبیه جلو بابا اینا هیچ نمیگه بابا 

 اینا حاظرشدن تیام رفت تا لباساشو بپوشه وقتی چشمم بهش افتاد

م بره به به چه داداشم خوشگل وخوشتیپ شده وای دارم تنها میشم تیا

 سربه سرکی بذارم من

 مامان:فداپسرم بشم ماه شده برم برات اسفند دود کنم مادر 

 اخه مامان کی اینو چشم میزنه اخه

 مامان:خبه خبه پسرم یه دسته گل شده   
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 منم آروم گفتم توتعریف نکنی کی بکنه

 باباشنید زد زیرخنده

ضر ستاره  تیام سوارماشینش شد  منم با بابا اینا نشستم  رسیدیم مح

ودوتا دوستاشم امدن روبوسی کردیم نشستن این دوتا کفترعاشق  

 روصندلی

حاج آقا:بسم هللا الرحمن الرحیم عروس خانوم ستاره احمدی آیا وکیلم  

 شمارو به عقد دائم تیام محمدی دربیاورم وکیلم

 من گفتم عروس رفته گل بچینه گیلی گیلی

م شما رو به عقد دائم تیام حاج اقا:برای بازدوم عرض میکنم آیا وکیل

 محمدی دربیاورم

 یکی ازدوستاش گفت عروس رفته گالب بیاره

 همه دست زدیم خیلی خوشحال بودم برای داداشم ودوستم.

حاج آقا:برای بارسوم عرض میکنم آیا وکیلم شمارو به عقد دائم تیام 

 محمدی دربیاورم وکیلم

 اون یکی دوستش گفت عروس زیرلفظی میخاد.

 یه دستنبد داد بهش تیام 

 ستاره: با توکل برخدا  وپدرومادرم که پیشم نیستن وبا اجازه بزرگترا بله

 گیلی گیلی دست هوووو 
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 دلم رقص میخاست حیف جاش نیست 

 تیام حلقه رو دست ستاره کرد ستاره هم همینطور

ظرف عسل و بردم گرفتم سمتشون  ستازه انگشتشو به عسل زد  جلو  

 نم خورددهن تیام گرفت واو

 به ستاره یاددادم این موقع گازبگیره

تیام انگشتشو به عسل زد اورد جلو دهن ستاره اونم نامردی نکرد چنان  

انگشت داداشمو گازگرفت فک کنم قطع شد تیام سرخ شده بود همه زدیم 

زدیرخنده یه چشمک به ستاره زدم اونم خندید ولی یکم نگران تیام شده  

 بود

بیرون مامان گفت  به تیام که با ستاره برن بیرون منم که ازمحضر امدیم 

 میشناسین فضول منظورم)کنجکاوه(

 مامان:تینا بیا بریم مادر

 باشه مامان امدم

قبل از این که تیام اینا سوار ماشین بشن من در عقب و بازکردم  

 درازکشیدم گوشی تیامو برداشتم خاموش کردم

کردم با گوشی خودم به مامان پیام  مال ستاره هم دست من بود  خاموشش

 دادم گفتم:سالم مامانی رفتم فضولی بابای. 

 تیام اومد سوارشد ستاره هم جلو نشست صداآهنگو زیاد کرد گازداد.

 تیام:دیدی باالخره مال خودم شدی میدونی چقد انتظارکشیدم 
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ستاره:تومیدونستی من قبال عاشقت بودم اما وقتی فهمیدم که یکی دیگه  

 میخای چه زجری کشیدم گفتم فراموشت میکنم اما نشدرو 

تیام: من فقط تورومیخام بفهم میدونی چقد این چندوقت اذیت شدم که  

 نکنه ستاره منو نمیخاد اگه جواب منفی بده چیکارکنم  

 تیام دست ستاره روگرفت گذاشت رودنده خودشم دستشو گذاشت روش

 )اوق حالم بهم خورد این کارا چیه آخه(

م:بریم یه  غذایی چیزی بخوریم من خیلی گشنمه میخام اولین غذامو تیا

 باخانومم بخورم

 ستاره باخنده نگاش کرد گفت: بریم  

 )البته باخواهرتم باید غذا بخوری دیگه تنها تنها نمیشه که(

تیام نگه داشت  گفت:خانومم وایسا اینجا برم یکم خوراکی بخرم بعد بریم 

 یه چی بخوریم

 آقا  ستاره:باشه

 )آیی حالم بدشد چندشا( 

 تیام رفت با دست پربرگشت راه افتاد سمت یه رستوران نگه داشت . 

تیام پیاده شد دروبازکرد رفت سمت ستاره دروبراش بازکرد خاست 

دروقفل کنه گفت :خانومم وایسا گوشیمو جاگذاشتم اومد هرجا رو گشت  

دیدم حواسش    پیداش نکرد کلشو کرد زیرفرمون  رفت سمت داشبورد منم

 نیست دروبازکردم آروم امدم بیرون رفتم پشت درخت قایم شدم  
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 تیام:هرچی دنبال گوشیم میگردم نیست

 ستاره:آقایی شاید خونه جاگذاشتی بیا بریم االن که الزم نداری

 تیام :نمیدونم بریم عزیزم

 تا رفتن تو رستوران   من رفتم روصندلی نشستم پشتشون بودم.

 دم. تیام: دوتاپیتزا مخلوط سفارش دادصداشون میشنی

 منم همینو سفارش دادم . 

 نشستم خوردم گوشمم  باهاشون بود دیدم بلندشدن برن

نمیشه که من حساب کنم رفتم به مرده گفتم آقا پول منو ازاون آقا بگیر  

بعدشم تند رفتم سمت ماشین دروبازکردم درازکشیدم عقب.)راستی  

چطورمیرم توماشین باید به عرضتون برسونم که ازکلید میخاین بدونین 

 ماشینش یکی دارم بله ما اینیم(

 تیام:وا چرا بایو مال اون طرفو حساب میکردیم اصلن کی بود

 ستاره:آخه چرا دعوامیگیری اعصابتو خوردمیکنی عزیزم

تیام:آخه دیدی چی گفت مرده میگه اون میزه خانومی نشسته بوده گفته 

 گیره  آخه چراازمن پول ب

ستاره:حاال ولش کن شاید پولی نداشته گدا بوده ثوابه خودتو ناراحت 

 نکن

 )گدا خودتی( 
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 دیگه وقتش بود خودمو نشون بدم.

امدم بیرون با صدابلند گفتم:گداخودتی وشوهرت وعمته دختره پروبیام 

 بزنمت ناقص شی 

 ستاره رفته بود توشک خجالتم کشید 

 تیام:تواینجا چیکارمیکنی 

 عزیزم کورین منو نمیبینین من ازاول اینجا بودم

 ستاره وتیام باهم گفتن:نه

 آره

 تیام:نکنه تواون خانومه بودی تورستوران

 پ نه پ عمت بوده ایش چندشاا واقعا حالم بهم خوردازحرفاتون

بعدشم ستاره خانوم دفعه اخرت باشه میگی گداها البته خواهرشوهربازی 

 دراوردم میفهمی

شید تیناجونم خواهری نمیدونستم تویی که میخاستم تیام ستاره:ببخ

 ناراحت نباشه گفتم شرمنده 

 بعدشم سرشو انداخت پایین خجالت کشید

 باشه تکرارنشه  عزیزم

خب تیام جون امروز باید حسابی خرج کنی برامون اول میبریمون سینما 

 بعد شهربازی بعد شام اوکی 
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 تیام:زیادت نباشه

دوما اگه  فقط ستاره باهات بود  ازاین خرجا میکردی اما   اوال نه کمه 

ماباهاتیم خسیس شدی ماهم شدیم اضافه عیب نداره ازاول  سرراهی بودم 

فک کنم برااینه دیگه نگه دارتیام ببخشید امدم توماشینتون اضافه شدم  

میرم خونه ممنون خوش گذشت دستمو کردم توکیفم پول غذارو ازکیفم 

 ردم جلو اینم پول غذا بعدشم ستاره خانوم گدانیستمدراوردم پرت ک

 تیام نگه نداری  خودمو پرت میکنم پایین

 تیام:چته تو مگه چی گفتم باز توعصبی شدی 

گفتم نگه دارررررررررررررررررررر وگرنه جیغ میکشم  فک کنن  

 مزاحمینا

ستاره:عزیزم این حرفا چیه ببخشید ماچیزی نگفتیم که بشین گلم 

 که من جایی نمیرمتونباشی 

 تینا:هه

 مگه باتونیستم گفتم نگه دار

تیام نگه داشت پیاده شدم تند داشتم میدویدم درسته تند رفتم وقتی عصبی  

میشم خودمو نمیتونم کنترل کنم اما همیشه اینجوربوده هروقت چیزی 

خاستم نشداما تا تیام میخاست بود منو دوست ندارن اضافه ام توخونه یه 

هایی شک میکنم که نکنه بچشون نیستم آره اشتباه ازمن بود نباید موقع 

 مزاحمشون میشدم که اینجور بهم تیکه میندازن



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

153 

یه ماشین گرفتم رفتم آستانه خیلی جای قشنگی بود  نمیدونم چرا یهو انقد 

 عصبی شدم

دیگه ولش کن بهش فکر نکنم بهتره همینجو داشتم می رفتم  خیلی هوا  

چه ها کنارم نیستن  اگه بودن ازفکر ای  خنک بود   حیف ب 

 بیخوددرمیومدم

االن تیام اینا خوشن یعنی چیکاردارن میکنن کجاها رفتن کلکا)باز  

 فضولما آخه بگو بتوچه دختر خخ(

هوا تاریک شده بود گوشیم توکیفم بود همش زنگ میخورد  حتما بچه ها 

 بودن حوصله نداشتم جواب بدم.

درخونه رسیدم   رفتم تو دیدم همه توپذیرایی  رفتم یه ماشین گرفتم جلو

 راه میرن هنوزمنو ندیده بودن صداهاشونوشنیدم

 تیام:همش تقصیر منه یعنی االن خواهرم کجاست

 مادرم داشت مادرشوهربازی درمی آورد

مامان:اشتباه ازمن بود گفتم برین تنها باشین من که میدونستم تینا  

 اینجوره

شده اون وقت  دارین برای خودتون حرف بابا:بس کنین دخترمن گم

میزنین آره من  میگم همتون مقصرین که بهش توجه نمیکنین که اون 

 این فکرایی  که تیام گفته روکرده وگرنه چرا باید اینکاروکنه ها.

 ستاره:تروخدا ببخشید هنوزنیومدم ببین چیشد
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 مامان :خوبه میدونی 

 ره برم.ستاره رفت باال.  اوه داشت دعوا میشد بهت

 تینا:سالم

 مامان:کجا بودی ها میدونی چی کشیدم چرا به فکرنیستی 

 بابا:زن بزار برسه میگه کجا بوده ،دخترم بیا اینجا بشین

تینا: بابا حالم خوب نبود رفتم  بیرون راه میرفتم اصلن حواسم به ساعت  

 نبود

بابا:دخترم هم مارونگران کردی هم دیروقته خطرناکه عزیزم دیگه 

 کارو نکن حاال هم برو بخاب سرحال شی رنگ به رونداریاین

 تینا:چشم بابایی شب بخیر

تیام روکه  محل نکردم ستاره هم که باال بود اتاقش نرفتم سریع رفتم اتاقم  

روتختم درازکشیدم  باخودم فکرکردم اگه فضول نباشم)کنجکاو( یا  

شم خیلی شیطون و بشم یه دختر آروم گوشه گیر همین که عصبیم زودجو

 خوبه بنظرم اگه شیطونی نکنم شاید خوب باشه براشون

 خداکنه بتونم 

 دودقیقه نشد خابم برد 

بلندشدم دستو صورتم شستم رفتم پایین یه سالم کردم نشستم سرسفره  

 صبحانمو میخوردم 

 پاشدم گفتم:دستت دردنکنه مامان
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 رفتم تواتاق مانتو مشکی سفیدمو پوشیدم

 میه شال مشکی سرم کرد

نشستم جلوآیینه خط چشم نازک کشیدم  یکم دنباله دادم ریمل زدم یه رژ 

قهوه ای زدم  کارم تموم شد اومدم پایین بدون اینکه تیام و ستاره رو ادم  

 حساب کنم 

 خیلی آروم گفتم :مامان، من دارم  بیرون زودمیام فعال

 همینجورپیاده میرفتم رسیدم به دریا 

 شلوارمو یکم تا زدم رفتم توآب 

آبش اینقد خنک بود داشتم یخ میزدم  خیلی خوب بود همینجورمیرفتم  

جلو اصلن حواسم نبود که خیلی دارم میرم جلوکه دیدم آب تا گردنم امده   

م اما نفهمیدم چیشد تعادلمو ازدست دادم افتادم توآب منی که شنا بلدبود

اینقد هول کرده بودم نمیدونستم چیکارباید بکنم تا رفتم زیرآب هرچی 

دستمو می آوردم باال میرفتم زیر دیگه داشتم به آرزوم میرسیدم کم کم  

 نفسم  داشت قطع میشد

از زبان آرتا: داشتم میرفتم خرید کنم برای ناهار بازمنو فرستاده بودن که 

دیدم یکی افتاده تو آب داره غرق میشه  چشم افتاد به دریا وقتی دقت کردم

گفتم :یاخدا دویدم  به سمت آب خودمو انداختم تو آب شنا کردم ازپشت 

گرفتمش اوردمش بیرون   خابوندمش روزمین با دستم رومعدش فشار  

 میدادم   ازدهنش آب میومد بیرون)یعنی خودکشی کرده( 
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تا گرمشه زنگ   به سمت بغل چرخوندمش رفتم یه پتواوردم دورش پیچیدم

 زدم آمبوالنس

آمبوالنس امد  منم چون همراه بودم رفتم  زنگ زدم بچه ها جریانو 

 بهشون گفتم.

 )چقد برام آشنا عه این دختر(

 سریع بردنش تواتاق دکتر رفت باالسرش 

 دکتر:پسرم چه نسبتی باهاش دارین .

 واال نمیشناسم داشتم ردمیشدم  دیدم دارن غرق میشن

دکتر:خیرببینی جوون زود نجاتش  دادی و کارای ممکن وانجام دادی اگر 

دیر اورده بودیش بیرون این کاراروهم نمیکردی مطمئنن زنده نمیموند 

 باید  حالش که یکم بهتر شد شماره بده زنگ بزنیم به خانوادش

 ممنون آقای دکتر

 رفتم باالسرش صندلی اوردم نشستم  به صورتش نگاه کردم خدایا

 چقدربرام آشناس 

 یهو دربازشد دیدم یه زنه داره گریه میکنه

 مامان:دخترم کوچه بالیی سرش امده

 یه مرده  اومد سمتم  فک کنم باباش بود:

 سالم آقا 
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 باباتینا: سالم پسرم چیشده دخترمن اینجا چیکارمیکنه

راستش داشتم میرفتم دیدم دخترتون توآب داره غرق میشه منم اوردمش 

 گ زدم اورژانشبیرون زن

 باباتینا:خداخیرت بده جوون دخترمو نجات دادی

 کاری نکردم وظیفم بود رفتم بیرون زشت بود اینجا وایسم

 مامان  امد سمتم معلوم هست داشتی چیکارمیکردی 

 چیکارکردم مگه

 مامان:میخاستی خودکشی کنی 

 مامان خودکشی چیه بخاطر کی اونوقت تیام )خخ(  

 یدونی بابات اینا چقد عصبی و ناراحتنمامان:پس چی اونوقترم

 مامان داشتم میرفتم توآب  انقد جلو رفتم نمیدونم چیشد

 مامان :پس اینطور

 بابا اینا امدن تاخاستن حرفی بزنن مامان جریان و براشون گفت  

 بابا:پسرم زحمت کشیدی خیلی اذیت شدی مرسی 

 کاری نکردم با اجازه تون من برم

 بابا:بروپسرم بسالمت

وقتی رفتم همش توفکر این دختر بودم  نمیدونم چرا ذهنمو درگیرکرده 

 بود
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مرخص شدم رفتیم خونه مامان ستاره،تیام  رو محل نمیدادمیگفت تقصیر 

 اوناست

 مامان کمکم کرد منو برد اتاق لباسامو عوض کردم  درازکشیدم روتخت 

 مامان:خوبی دخترم  چیزی الزم نداری 

 بم مامانی یکم استراحت کنم بهتر میشمخو

 مامان:باشه عزیزم من رفتم بخاب

 یکم دل و روده ام دردمیکرد

 دودقیقه نشد خابم برد

بلندشدم یکم حالم بهتر بود دیگه هرجا میخاستم برم مامان نمیذاشت 

میگفت میری بال سرخودت میاری  یعنی یه جورایی گفت)بی عرضه ای  

 ترسید این دفعه برم جنازمو بیارن دست و پاچلفتی هستی خخ( 

 توخونه حوصلم سررفته بود

 یکم زنگ بزنم به بچه ها بهتره

 گوشیمو اوردم رواسم مریم زدم

 +الو مری

 _سالم تی تی  جونم خوش میگذره  یه زنگ نزنی خبر ندیا

+ بخدا نشد نمیدونی چه اتفاقاتی پیش امد که تازه امروز از بیمارستان 

 مرخص شدم
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 ارستان خاک برسرم چیشده مگه_چی بیم

جریانو براش گفتم االن از اینجا میتونم حدس بزنم که قیافش چپ شده  

 چشا درشت با دستشم میزنه تو صورتش اخه عادتشه

 +مری قیافتو چپ نکن صورت و اینجوری نکن دردگرفت

 _االن خوبی   کی میای تهران

 دم تنهایی اینجا+خوبم عزیزم میایم بزاراز بابام  بپرسم دیگه خسته ش

 _ باشه گلم مواظب خودت باش کارنداری

 +نه گلم بای

 خاستم به فاطی بزنگم که از شانس مامان صدام کرد

 مامان:تیناااااا

 امدم مامان،جانم

 مامان: دخترم کجا بودی  بیا غذا   بخورتا جون بگیری

 مرسی مامان 

همینجور داشتم نشستم پشت میز عجب غذای خوشمزه ای  انقد گشنم بود 

 میخوردم دیگه داشتم میترکیدم.

بادهن پر همینجور که میخوردم گفتم مامان به به چه کردی همه رو  

 دیوونه کردی وای دارم میترکم

 بابا و مامان داشتن میخندیدن
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 خب گشنم بود به من چه

 مامان دستت دردنکنه خیلی خوشمزه بود

 مامان:نوش جونت  دخترم سیرشدی 

 رم میترکم وای مامان دا

 بابا کی میریم من دیگه خسته شدم انقد اینجا موندم حوصلم سررفته 

 بابا:برو وسیله هاتو جمع کن دوساعت دیگه راه میافتیم

 من که همچیم حاظرمیرم یکم جلودردورمیزنم میام

 مامان:نمیخاد بری میری دوباره یه بالیی سرخودت میاری 

 نه مامانی حواسم هست فعال بوس بوس

 :ازدست تو دختر اخه چرا حریف تو نمیشم من مامان

 رفتم اتاق یه لباس راحتی پوشیدم یه آرایش معمولی کردم

ازاتاق امدم بیرون نرده بهم چشمک میزد نشستم روش یوهوووو 

 سرخوردم امدم پایین دیدم یکی داره نگام میکنه اوه اوه مامان بود

نیارا نمیگی   مامان:مگه بچه ای دختر همین االن گفتم بال سرخودت

میافتی سرت ودست،پات میشکنه آخ دختر  اخر دق میدی منو سکته  

 میکنم ازدستت

 خدانکنه مامان حواسم بود  
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مامان یه چشم غره رفت من رفتم از لپش یه ماچ کردم گفتم :عاشقتم  

 مامانی

رفتم یه دمپایی پوشیدم  راه افتادم وقتی نزدیک دریا شدم همون پسررو 

 هم گفته بوداین نجاتم داده دیدم آخه بابا ب

 رفتم سمتش

 +سالم آقا ببخشیدمزاحم شدم

 _سالم حالتون خوبه بهترشدین خواهش میکنم

 +ببخشید آقای 

 _من آرتا هستم 

+آقا آرتا خاستم ازتون تشکر کنم اگه شما نبودین من االن زنده نبودم 

 خیلی ممنونم

 _کاری نکردم وظیفم بود این حرفو نزنین

 ممنونم با اجازتون+بازم 

 داشتم میرفتم که صدام کرد خانومه

 _خانومه

 +من تینا هستم بفرمایید 

 _ تینا خانوم شمابرای  این محل هستین

 +ما تهران زندگی میکنیم اما  اصلیت بله خونمون همین روبرویی هست
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 _خوشبختم ماهم همینطور اتفاقا چه جالب خونه ماهم بغلی شماست 

 کارت جلوم گرفت وای خدا بهم شماره داد ) خخ(  _همچنین چه جالب.یه

+ این کارت منه هروقت کاری چیزی داشتین خوشحال  میشم بهم بگین  

یه شماره پشتش هست برای پدرمنه ریئس دانشگاس اگه کاری چیزی  

 داشتین درخدمتیم

_)چه فکری میکردم چیشد( دستتون دردنکنه باشه حتما خیلی ممنون با 

 اجازتون خدحافظتون

 +خداخافظ شما بسالمت

 داشتم میرفتم سمت خونه رفتم توفکراین پسره بودم برام عجیب بودم

تا رسیدم تومامان یه خداروشکر بلند گفت زدم زیرخنده بیچاره مامانم 

 ترسیده 

ساکمونو برداشتم گذاشتم صندوق عقب سوارماشین شدیم اصنم برام مهم 

 نبود تیام اینا میان یا نه

 سوارماشین شدیم بازم تا خودتهران خابیدم.

وقتی رسیدیم صبح بود وسیله هامو جمع کردم رفتم حموم خودمو گربه 

 شور کردم زنگ زدم بچه ها که بریم بیرون

لباسامو عوض کردم یه چی دیگه پوشیدم مریم زنگ زد که رسیده منم 

 رفتم پایین ازمامان اینا خداحافظی کردم

 فتم نشستم  ماشین مریمو  دیدم ر
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 سالم دوستای خل وچلم بدون من خوش میگذره

 مریم: سالم تی  تی جونم خوش گذشت خوبشد حالت

 _آره خوبم ن بابا خوش نگذشت 

 فاطی:چطوری طوطی من

 _فاطی میزنم ناقص شیا طوطی عمته 

 بچه ها بریم بستنی بخوریم

 هردوگفتن بریم صداآهنگو بردم باال

 افتاد  دیدمت یه لحظه دلم بد به تپش

 فقط یک نگاه ساده  ازت عشقو یادمن داد

 دیدمت یه لحظه درخشیدی  تو مثل ماه 

 همه تو دنیامو عوض کرد همون لحظه کوتاه

 انگارهمه عاشق بودیم اینو گوش میدادیم )خخ(

رسیدیم بستنی فروشی بستنی قیفی گرفتیم روصندلی من همش لیس 

 میزدم 

آخه بچه ها میدونین که بستنی قیفی  من چجوز  میخورم آبرومون رفت 

 بیشعورا

 مریم:خب دلمون برا اینجور خوردنت تنگ شده 
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بچه ها من میخام ادامه بدم درسو نمیدونم شما چجورین بریم فوقمونو 

 بگیریم

 ام ادامه بدم ازخدامهفاطمه:منم میخ

مریم توچی بچه ها نمیخام بخاطر من بگینا زورکه نیس خودتون باید 

 بخاین دیگه

 مریم:نه بخدا ما ازخدامون بود منتظربودیم توبگی

 _بچه ها من بابابام حرف میزنم شماهاهمین  طور دوستای زشتم 

 اوه قیافه ها رو 

خونه لباسامو عوض خوردیم پاشدیم سوارماشین شدیم مریم رسوند منو 

 کردم امدم نشستم رومبل بابا هم بود 

 سالم بابا جونم

 بابا:سالم دخترم

 بابای چی میخاستم بگم  

 بابا:جانم دخترم بگو

 بابا من میخام درس بخونم ادامه بدم

 بابا:خب میدونی من با درس خوندن مخالف نیستم

 آره میدونم اما توتهران نه

 بابا:پس کجا 
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 درس بخونم میخام یه جا دور

 بابا:مثال کجا

 مثال شیرازی اصفهانی نمیدونم اینحور جاها دیگه  

. 

 بابا:نه دخترم خطرناکه تنها بری یه جا دور 

 بابا تنها نیستم تو که میدونی

 بابا:دیگه بدتر اونم سه تا دختر

 بابا تو میدونی که وقتی ماباهمیم خطری پیش نمیاد

 مخالفم دیگه حرفشو نزنبابا:اتفاقه دیگه نه دخترم 

 باخودم گفتم اگه منم راضیت میکنم   

 پاشدم رفتم پیش مامان

 مامانی جونم عشقم عزیزم نفسم

 مامان:بازچی میخای که اینجور حرف میزنی

 مامان بابارو راضی کن 

 مامان:نمیشه تو که میدونی مرغش یه پاداره

داره )خخ ( بعدشم  آخه مامان مگه میشه یه پا داشته باشه مرغ دوتا پا 

 تومیتونی دیگه
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 مامان:ازدست تو دختر همه چیو به مسخره میگیری 

 مامان مسخره کجا بود جون من باهاش حرف بزن راضیش کن

 مامان :باشه تو حواست به گازباشه تا من باهاش حرف بزنم

مامان که رفت یکم نزدیک تر وایسادم تا بفهمم چی میگنن. )مدیونین فک  

 کنین فضولم(

 امان:آخه مرد تو چرا انقد سخت میگیری نمیزاری برهم

 بابا:خب خانوم خطرناکه توروفرستاده منو راضی کنی 

مامان:نخیر من خودم امدم از بس به این دختر گیر میدی سخت گیری  

 میکنی  بعدشم تنها نیستن  ماهم هواسمون بهشون هست دیگه

نه  باشه  فقط باید  بابا:چی بگم واال مگه میشه شما حرفی بزنی ما بگیم 

 با این دخترا حرف بزنم یه چیزای بگم بهشون

مامان:باشه حتما اینکارو بکن برم به غذام سربزنم فک کنم سوخت از 

 فضولی این دختر

 سریع رفتم باالسر غذا داشتم همش میزدم

 مامان:یعنی تو فضولی نمیکردی 

وردم باال نه مامان مگه من فضولم داشتم غذا رو هم میزدم مالقه رو ا

 ببین مامان

 مامان:منم باورکردم غذا ته گرفت معلومه چقد حواست به غذا بوده



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

167 

منم دررفتم  تو اتاقم تا نزده منو  زنگ زدم بچه ها گفتم حله اونام گفتن 

 درگیرن باالخره ما میتونیم )ما اینیم دیگه( 

 بابا صدام کرد رفتم پایین

 جانم بابا

 بابا: بیا بشین دخترم

 تم کنارش رفتم نشس

 بابا:ببین دخترم زنگ بزن دوستات بیان اینجا

 باشه بابا

 زنگ زدم مریم:

 الو مریم بابامیگه بیاین اینجا با فاطی بیاین بای

 بابا:باز دخترم نذاشتی حرف بزنن

 خب انقد حرف میزنن شارژم تموم میشه

 بچه ها امدن نشستن

 هردوگفتن سالم عمو خوبین 

 بشینینبابا:سالم دخترای گلم 

ببیینن بچه ها من مخالفم برا رفتن جای دور ای کاش همینجا میخوندین 

ولی مثل این که دوست ندارین تینا بامن حرف زد میدونین که هرچی  

 میخاد میشه 
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 همه زدیم زیرخنده

 بابا:کجا تصمیم گرفتین ثبت نام کنین

 فاطمه:واال عمو تصمیم نگرفتیم

یه خونه بگیریم چون میدونبن که  بابا:خب ببینین هرجا برین ماباید 

 خوابگاه هیچ کدومون یعنی) من وباباهاتون( نمیزاریم

 تینا:بله درجریانیم

بابا:خاستم  درمورد خونه بگم بهتون  این که تصمیمتون هم بگیرین 

درمورد جاش بگین تا من با باباهای شماهم حرف بزنم البته دوستامو 

 خوب میشناسم

 تینا:یعنی چی میشناسین 

 بابا:یعنی این که اوناهم همین حرفی رو که من میزنم رومیزنن

 باشه بابایی جون ما میریم اتاق  تا حرفامونو بزنیم تصمیمونو بگیریم

 بابا:برین دخترای عزیزم

رفتیم باال روتخت نشسته بودیم هرکی یه چیز میگفت تا فاطمه گفت:بچه 

گه نیازنیست بریم یه ها شمال بهترنیست ببینین ما اونجا خونه داریم دی

 جا دیگه دنبال خونه هم باشیم

 من و مریم گفتیم ایول

 تینا:افرین فاطی این فکرو تنها کردی یا با کسی چندوقته باهوش شدیا
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 فاطمه:بودم

 تینا:معلومه پس بریم به باباهم بگیم

 رفتیم پایین بابارو صداکردم

 بابااااااا

 بابا:جانم 

بابا تصمیمم گرفتیم  توشمال بریم ثبت نام کنیم چون اونجا خونه هم داریم 

 اینجوربهتره 

بابا:خب خداروشکر اتفاقا میخاستم بهتون بگم اما گفتم شاید دوست  

نداشته باشین پس من به باباهاتون میگم باهاش حرف میزنم که بریم 

 اونجا دنبال ثبت نام.

مااونجارو خوب بلدیم میریم ثبت نام میکنیم دیگه تینا:بابا نمیخاد بعدشم 

کاری نداره که اگه جایی دیگ بود شماهم باید میومدی اما اینجا دیگه 

 خونه همچی هست خیالتون راحت.

 بابا:باشه باباجان

 مریم وفاطمه هم رفتن خونشون

 من رفتم روتختم درازکشیدم سرم نرسید به بالش خابم برد

 بع بعی  بیدارشده( )قوقول قوقول صبح شده 

 با چه آهنگی بیدارشدم من )خخ( 
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پاشدم دست و صورتمو شستم روتخت نشسته بودم یهو یاده اون پسره 

افتادم  رفتم تو کیفم کارتشو اوردم دو دل بودم زنگ بزنم یا نه دستم رو 

 شمارش لغزید ورو تماس زدم

 آرتا:الوبفر مایید

 سالم آقا آرتاهستین

 فرمایید درخدمتمآرتا:بله خودم هستم ب

 من تینا هستم همون که غرق شدم تو دریا شناختین

 آرتا: بله شناختم حاله شما چطوره

 خیلی ممنونم ببخشید مزاحمتون شدم

 آرتا:خواهش میکنم  این حرفو نزنین

راستش میخاستم درمورد موضوعی حرف بزنم اما نمیتونم پشت تلفن 

 بگم

 میام اونجا آرتا:خب هرجا کجا که میتونین بگین منم

 رستوران کسری میدونین کجاست

 آرتا:بله بلدم ساعت چند بیام اونجا

 ساعت دو خوبه البته اگه کاری ندارینا

 آرتا:اتفاقا اون موقع بیکارم حتما میبینمتون

 ببخشید مزاحم شدم فعال خدانگهدار
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 آرتا:خدانگهدار

نال  رفتم پایین کسی نبود یه لقمه خوردم نشستم جلو تلوزیون هی کا

 عوض کردم هیچی نداشت المصب حوصلمم سررفت  

( برم حاظرشم تا لباس بپوشم وبرم میشه  13:30ساعتو نگاه کردم دیدم)

 دو

یه مانتو کوتاه مشکی پوشیدم با شلوار دمپا و شال زرشکی با کیفم ست  

کردم یه کفش پاشنه بلند مشکی پوشیدم رفتم پایین درو قفل کردم 

 رستوران.سوارماشین شدم پیش بسوی 

رسیدم ماشینو پارک کردم وای چقد شلوغ بود رفتم تو نشستم هنوز  

 نیومده بود

 سرمو بلند کردم دیدم امد

 سالم آقا آرتا ببخشید مزاحم شدم

آرتا:سالم این حرفا چیه راستش من امدم دیدم نیومدین یکار پیش امدرفتم 

 امدم ببخشید منتظر موندین

 نیومدین هنوز)خخخ تینا ازاین فکرا نکن( نه تازه رسیدم فک کردم 

 آرتا:خب چی میخورین سفارش بدم بیارن

 من چیزی نمیخورم سیرم ممنون

 آرتا:تعارف نکنین من حسابی گشنمه من سفارش میدم تا شماهم فکزکنین

 با دستش گارسونو صدا کرد
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)وای زشته اینجورکه براخوردن که نیومدم اما خب گشنمه به من چه 

 ه( میخاست نگ

 آرتا:خب تینا خانوم فکراتونو کردین چی میخورین

 کباب به حساب من

 گارسون :چی میل دارین بفرمایید

 آرتا:دوتا کباب با نوشابه ومخلفات

 گارسون:چشم میارم براتون

 آرتا:اینو یادتون باشه یه مرد وقتی هست زن نباید حساب کنه 

 آخه زشته اینجوز

آرتا:اصلنم زشت نیس فقط غذامونو خوردیم درمورد اون موضوعتون 

 حرف میزنیم من االن انقد گشنمه نمیتونم حرف بزنم

 منم خندیدم گفتم :باشه

رااینه غذارواوردن خیلی آروم میخوردم چقدرسخت بود آروم غذاخوردن ب

 میگم نخورما )اه(

 وسطاش هم ازم سوال میکرد

 آرتا:تا کجا درس خوندین

 _لیسانس 

 آرتا:چه خوب میشه بپرسم چندسالتونه
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 نه نمیتونین بپرسین سن زنو که نمیپرسن)خخ( با تعجب نگام کرد

 آرتا:ببخشید نمیدونستم بدتون میاد

 سالمه23نه بابا بدم نیومد شوخی کردم 

بدتون نیومد معلومه خیلی شیطون هستین منم  آرتا:خب خداروشکر

 سالمه خوشبختم26

 منم خوشبختم ،ازکجا فهمیدین شیطونم

آرتا :از رفتاراتون کاراتون این که اگه آشنا بودم خدا میدونست چه یالیی 

 سرم میاوردین یه کارایی روبخاطر این که غریبه ام نمیکنین

 )خاک برسرم اینم فهمید(

 اونجورم نیستمنه بابا 

 آرتا:حاال خجالت نکشین 

غذامونو خوردیم با صدای آرتا سرمو باالاوردم  آرتا گفت:خب درخدمتم 

 بفرمایید

راستش میخایم دانشگاه ثبت نام کنیم با دوتا ازدوستام  که یاده این افتادم 

 که گفتین پدرتون رئیس دانشگاس  

 آرتا:برای فوق میخاین بخونین

 بله
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ما باجای دور  مخالفن اینم برا این قبول کردن چون راستش باباهای 

 خودمون اونجا خونه داریم با خوابگاه مخالفن

 آرتا: خب ببینین دانشگاه ما باخوابگاس 

عه چه بد خب براما قبول نمیکنن بعدشم وقتی خودمون خونه داریم 

خوابگاه میخایم چه کنیم دستتون دردنکنه  پس من برم دیگه غذا روهم 

 داشتم میگفتممن تا 

 آرتا گفت:خانوم بزارحرفمو بزنم شماهمیشه اینحور تندتندمیگین

 وای ازخجالت سرمو انداختم پایین

آرتا:خب من گفتم با خوابگاس اما من میتونم براشما و دوستاتون درسش  

 کنم 

 سرمو ا وردم باال  باخنده گفتم:واقعا راست میگین

قت خاستین با من هماهنگ آرتا:بله فقط مدارکتون بیارین بعدشم هرو

 کنین تا بریم شمال برای کارای ثبت نام 

 دمت گرم  آخ ببخشید تروخدا)وای ابروم رفت(

آرتا خندید:میدونستم شیطونینا بابا راحت باشین من خودم پاش بیافته 

 شیطونم 

 منم خندیدم )ولی خیلی  بدشدا( 

 بلندشدیم 

 رفتیم سمت حسابداری
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 کنم بخدا اینحور زشتهآقا ارتا بزارین من حساب 

 آرتا:تینا خانوم چی گفتم سرمیز . 

 آرتا نذاشت من حساب کنم  رفتیم سمت ماشین

 آرتا:برسونمتون

 خیلی ممنون ماشین هست

 آرتا:باشه پس بامن هماهنگ کنین

 باشه حتما خیلی ممنون ازتون خدانگهدارتون

 آرتا:خداحافظ خانوم

باخودم غرمیزدم آخه دختر پرو سوارماشین شدم پامو گذاشتم رو گاز 

حواست  کجاست وای این حرفا چی  بود زدم من اخه خاک توسرت تینا 

 وای

 رسیدم خونه ماشینو پارک کردم رفتم اتاق

 گوشیو برداشتم.

 زنگ زدم مریم:

مری پاشو حاظرشو بیا خونمون فاطی هم بردار بیا اینجا باشه آفرین  

 کارنداری بای

 چال بیان نشستم تا این دوتا خل و

 صدای آیفون اومد رفتم دروبازکردم
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 سالم بچه ها بیاین تو

 مریم:سالم تی تی 

 فاطمه: سالم بر طوطی خودم 

 بچه ها بشینین کارمهم دارم

 ببینین امروز رفتم با اون پسره حرف زدم

گفتش که دانشگاشون با خوابگاس منم گفتم ماخودمون خونه داریم گفت 

 ره بعد گفتش باهاش هماهنگ کنیم برا رفتنبراشما درست میکنم عیب ندا

 فاطی: کی رفتی چرا به ما نگفتین

 بابا بچه ها وقت نشد بخدا گفتم برم اگه درست شد بهتون بگم  

االن بچه ها وایسین اینجا بابابام حرف بزنیم ببینبم اون چی میگه بعدش  

با این پسره هماهنگ کنیم بعدشم فردا بریم اگه پسره امد که هیچی  

 تونست بیاد خودمون میریمن

هردوقبول کردن نشستیم یکم فیلم دیدیم تخمه خوردیم حرف زدیم 

 ازهمچی گفتیم خیلی خوش گذشت 

 صدای در امد بابا  امد تو دستش پر میوه وخوراکی بود

 سالم بابا

 فاطی:سالم عمو

 مریم:سالم برعموجونم
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 خونه تا بیامبابا:سالم دخترای خوشگلم بشینین تا من اینا روبزارم آشپز

 فاطی:با تیام،ستاره آشتی کردی 

ن بابا اصلن نمیدونم کجاهستن کی میرن هردفعه امدن  سمتم من یه جور 

پیچوندم اصلن حوصلشونو ندارم بخدا یه شکایی کردم  اما هروقت به بابا 

 اینا  گفتم ناراحت شدن

 مریم:تینا آشتی کنین زشته عزیزمن

 نه مری حوصلشونو ندارم

 : خب بچه ها فکر کردینبابا امد

 تینا:بابا راستش میخایم فردا بریم برا ثبت نام.

 بابا:خب خوبه اما تینا  بابا جان دم به دقیقه شمالیا تو

 خب بابا اون موقع با االن جریانش فرق داره

بابا:باشه فردا میرین مواظب باشین من با پدراتون حرف زدم اونام مثل 

 من فکرمیکردن 

 فاطمه:وای عمو یکیتون نمیشه یجوردیگه فکرکنین  

بابا: دخترم شماها بچه ندارین نمیفهمین ما پدرا و مادراتون چی میگیم  

 درکمون نمیکنین

 فاطی و مریم خدحافظی کردن رفتن منم رفتم اتاقم گوشیمو برداشتم

 الوسالم آقا آرتا 
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 آرتا:سالم تینا خانوم 

 بچه ها  راه میافتیمراستش زنگ زدم بگم که مافردا با 

 آرتا:خب پس یجا قراربزاریم همو ببینیم باهم بریم

 ببخشید ساعت چند راه بیافتیم بهتره

 آرتا:ده حرکت کنیم که ظهر اونجا باشیم

خیلی خوبه ،همون رستوران کسری هست من میام اونجا میبینمتون 

 ازاونجا میریم

 آرتا :عالیه

 ن خداحافظخب کاری ندارین آقا آرتا زحمت افتادی

 آرتا:این حرفو نزنین میبینمتون خدانگهدار

 گوشیو قطع کردم یه پیام به مریم دادم

حرکت میکنیم با پسره دم رستوران کسری  10سالم عزیزم فردا ساعت 

قرار گذاشتم ازاونجا بریم  زودبیاین  دم خونمون تا بریم فدات میبنمت 

 بوس بوس 

 همین پیامو کپی کردم برا فاطی هم فرستادم

 بعدش تخت گرفتم خابیدم

( زود پاشدم دستو صورتم و شستم یه حموم رفتم خودمو 8صبح )ساعت 

 ربه شور کردم   گ
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رفتم سمت کمدلباسام مانتو بلند جلوبازمو پوشیدم با شلوارتنگم یه کفش 

پاشنه بلند هم پوشیدم آرایش معمولی کردم کیف و سویچمو برداشتم رفتم 

 پایین

 مامان و بابا  هم نبودن 

 گوشیم زنگ خورد دیدم مریمه

 مریم:تی تی بیا پایین زیرپامون علف سبز شد 

 االن میام تینا:به من چه

پاشدم رفتم توحیاط درو بازکردم دیدم وایسادن راست میگن زیرپاشون  

 علف سبزشده)خخ( 

 ساک هارو گذاشتم صندوق عقب

درماشین و بازکردم    نشستم پشت فرمون  مریم نشست جلو فاطی هم  

 رفت عقب

 صدا ضبطو زیاد کردم

جاقرار تینا:بچه ها من  دیشب زنگ زدم با پسره حرف زدم گفت  یه 

بزاریم منم گفتم دم رستوران کسری همو ببینیم بهتون که پیام دادم گفتم 

 که

 فاطمه:آره خوبه خداکنه ترافیک نباشه

 مریم:نه بابا نیست

 رسیدیم جلو  رستوزان هنوز نیومده
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 )خخ مثل اونسری فک میکردم نیومده اما امده بود من ندیده بودمش خخ(

 ه آرتا خودمونه)چه مال خودم کردمش(دیدم یکی داره شیشه رو میزنه  ب

 شیشه رو دادم پایین

 سالم آقا آرتا خوب هستین

 فاطی و مریم سالم کردن

 آرتا:سالم  خانوما من جلو میرم شما پشت من بیاین

 تینا:باشه حتما

 بچه ها حاال این آرتا جان رفت نظرتون چیه گازدبدیم بیافتیم جلوش خخ

 مریم: آرتا جان چشمم روشن 

 ین همه حرف زدم فقط جانشو شنیدی مری ا

 فاطی:پایتیم برو

 آهنگ و زیاد کردم گازدادم رفتم جلوش مارو که دید شیشه رو داد پایین

 آرتا:تینا خانوم خوبه گفتم پشت من بیاین عجب شیطونین شماها

 ازشما یادگرفتیم

 آقا آرتا پایه مسابقه هستین 

 آرتا:بله که هستم
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ی زودتر رسید برنده اس بازنده باید به پس اون مغازه رو میبینی هرک

 بقیه غذا بده با قلیون ومخلفات )خخ(

 البته  براشما بدمیشه تا ما 

 آرتا:چرا اونوقت

با صدای بلند گفتم چون اگه من ببرم شما باید ما سه تارو باید ببری 

 رستوران اما اگه شما ببری شما تنها حساب میشی  

 آرتا:عجب کلکی هستینا

 شمارش من حرکت میکنیم ما اینیم با

1 

2 

3 

 حرکت

پامو فشار دادم رو  گاز نزدیک بودم برسم که این پسره زد جلو نمیزارم 

برنده شه من جلوش درامدم ازپشت هرکار میکرد بره دست راست یا چپ  

 من راه نمیدادم بهش وقتی رسیدم یه جیغ کشیدم 

 پیاده شدم  گفتم دیدی آقا من بردم هیچ کس حریف من نمیشه 

 ریم دیرشد آرتا: خخ ازدست شماها سوارشین ب 

 سوارشدیم پشت ماشین آرتا حرکت میکردم همه خوشحال بودییم
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 فاطمه:افتخارمیکنم بهت عالی بود

 مریم:مثل همیشه عالی

 ممنون اازخواهرای گلم 

 صدا گوشیم امد.  

 مریم گوشیمو ازکیفم بده

 مریم:بیا تیامه

 گوشیو ازش گرفتم وقطعش کردم

 ات حرف بزنم زورکه نیسبچه ها خیلی تیام پروعه بابا نمیخام باه

 مریم:بابا جوابشو بده گناه داره حاال یه چی گفت 

حرفش بدبود مریم این کار اولین بارش نیست که بگم عیب نداره 

 کارهمیشگیشه خسته شدم دیگه خودتونو ناراحت نکنین فقط عشق کنین 

 دستا باال 

م مریم و فاطی دست میزدن منم با دستام میزدم رو فرمون انگار داری

 عروس میبریم

 همینجور داشتیم میرقصیدم 

 صداآهنگ وبردم باال:  

توی پیشونی فرشته ها نوشته  هرکی دختر داره جاش وسط بهشته  

 ازآسمان  
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 میباره گروطال وگوهر 

 هووو دست دست  

 بچه ها  مارومیگه ها

دیدم آرتا اومد بغل ما با ماشین داشت میخندید فک کنم االن داشت  

 ن دخترا چقد دیوونه انباخودش میگفت ای

 اینجای آهنگ خیلی دوس دارم راستم میگه

 یکی یه دونه ،چراغ خونه، 

 بچه ها نگه دارم بریم خوراکی بخریم  دسشویی هم بریم نظرتون

 مریم:وای آره دیگه دارم میترکم

 فاطمه:من گشنمه بچه ها

 رواوردم پایینپس االن نگه میدارم یه بوق زدم پسره امد کنارمون شیشه 

 آقا آرتا نگه داریم اینجا بچه ها خسته شدن

 آرتا:آره اینجا نگه دار

باشه،نگه داشتم رفتیم سوپری پفک و لواشک برداشتم رفتیم دسشویی   

 امدیم بیرون 

 مریم:بیاین سلفی بگیریم

 مری توروگذاشتن برای عکس گرفتن فقط

 مریم:آخه قشنگه بریم کنار اون درخته
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 خته اداواصول دراوردیم عکس گرفتیمرفتیم کناردر

 یه جا توعکس مریم وایساد فاطی کنارش منم چشامو چپ کردم) خخ( 

 خالصه هیجا آدم نیستم)فرشته ام( 

یه جا فاطمه کناردرخت نشست مریم لباشو غنچه کرد عادت داره منم 

 زبونمو دراوردم

 فاطمه:تینا مثل ادم وایسا عه نگاه تروخدا عکسارو ازدست تو

 آرتا داشت استراحت میکرد به مامیخندید بچمون دیوونه بود

 قرص خنده خورده بود

 مریم:بشین کنارم من رانندگی میکنم خسته شدی تو

 وای مرسی عشقم کمر دردگرفته بودم بخدا

 نشستم روصندلی شاگرد مریم رفت سمت راننده

مریم:یکم رو سرعت حساس بود به من نمیتونست چیزی بگه اما خودش  

 وم میرفتآر

باید بزنی توسرش تا درست راه بره اینجور که این میره فردا صبح  

 میرسیم

 مریم بخای اینجور بری میزنم نصفت میکنما

 مریم:خوبه مثل تو برم آدم ازترس سکته میکنه
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عزیزمن اونجور هیجان داره کیف میکنیم هم من راضی هم فاطی، غلط  

بگم زشت بود رعایت کردم  میکنه اون  ناراضی)البته چیز دیگ میخاستم

 بچه خوبیم من(

 مریم یکم سرعتش بردباال ولی مثل مورچه میرفت فک کنم آرتا رسید خخ

 مریم نگه دار خودم برونم جان ننت

مریم نگه داشت خودم سوارشدم تا نشستم چنان گازی دادم مریم چسبید 

 به صندلی  داشت میمرد

 حقته تا توباشی درست بری  

 فاطی داشت میخندید ازکارای ما اینم تاحاال فیلم سینمایی ندیده

 اخرش از دست این دوتا دختر سربه بیابان میزارم 

 نزدیک بودیم داشتیم می رسیدیم

به این دارم فکر میکنم که میخام درس بخونم برم دوباره دانشگاه خیلی  

 خوشحالم 

 ارینبچه ها   االن چه حسی د

 مریم:واسه چی اونوقت

 منظورم اینه داریم میریم شمال

 میخاین درس بخونین

 مریم :من که خیلی دوس دارم درسو
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فاطمه:من خیلی حس خوبی دارم اینکه بریم اونجا شیطونی کنیم یادته تینا 

یادش بخیر این مریم خیلی بیشعور بود باید میزدی توسرش تا آدم میشد  

 خیلی)چس بازی درمیاورد(

 پنج دقیقه  دیگه میرسیم خونمون وای کمرم داغون شدازبس نشستم 

رسیدیم  ماشینو پارک کردم پیاده که شدم  یکم خودمو کش دادم غلنجم 

 شکست داغون شدم اوخ

 آرتا امد سمتمون 

 آرتا:سالم به خانوما تینا خانوم خسته شدینا

 وای آره انقد بیشعورن نیومدن یکم رانندگی کنن جای من

 عه تینا  من که داشتم سوارمیشدممریم:

 توحرف نزنا اون رفتنت بدرد عمت میخوره

 آرتا داشت میخندید 

 آرتا:من میرم یکم بخابم فردا صبح پاشین بریم باهم

باشه آقا آرتا وقتی آرتا داشت میرفت ازپشت براش دست تکون دادم گفتم 

 گودبای آرتی 

 وای خدامرگم بده شنید 

 یدم رفتم توخونه وایزدزیرخنده آبروم رفت دو

 فاطی و مریم داشتن میخندیدن بیشعورا وای خدا چی بود گفتم 



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

187 

 پریدم رومبل درازکشیدم بچه ها یکیتون شام درست کنه من میخام بخابم

 دیگه واینسادم ببینم چی میگن خابیدم

 پاشدم ازمبل هواتاریک شده بود 

 میکشمشوندیدم بچه ها نیستن وای اگه بدون من رفته باشن جایی 

رفتم باال دراتاق وبازکردم دیدم مریم خابیده رو تخت فاطی هم پایین تخت 

 خابیده بود ساعتو نگاه کردم  )هشت بود(

 معلومه خیلی خابیدن 

 یه مانتو پوشیدم یه شال هم سرکردم میخاستم برم بیرون 

باالسرشون  اول رفتم تو آشپزخونه یه پارچ آب برداشتم  رفتم باال تواتاق 

وایسادم خیلی راحت روشون خالی کردم هردو یهو پریدن رفتن توشک  

 بعد چنددقیقه

 وقتی فهمیدن چیشده 

 مریم: میکشمت  

 فاطی :من میدونم وتو

 الفرار

 من بدوایناهم دنبالم

 تندپریدم بیرون

 مریم:بگیرمت  کشتمت وایسا
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میکنه دویدم  همینجورمیدویدم دیدم آرتا وایساده داره مارو باتعجب نگاه

 پشت آرتا

 آرتی کمک کن میخان منو بخورن

یه لحظه دیدم آرتا به یه چی نگاه کرد سرشو انداخت پایین نگاه کردم  

 دیدم به به مریم و فاطی بدون روسری  

 فاطی یه آستین کوتاه با شلوارک مریم یه تاپ با شلوار

 خودشون حواسشون نبود

 خداروشکر من پوشیده بودما  پس همونو بگو آرتا با تعجب نگاه میکرد

شروع کردم سرفه کردن هرچی اشاره میکردم اینام انقد خنگن نمیفهمن 

 که

 مریم:چرا اشاره میکنی خودتو کج میکنی تینا 

 دیدم نمیفهمن بلند گفتم :چقد خنگین  سروضعتونونگاه کنین

مری و فاطی خودشونو نگاه کردن چنان جیغی کشیدن دویدنو رفتن   منم 

 گذاشتم روگوشمدستمو 

 آقا آرتا ببخشین تروخدا

آرتا:نه بابا خواهش میکنم اتفاقا خوبه با کسایی آشناشدم که عین 

 خودممم اگه غریبگی نکنین حل میشه 

 من سرمو انداختم پایین نشستم روزمین
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 از زبان تیام : 

 خسته از دراومدم  خونه تینا حتی نگامم نمیکنه  دلش خیلی شکسته 

 دم عاشق    خواهرمم  اما دلشو شکستم   منی ک ادعا میکر

 کاش اون  روز چیزی نمیگفتم  بهش 

 مامان بابا رفته بودن بیرون ستاره هم باال بود 

 رفتم پیشش و گفتم:  عشق  من خوبه 

 ستاره  لبخندی  زد و   خندید   ک چال گونش  معلوم شد 

 فدا خنده خانومم بشم من 

 یاده   خنده ی تینا افتادم 

چال نداشت  اما من اوایل ک ستاره را دیدم یه روز گفتم  تو چال نداری  

 ولی ستاره داره  

 تیناهم باهام قهر کرد

روبه ستاره کردم گفتم: در چه حاله خانوم گلم   خندید و گفت : تازه بیدار 

 شدم   

 صورتم شستم   با خنده نگاش کردم و چیزی نگفتم    رفتم دستشویی  و 

امدم بیرون کنارش نشستم دستشو گرفتم گفتم:ستاره میدونی کنارمی  

خیلی خوشحالم ازاین که مال منی وقتی توروکنارم دارم یه حس خوبی 

 همرامه
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 وخداروشکر میکنم ازاینکه پیشمی 

ستاره: تیام باید باتینا آشتی کنی بسه مامانت همه منو مقصرمیدونن حتی 

 بال ازاین مشکالت نبودهتینا باخودش میگه ق

 وقتی ستاره امده اینجورشده

 بعدشم  شماخواهربرادرین تا کی میخاین کشش بدین

تیام:عزیزم تومیدونی من حرفی نزدم این تینا همیشه اینجورمیکنه 

 زودعصبی میشه

 ستاره:عیب نداره خواهرته توبزرگتری 

 تیام:باشه هرچی خانومم بگه ازدلش درمیارم

 ستاره :آفرین 

 زبان تینا:از

 هواخیلی خنک بود االن یه قلیون میچسبید 

 آرتا باالسرم وایساده بود

آرتا:تینا خانوم میشه راحت ترحرف بزنین ماهمیشه هموببینیم سخته 

 اینجور اگه مشکل ندارین من تینا صداتون کنم

 هرجور راحتین صدام کنین

 جورمیشمآرتا:تینا پس توام راحت باش اینجور برام خیلی سخته یه 

 خب زشته 
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 آرتا:اصلن هم زشت نیست

 باشه،آقا آرتا 

 آرتا:بازگفتی که

 خب یکم سخته  یکم طول میبره

 آرتا:سعی کن طول نبره

 راستی کی میریم برای ثبت نام

 آرتا:فردا  صبح میریم

 من میخام برم توشماهم بیاین شامو کنارهم میخوریم

 آرتا:نه مزاحم نمیشم نوش جونتون

 االن گفتی راحت باشیما  هرچی هست باهم میخوریمهمین 

 آرتا:باشه مرسی 

 بزار به بچه ها زنگ بزنم

 گوشیمو ازجیبم اوردم بیرون زنگ زدم فاطی 

 فاطی آقا آرتا شام مهمون ماهستن ما داریم میایم تو بعدشم قطع کردم 

 دروبازکردم  گفتم:بفرمایید تو

 آرتا:خانوما مقدم ترن

 بازکردممرسی ورفتم داخل درو
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 آرتا امد توگفت یاهلل

 مریم و فاطمه هنوز خجالت میکشیدن با اون ابروریزشون  خخ

 مریم:سالم آقا آرتا

 فاطمه:سالم آقا آرتا بفرمایید بنشینین

 آرتا: سالم خانوما ممنون ببخشین مزاحم شدم

 فاطمه:نه این حرفا چیه

 بابچه ها رفتیم آشپزخونه

 دی اینجامریم:االن چی درس کنیم اینو اور

 عه عه مگه نگفتم یه چی درس کنین

 فاطمه:مگه کلفتتیم پرو تازه مهمون هم دعوت میکنی

بچه ها زشته باالخره به خاطر ماپاشده امده چند روز باید بخاطرمون 

 اسیرشه یه جور بایدجبران کنیم)چه دخترخوبوفهمیده ایم(

 مریم:خب االن چی درس کنیم

اده میشه بعدش فاطی تو برنج درس من میگم کتلت درس کنیم زودم ام

کن مریم توام باقلی خورشت بزار منم کتلت درس میکنم کنارشم ساالدو  

 ترشی بهتر نیست هردو غذا راحتین

 هردو موافق بودن شروع کردیم
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فاطی برنجو گذاشت دم بکشه مریم هم خورشتو گذاشت قشنگ جا بیافته  

خیارشور وگوجه گذاشتم ترشی  منم کتلت و دونه دونه سرخ کردم کنارش 

 هم ریختیم تو ظرف 

 فاطی داشت کاهوها رو خوردمیکرد 

 منم گوجه وخیار خوردمیکردم میچیندم روشون به ما میگن هنرمند

 چه زود کارامونو انجام دادیم

 غذاهارو چیدیم رو میز بلند صدا کردم

 آرتی بیا غذا حاظره

 خخ(  نه به اول میگفتم روم نمیشه نه به االن)آرتی

 آرتا:به به چه کردین  هی میخورد به به میکرد

 مریم:ببخشید تند تندی شد دیگه انشاهلل دفعه دیگه بهتر درس میکنیم

آرتا:اتفاقا عالیه هم کتلت بی نظیره هم خورشت دست همتون دردنکنه 

 خب کارکدومتونه

کتلت کارمنه ، مریم باقلی خورشت فاطی هم برنج ساالدهم منو  فاطی  

 خالصه   بگم همه کارارو من کردم

 آرتا خندید گفت: دستتون دردنکنه

خدایی الحق خوب تعریف میکرداهمشون خوشمزه شده بود بااین که 

 تندتندی شد
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غذاهارو که خوردیم آرتا کمکمون کرد ظرفاروجمع کرد رفت رومبل 

 نشست  

 مریم ظرفارو به عهده گرفت

 یخچالمنم اونایی که اضافه مونده بود گذاشتم 

 منو فاطی رفتیم نشستیم پیش آرتا

 آرتا:بچه ها میتونین خودتونو به بقیه برسونین

 چون االن استادا خب درساشونو دارن میدن شماها هم خیلی عقب هستین

 +اره میتونیم خداروشکر درسامون خوبه

آرتا:خب پس خداروشکر نگرانتون بودم گفتم اگه نمیتونین صبر کنین تا 

 تموم شه بریم برای ثبت نامحداقل این ترم 

 حاال که مشکلی ندارین پس هیچی فردا میریم

 فاطمه:ازماها خرخون ترتیناس

 +من نه بابا

 مریم هم امد پیشمون نشست 

مریم:راست میگه دیگه  کی همیشه کتاب دستشه موقع امتحان که دیوونه 

 میکنی مارو  

 +اینایی که گفتین منم 

 آرتا:خب چه خوب
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 مریم:کجا خوبه اقا آرتا روانی میکنه مارو

آرتا خندید گفت:بچه ها من برم دستتون دردنکنه بابت شام فردا صبح  

 میبنمتون

 +من زیرلب گفتم باشه بزرگ فکر نمیکردم بشنوه

 آرتا باخنده نگام کرد گفت:فعال خداحافظ

وقتی آرتی رفت هممون ازخستگی داشتیم میمردیم شب بخیر گفتیم رفتیم 

 و اتاقامون کپیدیمت

 ساعتم زنگ خورد

 بلندشدم رفتم دسشویی کارای الزمو انجام دادم

 نشستم روصندلی شروع کردم به آرایش کردن 

یه کرم زدم خط چشم نازک کشیدم ریمل زدم مژهام بلنده ریمل که میزنم 

 بیشتر به چشم میاد یه رژگونه کمرنگ هم زدم درآخریه رژ قهوه ای 

مانتو لجنی برداشتم خیلی خوشگل بود پوشیدمش رفتم سمت کمدم یه 

 خیلی بهم میومد

 باهاش  فقط کفش پاشنه بلندمیومد

 کفشمو پوشیدم یه شال سبز سرم کردم 

 رفتم توحیاط منتظربچه ها شدم

 بیشعورا بعداین همه منو معطل کردند امدند
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 مریم:سالم چرا اینجا وایسادی

کردین گفتم اینجا وایسم +پس کجا وایسم سه ساعته اینجا منو معطل 

 هوابخورم تا بیاین

 فاطمه:ببخشید اجی همش تقصیر مریمه

 مریم:من چرا داری دروغ میگی 

 دیدم دارن دعوا میگیرن

 بسه ببینم بریم دیرشد رفتیم بیرون دروبازکردیم 

کناردریا وایسادیم تا آرتا بیاد آخه گفته بود هروقت حاظرشدیم اینجا 

 دش زنگ بزنیم بهشوایسیم میادش اگه دیرکر

 دودقیقه نشد دیدیم آرتا داره میاد سمتمون

فقط نمیدونم چرا وقتی آرتا پیشم بود حس خوبی داشتم  دوس داشتم 

 کنارم باشه 

 آرتا:سالم صبحتون بخیر خانوما 

 هممون سالم کردیم بهش 

 آرتا:بچه ها باماشین من بیاین  

انداختن جلو خودشونم چپیدن ماشینشو روشن کردن  دوتا بیشعورا منو 

 عقب

 آرتا راه افتاد داشت میرفت که پرسید:مدارکاتونو آوردین
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+آره آوردیم ،فقط ای کاش میزاشتی باماشین خودمون بیایم  چون بعدش 

 میخایم بریم خرید 

آرتا:خب این که مسئله ای نیست خودم میبرمتون امروز کامل 

 درخدمتتونم

 +مرسی 

 میخوردممن هی توجام ول 

 آرتا خندید گفت: راحت باشین 

 تا اینو گفت شروع کردیم به رقصدین و دست زدن    

 انقد جیغ زدم صدام گرفت

 آرتا هم باخنده سرتکون میداد

 جیغ دمت گرم آرتا چه پایه ای   

 مریم فاطی هم دیوونه بازی درمیوردن

 که  آرتااااا  یه دور پلیسی زد که من پرت شدم  ی جا دیگه  

 خندیدیم  همه

خالصه رسیدیم  آرتا ماشینوپارک کرد با  پدر  این غول بیابونی اشنا 

 شدیم   

 مرد خیلی مهربونی بود و ب ما کمک کرد 

  .... 
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 اخییییییییییش باالخره تمام شد  

 درسته سخت بود  ثبت نام   اما درست  شد  

 رفتیم  تو یه رستوران شیک  نزدیک بود به دانشگاه 

سفارش دادم  بچه هام تابع من همینو سفارش  دادن  من یه پرس جوجه 

 بامخلفات

 االن وقت چیهههه وقت اینه برم  دشوری  خخ 

 دست بشورم  

 رفتم و دستاموشستم   اومدم ک بیام

 بیرون گوشیم   زنگ خورد

 با دیدن شماره  تیام جا خوردم جواب  ندادم 

 تاقطع شد  

 یه پیام  اومد  برام  

 وشته بودتیام بود بازش کردم ن

ببین تیناااا یا تموم میکنییی یاااا دیگه  اسمتم  نمیارم داداشی  ب اسم من  

 نداری بای 

منم نوشتم ببین تیام اگه بخای چرت وپرت بگی خواهری به اسم من  

 نداری افتاد بای
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غذامونو آوردن بازباید کالس بزارم آروم بخورم ایی چقد بده یه جور  

 انگارزهرمارهغذارو نگامیکردم که 

 آرتا:مگه جوجه دوس نداری تینا خودت سفارش دادی که

 مریم:خخ دوست داره مشکل از یه جادیگس

 آرتا:ازکجا

فاطمه:این که تینا نمیتونه آروم غذا بخوره واالن مجبوره متوجه شدین 

 خخ

 آرتا خندید گفت:آها تینا راحت باش هرجور دوس داری بخور

 وای راست میگی  

 آرتا:آره  

 تا گفت آره چنان حمله کردم که همه زدن زیرخنده اخ

 من فقط منتظر یه آره بودم خخ

 همه داشتن میخندیدن

 آرتا با خنده گفت:یکم آروم بخور االن میپره تو گلوت دختر

 با خنده و شوخی خوردیم آرتا  رفت حساب کرد

 چقد اینجور خوبه ادم بخوره یکی دیگه حساب کنه مهمون باشه

 سوارماشین شدیم 

 آرتی جون مارو ببر بازارآفرین دمت گرم
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 آرتا:چشم میبرمتون یه جا خوب

 توماشین بازم  دیوونه بازی درمیاوردیم

 پیاده شدیم آرتا رو ادم حساب نکردیم جلو جلو میرفتیم

 اخه ماسه تا عاشق خریدیم)البته کدوم  دختری نیس( 

 رفتیم تو مانتوفروشی 

 قشنگ بود چشمم به یه مانتو خورد

 بعد برای دانشگاه میخاستم دیگه ساده باشه بهتره

یه مانتو مشکی کنار ش پاپیون خورده بود ساده وشیک بود رو به 

 دارین 44خانومه کردم و گفتم:خانوم این مانتو سایز

 خانوم:بله عزیزم  بفرمایید

همینجورداشتم مانتوهارونگاه میکردم یه مانتو البته خیلی کوتاه بود 

 جیگریش خوشگل بود مخصوصا کمربندش زیباش کرده بودرنگ 

 اونم گفتم سایزموبده

 من اینجورچندتا باید انتخاب کنم بپوشم ببینم کدوم خوبه

 بازم چشم گردوندم چیزی خوشم نیومد

 رفتم سمت پرو
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اول مانتو مشکی پوشیدم روتنم خیلی خوب نشسته بود سریع درش  

اوردم جیگری رو  پوشیدم خودمو توآیینه نگاه کردم وای خدای من اینم  

 خیلی قشنگ بود  

مونده بودم کدومو بردارم بعد یه فکر خیلی طوالنی تصمیم گرفتم 

هردوشو بردارم خب سریع برم بیرون تا صاحبش نیومده پرتم نکرد 

 نبیرو

 مانتوهارودادم به زنه 

 خانوم این دوتا میخام

 بعد رفتم سمت اون دوتا دیوونه بیینم  دارن چه میکنن  سه ساعت 

 دیدم مریم دوتا مانتو دستشه داره مثل بز  نگاشون میکنه

 وامریم سه ساعت به چی زل زدی 

 مریم:خوبشد اومدی بین این دوتا موندم کدومو انتخاب کنم

 بود   جلوباز  آستینش  پایینش چین خورده بودیکی ازمانتوعه آبی 

 اون یکی یه مانتو کوتاه سفید بود که روش یه حریر مشکی میومد

مریم خل جان تو این سفید رو  داری یکم مدلش فرق داره پس  اون آبی  

 قشنگ تره  اینو بردار

 مریم:راست میگیا چرا به فکرخودم  نرسید

 مگه توفکر هم میکنی 



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

202 

 ببینم اون توچی گیرکردهرفتم سمت فاطی 

 فاطمه:تینا ببین این خوشگله بنظرت یا نه

 خوبشد اومدم اگه نیومده بودم توهمین جور تو هنگ میموندی

نگاه به دستش کردم رویقش کروات بسته شده بود رو آستیناش هم 

 پاپیون 

 قشنگ بود  

 قشنگه فاطی  

 فاطمه:راست میگی 

ت کرواتو پاپیونش آره عزیزم،فاطی همونو رنگ مشکیشو برداش

 قرمزبود

رفتیم حساب کردیم اومدیم بیردن دیدیم بیچاره آرتا وایساده جلودر  

 توگرما

 بچه ها دیگه چیزی نمیخاین

 فاطی و مریم گفتن: نه

 رفتیم سوارماشین  شدیم  رسیدیم به ویال پیاده شدیم

 گفتم :آرتا دستت دردنکنه خیلی خسته شدی 

 فاطی و مری هم تشکر کردن  رفتیم خونه 

 لباسمو داشتم عوض میکردم  دیدم گوشیم زنگ خورد مامان بود
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الو مامان سالم چه عجب یادماکردی  نمیگی یه دختری داری توشهر  

 غریب اصن زنگ نمیزنی نمیگی مرده ای زنده ای 

 داشتم یه بند حرف میزدم با صدا جیغ مامان ساکت شدم 

مامان:دخترامون بده  یه ریز داری حرف میزنی تازه من باید زنگ بزنم 

 یا تو مثال بچه بزرگ کردم خجالتم نمیکشه 

 مامااااااااان

 مامان:یامان

 مامان هم تق قطع کرد خخ

 بچه ها من گشنم نیس میرم بخابم

 فاطی و مریم هم گفتن ماهم گشنمون نیس  

 برد رفتم توتختم درازکشیدم دوسوت نشد خابم

توخاب نازم بودم که یه صداترسناکی اومد  ازخاب پریدم فکر کردم دارم  

خاب میبنم  میخاستم به ادامه خابم برسم که بازهم همون صدا وحشتناکه 

 اومد

آب دهنمو قورت دادم  داشتم سکته میکردم. آروم دروبازکردم داشتم 

 میرفتم پایین ببینم چخبره که صدای جیغ ازبغل گوشم اومد 

 یدم این دوتا ایکبیریند

 گفتم:هیس بابا ترسیدم بیاین بریم ببینیم چخبره 
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 مریم که ازپشت من تکون نمیخوردهروری میرفتم اونم میومد

 فاطمه:من نمیام میترسم

 پشت من بیاین نترسین.

 ازپله ها رفتیم پایین بازم یه صدای وحشتناک:میام میخورمتون

 فاطی،مریم جیغ کشیدن اخ تا اینو گفت یه جیغ کشیدم پشت منم

 تواون تاریکی راه رفتن سخت بود

 به هرسختی شده گوشیمو پیدا کردم

 زنگ زدم آرتا: 

 داشت بوق میخورد وای آرتا بردار گوشیو

 آرتا با صدای خاب آلود گفت :بله

 جیغ زدم گفتم آرتا کمک دزد

 آرتا:چیشده تینا آروم باش چرا صدات اینجوری

 فک کنم دزده بیا تروخداآرتا یه صداهایی میاد 

 آرتا:ازجاتون تکون نخورین تا بیام

 آروم گفتم بچه ها االن آرتا میاد بنظرتون با  این قیافه زشت نیس

 فاطمه:وای تو این اوضاع من لباس عوض نمیکنما

 ایی ترسوها
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آروم رفتم باال مانتو برداشتم تنم کردم یه شال انداختم سرم برا مری و  

 فتم پایین و انداختم سمتشون فاطی هم برداشتم ر 

 صدای آرتا که اومد دلم خوش شد که یکی هست تنها نیستیم

 آرتا:بچه ها کجایین

 آرتا بیا اینجا کنارمبل وایسادیم

 اومد سممتمون

 آرتا:کسی توحیاط نبود که

 فاطمه:یه صدای  وحشتناک بود چندبارهم اومد صداش

 آرتا:خیاالتی شدین

 نمیشیم کهآرتا سه نفری باهم خیالتی 

 آرتا: کسی نبود  من هم حیاطو نگاه کردم اینجام که کسی نیست که

 چه صدایی شنیدین چه میگفت حاال

 +شنیدیم که میام میخورمتون

آرتا زد زیرخنده :میگم خیاالتی شدین میگین نه   فیلم ترسناک نگاه  

 کردین

 مریم:نه بابا وقتی رسیدیم گرفتیم خابیدیم فیلم کجا بود

نجور داشت بهمون میخندید یعنی یجور داشت  میفهموند بهمون آرتا همی

 که دیوونه شدین
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 آرتا:من بیدارم بازچیزی شد خبر بدین فعال

 دیگه هیچی نگفتیم آرتا بعد چنددقیقه رفت 

 حاال مگ ما خوابمون میبره

 رفتم چایی ریختم با کاکائو اوردم نشستم رومبل

 حاالخاب نداریمبچه ها بیاین چایی بخورین ماحاال 

چایی خوردیم یکم تلوزیون روشن کردم هیچی نداشت همه چرت و پرت 

 بود وقت تلف کردنه خاموشش کردم

 بچه ها بریم بخابیم

 فاطمه:من نمیرم باال بخابما خابم نمیبره که

 +پس همینجا  میخابیم کنارهم 

 جاانداختم توپذیراییی اول من خابیدم  بعد مری و فاطی 

 سرم به بالشت که رسید نفهمیدم کی خابم برد 

سریع پاشدم دست و صورتمو شستم امروز کالس داریم  چایی گذاشتم دم  

 بکشه 

 رفتم تو اتاق مانتو مشکی که خریدم پوشیدم  شروع کردم آرایش کردن 

 یه آرایش ساده مثال دانشگاه دارم میرما

 رفتم پایین  که این دوتا خرس قطبیو بیدارکنم

 ی مری پاشین کالسامون دیرشد مثل خرس گرفتین کپیدین پاشین ببینمفاط



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

207 

 دیدم نخیر انگار نمیخان پاشن

رفتم تو آشپزخونه آب یخ برداشتم اومدم باالسرشون وروشون خالی  

 کردم 

 هردو سریع پاشدن 

 مریم:نمیگی سکته می کنیم

 فعال که سکته نکردین ازمنم سالمترین بدویین حاظرشین

 تن بهمچشم غره  رف

دیدم به به  تشریف اوردن امروز پسرا صف میکشن اینجا به خودشون 

 نگفتم پرو میشن اخه

 بدویین سوارشین دیرشد سریع نشستم

 کمربندمو بستم گازدادم تا دانشگاه رسیدیم 

 بچه ها پیاده شین تا پارک کنم.

 ماشینو پارک کردم با عجله دویدیم تو کالسارو روبرد زدن  زبان داریم

قد بدم میاد اززبان رسیدیم پشت درکالس بدون اینکه دربزنم پریدم تو ان

 بچه ها هم پشتم حواسم هم نبود که استاد امده

 استاد:این چه وقت امدنه

 سالم استادجونم اوال روزاوله بعدشم تصادف کردیم 

 استاد:تکرارنشه بفرمایید بشینین
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 همیشه اینجوزموقع ها من جواب میدم

 ارن کهاین دوتا زبون ند

 اخرکالس جا بود رفتیم نشستیم  

 استادهم شروع کردن درس دادن و چرت  وپرت گفتن

 همینجورداشتم نگاه میکردم

 استاد:روصورت من چیزی هست خانوم محمدی

 +بله استاد

 استاد:خب چی هست

 +سوسک  روصورتونه

میمردن تا اینو گفتم استاد یه جیغی کشید باال وپایین میپرید بچه ها داشتن 

 ازخنده

 استاد وقتی فهمید سرکار ه صورتش ازعصبانیت سرخ شده بود

 استاد:خانوم محمدی بیرونننننن هرچی سریع تر وقت کالس و گرفتی 

+استاد جونم  من محو خوشگلیت بودم اونم تقصیر من نبود پشتتون نگاه 

کنین سوسکه ومن  انقد حواسم نبودم متوجه نشدم چی گفتم استاد فکر  

دارم  سرکارش میزارم بازبا آرامش برگشت وقتی دید سوسکه  کرد 

 ایندفعه جیغ بلند کشید و گفت:کالس تعطیله همگی بیرون

 همه داشتن میخندیدن دوسه نفرمیگفتن دمت گرم 
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 یه دختر امد سمتمون سالم بچه ها من زهرا هستم خوشبختم ازآشنایتون

 ماهم یکی یکی خودمونو معرفی کردیم

 زهرا:واقعا دمت گرم انقد بداخالقه  تو این چندوقت دیوونمون کرد

 +پس ثواب کردم خخ

 زهرا:آره افرین 

 +زهرا میای بریم سلف یه چی بخوریم

 زهرا:پایتم فقط این دوتا دوستت  همیشه آرومن

+ن بابا به قیافه  مظلومشون نگاه  نکنا اینجور موقع ها من باید حرف  

 گرنه بیرون ببینشون  دیوونه میشی بزنم اونا ساکت میشن و

 بچه ها یه چی بگین مگه اللین

 مریم:سالم عزیزم

 فاطمه:سالم زری جون

 +خسته نباشین فقط اینو بلدین بیاین بریم بابا مردم ازگشنگی 

 رفتیم توسلف نشستیم 

 زهرا:بچه ها چی میخورین بگین من برم سفارش بدم  حاال که سرپام

 هممون گفتیم چایی و کیک  

 زهرا:خب بچه ها ازخودتون بیشتربگین تا آشنا بشیم 
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 سالمه و تهران زندگی میکنم و یه برادردارم23+خب من تینام 

سالمه منم تهران زندگی میکنم یه خواهر و 23فاطمه: من فاطی  

 برداردارم

 مریم:من همسنم  تینا اینام وخونمون  چسبیده به خونشون و تک بچه ام

 +خب زهرا توبگو

همینجا زندگی میکنم دوتا داداش  23زهراگفت: منم چندوقت دیگه میشم 

 دارم 

 +وقتی حرفامونو زدیم چاییمونو خوردیم 

 دومین درسی که کالس داریم ریاضی

 رفتیم سرکالس خوشبختانه استاد نیومده بهتر البته ای کاش نیاد امروز

 وسط کالس جا بود نشستیم تا ببینیم استادمون کیه

ن بود تو گوشیم داشتم میچرخیدم که با صدای نه گفتن فاطی و  سرم پایی

 مری سرمو بلند کردم

 چشام درشت شده بود

 آرتا استادمون بود آخ

 شروع کرد حضور غیاب کردن 

 به من که رسید نمیدونم چرا  هنگ بودم  نشنیدم

 آرتا:خانوم محمدییییی
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 +بله

 آرتا:سه ساعت دارم صداتون میکنم

دوما هنوز دودقیقه نشده سرکالس ایم چجور سه   +اوال متوجه نشدم

 ساعته دارین صدام میکنین دروغ میگین االن گناه کردین

 همه داشتن میخندیدن

 آرتا یه چشم غره بهم رفت

 استاد االن چشاتون چپ میشه ها

 آرتا:خانوم محمدی میزارین درس بدم

 +بله اجازه میدم بهتون فقط زود تموم کنین

 صبی میشه یه جورایی هم خنده اش گرفته بودآرتا مشخصه داره ع

من  ازاول درس تا اخرش سرم رومیز بود حس جزوه نوشتن نداشتم   

 ازاونورم دیدم استادمون آشناس گفتم بیخیال به خابم برسم بهتره

کالس که تموم شد همه رفتن بیرون فقط منو فاطی ،مری هنوزتوکالس 

 بودیم داشتیم وسیله هامونوجمع میکردیم

رتا:تیناااااااااااااااا این کارا چی بود من استاد بداخالقیما  امروز اولین آ

 روز بود چیزی نگفتما

 +اوال کاری نکردم دوما مگه جرئت دارین حرفی بزنین 

 آرتاچشاش درشت شده بود
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 آرتا:ازدست تو دختر چقد زبون درازی تو

 +به تو رفتم

 آرتا دیدحریفم نمیشه خداحافظی کرد رفت 

 فاطی:دختر زشته اخه 

 +وا کجا زشت بود مگه چی کار کردم 

 کالسامون تموم شده بود

 داشتیم میرفتیم که بریم خونه گوشیم زنگ خورد. آرتا بود خخ

 +بله

 آرتا:تینا درپشتی دانشگاه وایسین کارتون دارم 

 +چیکاردارین

 ام بایآرتا:انقد سوال نکن االن می

وقتی به بچه ها گفتم چی گفته آرتا  تعجب کردن رفتیم وایسادیم اونجا که 

 گفت

 دیدم آقا تشریف آوردن

آرتا:بچه ها گفتم اینجا وایسین برای اینکه باهم نبینن ماروبرامن مهم 

 نیس بخاطر خودتون گفتم بعدشم یه کاری داشتم باهاتون

 +خوب کردین،چیکارداری حاال

 م یه مهمونی دعوتیم که راستش چیزه آرتا:منو دوستا
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 فاطمه:چیزه

 آرتا:نمیدونم چجور بگم 

 +راحت بگو

آرتا:یه مهونی دعوتم که باید با دوست دخترامون بریم که ماهم نداریم 

 خاستم بگم شماها میشه باهامون بیایی 

 +تا اینو گفت ترکیدم یهو

گفتی  چی فرض کردی مارو فکر کردی ما ازاون دختراییم االن باخودت

اگه بهشون بگم  ازخداشونه قبول میکنن ولی باید بگم سخت دراشتباهین 

 ما همچین جایی نمیایم  بای بچه ها  زودباشین دنبالم بیاین بریم

 آرتا:تینا اشتباه گرفتی منظورمو بخدا  منظوری نداشتم خانوما

 +سوارماشین شدیم  گازدادم تا خونه

 میخندی بهشون پرومیشنپسر پرو فکر کرده ما ازاوناشیم یکم  

رسیدیم خونه لباسامو عوض کردم نشستم جلو تلویزیون یکارمیکردم که  

 انگار نه انگار چیزی شده 

 اما ناراحت بودم 

 همینجورکانال عوض میکردم هیچ چیز قشنگی نداشت 

خاموشش کردم رفتم آشپزخونه هات چاکلت درس کردم پشت میز نشستم   

لذت بخش  بود دستامو دور لیوان  بخاراش میخورد تو صورتم خیلی 

 گذاشته بودم خیلی خوب بود
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 بچه ها هم نمیدونم کجا بودن

وقتی خوردم تموم شد لیوانو شستم رفتم باال دیدم این دوتا خرس مثل 

 همیشه خوابن

نشستم رومبل که تلفنم زنگ خورد دیدم آرتاس جوابشوندادم که قطع شد  

 یه پیام برام امد

 جوابمو بده خواهش میکنم کارواجب دارمآرتا:تینا 

 +نمیدونم چرا اینجور که گفت تا زنگ زدجواب دادم اما حرف نزدم

آرتا:تینا بخدا اشتباه گرفتی منظورمو ببین من مجبورم این مهمونیو برم 

 ازت خواهش میکنم کمک کن  به کارمون ربط داره 

 +به من ربطی نداره برو به یکی دیگ بگو 

 نمیتونم پشت تلفن توضیح بدم میشه بیام اونجا بهتون بگمآرتا:ببین من 

 +میخاستم بگم نه دلم سوخت گفتم باشه خداحافظ

 رفته بودم توفکر اخه چرا اسرارداشت نمیدونم

 زنگ درکه خورد دروبازکردم نشستم

آرتا:سالم ببین حق داری من بد منظورمو بیان کردم اما گوش کن ببین 

فقط به دوستات بگو به هیچ کس دیگه   چی میگم این حرفی که گفتم

 نگووووو

 ببین راستش من مامورم واون مهمونی هم مامورئیته منه
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 + با تعجب پرسیدم مامور چی

 آرتا+ پلیس دیگه

 +دروغ میگی 

 آرتا:دروغم چیه راست دارم میگم 

 +من اتقد هول بودم سریع صاف نشستم که آرتا خندید

 آرتا:راحت باش باهام مثل قبل

 +درجه ات چیه

آرتا:سرگردم گوش کن بیین این مهمونی قاطیه بخاطر همین تنها نمیشه 

رفت باید دخترهم باهامون باشه به عنوان دوست دختر سرهنگ هم وقتی  

 قضیه اومدن شمارو فهمید گفت به شما بگم

+ببین میدونم چی میگی اما ما دنبال دردسر نیستیم اومدیم درس بخونیم 

مونده این کارا روکنیم پلیس  بازی انشاهلل کسیو پیدا   بعدش بریم  همین

 میکنین وایسا برات چایی بیارم بدون اینکه بزارم حرف بزنه رفتم   

آشپزخونه چایی ریختم براش اوردم گذاشتم جلوش خودمم نشستم  

 روبروش

 هیچ حرفی ردوبدل نشد بینمون توسکوت چاییمونو خوردیم

 آرتا ازجاش بلندشد

 زچایی خدانگهدارآرتا:ممنون ا
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معلوم بود ناراحت شده اما خب راست میگم مارو چه به اینکار فقط 

 دردسره

 رفته بودم تو فکر

 ازفکر اومدم بیرون رفتم باال پیش بچه ها یعنی واقعا اینا هنوزخابن

دروبازکردم رفتم تو وای خدا نگاشون کن هنوزکپیدن رفتم باالسرشون  

 تندتند تکونشون دادم 

 +پاشین ببینم به خرس گفتین برو جات ماهستیم چخبره این همه خاب

 مری و فاطی تازه چشاشو نوبازکردن 

 مریم:وای  زلزله امده

 فاطمه که هنوز روشن نشده چون هنگه

اینجوروقت ها اگه صداشون کنی دیگه   منم بلندشدم امدم پایین چون

 نمیتونن بخابن 

 نشستم رو مبل سرمو برگردوندم دیدم دارن میان پایین 

 کنارم نشستن با اخم نگام کردن تازه فکرکنم متوجه شدن 

 دوتاخنگ گیرمن افتادن همچیو دیرمیگیرن

+بحا اینکه اینجورمنوچپ نگاه کنین پاشین بریم جایی خسته شدم  

 توخونه

 مه:کجابریم ماهم حوصلمون سررفتهفاط
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+چمیدونم به خودتون زحمت بدین بلندشین حاظرشین یجا تصمییم 

 میگیریم

 هممون رفتیم اتاق تا حاظرشیم

 نشستم روتخت هنوزتو فکرحرفای آرتا بودم

من هیجان دوست دارم اما خب کارخطرناکیه بعدشم میدونم  مریم قبول 

خالقامون شبیه  همه پس اگه بهشون نمیکنه شاید فاطمه پایه باشه اما ا

 بگم  االن میتونم جوابشون  و حدس بزنم

اصن  حواسم نبود که سه ساعت نشستم اینجا صدای بچه ها رو شنیدم که  

 صدام میکردن اوه اوه

سریع پاشدم یه مانتو لی داشتم کوتاه جیگر بود خیلی دوسش داشتم  

 پوشیدمش

 تندتند یه آرایش ساده کردم رفتم پایین

 بازاین دوتا هیوال دارن منو بااخم نگام میکنن

 +چیه

 مریم:مارو معطل کردی رفتی اون باال مثال حاظرشین

 +بچه ها یه چیزی شده بریم بیرون بعد براتون تعریف میکنم  

 االنم توفکربودم که دیرشد
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نشستم تو ماشین بچه ها هم نشستن  استارتو زدم پامو گذاشتم روگاز 

آرتا جلو ویال وایساده اصن توجه نکردم باسرعت    داشتم میرفتم دیدم

 ازکنارش ردشدم

 صداآهنگو بلندکردم )پایتم من(

کنارمنی کنارتوام من تورومیخام من واسه خودم یه جوری پیگیرتوشدم  

 همه فهمیدن

توکه پیشمی همچی رواله چقد حس بینمون باحاله نه دیگه توروبه یه 

 یتم مندنیا نمیدم میخای دوتایی بشینیم پا

 هرجا بری پایتم من شمال بچینی پایتم من تولب ترکن

انقد صدای آهنگ و بلندکرده بودم  بلند حرف میزدم تا بفهمن چی میگم  

خب بگو دخترخوشگل صداآهنگ و کم کن گلوتو جردادی اخه)خودشیفته 

 هم خودتونین(

 +بچه ها کجا بریم

 فاطمه :بریم قلیون بکشیم 

 کردم مریم توپایه ای+آره خوب گفتی هوس 

 مریم:آره بزن بریم

رسیدیم ماشینو پارک کردم رفتیم تو دوتا قلیون  سفارش دادیم سیب یخ و 

 بلوبری

 نشستیم تا بیارن قلیونو
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اون اقاهه  که مثل بز هممونو ازاول داشت نگاه میکرد اومد سمتمون 

 قلیونو گذاشت یه دور دیگ نگاه کرد ورفت

 اینجورموقع ها قاطیهمریم 

 مریم:پسره بیشعورهمش مارونگاه میکنه  

 +ولش کن بچه ها میخام یه چی بهتون بگم 

 فاطی و مری :بگو

همینجورقلیون میکشیدم دود میدادم بیرون جریان اومدن و حرفای آرتا  

 رو گفتم دقیقا جوابی که میدونستم میدن رودادن

 فاطمه:نه خطرناکه ول کن تروخدا تینا

 بیخود کرد این پسرهمریم:

 +منم گفتم قبول نمیکنیم

 فاطمه:خوب کردی

 دیگه حرفی ازآرتا نشد یکم دیگه نشستیم  بعدپاشدیم حساب کردیم

 درماشینو بازکردم نشستیم گازدادم به سمت خونه

توفکر بودم یکم تردیدداشتم دلم هیجان میخاست اما ازاونور کارخطرناکی 

 بود

 دم بیرونبا حرفی که فاطی زد ازفکرام

 فاطمه:چیه توفکری چیشده 
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بچه ها توفکرآرتام کارش خیلی هیجان داره میدونین که دوست دارم اما  

 خب خطر هم داره خیلی دوست دارم یبار انجامش بدم

فاطمه:تی تی منم مثل توام خیلی دوس دارم اما به این فکر کن که امدیم 

 اینجا درس بخونیم نه این که کارپلیسی بکنیم 

 انواده هامون چی میدونی بفهمن عصبی میشن بعدش خ

 خیلی هم خطرداره

 مریم:من شمارونمیدونم اما من نیستما گفته باشم ازاالن

 +توکه ترسویی  اما وقتی ماقبول کنیم توام میکنی  اوکی 

 دیگه حرفی راجبش نزدیم

رسیدیم خونه رفتم تواتاقم لباسامو با تاپ و شلوارک عوض کردم   

 درازکشیدم رومبل

 چشامو بستم به خواب رفتم

با صدای زنگ درپاشدم  دیدم آرتا با یه مردس  دروبازکردم لباسامو 

 عوض  کردم مانتو پوشیدم یه شال هم سرم کردم بچه ها هم صداکردم

رفتم پایین  آرتارو ادم حساب نکردم رو به مرده گفتم :سالم بفرمایید 

 خوش آمدین

 متوجه شدم سرهنگ بوداون اقا که  اینجور 

 _سالم دخترم ممنون ببخشید مزاحم شدیم
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 +مراحمین بفرمایید

رفتم آشپزخونه چایی ریختم صدای بچه ها میومد که داشتن سالم اینا 

 میکردن

 چایی رو اول به سرهنگ تعارف کردم 

 بعدش به بچه ها به آرتا ندادم خخخ 

 برای خودممم برداشتم و نشستم

 دخترا آرتا بهمسرهنگ امیری:ببینین 

 گفت مخالفین میدونم بخاطر خطرو اینا

 میگین اما اگه قبول کنین هیچ اتفاقی

 براتون نمیافته  چون ماحواسمون بهتون هست

 مریم:جناب سرهنگ اگه دخترای

 خودتونم بود اجازه میدادین

 درگوش مریم گفتم تو هیچی نگو اه

 سرهنگ:حق دارین اما ماکسیو

 اهستین پیدانکردیم شماهم  آشن

 گفتیم بگیم بهتون فکراتونو بکنین اگه

 بگین نه  همچی همینحا تموم میشه اما
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 بگین آره مطمئن باشین هیچ اتفاقی 

 نمیافته و ما مواظبتونیم با اجازتون خدانگهدار

 وقتی رفتن ما خیلی فکر کردیم 

 من و فاطی  موافق بودیم 

 اما مریم میگفت نه

 میکردیم اخ این دختر چقدر ترسوبودکم کم داشتیم راضیش  

 فقط نمیدونستیم به مامان و باباهامون چی بگیم 

 مریمم راضی شد ته دلش میترسید اما

 مگه میشه ما بگیم آره اون بگه نه اصن امکان نداره

 گوشیو برداشتم  رفتم تو پیاما نوشتم 

 آقا آرتا ما بخاطر جناب سرهنگ قبول میکنیم خدانگهدار

 اطر سرهنگ که باخودشخخخ گفتم بخ

 فکرنکنه بخاطرخودشه ازش بدم اومده خیلییی

 یه دقیقه نگذشته بود که پیام امد برام آرتا بود

 آرتا:ممنون تینا بعدا باید حرف بزنیم

 منم براش نوشتم : من حرفی ندارم باهاتون

 رفتم کتابمو اوردم درس هایی که داده بخونم
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 به دورورم نبود سرم تودرسم بود داشتم میخوندم حواسم

 مریم:دختر بزار حداقل چندتا درس بده توباز شروع کردی خرخونیو

سرمو ازکتاب بلند نکردم فقط گفتم:حوصلم سررفته بود کاری هم نبود 

 بکنم گفتم درس بخونم

 فاطمه:تو که راست میگی  

 +مسخره میکنی 

 فاطمه:فک کردی دروغ میگم توعادت داری به خوندن هردقیقه

مثل شما بخابم هردوتون مثل خرس میکپین  حوصلم سررفت  +چیکارکنم 

 تنهایی

 مریم:فاطی وللش کن این حرفی نداره بزنه این حرفارومیکشع وسط 

 صدای گوشیم بلندشد ازرومیزبرشداشتم  

 بازکردم دیدم آرتاس

آرتا:تینا فردا باید بیاین کالنتری تا سرهنگ باهاتون حرف بزنه من صبح  

 آماده باشین میام دنبالتون10ساعت 

 منم نوشتم واسش:نمیخام توبیای کیو باید ببینم اخه

 آرتا:تینا بچه نشو تنها نرین بهتره بعدشم من باید باشم 

 منم جوابشو دیگه ندادم به بچه ها جریان و گفتم

 مریم:کارمون درامده ازاالن شروع شد چرا قبول کردین آخه



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

224 

 پشیمون میشین که دیگه دیره هابچه ها بیاین منصرف شین بخدا بعدا 

+وای مری چقد حرف میزنی سرمو بردی  حاال فردا میریم ببینیم چی 

 میگن نهایت  میگیم نه زورکه نیس اخه چقد ترسویی تو

 مریم:ترسونیستم بحث جونه خطرناکه نذاشتی به مامان و باباهامون بگیم

ربه میکنه +بگیم چی بشه مطمئنن قبول نمیکنن بعدشم ادم یه هیجان تج

 انقد بچه نباش

 دیگه داشت دعوامون میشد که با صدای فاطی بحثمون تموم شد

 فاطمه:دعوانکنین بسه فردا بریم ببینیم چخبره مریم چرا اینجور میکنی

 بعدشم یه چشم غره رفت همیشه عادتشه

 منم بهش میگم فاطی اخر چشات چپ میشه

 ما ولی کو گوش شنوا گوش نمیده که  این فاطی خانوم

داشتم فکرمیکردم به این آرتا  یه حسی دارم نمیدونم هروقت کنارمه هیچ 

 ترسی ندارم

به بچه ها هم نمیتونم بگم اگه بهشون بگم تنها حرفی که میزنن اینه که 

 عاشق شدی 

 وایسا ببینم نکنه عاشق شدم  

 نه بابا کی من عاشق این بز بشم غلط بکنم  نمیدونم این حس لعنتی چیه

 ازفکرامدم بیرون گوشی و ازمیز برداشتم  
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یه زنگ بزنم به مامان اینا خیلی وقته زنگ نزدم دلم براشون تنگ شده  

اونا که نمیگن یه دختری داریم آیا مرده اس یا زنده ازخداشون بود برم 

 هی میگم سرراهیم هیچ کس باورش نمیشه

 شماره خونه روگرفتم 

 نیدمبعد دوتا بوق صدای خوشگل مامانمو ش

 مامان:الو سالم دخترم چه عجب یادت افتاد مادری داری 

+سالم مامان خوشگلم دلم برات تنگ شده بود واال من باید گلگی کنم   

 انگارنه انگار دختری دارین یه خبرنمیگیرین 

مامان:من بایدخبربگیرم دختره پرو خجالت نمیکشی مثال دختربزرگ 

 کردم

 +دورزمونه عوض شده ننه بابا خوبه

مامان:اوال ننه عمته دوما باباتم خوبه بیرونه انقد ازدستت ناراحته میگ 

اگه میدونستم تینا بره یه زنگ نمیزنه که حال بپرسه نمیگ پدری هم دارم  

 نمیذاشتم بره

 +مامان بخدا درس و دانشگاه وقت نمیکنم که

مامان:بهونه نیارا ادم از خانواداش میخاد خبربگیره اینکارارو میزاره 

 م کناریک
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راستی یه خبرمیخاستم  بهت   میخایم قراربزاریم برا عروسی تیام و  

ستاره دیگه  خیلی وقته عقدن برن سرخونه زندگیشون بهتره نظرتوچیه 

 باالخره خواهر دامادی

+هرچی خودتون میدونین مامان به منم خبربدین تا کارامو بکنم فعال  

 میزنم باهاشون حرف میزنمکارنداری سالم برسون به بابا اینا بعدا زنگ 

 مامان:باشه دخترم فعال عزیزم مواظب خودت باش خداحافظ

 اخی داداشم داره داماد میشه  دیگه میره ازپیشمون هی

 داشت گریه ام میگرفت کم کم  

 مریم امد کنارم نشست

 مریم:چیشده ناراحتی تی تی جونم 

 +هیچی داداشم داره داماد میشه ازپیشم میره

 مریم:تو که ازدستش ناراحت بودی ازخدات باید باشه 

+مری داداشمه ها هرچی هم قهرباشم داماد میشه خوشحالم اما این که 

 ازپیشم میره ناراحت

مریم:دعا کن خوشبخت بشن حاال پاشو  غمبرک نزن بیا به فکرغذا باشیم  

 گشنمه بعدشم زنگ بزنیم آرتاهم بیاد گناه داره کسی نیس براش غذادرس

 کنه که

 +نخیرم اون کجا بیادچیشده خیلی دوست داری بیادا مشکوک میزنی
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مریم:وای ازدست تو چی داری میگی گفتم تنهاس بیاد اینجا یه چی درس  

 کنیم بخوریم خیلی شکاکیا 

 پاشو ببینم 

 بااون صدای بلندش فاطی و صداکرد

 +هوی کرشدم یواش تر االن همه همسایه ها میان اینجا فک میکنن جن

 اینجاس

 مریم:جن عمته بز

 فاطی هم کنارمون نشست :چیه مرمر گلوتو پاره کردی چته

مریم:گشنمه بابا پاشین یه چی درس کنیم زودبخابیم فردا باید بریم 

 کالنتری بعدشم ظهرکالس داریما

رفتیم آشپزخونه به کمک هم یه املت درس کردیم آخه املت چه کمکی  

 میخاد اخه خخخ

ارو هم نشستیم گذاشتیم همونجا ورفتیم اتاقمون  و زدیم بربدن ظرف

 (انقد خسته بودم تا روتخت درازکشیدم  خابم برد9ساعتمو گذاشتم )

 دیدین دیدین:

باچشای بسته ساعتمو خاموش کردم امدم بازم بخابم که یادم افتاد براچی 

 باید پاشم بلندشدم رفتم دسشویی 

اره بریم کالنتری سریع  رفتم جلوآیننه  یه آرایش ساده کردم مثال قر

 حاظرشدم  رفتم پایین دیدم به به چه عجب حاظر وآماده وایسادن
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 +چه عجب

 مریم:ای حسود 

 +پاشین ببینم دیرشد بریم 

رفتیم سوارماشبن شدیم آرتاهم تا مارو دید سوارشد جلوراه افتاد 

 ماپشتش

 بااینکه ازش بدم امده بود اما وقتی کنارم بود عالی بود

 ی هامونو تحویل دادیمرسیدیم گوش

 چقد به آرتا احترام میذاشتن ایش 

 آرتا درزد

 تق تق

 سرهنگ :بفرمایبد

 همه سالم کردیم و نشستیم

سرهنگ:خوشحالم که قبول کردین ماجرااینه  که شما ها با سه تا ازبچه  

 ها میرین اونجا بعدبهتون میگم چیکارکننین

 یادبگیریناالنم  باید تیراندازی و مبارزه 

 +اون سه تا کین

 سرهنگ:آرتا و دوتا ازدوستاش

 +ماتیراندازی و مبارزه اینا بلدیم کالساشو رفتیم 
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سرهنگ:خب عالیه اما بهتره برید ببینیم تا چه حدبلدین با سروان اسدی  

 برین راهنماییتون میکنن

 اسدی مارو برد سمت یه باشگاه که همچی توش بود

 اسدی انگار دخترخالمه خخخ

 یه مرده ازاون هیکلیا یه قول خودمون گوریل اومد سمتمون

_به من گفتن که شماها تیراندازی بلدین بیاین اینجا نوبتی با تفنگ بزنین  

 به هدف ببینم بلدین

+اول من رفتم جلو یه چشمو بستم  و بعدش بنگ شلیک کردم قشنگ  

وسط سوراخ شد مری و فاطی هم مثل من انجام دادن مرده داشت 

 وختامیس

 اسدی اومد سمتمون گفت :مبارزه کنیم 

من وخودش اول  شروع کردیم انچنان میزدمش حرصمو خالی می کردم  

 روش خخخ

 مریم و فاطی هم نوبتی با اسدی مبارزه میکردن

وقتی فهمیدن ما ازخودشونم واردتریم گذاشتن بریم بیچاره ها هی الکی  

 میخاستن ازکارمون ایرادبگیرن نمیتونستن 

 م سمت اتاق جناب سرهنگرفتی

 تق تق:

 سرهنگ:بفرمایین داخل
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 +وای جناب سرهنگ چقد اینایی که اینجا کارمیکنن حسودن

 سرهنگ با تعجب پرسید :کیا 

 +اون اسدی و اون گوریله 

 جناب سرهنگ تا گفتم گوریل زد زیرخنده وای خدا همشون دیوونه ان که

 سرهنگ: گوریل کیه

 دازیمون ایراد بگیره نتونست+یه گوریلی بود اومد توتیران

اسدی هم امد مبارزه زدیم نفلش کردیم اومد یه ایرادی بگیره  نتونست  

 هردو داشتن از حسودی منفجر میشدن

 سرهنگ زد زیرخنده گفت: ازدست تودخترم بشینین تا بگم همچیو

 نشستیم  و سرهنگ شروع  کرد حرف زدن 

وچندنفردیگ که توکارقاچاق سرهنگ:اونجا پسری هست به اسم آرشام 

 انسان و کالهبرداری و هزارکار دیگه ان

 مریم:یا ابولفضل

سرهنگ: و شما با پسرا میرین و یاید  اونارو پیدا کنین  با عکسا و  

حرفایی که من بهتون میگم یه جور ازکاراشون سردربیارین وبه ما سریع 

 بگین

 ن بهتون هستاصلن نترسین هم پسراکنارتونن هم ما ازدور حواسمو

 عکس آرشام  و بقیه کله گنده ها رو جناب سرهنگ نشونمون داد
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جون آرشام چه خوشگله من برم مخشو بزنم باهاش دوست شم باهم  

 دیگ کار کنیم پول خوبی هم توشه خخخ

 + جناب سرهنگ  آرشی چقد خوشگله

مریم اینا کبودم کردن ازبس با دستاشون   ویشگون میگرفتن منو 

 همیگفتن زشت

سرهنگ جونم زد زیرخنده و یکم دیگ توضیح بهمون داد و گفت نگران 

 دانشگامون نباشیم

 اومدیم از کالنتری بیرون اصن به آرتا توجه نکردم

 +بچه ها بدویین که کالسمون تا دیرنشده

 سریع نشستیم تا میتونستم گازدادم 

 یعتی ایول به خودم پنج دقیقه نشد حلو دانشگاه بودیم

اندیشه داریم خوبیش اینه که ماهمیشه باهمیم کالسامونو باهم االن کالس 

برمیداریم  کالسمونو پیداکردیم تا دروبازکردیم تمام سرا برگشت به سمت  

 ما

 صندلی جلو خالی بود نشستیم استاد کچل وکفتارمون بیاد

 تا امد  مردک یه سالم نکرد شروع کرد درس دادن

 زرمیزنه یکم استراحت نمیده کهآی بمیری مرتیکه خسته شدم یه بند 

 خداروشکر امروز فقط همین کالساو داشتیم
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 داشتیم میرفتیم  دیدم یکی ازپشت منو صدا میکنه

 _خانوم محمدی

برگشتم دیدم همون پسرس که همیشه سرکالس  زیرچشمی منو نگاه  

 میکرد

 +بله بفرمایید

 _میخاستم باهاتون صحبت کنم ولی روم نمیشه

 زنبن چیشده+راحت حرفتونو ب

_راستش ازتون خوشم امده هروقت خاستم بهتون بگم روم نشد اگه 

 میشه اجازه بدید باخانواده خدمت برسیم برای امرخیر

 تینا:میدونستم یه جیزیش هستا سرمو انداختم پایین جوابشو دادم

 +ببخشیداما من قصد ازدواج ندارم

بیایم خواستگاری  _خواهش میکنم یکم فکر کنین درموروم اصن اگه 

 شاید نظرتون عوض شد 

 تینا:نه به اون خجالتش نه به االن که زل زده توچشمم حرفشو میزنه

 +باشه من شماره مادرمو میدم صحبت کنین 

پسره انقد خوشحال شده بود مثل این میمونه که به خر تیتاب داده باشن 

 خخخ

 _خیلی  ممنون مرسی تینا
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 نشین لطفا +با چشم غره  بهش گفتم پسرخاله

 _ببخشید هول شدم تینا خانوم

 شماررو نوشتم دادمو خداحافظی کردم ازش اومدم پیش بچه ها

 ماشاهلل چقد فضولن

 مریم:چی گفت

 فاطی:ازاول معلوم بود کرم داره

 اصن چرا باید صدات کنه چیکارت داشت تی تی  

 مریم:اصن  چه پسرهایی پیدامیشن 

تا صبح زر میزنن مخمو میخورن با  دیدم همینجور اگه بخاد بمونه اینا

 صدای بلندگفتم:

 ازم خواستگاری کرد

 مریم:نههههههههههههههههههههه

 تینا:آرهههههههههههههههه

 فاطی:نهههههههههه

 تینا:دردو نه خل و چال

 فاطمه:خب توچی گفتی

 +شماره مامانو دادم زنگ بزنن بیان
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 مریم:چی یعنی جوابت مثبته تو

دواج ندارم گفت یکم فکرکن شاید  بیایم نظرت +نه بابا گفتم قصد از

 عوض شه منم شماره مامانو دادم ولی یه فکرا دارم براش خخ

 فاطمه:نکنه میخای بال به سرش بیاری 

 +عه وا  عشقم چطور فهمیدی

 مریم:ما نشناسیمت باید بمیریم که 

 گناه داره پسرمردم

میگبن گناه داره اخه من با +تا االن یه بند داشتین حرف میزدین  بعد االن 

 کدوم ساز برقصم 

 فاطی:میتونی با سنتوری گیتاری چیزی برقصی 

 +میام میزنمتا

 بریم دیرشد

بچه ها یه بند زیرگوشم ویزویز میکردن که گناه داره نکن بیا االن برو 

 بهش بگو نه  دیگ تومخم بودن

ن اخه عجیب بود هروقت کسی میومد خواستگاری من اذیتش میکردم ای

 دوتا پایه بودن حتی بعضی وقتها خودشون نقشه میکشن و کمکم میکنن 

با داد گفتم:وای بسه چتونه  االن خیلی عجیبه که میگین نکن و گناه داره 

 قبال که خودتون نقشه میکشین االن چیشده
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 فاطمه:هیچی بخدا تی تی یهو دلمون سوخت

 بریم دیگه+آها شما و دل سوختن آخه چیزی بگین باورم شه 

 سوارماشین شدیم گازدادم تا خونه

 رسیدیم خونه گوشیو برداشتم زنگ زدم مامانم

 _سالم دخترم خوبی مادر  

 +سالم مامانی خوبی همه خوبن

 _آره خداروشکر سالم دارن

 +سالمت باشن  مامان برا یه موضوعی زنگ زدم 

 _بله دیگ شما بخاطر ما زنگ نمیزنین که

 +عه مامان

 یشده _یامان بگو چ

 +راستش یکی ازم خواستگاری کرده منم شماره تورو دادم مامان

_کی خواستگاری کرده بعدشم تو که ازپسر جماعت بدت میومد چیشده 

 االن شمارمو دادی که بیان

+تودانشگاه بعدش گفتم قصد ازدواج ندارم خیلی سیرش بود گفت حاال 

 دم قبول کنین بیایم شاید نظرتون عوض شد منم شمارتورو دا

 _چی توسرته تینا 
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+ چیزی توسرم نیست چون من کالس دارم زنگ زدم بگم شما بیاین  

 اینجا  هوا هم میخورین

 _من میشناسمت دختر

 بزار بابات بیاد بهش بگم ببینم چی میگ

 +باشه مامان فعال کاری نداری 

 _نه دخترم مواظب خودت باش  

 + شماهم  مواظب باشین خداخافظ 

 گوشیوقطع کردم  

 مریم:کارخودتو کردی

 +اره اصن دوس دارم

 فاطی اینا زنگ زدن به آرتا که شب بیاد پیشمون

 آرتا هم ازخداخاسته قبول کرد 

 منم دست به سیاه و سفید نزدم

 غذا رو فاطی و مریم درست کردن

 اخه به من چه که واسه آرتا غذادرست کنم

 رددرازکشیدم رومبل صدای زنگ امد مریم رفت دروبازک

 فاطی:بلندشو آرتا امده زشته
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 +به من چه اصنم زشت نیست

آرتا امد همه سالم کردن جزمن منم رومبل چشامو بستم که فک کنه  

 خوابم

 باصدای  مریم حواسم  دادم ببینم چی میگ  اما چشامو بازنکردم

 مریم:وای  آرتا نمیدونی چیشد که

 آرتا:چیشد

 م کیمریم:امروز برای تینا خواستگار امده اون

 آرتا:چیییی

 فاطی:همکالسیمونه پاشین بریم غذامونو بخوریم

 فاطی اومد صدام کرد:تینا تینا جان پاشو

 تینا:چشامو بازکردم هنوزم صدای آرتا توگوشمه  چرا دادزد اخه

 نشستیم سرمیز قرمه سبزی خوردیم به به چه غذایی

 غذامونو خوردیم تموم که شد با کمک فاطی شستیمش  

 ال تواتاقم روتخت نشسته بودم که صدای دربلندشدمن رفتم با

 +بفرمایید

 آرتا:میشه بیام تو

 +بله
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 آرتا امد تو نشست کنارم گفت:قضیه این خواسنگاره چیه

 +چیزی نیست که یکی خواستگاری کرد همین

 وای آرتا همچین دادی زد گوشم کرشد 

 _چیزی نیست خواستگاری کرد فقط غلط کرد کیه ها

 نزن اصن چرا باید به تو توضیح بدم مگه توکیه منی+سرمن داد 

 _من حداقل به عنوان برادرت حساب میشم

+نمیشی من برادر واقعیم ک تیامه هم نمیزارم دخالت کنه اونوقت تو 

 سرمن دادمیزنی میگی برادرم حساب میشی نمیخام باشی کیو ببینم

نجا دمار _باشه هرچی دلت میخاد بگو اما من نمیزارم پاشو بزاره ای

 ازروزگارش درمیارم

 +عه حرفشو زد و رفت چنان درو کوبید دراتاقم شکست اخه به اون چه

 گرفتم خابیدم که با صدای زنگ گوشیم پاشدم

 با چشم بسته گوشیو جواب دادم

 +بله

 مامان:دختر توخابی چه وقت خابه

 +نه بیدارم 
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زنگ زد مامان:کامال مشخصه زنگ زدم بگم که این پسره بود مامانش 

قرار شدفردا غروب بیان ماهم کم کم راه میافتیم بیایم شنیدی چی گفتم  

 خابیدی

 +توخاب و بیداری بودم بلند گفتم:چی

 مامان:دختره پرو پاشو ببینم داریم  راه میافتیم خداحافظ

 یهو بلندشدم نفهمیدم چیشد که با مخ امدم پایین

 آخ سرم 

 صدای درونم گفت :کوری مگ دختر

 ه+کور عمت

 سریع دویدم پایین

 با صدای بلند بچه ها رو صدا کردم

 فاطی/مری  

 فاطمه:چخبرته خونه روگذاشتی روسرت

+پاشین مامانم اینا دارن میان  باید خونه رو تمیز کنیم  صبح میرسن  

 وای

مریم:باشه تینا االن تمیز میکنیم انگار میخاد جواب مثبت بدی چقد هولی  

 چیزی نیست که

 نم اینا دارن مبان هولم چه ربطی به پسره داره بجنبین+دختره خل ماما
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 دیگ گوش نکردم ببینم چی میگنن

 شروع کردم جارو کردن

 زیرلب شعر میخوندم براخودم

 یکی بیاد منو آروم کنه.

 به این دلم مفهوم کنه

 مریم:عاشق شدی 

 +کو

 مریم:ازآهنگ خوندنت معلومه

 +بروبابا

 شروع کردم گردگیریمحلش ندادم جارو که تموم شد 

 به به چه برقی انداختم خونه رو

 +بچه ها اتاق به پای شما تمیزش کنین

 رفتم چایی دم کردم نشستم رومبل

 نمیدونم چرا استرس داشتم

 بچه ها امدن کنارم نشستن 

 فاطمه:چیشدا رنگو روت پریده 

 +استرس دارم دلم شورمیزنه
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 مربم:خخ ازخواستگارس استرس گرفتی

+بروبابا چرت نگو استرس دارم دلم شور میزنه انگار مبخاد یه اتفاقی 

 بیافته

 ساعت شد یک من خابم نمیادک

 بیچاره ها بخاطر من بیدارموندن

 +بچه ها پاشین برین بخابین

 فاطمه:ن بابا خابمون نمیاد نشستیم دیگه

 مریم:پاستور بیارم بازی کنیم

 اشهمنم برااینه که به هیچی فکرنکنم گفتم ب

 قرارشد منو فاطی بازی کنیم هرکی برنده شد با مریم بازی کنه

 منو فاطی شروع کردیم  انقد هیجان داشتم اصن یادم رفت همچی

 اخ جون بردم هوراااااا

 فاطی دپرس شده بود

 منو مریم شروع کردیم بازی کردن هیچ کدوم هم کم نمی آوردیم

 من که بازیم خیلی قوی بود  

 این دستم تموم شد

 خاج بودم بازیا روهم شمردم7شروع کردم شمردن 
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 آخ من میگم بیستم شما باورنمیکنین

 باالتر شدم و بردم70این دست بازی من شدم

 هوراا

 قرارگذاشتیم اخرسر هرکی برد بگه  اون یکیا چیکارکنن

 بچه ها هم منتظربودن من بگم منم گفتم

 ن تا وقتی که مامان و بابام اینجان همچی به پای شما  +ببینی

 مریم:بروبابا یه بازی بردیا

 +جرنزن مری قبلش حرف زدیم که هرچی گفتیم بشه حاال من اینه شرطم

 مجبورشدن قبول کنن خخخ

+بچه ها راستی قضیه پلیس اینا رو نگین به مامانم اینا بگین خانواده 

 خودتون خودتونم میفهمنن اونوقت دیگ پای

 دیگ نشستیم چایی خوردیم

کم کم خوابم گرفته بود سرمو گذاشتم رو مبل  باخودم فکر کردم که فردا 

 جی میشه و خابم برد

 بود پس چرا نیومدن هنوز10دینگ دینگ ساعتمو خاموش کردم ساعت 

 دلم خیلی شورمیزد 

 گوشیو برداشتم  زنگ زدم مامان
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 بوق بوق.... 

 وخدالعنتی مامان جواب بده تر

 هرچی زنگ میزدم به مامان و بابا جواب نمیدادن داشتم سکته مبکردم 

 توخونه همینجور راه میرفتم زنگ میزدم

 مریم امد سمتم چیشده انقد راه رفتی سرمون گیج رفت چته

+دلم شورمیزنه هرچی زنگ میزنم مامان و بابا جواب نمیدن تا االن بابد 

 میرسیدین وای

 نیس الکی خودتو ناراحت میکنی بشین یکم فاطمه:قربونت برم چیزی 

مریم برام آب اورد ولی مگ من آروم میشدم دلم مثل سیروسرکه 

 میجوشید   

 گوشیم زنگ خورد دویدم سمتش شماره مامانم بود آخیش خداروشکر 

 +الومامان

 _سالم با صاحب خط این خانوم چه نسبتی دارین

 +مادرمه شما

شما تصادف کردن اوردنشون بیمارستان  _من پرستارم خانوم مادر پدر 

 پورسینا

 +یا امام حسین وای بدبخت شدم دیگ نفهمیدم چیشد

 هرچی بهم آب قندمیدادن بادم میزدن درست نمیشدم
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 +من باید برم

 دویدم تو اتاق هرچی دم دستم امد پوشیدم راه افتادم

 فاطمه:صبرکن توبا ابن حالت کجا میری وایسا ماهم بیایم

 +نمیخاد

ما گوش نکردن نذاشتن رانندگی کنم تا خود اونجا گریه کردم وای خدا ا

 چیزیشون نشه بدبخت میشم ای خدا  

 انقد زدم تو سرکله خودم سرم دردگرفته بود

 فاطمه تا ماشینو نگه داشت دویدم  سمت بیمارستان

 رفتم پذیرش :خانوم مادر پدرمنو اوردن اینجا کجان

 _خانوم آروم باش اسمشون

 حمدی و تا امدم بگم+علی م

 _آها همون آقا خانوم که تصادف خیلی بدی کردن  

 + زدم  توسرم یا ابولفضل

 _خانوم نگران نشین حال هردوشون خوبه

 +میخام ببینمشون کجان

 پرستاره حالمو که دید چیزی نگفت

_بامن بیا نترس عزیزم تصادف خیلی شدیدی بوده اما خداروشکر چیزی  

 نشده.. 
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کسته یکم فشارشون افتاد االن سرم وصل کردبم مادرتون دستش ش

 خابیدن

پدرتون پاش شکست و زخمی شده اونم کنار مادرتونه  خداروشکر  

 اتفاقی بدی نیافته

 +خداروشکر میتونم ببینمشون

 _بله عزیزم برو تو

 وقتی رفتم تو حالشونو دیدم زدم زیرگریه بابام برگشت منو دید

 با چیزی نشده گریه نکن بابا:سالم دختر قشنگم بیا بغل با

 + رفتم توبغلش سالم بابایی خوبی  دردنداری

 بابا: خوبم نه دخترکم

 ولی میدونستم دردداره بمیرم براش

 رفتم سمت مامانم گریم بیشترشد 

 بابا :دخترم چرا گریه میکنی ببین حال هردومون خوبه 

 +خداروشکر

بوسش کردم مثل یکم بعد  مامان خوشگلم چشماشو بازکرد آخ انقد 

 همیشه گفت:اه دختره پرو انقد بوسم نکن تفیم کردی 

 +عه مامان

 _یامان
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 خداروشکر هردو خوب بودن  فقط دکتر

 گفت باید یکم احتیاط کنن سرم مامان

 هم تموم شد  رفتم برگه ترخیص

 وگرفتم با کمک مری ، فاطی مامان و

 بابا رو بردیم سمت ماشین  همه نشستیم

 هگازدادم تا خون

 مامان:به خواستگارت بگو نیان مادر بده

 با این وضع ببیننمون

 بابا:چی بده زن نه دخترم نگیا زشته

 مامان:ازبس کله شقی مرد میشه حرف گوش کنی اخه

 ماهم ازحرف زدنای مامان و بابا خندمون گرفته بود

رسیدیم خونه سریع جا پهن کردم  کمکشون کردیم درازبکشن  بمیرم 

 براشون

 نشستم پیششون بابا چیشد چرا ابن اتفاق افتاد

بابا:یه تصادف بدی شده بود چندتا ماشین بهم خوردن منم نفهمیدم چیشد  

یکی ازپشت زد بهم تمام جلومون پرماشین بود وقتی ازپشت زد بهم  

 خوردم به جلویی خیلی افتضاح بود نمیتونستم کنترل کنم  خیلیا مردن 
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میدیم که زنگ زدن آمبوالنس که ما بیمارستان ماهم هیجی نفهمیدم بعد فه

 بودیم خواست خدا بود  که فقط دست و پامون شکست وگرنه.

+بابا لطفا ادامه ندین خواهشا من اصن نمیتونم به این چیزی که میگین  

 فکر کنم خداروشکر که خوبین 

 بعدشم  پاشدم رفتم آشپزخونه نشستم 

 اگر چیزیشون میشد چه خاکی میریختم سرم 

 خدایاشکرت که مامان و بابام سالمن

یکم کمپوت برداشتم ریختم توظرف رفتم کنارشون با قاشق میدادم 

 بهشون

 بابا:دستم فلج نشده که بده خودم بخورم دخترم

 +خدانکنه بفرمایید

 ولی بامامان کمک کردم چون سختش بود  با یه دست

 زیرچشمی نگاش میکنه اخی بابام چقد مامانمو دوس داره همش داره 

 +بابا راحت باش چرا زیرچشمی نگا میکنی خجالت نکش 

 بابا:دختر پرو زنمه هرجوربخام نگاه میکنم بتوچه

 +خندیدم ما که چییزی نگفتیم اصن قورتش بده مگ ما چیزی میگیم  

 بعدشم دررفتم و تنهاشون گذاشتم  

 نشستم توآشپزخونه بچه  ها هم امدن کنارم حرف زدیم
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 عزیزم دیدی خداروشکر خوبن هنوزرنگت پریده تینا فاطمه:

+فاطی خیلی ترسیدم ندیدی چی به من گذاشت اون تیام آشغال معلوم نیس  

 کجاست خاک برسر

 مریم:به اون چه

+برا اینکه تقصییراونه واسه اینکه توتهران بیشتر  تیام رانندگی میکنه 

همش تقصیرر    واسه این که بابام چشاش ضعفیه  نمیتونه رانندگی کنه

 اونه رفته پی عشق بازیش 

 اگه چیزیشون میشد هرگز نمیبخشیدمشون

 گوشیو برداشتم رفتم تو خیاط زنگ زدم تیام

 تا جواب داد

 گفتم:پسره بیشعور رفتی پی عشق بازیت یکم به فکز خانوادات نیستی

 خاک برسرت میدونی االن پدرو مادرت کجا بودن

 د هیچ وقت نمیبخشیدمتتبام به وهللا اگ چیزیشون میش

لعنت برمن که اون دوستمو اوردم تا تو ببینیش عاشق هم بشین همه زو 

 گرفتار کردین با این عشق مسخرتون 

 تیام:چیشده یه بند داری حرف میزنی 

+میگی چیشده ازبس حواست به اون زنت هست دیگ نمیدونی خواهر 

نمیدونی   چیه پدرو مادر جیه میخای بدونی باشه ازبس خونه نیستی

 چخبره
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مامان اینا قرار بود بیان شمال میدونستی قراربود برام خواستگاربیاد 

 خان داداش

 میدونستی مامانوبابا خاستن بیان شمال تصادف کردن 

 میدونی چرا لعنتی تو میدونی بابا

 نمیتونه رانندگی کنه تا االن بیمارستان بودن رفتم آوردمشون خداخاست

 کردن همش تقصییرتوعه عوضیه هیچیشون نشد تصادف بدی 

 تق قطع کردم

 آخیش خنک شدم 

بعد اتمام کارم رفتم تو اخی مامان و بابام خابیدن رفتم باالسرشون پتو  

 انداختم روشون

 منو بچه ها برای اینکه سروصدا نشه  رفتیم توحیاط نشستیم

 مریم: میخای بیان با این اوضاع

ندیدی بابام چی گفت اگه بهشون +چیکارکنم مری شمارشو ندارم بعدش 

 بگم اونوقت با بابام طرفم میدونیین که میشناسینش

فاطمه:چه میشه کرد وللش کنین این حرفارو فردا فک کنم بابد بریم 

 کالنتری

 +کی گفته

 فاطمه: اون روز ازآرتا شنیدم
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 +بعد میپرسیم ازشون بچه ها غذا چی درس کنیم.

 خوبه درس کنیممریم:الزانیا و رولت مرغ 

 +عالیه پاشین بریم تا درس کنیم

 هرکدام به یه کاری مشغول شدیم 

 من داشتم الزانیا درس میکردم   

 رولت به پای مریم و فاطی بود

 مواد و هم زدم آب جوش امد الزانیا رو ریختم توش تا نرم شه 

یه ظرف برداشتم  الزانیا رو چیدم مواد میریختم روش و پنیر پیتزا  

 زیین کردم گذاشتمش توفر روشو ت

 به به چه الزانیایی بخوریم امشب

 کار بچه هام تموم شده بود 

 هوس ژله کرده بودم

پودر ژله رو برداشتم ریختم تو ظرف آب جوش و سرد قاطی کردم خوب 

 هم زدم  

ریختم تو دوتا قالب یکی به شکل گل و اون یکی قلب گذاشتم یخچال تا 

 بگیره

 ز خستگی وسط آشپزخونه ولو شدیمکارمون که تموم شد ا

 عرق کرده بودیم اونم چجورم
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 بلندشدم 

+بچه ها من میرم دوش میگیرم حواستون به غذاها باشه بعد امدم شماها 

 برین

 فاطی:باشه برو 

 سریع رفتم اتاق   

پریدم حموم  تند تند خودمو شستم  اومدم بیرون سریع موهامو خشک  

 کردم شروع کردم آرایش کردن

 خط چشم نازک کشیدم یه ریمل زدم که مژهای بلندمو بلند ترنشون دادیه 

یه رژگونه زدم دراخر یه رژ زرشکی زدم اسپری هم خالی کردم روخودم 

 رفتم پایین  

 مریم:به به جیگرشدی

 +چشامو گرد کردم گفتم:بودم

 بچه ها هم دوش گرفتن 

 آماده شدن نشستن  

 ل وخوشتیپ کردن نشستن مامان و بابای خوشگلممم بلندشدن  خوشگ

 منتظرمهمونا بودیم 

 هی به ساعت نگاه میکردم وا چرا نیومدن  من مردم ازگشنگی 

 سرکارمون گذاشتن بیشعورا



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

252 

 +انگار پشیمون شدن نمیخان بیان من برم غذا روبکشم 

 مریم:وایسا بیام کمک فاطی توام بیا

صابم  غذا رو چیدیم رو سفره    نشستیم شروع کردیم خوردن خیلی اع

 ازدست این پسره گاو خورد بود  ابروم جلو مامان و بابام رفت

 انقد اعصابم خورد بود تندتند داشتم

 میخوردم فقط دوست داشتم پسره رو 

 گیربیارم تا میتونم بزنمش و فش بارش

 کنم درسته نمیخاسنتم جواب مثبت بدم

 اما ادم مسخره نیست که ابروم رفت االن پسره قزمیت

 تر گشنته یواش بخور  خودتو خفه کردیمریم:آروم دخ

 اما فاطی میدونست عصبی میشم اینجورم همش بانگرانی نگام میکرد 

 مامان و بابا به به ازدهنشون نمی افتاد

 غذا که تموم شد سفره رو جمع کردیم بچه ها نزاشتن من ظرف بشورم 

 +بابا بزار کمکتون کنم زیاده

 فاطمه: تو برو پیش مامان و بابات بشین

 زشته بعدشم انقد عصبی هستی االن با 

 حرص میخای بشوری میزنی میشکونی 
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 همه رو

 .منم گفتم چه بهتر رفتم کنار مامان و بابام نشستم

 +خب چخبر تهران هوا چطور بود

 بابا:خوبه دخترگلم فقط جای توخالیه

 +فدای بابای گلم تموم شه درسم زود میام خونه 

 مامان:خب خوش میگذره مادر 

 +بد نیست دیگ سرگرم  درس واینایم

یکم حرف زدیم تا خابم گرفت آخه فردا کالس دارم بعدشم بابد ببینیم کی 

 بریم  پیشه سرهنگه گرفتار کردیم خودمونو

 +مامانی بابایی ما فردا کالس داریم  میریم بخابیم

 ابا:برو دخترم شبت بخیرب

 مامان:خوشگلم شبت بخیر

رفتیم رو تخت  خاب هفت  8بچه ها شب بخیر گفتن ساعتمو گذاشتم 

 پادشاه رو دیدیم

 دینگ دیننگ:

 بلندشدم ساعتو خاموش کردم تند تندی 

یه آرایش معمولی کردم حاظرشدم رفتم پایین اخی مامان و بابام هنوز 

 خابن 
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 اییمو سرکشیدمتندتند یه لقمه خوردم چ

 رفتم توماشین منتظر این دوتا الدنگ شدم همیشه عادتشونه

 دیدم هلک هلک دارن میان

 نشستن  سریع جوری گازماشین وگرفتم که پریدن باال

 مریم:چقدر تند میری 

 +ساعتو دیدین دیر شد  بعدشم عادت دارین دیربیاین منو معطل کنین

 سر پنج دقیقه رسیدیم ماشینو پارک

 تم تو دیدم به ببین کیکردم رف

 اینجاست همون پسره بز که میخاست بیاد خواستگاری

 با توپ پررفتم سمتش

 +خجالت نمیکشی مردک فکر کردی ما

 مسخرتیم نمیخای چرا میگی میام خوبه

 من اول گفتم نیاین مثال مردی ابرومو

 پیش خانوادم بردی این همه راه اومدن

 که مسخرشون کنی بیشعور چطور با

 خودت جرئت کردی  فقط شما یه یبار دیگ

 ببینمت زنگ میزنم پلیس حاال هری
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 تند تند رفتم سمت کالس بچه ها هم پشت سرم میدویدن

 خوب شستمش گذاشتمش کنار پسره گاو فکر کرده همه مثل خودشن

 تازه همچین چس کالس میزاره من

 خجالتیم و اهل چیزی نیستم از این 

 موکارش مشخص شد چه ادمیه روز

 خراب کرد نمیشد نیای اخه پسره خر

 فاطمه:تینا بسه چته هزچی حیوون بود نسبت دادی کالسمون دیرشدا

 +اوال چون هست میگم دوما وای یادم رفت بدویین

سریع رفتیم تو کالس مارو بگو این همه دویدیم استاد هنوز تشریف  

 نیاورده که 

 درس اصول داریم وای خدا

 د رفتیم پرسیدیم خبرش نمیاد امروز اهچند دقیقه شد دیدیم نیوم

 بیکارنشستیم تو دانشگاه تا کالس بعدی شروع شه 

بچه ها من حوصلم سررفت نظرتون چیه این یکی کالسو بپیچونیم بریم 

 دوردور

 مریم وفاطی:موافقت کردن رفتیم بیایم بیرون که این پسره سمتم امد

اونجور که فکر میکنین  سعید:خانوم محمدی بزارین حرفمو بزنم بخدا 

 نیست
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 +پس چیه ها 

سعید :اونروز خاستیم بیایم که یه نفربهم زنگ گفت  بیا جلو درکارت دارم 

 منم فکر کردم دوستی چیزی هستش 

ولی وقتی رفتم جلود در  شروع کردبه زدنم من نمیتونستم ازجام تکون 

 بخورم 

 تینا چقدرم زورداشت تازه گفت غلط کردی میخای بری خواستگاری

بخدا دستمو نگاه کنین شکسته صورتمو ببینین زخمه بخدا میخاستیم 

 بیایم 

 ..سرمو باالاوردم دستشو وصورتشو نگاه کردم  دستش شکسته بود

 +اون کسی که زدتون میشناسیش اگه ببینین

 سعید:فک کنم بشناسم 

دستمو بردم سمت کیفم توگوشیم عکسشو که برای پروفایل تلگرامش بود 

 لوش گرفتم گفتم:ببیناوردم ج

سعید:بله خودشه نامرد زد و لته و پارم کرد اصن کیه به اون چه که من 

 میخام بیام خواستگاریتون

 +وای بعدشم به شما چه

 سریع دویدم بچه هام پشت سرم 

 سوارماشین شدم  گازدادم سمت خونمون
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 تا رسیدیم ازماشین پیاده شدم برگشتم سمت بچه ها

 االن میام+برین خونه من 

دیگ واینسادم بیینم چی میگن سریع رفتم دستمو گذاشتم روزنگ تا  

 میتونستم فشار دادم 

 دربازشد رفتم تو 

 آرتارو دیدم اومد سمتم

 آرتا:چته زنگ سوخت

 رفتم جلوش گفتم:به توچه رفتی پسره رو زدی مگه کیه منی ها

 آرتا:من اون روز بهت گفته بودم من 

 نکردیمیدونم و پسره تو باور

 +توغلط کردی مگ چیکاره منی 

 آرتا:میفهمی چیکارتم

 +بگو تا بفهمم لعنتی 

 آرتا:بیا تو بشین تا بگم 

 دنبالش رفتم نشستم رومبل گفتم:بگو

..آرتا رفت آشپزخونه با شربت اومد نشست گفت:بخور خنک شی تا منم  

 بگم

 شربت گرفتم دستم و خوردم 
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 گفتم :بگو دیگ 

کنم خواهرمی یه حسی بهت دارم که باعث میشه آرتا:ببین تینا احساس می

 غیرتی شم حساس شم  حس میکنم ازخونه خودمی راستش اخه

 +آخه چی 

 آرتا:من یه کسی و گم کردم توخیلی شبیشی  احساس میکنم خودشی 

 من دیگ داشتم هنگ میکردم گفتم: کی 

  آرتا:وللش کن حتما اشتباه گرفتم  ولی مثل بردارتم  نمیتونم وایسم  یکی 

 بیاد خواستگاریت اونم کی که دوست دختربازه

 +چی دخترباز اون اصن بهش نمیاد ازبس خجالتیه و اهل اینکارا نیست

آرتا:دروغ گفته بابا  بهت نشون میدم که اون الکی اینجور خودشو بهت 

 نشون داده تاازت سواستفاده کنه

 +اگه همیچین ادمیه غلط کرده اما ثابت کن ببینم

 سا یه لحظه آرتا:باشه وای

 ...آرتا امد یه  سری عکس اورد داد بهم

 داشتم بهشون نگاه میکردم پسره عوضی  

هرروز با یکیه ازعکسا مشخصه تازه معلومه بعدکتک زدن آرتاعه چون 

 تو عکسم دستش شکسته
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+دستت دردنکنه بهم نشون دادی که چه ادمیه اگه میشه این عکسا رو  

 بدی بهم بکوبم توسرش 

 آرتا:ورش دار حاال دیدی چرا اینکارو

 کردم یعنی انقد نامردم اینارو ببینم با

 چشمای خودم  هیچی نگم  

 +مرسی آرتی من برم بچه ها تنهان  بابای

 آرتا:خواهش میکنم برو بسالمت

 رفتم بیرون با خودم داشتم فکرمیکردم

 که یه آدم چقد میتونه عوضی باشه 

 آشغالیهخودشو خوب نشون بده   چه آدمی  

 دروبازکردم رفتم خونه ازبس حالم خراب بود توفکربودم نشستم رومبل 

 فاطمه:تی تی چیشده چرا قیافت یجوریه

 فقط نگاش کردم  

مریم:وا چته رفتی پیش آرتا چیشد چرا اینجور نگاه میکنی چرا حرف  

 نمیزنی

 فاطمه:االن میرم ازخود آرتا میپرسم که چی بهت گفته تو اینجور شدی

 :منم میام باهاتمریم

 ..داشتن میرفتن که گفتم:وایسین چیزی 
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 شنیدم با اینکه نمیخاستم جواب مثبت

 بدم  اما با ابن حرفا ازهرچی پسر 

 متنفرشدم فهمیدم نمیشه به کسی 

 اعتماد کرد فهمیدم اون چیزی که طرف 

 خودشو  نشون میده نیست 

 فاطی و مری اومدن کنارم نشستن

 فاطی:یعنی چی 

 انداختم جلوشون گفتم:ببینین.منم عکسارو

 فاطی:وای خدای من چه آشغالیه

 مریم:هین

 +حاال دیدین آرتا میره تعقیبش میکنه 

 میفهمه دوست دختربازه بعد گیرش

 میاره شروع میکنه زدنش اما پسره عوضی بازدست برنمیداره بازم میره

 دختربازی ببینین تو عکس دستشم 

 توچشام نگاه کنه شکسته آشغال چجور روش میشه  

 فاطی:اجی غصه نخور خداروشکر 

 نمیخاستی جواب مثبت بدی وگرنه
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 اونوقت خدایی نکرده چی میشد االنم 

 ناراحت نباش رفتیم دانشگاه اینارو بنداز

 جلوش بعدشم به مامان اینات نشون بده

 +میدونم چه کنم که به غلط کردن بیافته پسره بز

 چایی اوردم نشستیم خوردن

 م دخترم چیشده چرا انقد عصبی هستی بابا:سال

 +سالم  به مامانی  وبابای گلم

 ..رفتم عکسارو جلو مامان  وبابا گرفتم گفتم:ببینین

 با دیدن عکسا بابا قرمزشده بودازعصبانیت

 بابا:غلط کرده پسره پست  میدونم چیکار کنم

 +بابا ولش کنین اگ کاری کنین اونا فکر 

 موندم   خودممیگنن که من رو دستتون 

 میدونم چش کنم شما ناراحت نباشین قربونتون برم

 بابا:باشه دخترم اما چه آدمیای پیدامیشن

 +آره آدم عوضی زیاده

 رفتم تواتاقم  نشستم روتخت 

 تق تق
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 +بفرمایید

 فاطی:تینا باید بریم پیش سرهنگ اینا فک کنم  

 م+فاطی زنگ بزن الکی این همه راهو نریم امروز حوصله ندار

 فاطمه:باشه بهت میگم

 درازکشیدم روتخت 

 دینگ دینگ

 دیدم گوشیم داره زنگ میخوره 

 شماره ناشناس بود  جواب ندادم

 پشت سرهم داشت زنگ میخورد  وای رومخ بودا 

 بزار جواب بدم ببینم کیه این رومخی

 +بله

 _سالم خانوم محمدی 

 +سالم شما 

 _من سعیدم 

 +بفرمایید کاری داشتین

 زدم بگم اونجور که فکزمیکنین نیست_زنگ 

 +دیگ مهم نیست
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 _اگه اجازه بدین مزاحم بشیم برای امیرخیر

 +نه اجازه نمیدم 

 بعدشم تق قطع کردم پسره بیشعور دختر باز چحور روش میشه اخه

 چشامو بستم  

 تق تق فاطی امد تو

 فاطمه:پاشو حاظرشو بریم زنگ زدم گفت بیاین کارتون دارم

 ارم شما برین هرجی شد به منم بگین +من حوصله ند

 فاطمه:پاشو ببینم حاظرشو سریع بیا پایین منتظرتم

 بعدشم رفت فاطی گیربده دیگ ول کن نیستا اه

بلندشدم تند تند حاظرشدم حوصله آرایش نداشتم انقد صورتم بی روح بود 

 یه رژ زدم رفتم پایین

 یعنی نمیتونستن بچه ها قیافمو تیپمو دیدن تعجب کردن اما هیجی نگفتن

سوارماشین  شدیم انقد آروم میرفتم که حتی  مریم که انقد آروم میرفت از 

 سرعت بدش میومد اعصابش خوردشده بود

 مریم:یکم تند برو بابا

 +چیه  مریم توکه دوست داشتی اینحور چیشد اونوقت

مریم:اره دوست دارم ولی یکم نگاه کن سرعتتو باز من تند میرم تو که 

 مورچه داری میریمثل 
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 محلش ندادم رسیدیم 

همیشه انقد تند میرفتم االن داشتم آروم میرفنم نمیدونم چرا حوصله 

 نداشتم

 رفتبم درزدیم تق تق 

 سرهنگ:بفرمایید

 +سالم جناب سرهنگ 

 بچه ها هم سالم کردن و نشستیم 

 سرهنگ:سالم دخترای گلم

خونه شنود براتون سریع میرم سراصل مطلب امروز بابد برین اون 

 بزاریم  ردیاب میزاریم اصن نگران نباشین فقط

 باید برین پیش یکی ازهمکارای خانوما یکم قیافتونو عوض کنه

 مریم:میشه من نیام پشیمون شدم 

سرهنگ:ازچی میترسین ماحواسمون بهنون هست االن برین خانوم 

 عیاسی منتظرتونه

 د تا مارو دید راه افتادرفتیم بیرون یه خانوم چادری خوشگل منتظربو

 عباسی:سالم دخترای خوشگل بیاین  یکم قیافتونو عوض کنیم

رفتیم تویه اتاق من نشستم روصندلی زنه همچین افتاد روصورتم وای 

 خفه شدم چرا تموم نمیشه آخه
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 +خانوم تموم نشد داری چیکارمیکنی 

 _عزیزم یکم تحمل کن تموم میشه

 ..وای دیوونه کرد منو کی اخه

 رمن که تموم  شد رفتم سراغ آیینه کپ کردمکا

چقد عوض شدم یه لنز آبی گذاشته بود برام مژه مصنوعی بلند یه سایه  

 برام زده بود و خط چشم نازک دنباله داشت چشام خیلی خوشگل شده بود

یه رژ گونه صورتی  که قشنگ  نشسته بود رویصورتم یه رژ قرمز که 

 لبام توچشم بود

لیس کشیده بود ریخته بود دورم   انگار دارم میرم موهامو برام باب

 عروسی  

 _خوشگل بودی خوشگل ترشدی عزیزم ببین چه کردم

 +داریم میریم عروسی 

 زنه خندید افتاد روصورت مریم

 دیگ داشتم میپوکیدم  تا  کارشون تموم شد وای خدا چه خوشگل شدن 

غلیظ کرده مریم موهاشو بافت کرده بود ریخت بود یه طرفش یه آرایش 

 بود براش یه لنز سبز گذاشته بود

فاطی موهاشو لخت ریخته بود دورش  یه آرایش دخترونه خوشگل یه 

 لنز طوسی به به جیگرشدیم هممون نخورمون
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 بهمون لباس دادن اونم چه لباساییی هلو خخ

لباس هممون کت شلواربود فقط رنگاش فرق داشت برای مریم سبز رنگ  

 چشمش بود

 فاطمه زرشکی برای من آبی به رنگ چشممم میومدبرای 

برای هرکدوممون یه کفش پاشنه بلند ده سانتی به رنگ لباسمون واقعا 

چه سلیقه ای دارن میترسم برم بیرون بدزدنم   خداکنه شوهرم خوشگل  

 باشه مثل خودم خخ 

 )خودشیفته هم خودتونین(

تامون که اگه چیزی برامون شنود اینا گذاشتن بعد یه ساعت دادن به سه 

 دیدیم مشکوک بود عکس بگیریم

 یه پا شدیم پلیس

 رفتیم پیش سرهنگ  مارو دید یکم نگاه کرد  

 بعد زنگ زد که پسرا بیان  

 دودقیقه نشد درو زدن

 تق تق

 سرهنگ:بفرمایید

دیدم سه تا پسر خوشتیپ کت و شلوارپوشیده به رنگ لباسامون  امدن     

 مال منه  وای فک کنم کت شلوار آبیه
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 چه  زود صاحبش شدم خخ

 جون اگه این باشه که مخشو میزنم چه هلوییه 

 سرهنگ:بچه ها خودتون یکی یکی معرفی کنین

 اون کت و شلوارزرشکیه گفت: آرتین حسینی هستم 

 اون سبزه گفت:سهیل احمدی 

 و اون آبیه مرد من خخ:آریا صولتی 

 ماهم خودمونو یکی یکی معرفی کردیم

 مشخصه که کی به باکدومه یا بگمسرهنگ گفت: 

+ نه خودتونو خسته نکنین اره سرهنگ جونم کامال ازرنگین کمونمون 

 مشخصه

 همه خندیدن

سرهنگ : بچه ها برین که دیرمیشه زود برین به مهمونی برسین  

 حواستون جمع کنینا 

 خداحافظی کردیم رفتیم توماشین نشستیم

هرکدوم جدابشینیم توماشین قبول راستی اینم بگم که سرهنگ گفت 

 نکردیم گفتیم باهم اوال کسی نمیفهمه فهمیدنم میگیم دوستیم باهم واال

شش نفر بودیم آقامون رانندس من جلو نشستم مری ،  

 فاطی،آرتی،سهی،پشت نشستن  
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 قبل اینکه راه بیافته گفتم:راحت نیستین یکی بیاد جلو کنارمن بشینه

 مریم و فاطی گفتن راحتن بهتر واال 

 رسیدیم  جلو درخونه پرماشینای مدل باال

 صدای آهنگ انقد بلند بود وای خدا ازعروسی بدتره که  

 قبل رفتن پسرا اومدن سمتمون دستمونو گرفتن

 وقتی آریا دستمو گرفت یه جوری شدم

 رفتیم داخل اوه چخبره 

 نشستیم رو صندلی 

 دم حرف زدنبا مری و فاطی شروع کر

 تا یه آهنگی گذاشت که دلمون خاست برقصیم  بلندشدیم که بریم

 آریا:کجا

 +میریم برقصیم

 آریا :دیگ چی ما بخاطر چیز دیگ اومدیم یادتون رفته

 +نه نرفته واسه همین هم میریم ایش

 بدون اینکه محل کنم سه تایی رفتیم رقصیدن

رد به رقصیدن چقد دیدم پسرا امدن سمتمون آریا اومد پیشم شروع ک

 قشنگ و مردونه میرقصید
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 آریا درگوشم گفت:خجالت نمیکشین تنها میاین اونوقت میرقصین

+ درگوشش گفتم مگ واقعا شوهرمنی  من نباید بهت توضیح بدما تازشم 

 آقای باهوش اگه نمیومدیم اینجا  چیزی دستگیرمون نمیشد  

 آریا:چی اونوقت دستگیرتون شد  

 گم چی شد+بریم بشینیم تا ب

 همه رفتیم نشستیم

+من شنیدم که اون مرده هست کت و شلوار مشکیه داشت درمورد مواد 

اینا حرف میزد مثل اینکه امشب  چندنفر میان اینجا ازاین خرپوال  

 وادمای کثیف  هم  برای مواد هم درمورد قاچاق انسان حرف بزن

 آریا:خب خوبه ممنون

 میکنم+میدونم خب هرکارکنم عالیه خواهش 

 پسرا داشتن میخندیدن آریا هنگ کرد ایش قزمیت

داشتم با مری اینا حرف میزدم ولی حواسم جاهایی دیگ بود که ببینم 

 چخبره

 دیدم همه بلندشدن دارن سال م میگن مگ کیه امده 

 سرمو بلند کردم دیدم یه ادم چاق وکچل اه چقد زشته 

 من اصن ازجام بلندنشدم انگار مثال کیه ایش.. 

 دیدم مرده رفت سمت آرشام نشستن باهم حرف زدن



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

270 

 +بچه ها فک کنم این مرده همونه که بهتون گفتم قراره بیادا

 آریا:مطئمنی

+هم قیافش به این کارا میخوره هم رفت سمت آرشام بعدش دیدین چقد 

 بهش احترام میزاشتن معلومه ازاون کله گنده هاست

ین باید بفهمیم و خبربدیم به آرتین:آره شاید باشه شایدم نه یکم صبرکن

 سرهنگ 

 ...راستی یه چیزدیگ اون روز که پیش

 سزهنگ رفته بودیم مجبور بودم یه جور

 مامان اینارو بپیچونم وقتی دیدن من

 درس دارم امتحان اینارو بهونه کردم پاشدن رفتن پیچاره ها   

بازم اون پسره دختر باز همش زنگ میزنه باید حتما به آرتا بگم   

 نجورنمیشه دارم اذیت میشمای

 رفته بودم توفکر

 ازفکراومدم بیرون

دسشویی داشتم  رفتم باال تویه راهرو  دسشویی بود کار مربوطه را انجام  

 دادم

 اومدم بیرون یه صدایی شنیدم

 رفتم سمت اتاق پشت دروایسادم گوشمو چسبوندم به در
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روشون  دیگ چقد اینجا _مسعود باید فردا دخترا رو بیاریم قیمت بزاریم 

 بمونن بخورن بخابن باید بفروشیمشون

 +وای خدا چی دارم میشنوم

 _باشه  پس قرارمون فردا

...سریع دویدم پایین برم تا منو ندیدن رفتم رو صندلی نشستم نفس نفس  

 میزدم

 مریم: چته نفس نفس میزنی

 + با نفس نفس گفتم رفتم باال یه چیزی شنیدم 

 آریا:چی 

 آب ریخت:بیا بخور یکم بعد حرف بزنفاطی برا 

 ...آب و یه نفس خوردم آخیش

 +رفتم باال دیدم یه نفز داشت با یه نفردیگ حرف میزد

 سهیل:درمورد کی چی گفتن

 همه منتظربودن تا حرف بزنم

 +فردا میخان دخترا رو قیمت بزارن بفروشن

 آریا:نهه

 +اره 

 همه توفکر بودیم
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 سرهنگ خبربدمآریا:من میرم بیرون یه 

 آریارفت خبر بده 

 ماهم نشسته بودیم کم کم همه خبرشون داشتن میرفتن

 ما وایساده بودیم که آریا بره با آرشام صحبت کنه

 آریا امد سمتمون

آریا:خبردادم بهش گفتن که فردا همون موقع که قراره بیان  دخترارو یه 

 جور فراری بدیم دستگیری رو شروع کنیم

 ه دخترو چجور فراری بدیم+اونوقت این هم

سهیل: بهش فکرمیکنیم هرجور شده باید فراریشون بدیم فقط باید تا فردا 

 صبرکنیم  فردا هم برای خرید دخترا میایم

 +از خونه   زدیم بیرون  سوارماشین شدیم همه رفتیم خونه ما

 دروبازکردم

 رفتیم تو انقد خسته شده بودم نشستم رومبل

 بچه ها هم نشستن

 ن چیکازباید کنیم+اال

 آریا:فردا ما سه تا میریم چندتا دخترو

 میخریم شماهم باید پشت دروایسین یه

 جوری بابد بیاین تو تا نفهمن و
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 فراریشون بدین

 مریم:احساس نمیکنی کارراحت و خودتون داربن انجام میدین

 آرتین:خب   شما که نمیتونین بیاین داخل که 

یگم خطر داره گوش نمیدین که فردا مریم:هی میگم نیایم تواین کارم

 میریم کشتگار گاه نمیفهمبن که

 دیدم داره خیلی غرمیزنه

+مریم انقد  غرنزن دیگ نمیتونیم اینکارو االن ول کنیم باید تا اخرش 

 بریم

دیگ هیچی نگفت همه توفکر بودیم یه ساعتی گذشته بود  که  اریا اینا 

 پاشدن

 سراغتونآریا: ما دیگ بریم تا فردا میایم 

 +ای کاش یه جور اونجا میموندیم 

سهیل:دلیلی نداشتیم برای خرید مواد اینا هم دیدین آریا حرف زد باهاش  

 کاراصلیمون فرداس

...پسرا رفتن ماهممون استرس داشتیم مخصوصا مریم داشت میمرد 

 رنگش عین گچ

 هرجور شده بزور خوابیدیم  

گوشیم زنگ خورد پاشدم یه آرایش معمولی کردم لباس پوشیدم رفتم 

 پایین بچه ها هم امدن 
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پسراامدن دنبالمون سوارماشین شدیم رسیدیم به اون خونه اه انقد بدم 

 میاد ازاینجا

 انقد تیپ زده بودن دخترکش شده بودن بیشعورا 

ارشد یه  آری  و سهی و آرتی رفتن تو ماهم بیرون براخودمون گشتیم قر

 جورخبربدن به ما 

 گوشیم زنگ خورد آریا بود بعدش قطع کرد این یعنی که میتونین برین تو

فاطی که ازدرو دیوارمیرفت باال ازدیواررفت باال همجارو نگاه کرد پرید 

 پایین دروبازکرد ماهم مثل دزد رفتیم تو

ایم آروم میرفتیم تو دیدیم یه مردی اومد بیرون سریع پشت درخت اینا ق

 شدیم

 یه انباری اون پایین بود فهمیدیم که دخترا اینجان سریع رفتیم تو

 دخترا که مارودیدن ترسیدن

 +نترسین امدیم نجاتون بدیم

 بچه ها خوشحال شده بودن اما ازقیافشون معلوم بود میترسیدن

...یه ماشین پشت دربود یه جور باید اینارو میبردیم بیرون سوارماشین  

 میکردیمشون

 ی ازدخترا رو صدا کردمیک

 +توبیا اسمت چیه
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 _زهرا هستم خانوم

+دنبال من بیا آروم رفتم بیرون زری هم دنبالم یواش میرفتم اگه 

 میفهمیدن دخلمونو می اوردن

 رفتیم پشت درختا 

 +زری قالب بگیرم میتونی بری باال

 _بله میتونم 

ن سفید پشت  براش قالب گرفتم اون که داشت میرفت باال بهش گفتم: یه و

 دره بروانجا سوارشو اصنم نترس

 _مرسی خانوم جبران میکنم

..وقتی ردش کردم زنگ زدم به اون راننده گفنم یکی اومد بیرون 

 حواسش باشه 

یه دوری زدم ببینم میتونم راهی پیداکنم برای فراری دادن این دخترا 

 سخت بود بخام ازباال فراری بدم 

ا نصفش ریخته بود  دورورمو نگاه کردم همینحور رفتم یه دیواری بود ام

 کسی نبود 

 همون  دیوازو نگاه کردم دیدم به بیرون راه داره اخیش 

 آروم رفتم سمت زیرزمین 

 +بچه ها دونفرتون بیاین سریع بدویین
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 ..دونفر اومدن پشت من راه میومدن 

 ازدیوارردشون کردم

 دیگ چیزی نمونده بود تموم بشه

خودمو اون  دوتا خل ازدیوارزدیم بیرون به آریا پیام همه رو رد کردیم 

 دادم گفتم:کارتموم شد

 رفتیم داخل ون نشستیم

 ...خداکنه همچی به خوبی تمومشه بره

 دیدم پسرا خیلی آروم دارن میان سمتمون 

 آریا رو کرد به راننده گفت:آقا شما یکی برسونشون خونه

شد برین خونه بعدماهم بعد روکرد سمت ماگفت:همه رو رسوندین تموم 

 میایم پیشتون

 +باشه خداحافظ

 ..تک تک همه رو رسوندیم بعدشم خودمون رسیدیم خونه

داشتم به این فکر میکردم که اگ آرشام اینا بیان ببینن دخترا نیستن چه 

 حالی میشن 

رفتیم توخونه نشستیم رومبل دوساعتی گذشته بود هنوز ازپسرا خبری  

 نبود 

 م نکنه اتفاقی براشون افتادهاسترس گرفته بودی
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 اخه چرا دیرکردن یعنی یه دستگیری اینقد طول میبره

 منم نمیدونم چرا کالفه بودم 

 تازنگ درو زدن خیالمون راحت شد دروبازکردم نشستیم تابیان

 اماآرتین و سهیل فقط بودن پس آریا کو

 ..هردو 

 ناراحت بودن

 +آریا کو

بیمارستانه تو اتاق عمل امدیم به شماها خبربدیم  آرتین:آریا تیرخورد االن 

 بریم پیشش

 همه ناراحت شده بودیم  

 +وایسین ماهم میایم

 پاشدیم سوارماشین شدیم  رفتیم بیمارستان

پشت در اتاق عمل وایسادیم  دیدم  آریا رو تخت خوابیده دارن میارنش 

 رنگ و روش پریده بود

 باخودم گفتم الهی بمیرم

 چرا بمیرم اخ دیووانه شدم خودمم نمیدونم چی دارم میگموا من 

 آریا رو بردن  بخش بهوش امده بود
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تیر خورده بود نزدیک پهلوش که دکتر درش اورده گفت: اگه یکم اینور  

 ترمیخورد خطرناک بود  خوب کردین زوداوردینش

 رفتیم توبخش پیششش 

 اخی بچم ببین چه بالیی سرش اومده قزمیت خخ

 ه بود یکم بمونه بعد مرخص میشهدکتر گفت

 آرتینو صدا کردم

 آرتین:بله 

 +یه لحظه بیا بیرون

 رفتیم بیرون

 آرتین میشه بگی چیشده

 آرتین:وقتی شما رفتبن ما شروع کردیم  

 همه رو دستگیر کردیم آرشام فرارکرده بود آریا میره دنبالش که بگیرتش

آریا یه تیرمیزنه به پاش  آرشام تیرمیزنه به آریا و فرارمیکنه موقع فرار

 بعدام خبرمیکنه  بهش دستبند میزنن

 وآمبوالنس خبرمیکنن آریا و میبرنن بیمارستان همین.

 +االن همچی تموم شد همه رو گرفتین

 آرتین:آره خداروشکر االنم  جناب سرهنگ توراهه برای دیدن آریا میاد

 +آها باشه 
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 ...رفتیم تو پیش آریا من نشستم روصندلی

 ناب سرهنگ امد تو همه پاشدیم سالم کردیمکه ج

 سرهنگ:آفرین کارتون عالی بود مرسی 

 آریا جان خوبی بهتری

 آریا:بله قربان بهترم

سرهنگ:دخترای گلم اگ شما ها نبودین واقعا نمیدونستیم چه کنیم  

 کارتون عالی بود

 آریا  رو مرخص  کردن

 ماهم رفتیم خونه

م جناب سرهنگ با بابای آرتا صحبت  ابن چندروز  که نرفتیم دانشگاه ه

 کرد  که نرفتیم دانشگا مشکلی پیش نیاد

 اونم قبول کرد

 رسیدیم خونه انقد خسته بودیم همه افتادیم رومبل

 تلوزیون روشن کردم دیدم داره میگ

باند بزرگ مواد مخدرو  وقاچاق انسان دستگیرشد وتشکر میکنم از   

 سهیل احمدیسرگردآریا صولتی و وآرتین حسینی و 

و سه خانوم که خیلی کمک کردن تینا محمدی و مریم اسدی  و فاطمه  

 رئیسی 
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 مریم:  آخ جون وای مارو گفت  

 +چرا خوشحال شدی وای مامان اینا ببینن که بدبختیم

 گوشیم زنگ خورد 

 ...وای داشتم سکته میکردم 

 گوشیمو برداشتم

 +بله

 مامان:تلوزیون چی داره میگه 

 تلوزیون حرف میزنه+مامان مگه 

 مامان :مسخره نکن جوابمو بده

 +هیچی مادر من نمیشه اینجورتوضیح داد

 مامان:میشه سریع بگو ببینم 

+مامان میام میبینمتون میگم دیگ دلم براتون تنگ شده  سعی میکنم بیام  

 زود یکم صبرکنین

 مامان :باشه   فقط جواب باباتو خودت بده انقد قاطی کرده دیگ باخودت

 بعدش تق قطع کرد

 اعصابم خراب شده بود

 +بچه ها مامانم ناراحت شد قطع کرد اخه چجور بهشون بگیم
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 مریم:من میگفتم نریم قبول نکنیم برای این موقع ها گفتم

 +خواهشا غرنزن اعصاب ندارما

...مری اینا هم دیدن اعصاب ندارم حرفی نزدن  میدونن قاطی کنم دیگ  

 هیچ

 ذار بریم توحیاط بکشیم +فاطی برو یه قلیون ب

 فاطمه:باشه االن میزارم

فاطی رفت من رفتم توفکر چجور بگم بهشون مخصوصا بابا  ای خدا  

 عجب غلطی کردیما

 رفتیم توحیاط نشستیم فاطی قلیون اورد

هواخیلی خنک بود داشتیم قلیون میکشیدیم خیلی کیف میداد دیگ 

 فراموش کردم

 زنگ درو زدن

 آرتابوددروبازکردم 

 فقط یه سالم کردم امدم نشستم  

 اونم امد کنارمون  نشست شروع کرد کشیدن

 بچمون وارده خیلی معتاده انگار

 ما فکرمیکردیم این نمیکشه با تعجب نگاش میکردیم 

 آرتا:چرا اینجور نگام میکنین
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 مریم:فکردیم نمیکشی 

 آرتا:مگ میشه نکشم دیگ همه میکشن

 فاطمه:اخه پلیسا نمیکشن 

 ا:وا چه ربطی داره کی گفتهآرت

 چپ نگاش کردم گفتم :من

 پسره بوزینه

 آرتای بوزینه در حال قلیون کشیدن بود

 که موبایلش زنگ خورد بعد از این که

 گوشیو قطع کرد گفت :من کار مهم برام پیش اومده باید برم 

 منم تو دلم گفتم نه توروخدا بمون

 امشب با هم غیبت کنیم ایشششش 

 م رفت ماهم رفتیم بخوابیم بخدا کار دیگه ای نکردیم خخخخ  خالصه آرتاه

 تینا:

یک روز از زمانی ک قلیون کشیدیم میگذره عین همیشه حوصلم سر  

رفته بود نمیدونستم با چی خودمو سرگرم کنم کسی هم آنالین نیس 

 پوففف  

 رفتم اتاق مریم دیدم فاطمه هم اونجاس

 گفتم بچه ها بیاین بریم بیرون  دارن با هم حرف میزنن منم رفتم بینشون



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

283 

 حوصلم سر رفته عین این پیر زنا نشستین کنار هم دارین غیبت میکنین 

 مریم و فاطمه با هم گفتن وااا 

 مریم گفت :کی گفته ما داریم غیبت میکنیم 

 منم سریع گفتم :همسایمون صغری خانم  خبر

 داده بعد یه چش غره هم زدم و رومو

 دیدم اونم به خون من تشنه ست خخخخخکردم سمت فاطمه 

 موندن رو جایز ندونستم و الفرار 

 ولی بلند گفتم: من میرم آماده شم بریم بیرون 

 عین همیشه مشکلم این بود چی بپوشم 

 یه خورده ک به مغزم فشار آوردم 

 فهمیدم

 رفتم سمت کمدم اینطوری بگم کمد کمد نبود که درشو وا میکردی 

 مله ور میشد سمتت بااز هر جهت یه چیز ح

 هزار بد بختی تونستم شلوار آبیه قد نودمو

پیدا کنم همیشه یاد حرف مامانم میفتم که میگفت: کی میخوای دست از  

 این شلخته بازیات

 برداری یه بارم شده مرتب و تمیز باش 
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 خخخ اما من که میدونم آدم بشو نیستم

 خخخخخ

 تواهان داشتم میگفتم شلوارم برداشتم یه مان

 سبز بلند جلو باز از کمد کشیدم بیرون که

 زیرش یه پیراهن کوتاه با طرح قلب که پولکی بود پوشیدم عالی بووود 

 خالصه سرتون و در نیارم تیپم حسابی 

 پسر کش شده حاال خدا میدونه مریم و  فاطمه   

چی میپوشن  اهان اینم بگم عطر مورد عالقمم زدم که هدیه بابام بود 

 است بوش معرکه

 دستبندمم دستم کردم که طرح روش بی نهایت بود پابندمم همینطور

 ♡بزن بریم

 از اتاق رفتم بیرون با صدای زیبام 

 ) مدیونید فک کنید اعتماد به نفسم باالست( 

بچه ها رو صدا زدم صدام طوری بود که شیشه ها نشکست باید صلوات 

 فرستادخخخ

بابا چه تیپی زدن اما چون دیدم کم کم تشریف فرما شدن اوه اوه جون 

اعتماد به سقفم باالست میگم خودم خیلی خیلی بهتر شدم دیگه خودمو از 

 این همه تعریف ترکوندم بگذریم 
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 مریم گفت : چه هلو هایی شدیم  

 که منم با حاضر جوابی گفتم: نه اینکه لولو بودیم االن هلوشدیم

هیچی کم نداریم مگه غیر اصن حرفایی میزنیا مریم ما اصن از زیبایی 

 اینه ؟؟ 

رفتیم سوار ماشین بشیم پیشنهاد دادم که با ماشین خودم بریم از دور 

 خوشگلم چشمک میزد بهم خخخ206

 سوار که شدیم امروز نوبت مریم بود که جلو بشینه

 بعدش صدای آهنگ و گذاشتم تا ته اهنگ) لجباز از سحر(

 تو ماشین دیوونه بازی در میاوردیم 

 مه اون عقب دیگه خودشو ترکوند فاط

 از حال و روز مریم نگم خودم که یه پا خانم بودم به کوری چشم بعضیا  

 بزار بگم بعد اهنگ سحر چی گذاشتیم ؟ 

 ☆اهنگ آرون افشار به نام گیسو پریشان پیشنهاد میکنم گوش بدید 

 همش فاطی برای مریم ادا درمیاورد

 مریم حرص میخورد

 خرش عالی بودرسیدیم الهیجان است

 منظره قشنگی داشت   با هزار تا
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 بدبختی جای پارک پیدا کردیم ماشینو

 که پارک کردم پیاده شدم فاطی و مری 

 که زودتر پیاده شده بودن و داشتن راهنماییم میکردن

چند تا ماشینم رد میشدن هی بوق میزدن انگار ما ماشین میخاستیم 

 بگیریم

 صندوق عقب ماشینمماهم اصن محل ندادیمو از 

یه زیر انداز برداشتیم به مری گفتم برو یه جا زیر انداز بنداز تا منو فاطی 

 بریم یکم خوراکی بخریم

 با فاطی رفتیم سوپر مارکت نزدیک

اونجا یه عالمه وسیله خریدیم از چیپس و پفک گرفته تا تخمه و لواشک  

 و ...... 

 حساب کردیم و اومدیم بیرون

 شدیم که دیدم یکی داشتیم نزدیک می

 داره دست تکون میده فهمیدم مریمه

 حقا جای خوبیو انتخاب کرد

 دور هم نشستیم اینم بگم قلیونم آوردیم ما کال مجهزیم

 از شانس بدمون دو تا پسر زشت بی 

 ریخت رو صندلی رو به رومون نشستن
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 هی به ما نگاه میکردن گودزیال ها 

 خوراکی که خوردیم یادم اومد توپ و نیاوردیمبیخیال اونا شدیم یخورده 

 مریم گفت :بیا قلیون بکشیم والیبالو ولش کنین

من که میدونستم مریم والیبال دوس نداره اینطوری میگه باید والیبال 

 بازی کردنشو ببینین خخخخ

 بخاطر همین پسرا متلک میندازن بهش

 تصمییم گرفتم برم  توماشین توپ بیارم

 یقه نشد با توپو پیکنیک برگشتم  رفتم و چند دق

 برای گذاشتن ذغال 

 منو فاطی رفتیم والیبال بازی کردیم

 مری هم مشغول درس کردن قلیون بود 

 همین که داشتیم بازی میکردیم فاطی مشت زد توپ مستقیم رفت تو آب 

 بعد مری مسخره بازی در آورد گفت به

 یک آقای مرد جنتلمن نیاز مندیم برای 

 استخر و نجات دادن توپپریدن تو 

 من که داشتم از خنده میترکیدم

 یهو دوتا پسر بودن یکیش اومد توپو آورد
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 عجب دل و جرعتی داشت به اون قیافه عنترش نمیخورد

 خالصه توپ و اورد برامون منم تشکر کردم 

دیگه والیبال و گذاشتیم کنار رفتیم قلیون بکشیم اوففف قلیون با توتون 

 پرتقال عالیه 

 به بچه ها گفتم بیاین بریم دور استخر دور بزنیم 

 اونام گفتن باشه وسایال رو جمع کردیم و رفتیم

 منم دست مری و گرفتم که یه پسره گفت شوهرنمیخاین

 منم گفتم :بزار زنگ بزنم همسایمون خبرت میکنم اون خیلی نیازداره

 پسره کودن گوالخ عوضی. 

 ودمریم اینا هرهرمیخندیدن نیششون بازب

 هیچ وقت تواین موقع ها جدی نبودن

 فقط من زود عصبی میشم نمیتونم ساکت بمونم

 االنم خودمو خیلی نگه داشتم حرف بدی نزنم

 از الهیجان اومدیم بیرون سوارماشین شدیم

 خیلی خوش گذشته بود

اما نمیدوستم فردا اتفاقی میافته زندگیم عوض میشه و من نابودمیشم  

 خندیدنم امروز تموم میشهنمیدونستم که 
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...بزن و برقص کردیم انقد ترافیک بود نیم ساعت طول کشید  تا رسیدیم  

 خونه

 شب بود  2ساعت

 ازخستگی هرکدوممون یه جا افتادیم

 .من که تا چشامو بستم زود خوابم برد

 ساعت هشت بود ازخاب پاشدم خیلی زود بلندشدم همه خواب بودن

 لقمه نون پنیر گرفتم خوردممن خیلی سرحال بودم یه 

 نشستم رو مبل سرمو کردم توگوشی

 یه پیام ناشناس داشتم. 

_خانوم محمدی خاستم بگم اینقدی که فکرمیکنی خوشبخت هستی ولی  

 نیستی تو بدبخت تراین آدم دنیا هستی 

یه چیزای اززندگیت میدونم که اگه بگم بهت سکته میکنی ومیفهمی  

ه توالکی نشون میدادن که خانواده ی خانوادت اصنم خوب نیستن و ب

 خوبی هستن و دوستت دارن و یه عمر توروبازی دادن با کارشون

...وفتی داشتم میخوندم کپ کردم  چشام ازحدقه زده بود بیرون این چرت 

 و پرتا چیه که این آشغال میگه 

 براش نوشتم:اشتباه گرفتبن لطفا مزاحم نشین
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سم پدرت علی محمدی نیس و اسم  دوباره پیام داد بازش کردم:مگه ا 

برادرت تیام اسم زن داداشت ستاره میخای کل خانوادتو اسم ببرم تا 

 بفهمی اشتباه نگرفتم

 110+خفه شو چی میخاین پیام ندین مزاحم بشین زنگ میزنم 

 ..دیگ پیام نداد

 ولی سرم داشت ازدرد میترکید 

یکارکردن صدبار همه پیاماشو خوندم  باخودم گفتم خانوادم مگ چ

 دودقیقه بعدش با خودم میگفتم همش چرته

 ولی اگه دروغ میگه چطور همه خانوادمو میشناخت  دارم گیج میشم

 مریم اینا هم پاشدن وقتی حالمو دیدن هرچی پرسیدن چته نگفتم

 نمیخاستم بهشون فعال چیزی بگم تا همچیز معلوم شه

 خیلی حالم گرفته بود

لوم پایین نمیرفت ولی مجبوری چندتا نشستم سرسفره ناهاز هیچی ازگ

 قاشق خوردم الکی هم میخندیدم تا بچه ها

 فکرکنن حالم خوبه

 غذامونو خوردیم تموم که شد به فاطی هم کمک کردم ظرفارو شستیم 

نشستم رو صندلی که  برای گوشیم  پیامک امد انقد با عجله بلند شدم 

 صندلی افتاد زمین
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 فاطمه:این چه وضعیه چته

 بهش محل ندادم سریع گوشیو برداشتم همون شماره ناشناسه بود

_یه آدرس میدم بهت بیا همچیو میفهمی اونوقت متوجه میشی که دارم  

 خقیقت و میگم  تا یک ساعت دیک بیا به این آدرس

 ...پایینش  آدرس  رستوران الماسو داده بود

 سریع دویدم اتاق لباسمو پوشیدم

 زدیک بود بخورم زمینتندتند اومدم پایین که ن

مریم:معلوم هست چته امروز اصلن میزون نیستی  حواست کجاست تی  

 تی

 +چیزی نشده یکاری پیش امده میرم زود میام بعدش همچیو بهتون میگم

 مریم:باشه مواظب باش آروم برو زود بیا

 +باشه خداحافظ

 درماشینو بازگردم نشستم  تا میتونستم گازدادم

 یلی زود رسیدیمازبس باسرعت رفتم خ

 دررستورانو بازکردم

 رویکی ازصندلی ها نشستم 

 یه آقایی امد سمتم:چی میل دارین خانوم

 +ممنون منتظر کسی هستم 
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 _خواهش میکنم

 یه ربع بود که  گذشته بود و نشسته بودم نکنه سرکار گذاشته باشه  

 پنج دقیقه شد دیدم یه آقا خیلی خوشتیپ امد سمتم

 _سالم خانوم محمدی 

 سالم  +

_من همون کسی هستم که بهتون پیام دادم ببخشید ترسوندمتون ولی 

 مجبورشدم 

 +کی مجبورتون کرده بود

_من بخاطر یکی ازدوستانم که عین برادرمه مجبور بودم اینکارو بکنم تا  

 خوشحالش کنم

 +میشه واضح همچیو بگین دیگ دارم دیوونه میشم

 _بله حتما

 تعریف کنم حوصله شنیدنشو دارینمیخام یه قصه ای براتون 

+اگه به همبن موضوع ربط داره و من همچیو میتونم بفهمم اره حاظرم 

 بشنوم

 _خوبه

یروزی تو اون زمانا یه پدرو مادری میرن بیرون  یعنی بچشونو میبرن 

 پارک 
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اون روز این خانواده خوشبخت خیلی خوشحال بودن واز خندیدن بچشون 

 لذت میبردن

ازشانس بدشون بچشون وقتی توی پازک داشته بازی میکرده گم  ولی 

 میشه

پدرو مادراین بچه دنبالش همه جا رو رفتن کالنتری بیمارستان ولی انگار  

 آب شده بود رفته بود توزمین

 مادر این بچه ازبس حرص میخورد همیشه  توبیمارستان بستری بود

 پدر قصه ما کمرش شکسته بود

دیگ هم داشتن که پسربود اونم همبازیشو خواهرشو این خانواده یه بچه 

 گم کرده بود 

 تا اینکه این دختر بچه پیدا نمیشه

 همه ناامید شده بودن غصه میخوردن 

تا اینکه یکی ازدوستای و اون پسر قصمون ازقضیه خبرداشت پیگیری  

 کرد دنبالش وگرفت و فهمید که

 +چی فهمید چرا نمیگین حرف بزنین دیگ

ن دختر گم میشه  یه خانواده ای میرن پارک و اونا یه بچه _ وقتی او

داشتن که پسربود و مادر هیچ وقت دیگ نمیتونست بچه داربشه اونم 

 دختر
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این خانواده توپارک داشتن قدم میزدن که چشمشون به بچه ای میافته که 

 رو ی چمن  خابش برده  صورتش ازگریه خیس و قرمز بود

 نن کسیو نمیبننهرچی دورورشونو نگاه میک

 تا اینکه اون دخترو میبرنن خونه

پدرقصه میگ بچه رو ببریم کالنتری ولی مادر قصه نمیزاره چرا چون 

حاال با وجود این دختر ارزوش براورده شده بود میتونست بزرگش کنه 

 بشه دخترش

 ....من داشتم با گیجی نگاش میکردم داره درمورد کی میگه

 +خب بعدش چیشد

دوست اون پسزقصمون میفهمه یه دختری هست میتونه به این _تا اینکه 

قصه ربط داشته باشه  دنبال این قضیه افتاد و فهمید حقیقت داره و 

 پیداش کرد حاال میخاد اونو به خانوادش برسونه

+خب کاره خوبی میکننین برسونین میتونم اون دخترو ببینم باید خیلی 

 سختش باشه نه 

 _شما میبنیش کنارتونه

 ...هرچی کنارمو نگاه کردم کسی نبود.

 +آقا منو مسخره کردی کسی کنارم نیست که

 _چجوربگم بهتون اون دختر 

 ...بعد یکم من من گفت:اون دختر شمایین
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 ...این چی گفت زدم زیرخنده:وای خیلی جالب بود 

 هرهر داشتم میخندیدم

 _میدونم شوکه شدین اما حقیقت داره

گفتم:معلوم هست دارین  چی میگین منو کشوندین اینجا یهو عصبی شدم 

 یه قصه مسخره تعریف کردین وقت منو گرفتین  حاال میگین شمایین

 لطفا دیگ پیام ندین و نبینمتون  خدانگهدار آقا  

 وتند تند راه میرفتم

 همینجور دنبالم میومدو

 صدام میکرد

 _تینا خانوم صبرکنین

 یخاینوایسادم وبرگشتم گفتم:چیه چی م

 _خواهش میکنم گوش کنین

 +چیو گوش کنم چرت و پرتاتونو 

 _بخدا حقیقت داره من دوست آرتام

 +آها پس اون گفته بیاین اذیتم کنین و این حرفازو تحویلم بدین

 _اون ازاین که اومدم اینجا خبری نداره

 +پس چرا امدین
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 _امدم حقیقتو روشن کنم بگم تا همه راحت بشن 

 یعنی خودتون نمیخاین بفهمین حقیقت زندگیتون چیه

 +مبخام بفهمم ولی دروغ نه

 _بیاین بریم داخل بشینیم تا بگم

 ...رفتیم تونشستیم  

 _این عکس و میشناسین

 ...عکس بچگیم بود

 عکسو  گرفتم نگاش کردم گفتم:این عکسمنه  دست شماچه میکنه

 _اینو دست آرتا دیده بودم وقتی ازش پرسیدم گفت  دنبال گمشدم  

...یهو یاد اون روزی افتادم که رفتم پیش آرتا بهم گفتش چقد شبیه 

 گمشدشم 

 +یعنی

 _آره شماهمون دختری خواهرآرتایی 

 +این امکان نداره دروغه 

 ..وای خدای من

 ...بلندشدم که برم سرم داشت گیج میرفت

 بیافتمنزدبک بود 
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 _تینا خانوم صبرکنین شما حالتون خوب نیست بیاین این آب قندوبخورین

 ...مرگو جلو چشمم داشتم میدیدم

 اخه یعنی چی این امکان نداره وای  چطورممکنه 

 بزور خودمو رسوندم توماشین ونشستم

 _شما حالتون خوب نیس نمیتونین رانندگی کنین 

 +ممنون خوبم  خدانگهدار

 بود حالم افتضاح بود جایی و نمیدیدم سرم گیج میرفت ...اما دروغ 

 همچی دوسرم میچرخید داشتم به چنددقیقه پیش فکرمیکردم

 اززبان رضا : 

 الو آرتا پیداش کردم گمشده تو  

 آرتا:دروغ میگی کوکجاست

رضا:همچی و بهش گفتم اونم حالش بد بود گذاشت رفت من دارم میرم 

 دنبالش ادرس میدم بیا

 رضا اتفاقی براش بیافته من میدونم وتو آدرس و پیامک کن بدو  آرتا:وای

 رضا دنبال تینا  میرفت انقد  تینا حالش بدبود که داشت بدرانندگی میکرد

 اگ براش اتفاقی می افتاد  مطمئنن آرتا رضا رو میکشت 

آرتا انقد هول بود هم خوشحال ازپیدا کردن خواهر گمشدش هم نگران  

 براش بیافته و بازم گمش کنه و ازدستش بدهبود که نکنه اتفاقی 
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آرتا سریع به اون آدرسی که رضا براش پیامک کرده بود رفت لحظه 

 شماری میکرد برای  دیدن  

 عزیزش

تینا کنار استخر وایساده بود همونجا که خوش گذروندن  ولی حاال حالش  

 بدبود  داشت گریه میکرد گیج بود 

 که صدای آشنایی روپشتش حس کرد

 رتا:خواهریآ

 ...بزگشتم سرم پایین بود سرمو باالاوردم نگاش کردم

 آرتا هم نگاش میکرد خواهرشو 

 آرتا رفت جلوی تینا

 آرتا:دیدی پیدات کردم یکی یدونم

 تینا :زد زیرگریه  

 +چطورممکنه من باورم نمیشه

 آرتا دوتا دستاشو گذاشت روصورت آبجیش

 همیشه کنارم بودی ونفهمیدمآرتا:منم باورم نمیشد  این همه مدت  

 آرتا:اگه مامان اینا بفهمن میدونی چقد خوشحال میشن

 تینا:من فعال نمیخام کسیو ببینم نمیتونم با این قضیه کناربیام 
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آرتا:باشه عزیزم هروقت خواستی بهشون میگم توام زودتر بیا بریم 

 پیششون توکه نمیدونی حالشون چقد بده میخام خالشون خوب بشه

 :باشه سعی میکنم من میخام برم خونه حالم خوب نیستتینا

 آرتا:بزار من میرسونمت

 تینا:پس ماشینم چی 

 آرتا:قفلش کن بعد میام برات میارمش 

 تینا:باشه

 ..سوارماشین شدیم

 آرتا معلوم بود خیلی خوشحاله 

 اما من خیلی گیج بودم بازم درست وحسابی نمیدونستم دورورم چخبره

 ین پیاده شدمرسیدیم خونه ازماش

 با صدای آرتا سرمو برگردوندم سمتش

آرتا:بروخونه یکم استراحت کن سرحال بشی بعدمیام پیشت حرفا دارم 

 برات

 تینا:باشه خداحافظ

 .. با گریه رفتم  تو 

 نا واسه راه رفتن نداشتم

 مریم تا منو دید زد توصورتش گفت:
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هاامگ   خاک برسرم این چه وضعیه خودتو توآیینه دیدی کجا بودی

 نگفتی زودمیای   باتوام تینا

 ..اصن جوابشو ندادم 

 یعنی حالشو نداشتم

 نشستم رومبل 

 مریم کنارم نشست هرچی صدام میکرد منو تکون میداد 

 اصن تواین دنیا نبودم نمیفهمیدم چی میگه

 فاطمه هم هرجی صدام میکرد جواب ندادم

 بغض داشت خفم میکرد 

 رنگ و روش پریده چرا حرف نمیزنهفاطمه:مریم این چشه چرا 

 مریم:نمیدونم فاطی داشت میرفت دیدی حالشو االنم که اینجور

 فاطمه:بزار برم آب بیارم  بریزم  روصورتش  معلوم نیس کجا سیرمیکنه

 ..یهو صورتم خیس شد ازشوک اومدم بیرون زدم زیرگریه 

 این دوتا خل هم داشتن گریه میکردن

 ده خواهریفاطمه بغلم کرد گفت:چیش

 تینا :من هق رفتم هق

 مریم:عه یا گریه کن یا حرف بزن نمیفهمیم چی میگی تو



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

301 

 فاطمه:بس کن مریم میبنی حالش بده االن وقت مسخره بازی نیست 

 ...یکم حالم میزون شد ولی بازم گریه میکردم 

 تینا:گوشیمو بده فاطمه

 فاطی گوشیو داد رو شماره مامان توقف کردم 

 مادرمن نیس اون یه دزده گفتم مامان اون

 زنگ زدم   

 صدای جانم گفتنش توگوشم پیچید

 ..هه جانم 

 _جانم دخترم

 + به من نگو دخترم تویه دزدی 

 _درست حرف بزن تینا این چه طرز حرف زدن با مادرته

+تومادرمن نیستی تویه دزدی فکر کردی هیچ وقت نمیفهممم 

ازخانواده ام جداکنی  هیچ  چطورتونستی بهم نگی چطور تونستی منو 

 وقت نمیبخشمتون

 هااااااچرا حرف نمیزنی ساکت شدین

چطور تونستی فقط به آرزوی خودت  فکرکنی  به بقیه فکر نکردی  

فکرشو نمیکردی یروزی بفهمم تا کی میخاستین پنهون کنین  لعنتی ها   

 واقعا براتون متاسفم شما بی رحم ترین آدمایین 
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 بعدشم قطع کردم

ه:این حرفا چی بود زدی به مادرت خجالت نکشیدی تینا باتوام معلوم فاطم

 هست چته  هی میخایم خوب تا کنیم نمیفهمی داری گند میزنی به همچی

 تینا:برای اینکه اون مادر من نیست امروز فهمیدم 

 مریم:چیو فهمیدی دیوونمون کردی 

 تینا:برین ازآرتا بپرسین اون همچیو میدونه 

 زیرگریهبعدشم زدم 

 ...خدایا چرا اینقد من بدبختم  دیگ خسته شدم لعنت به همچی لعنت

 مریم و فاطی دیدن من حرفی نمیزنم رفتن پیش آرتا

 منم تو یه لحظه  یه چی امد توذهنم 

رفتم تو اتاق یه عالمه قرص و برداشتم ریختم تو آب همش زدم  بعدش  

 سرکشیدم 

 درازکشیدم روتخت 

 میشد و ازاین زندگی آشغال راحت میشدم کم کم چشام داشت بسته

فاطمه ومریم همچی و اززبون آرتا شنیدن حالشون بدبود حاال 

 خواهرشونو درک میکردن و حق میدادن بهش

فاطی با گریه گفت:وای مریم  چقد سخته خواهر بیچاره من خق داشت  

 خدایا 
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 مریم:هق بمیرم براش چه بدی کردن درحقش  

 امیزدن جواب نداد بچه ها هرچی تینا روصد

 مریم :  وا فاطی تینا کجا رفته  با اون حالش

نگرانش شدن رفتن تواتاق دیدن خوابه خیالشون راحت شد خواستن  

 برگردن که

 که دیدن یه عالمه قرص ریخته روزمین

 فاطمه:این قرصا چیه مریم

 مریم:من چمیدونم بیا بریم ببینیم

رد اون چیزی فکر میکنه  فاطمه یکم شک کرده بود اما خودشو آروم ک

 نیست

 با دیدن قرصا و آبی که باالسر تینا بود به همچی پی بردن

 فاطمه رفت باالسر تینا:خواهری پاشو فداتشم 

 هرچی تکونش میداد تینا هیچی نمیگفت

 فاطمه:یا ابولفظل  مریم بدبخت شدیم زنگ بزن اورژانس زودباش

 رتینا میومد چی هردو داشتن گریه میکردن میترسیدن اگه بالیی س

 مریم زنگ زد اورژانس.

 خیلی زود خودشونو رسوندن تینا رو خوابوندن روتخت و بردن 

 مریم وفاطمه هم دنبال امبوالنس رفتن
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 مریم:فاطی چجور به آرتا بگیم

 فاطمه:این به پای خودت من جرئتشو ندارم

 مریم:تو توچیکاری جرئت داری اخه همیشه من باید انجام بدم

 فاطمه:وا توکجا انجام دادی بدو زنگ بزن دیگه حرف نباشه  

 مریم شماره آرتا روگرفت

 آرتا:بله 

 مریم:خوبی آرتا

 آرتا:زنگ زدی حال منو بپرسی خواهرم چطوره

 مریم:اوم تینا چیزه

 آرتا:تینا چی مریم 

 مریم:هیچی بابا

 آرتا:دارم دیوونه میشم  تینا چیزیش شده

 نمیتونست حرف بزنهمریم سکوت کرده بود 

 آرتا:باتوام چرا الل شدی ده حرف بزن 

 مریم تا حاال آرتارو انقد عصبی ندیده بود

 مریم:تینا خودشکی کرده داریم میریم بیمارستان

 آرتا:چی یاامام حسین بدبخت شدم 
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 وای خدا بعد این همه مدت پیداش کردم خواهش میکنم ازم نگیرش

 آرتا:آدرس و پیامک کن واسم 

 م قطع کردبعدش

 فاطمه:چیشد

مریم:حالش بدشد تاحاال اینقد عصبی ندیده بودمش دلم سوخت براش 

 بیچاره تازه تیناروپیدا کرده بود بعد این همه سال

فاطمه:منتظرم تینا خوب بشه  یکی بزنم تودهنش اخه بگو دختر عقلت 

 کمه درسته  سخته  ولی خودکشی چرااخه

 مریم:به عموعلی اینا خبربدیم

 ه:نه خبرندیم بهتره اگه تینا ببینشون خیلی بدمیشه فاطم

 نمیخام حال تینا بدترشه

 فاطی ماشینو پارک کرد

فاطی و مریم تند تند رفتن پیش خواهرشون تا ببینن که حالش خوبه 

 وتنهاشون نمیزاره

 مریم نشسته بود روصندلی و فاطی هی راه میرفت

 مریم:بیا بشین سرم گیج رفت

 فاطی و مریم دویدن سمتش دکتر تا امد بیرون

 فاطی:آقای دکتر حال خواهرم چطوره
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دکتر: اگه یکم دیرترمیاوردینش میرفت کما معدشو شستشو دادیم و باید 

 وایسیم تا بهوش بیاد 

 مریم:یعنی حالش خوب میشه

 دکتر: انشاهلل

 )آرتا انقد هول بود که گیج شده بود نمیدونست داره چیکارمیکنه(

 آرتا:لباس پوشیدم  اومدم سوارماشین بشم وراه بیافتم

 سروضعمو که دیدم زد م توسرخودم

 )اینم دیونست ها(

 شلوارک پام بود

 حواس ندارم که

 )فقط زحمت کشیده بودپیراهن تنش کنه(خخخ

 سریع رفتم خونه  شلوارپوشیدم

 خودموتوآیینه دیدم مطئمن شدم که همچی درسته 

 سوارماشین شدم 

 رفتموگازشو گ

 پنج دقیقه نشد که رسیدم

 پیاده شدم دویدم سمت بیمارستان
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 آرتا :وای خدای من یادم رفت که درماشینو قفل کنم

 درماشینو قفل کردم

 دویدم داخل بیمارستان

 رفتم ازخانومه که اونجا نشسته بود پرسیدم: 

 خانوم تینا محمدی االن کجاست

 که صدای آشنایی رو پشتم حس کردم

 فاطمه:آرتا بیا اینجا

 برگشتم دیدم فاطمس

گریم گرفت گفتم:تینای من خواهرمن کجاست چه اتفاقی براش افتاده نگین 

 که ازدستش دادم

 فاطمه با عصبانیت گفت:زبونتوگازبگیر

 اگرخدایی نکرده طوری شده بود ما اینجا  واینساده بودیم آقای باهوش

آرتا با صدای بلند گفت: آرتا:قصه دارین  تعریف میکنین واسه من 

 خواهرمن کجاست

 مریم:صداتو بیار پایین اینجا بیمارستانه

 تینا هم تواین اتاقه بغلیه هنوزبهوش نیومده

 آرتا:وای خدای من بمیرم برای خواهرم

 آرتا رفت سمت اتاق 
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 که فاطمه گفت:نمیتونی  بری تو دکتر فعال اجازه نمیده

 آرتا:دکتر خیلی بیخود کرد

ت سر آرتا بود دست به سینه وایساده بود داشت به حرفای آرتا  )دکتر پش

 گوش میکرد( 

 آرتا همینجور داشت با خودش حرف میزد

 هرچی بهش اشاره میکردن نمفهمید ک

 آرتا:چتونه  چرا ادا درمیارین چشاتونو اینجورنکنین کورمیشینا

 دکتر:آقای محترم چیزی  شده  

 د آرتا تا دکترو دید به) تت و پت (افتا

 آرتا:نه اقای  دکتر میخاستم خواهرمو ببینم

 دکتر:شما برادر خانوم محمدی هستید

 آرتا:بله

 دکتر:تشریف بیارید داخل اتاقم کارتون دارم

 آرتا داشت میرفت برگشت با ادا گفت کارم ساختس)پخ پخ(

 دکتر:بفرمایید بنشینید

 آرتا:ممنون چیزی شده آقای دکتر

دکشی کرده به ما چیزی نگفتن ولی خب  دکتر:راستش میدونین براچی خو

 ماباید بدونیم
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 آرتا:مسئله خانوادگی میشه نگم چون مطئنم بفهمه ناراحت میشه

دکتر:من نمیخوام شما روناراحت کنم فقط حال خواهرتون زیاد خوب 

 نیست

خیلی قرص خورده قبال هم بیمارستان بستری شدن به این روند ادامه بدن 

 بشون باشیدهیچی دیگ بایدخیلی مواظ

 استرس ویا هرچیز خطرناکی نباید داشته باشه 

 ازحالشون مشخصه روزای سختی داشتن

 آرتا:حتما آقای دکتر مواظبشم

 دکتر:خوبه جوون برو خواهرتو ببین دیگ بهوش امده تااالن

 آرتا:مرسی آقای دکتربااجازه

 رفتم

باال:تو چه غلطی سمت اتاق تینا درو بازکردم دیدم بیداره صدامو بردم 

کردی ها میخواستی خودتو بکشی به من فکرنکردی چه بالیی سرم میاد  

 چطور تونستی من تازه توروپیداکردم

اصن به مامان  وبابا اینا فکرنکردی میخاستی ایندفعه بکشیشون ها چرا  

 الل شدی 

 نفهمیدم چی شد میخاستم بزنم توصورتش که  دستمو مشت کردم

تو:چخبره آقااینجابیمارستانه صداتونو بیارین پایین دربازشد  پرستار امد

 آرومتر
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 آرتا:باشه ببخشید

 اززبان تینا:

 چشامو بازکردم  نمیدونستم کجام

 دورورمو نگاه کردم

 عه من که بیمارستانم خدایا چرا زندم اه

 که دربازشد آرتا امدتو

 شروع کرد بلند حرف زدن 

 یهو دستشو اوردباال من چشامو بستم 

 دیدم هیچ اتفاقی نیافتاد یه چشمو بازکردم 

 دیدم دست مشت شدشو اوردپایین

 سرمو انداختم  پایین با مظلومی گفتم:ببخشید

 آرتا:چی چیو ببخشم اگ اتفاقی افتاده بود چه خاکی میریختم  سرم 

تینا:حق بده بهم اگ به توام میگفتن خانوادات یکی دیگس ناراحت 

 نمیشدی فکرایی به سرت نمیزد

 آرتا:نه نمیزد

تینا:االن داری اینو میگی اگه اتفاق بیافته دیگه اینجور نیست منم قبال  به  

 شوخی میگفتم یا میگفتن  هرهر میخندیدم  ولی حاال هی .... 
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آرتا قلبش به درداومده بود که یکی یدونش اینجاست توتخت بیمارستان 

 خواهرش راست میگفت حق میدم بهش سخته

 رخصش کردفرداظهرشد دکتر م

 کمکش کردم ازتخت  بیادپایین

 به مریم و فاطمه گفتم کمکش کنن لباسشو عوض کنه 

 منم رفتم برگه ترخیصشو گرفتم 

 رفتم تو دیدم عزیزدلم آماده اس

 آرتا:عزیزم بریم

 تینا:بریم

 رفتم کمکش زیربغلشو گرفتم

 گفتم:تینا سنگینیتو بنداز رومن

 میامتینا:مگ زایمان کردم بابا خودم 

 آرتا:حرف نباشه همین که گفتموانجام بده

 تینا:پوف

 تینارو نشوندم رو صندلی خودمم نشستم پشت فرمون 

 مریم و فاطی هم پشت مامیومدن

آرتا:میبرمت خونه مامان اینا ببینتت دیگ نباید تنها باشی این غلطا به 

 ذهنت برسه
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 تینا:نه نه

 آرتا:کوفت نه

 بیام منو ببینن تینا:اینجوری نمیشه با این حالم

 بزارخوب شم بعد بعدشم تنهانیستم بچه ها هم هستن

 راستی خونه مامانت اینا مگ اینجان

آرتا:اوال مامان دوما خونمون  که تهرانه میدونی که ولی بهشون گفتم  

 سوپرایز دارم براشون مجبورشون کردم بیان اینجا

 تینا:

 رسیدیم 

 آرتا کمکم کرد رفتیم داخل

 کرد برام کمک کردن درازکشیدم بابا نزاییدم ک اخه خخفاطمه جا پهن 

 )بگو دختره خل داشتی میمردی چی میگی اخه( 

 آرتا:به وهللا تکون بخوری من میدونمو تو 

 تینا:یعنی دسشویی هم نرم

آرتا:با کمک فاطی اینابرو منظورم چیزدیگس بخدا ایندفعه خودم میکشمتا 

 گفته باشم

 تینا:باشه 
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غذا درست کنن دیگ حالم داشت بهم میخورد کمرم  ... بچه ها رفتن

 خوردشدبود

 نمیزارن تکون بخورم  

 تا پامیشم مبگن کجا 

 دسشویی هم دیگ آرامش ندارم همجا بامن میان 

 پاشدم برم دسشویی 

 ک فاطی امد پیشم 

 فاطمه:کجا بسالمتی 

 تینا:دسشوییی 

 فاطمه:وایسا بیام کمکت

تینا:وای بسه چخبرتونه  یه دقیقه نمیزارین تکون بخورم بخدام کمردرد 

 گرفتم االن دیگ باید دنبال دکتر بیافتم برا کمرم 

 یه دقیقه آرامش ندارم 

 فاطمه:اصن خوبی نیومده بهت جواب آرتارو خودت بده 

 ..محلش نکردم رفتم کار مربوطه رو انجام دادم بعدش رفتم توحیاط

داشتم کیف میکردم همش بومیکشیدم  انگاراززندان آزاد هوا عالی بود 

 شده بودم براخودم راه میرفتم لذت میبردم



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

314 

صدای زنگ درامد  بعدش با مشت میکوبید رودر هرکی که بودبیشعور 

 بود

حتما آرتاس چون ازوقتی حالم اینجور شد ه صبح و ظهر،شب دم به  

 دقیقه اینجاست

نم خودشو میکشه  هم زنگ میسوزه   تند تند به سمت دررفتم االن بازنک

 و درم ازجا درمیاره

 بازکردم بله خودشه

 تینا:سالم خوبی

 ..دیدم با عصبانیت نگام کرد

 تینا:چیشده

 آرتا:چرا داشتی میدویدی

 تینا:من ندویدم

 آرتا :دروغ نگو صدای پاتو شنیدم میدویدی با این حالت  مگ بچه ای 

بعدشم مگ امون میدادی انقد تینا:وای بیا تو زشته جلو دروهمسایه 

 محکم در زدی  گفتم االن  درازجا درمیاد

 نشستم رو تاپی که توحیاط وصل بود وخیلی دوسش داشتم

 آرتا هم اومد کنارم نشست 
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آرتا:کی میخای بیای خونه میدونی چقد مامان اینا میگن سوپرایزت چیه  

 منم هیجی نمیتونم بگم

 تینا:باشه بزارحالم میزون شه

 به قول خودت نزاییدی که انقد نازمیکنی واسه ما آرتا:

 تینا:من کجا نازکردم وا

 هواسرد شده بود تنم ازسرما مورمور شده بود  

 تینا:بیا بریم توسرده اونجا حرف بزنیم

 آرتا:باشه بریم

 ..رفتیم توهنوز واردنشده بودیم این دوتا قزمیت شروع کردن غرغرکردن

 فاطی:وای آرتا مارو خسته کرده این یه زره بچه 

 مریم:نمیدونی که چکارا کرده

 تینا:بزارین برسه بعد شروع کنین

 آرتا:چیشده آروم تر تینا چیکار کرده مگه

 مریم:چی میخاستی بکنه

 همش بلندمیشه نمیزاره ماکمکش کنیم تازه دادم میزنه اگ چیزی بگیم 

 حل ندادم..آرتا یه جوری نگام میکرد منم م

 درازکشیدم رومبل ک... 
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 که گوشیم زنگ خورد

 رفتم دیدم مامانه

 خدایا بااین که ابنکارو کردن باهام

 ولی نمیتونم فراموششون کنم اونا بزرگم کردن چه کنم اخه

 انقد جواب ندادم تا قطع شد 

 دوباره گوشیم زنگ خورد 

 بزارجواب بدم ببینم چی میگ 

 تینا:بله

قربون صدات برم دلم برات تنگ شده بود تروخدا قطع نکن مامان:الهی 

 کارت دارم عزیزم

 تینا:بگو

 مامان:عروسی داداشته 

...داشتم ذوق میکردم الهی فداششم اما باخودم فکرکردم چرا اون که 

 داداشم نیست

 تینا:بسالمتی به من ربطی نداره که

عروسی  مامان:فداتشم مادر بیا دلمون تنگ شده واست یعنی نمیای 

 داداشت

 تینا :نه
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 بعدشم قطع کردم

 زدم زیرگریه اخه چقد بدبختم

 چقد آرزو داشتم براتیام چه کارامیخاستم بکنم براعروسیش

 اما حاال ببین چیشد آه

 مریم وفاطی اومدن بغلم کردن

 فاطمه:چیشده قربونت برم

 تینا:عروسی تیامه چه ذوقی داشتم براش ولی حاال چی  

مریم:گریه نکن عزیزم تی تی با گریه چیزی درس نمیشه بشین فکرکن  

 ببین کدوم کاردرسته 

 تینا:اخه  هق چطوری  هق  

 آرتا:بچه ها میشه من و تینارو تنها بزارین

 فاطی:آره داداش 

 ..من و آرتا تنها کنارهم نشسته بودیم

 دور کمرم حلقه کرد وگفت:آرتا دستشو 

خواهری قربونت برم  میدونم درحقت بدی شده اما اونم داداشته دوست 

 داره اون شب کنارش باشی 

منم مردم خب دوس دارم خواهرم ابن جور موقع ها کنارم باشه پس  

 درکش میکنم
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باگریه گفتم:اون داداش واقعیم نیست که پس چرا باخودت مقایسش  

 میکنی 

نیست باید بندازیش دور ابن همه باهم زندگی کردین  آرتا:چون واقعی

 کنارهم همچیتون باهم بود یکم فکر کن عزیزدلم

 تینا:نمیدونم

 آرتا:من میرم خوب فکر کن خداحافظ

 یکی یدونم

 آرتا رفت

 منم نشسته بودم تو  فکر بودم

 یعنی برم عروسیش

 این طوری. نبودممن که

 ولی  تیام تا زن گرفت منو فراموش کرد

 االن خیلی وقته که با هم حتی حرف نزدیم

 بعد من پاشم.   برم عروسی 

 خیلی دلم. میخواست برم خوشبخت شدنشو ببینم

 ولی نشد 

 نه نمیرم

 نباید برم که.  خوردم کنه
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اگه واقعآ.من.براش. ارزش داشتم. تو این چند وقت یه زنگ به خواهرش 

 میزد

 میگفت زنده ای. یا مرده 

 اشک هایی ک روی. گونم در حال جریان. بودن را پاک. کردم

 تا صبح چشم روهم  نذاشتم  نخابیدم

 یهوفکر کردم اگه برم بهتره 

 آرتا راست میگفت اون داداشمه نمیتونم نرم 

 من خیلی   دلم براش تنگ شده بود برای بغلش

 گوشیو برداشتم زنگ زدم به مامان

 مامان:جانم دخترم قربونت برم

 تینا:عروسی کی هست

مامان: پنج شنبه هفته دیگ میخای بیایی  فداتشم مادرمیدونی چقد 

 خوشحال میشه تیام  زودتربیا عزیزدلم

 تینا:ببینم چی میشه خداحافظ

 اره میرم  چرا نرم

 میرم و برای آخرین. بارمیبینمش

 چون دیگه میخوام. همچیو روتموم کنم

 واتاق    نشسته بودم که صدای. رفتم ت
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 اس ام اس گوشیم. بلند شد.

 با دیدن اسم طرف دهنم مثل غار علی صدر باز موند تیام.......... 

 بازش کردم

 فقط آدرس یه تاالر بود

 هه چه خوش خیالم من

 که دیدم باز برام پیام فرستاد 

 پیامش باز کردم

 تیام: تینا  خواهری دلم برات تنگ شده

 ه پسر ازدواج کنه و خواهرش نباشه مگه میشه ی

 با حرفش گریم باز شروع شد 

 باید برم  چون شاید دیدار بیوفته به قیامت

 براش تایپ کردم میام... 

 بغض مثل خوره توی جونم  افتاده بود

 روز رفتن فرا رسید

 مریم و فاطی منو از قرآن رد کردن

 خیلی استرس داشم دستم داشت میلرزید

 فاطی:آروم باش چیزی نیست توکل کن برخدا 
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 ارتا داداش مهربونم بغلم  کرد و دم. گوشم گفت: 

خواهری  زود بر گرد دلم برات تنگ میشه  بغلش کردم و خدافظی کردم  

 ازفاطی اینا

 سوارماشین آرتا شدم و رسیدیم

 تینا:خداحافظ آرتا

 آرتا:خداحافظ عزیزم زودبیا خواهری

ارشدم ازپنجره  آرتا رودیدم دلم براش تنگ رفتم سمت اتوبوس وسو

 میشد

 اتوبوس راه افتاد

 وقتی رسیدم 

 نمیخواستم مامان اینا منو  االن ببینن

 برا ی همین رفتم

 هتل ویه اتاق گرفتم یکم استراحت کردم

 شب قراربود برم خونه

 یه دوش گرفتم

 یه. مانتوی ساده پوشیدم به رنگ آبی 

 ایه شال خوشگل شلوار لی مو هم  پام کردم ب

 کیفمو برداشتم و رفتم بیرون 
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 اولین تاکسی ک رسید سوار شدم

 وقتی رسیدم 

 داشتم  همجارونگاه میکردم دلم برای کوچمون برای همچی تنگ شده بود

 بابا رو  جلوی در دیدم وایساده بود

 تا منو دید هول کرد اومد سمتم

 خواستم بغلش کنم 

 ولی دست دادم 

 گفت: تینادخترمبابا با بغض  

 منم به آرومی سالم  کردم

 مامان  رسید و محکم بغلم کرد 

 ولی  برای من دیگه آغوش   مهم نبود دیگه مثل قبل نبودم که ذوق کنم

 رفتیم توخونه حسابی تحویلم میگرفتن

 چه فایده میخان خوشونو بهم نشون بدن

 دیگ نمیشه ادم قبل شد 

 شام که خوردیم رفتم تو اتاقم 

 لم برای اینجا تنگ شده بودچقدر د

 روتختم درازکشیدم هی چقدر خاطره ها دارم اینجا
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 باید بخابم چون فردا خیلی کاردارم  وای 

 خیلی زود خوابم برد 

 دینگ دینگ 

 صبح بود 10

 یه چشمو بازکردم نمیدونستم دورورم چخبره

 ساعت و خاموش کردم

 دستو صورتمو شستم  

 کردمنشستم جلوآیینه   یه آرایش ساده 

 مانتو خردلیمو پوشیدم شلوارلیمو پام کردم کیفمو برداشتم

 ده برو که رفتیم

 تیام اینا بادیدنم برگشتن

 مامان:کجا دخترم

 تینا:میرم بیرون کاردارم خداحافظ

 بدون اینکه وایسم چیزدیگ بگن

 رفتم سرخیابان  یه ماشین گرفتم  

 راننده گفت:مسیرتون کجاست

  تینا:آقا بازار بزرگ میرم
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 رسیدم پیاده شدم کرایه رو حساب کردم

 رفتم  سمت  لباس مجلسیا

 هرچی میدیدم به دلم نمیشست 

 رفتم داخل یکی ازمغازهه

 که چشمم به یه لباس افتاد رفتم سمتش

 رنگش قرمزبودکوتاه و پشتش دنباله داشت

 یه سنگایی ریزی دور کمرش خورده بود خیلی شیکش کرده بود

 گفتم:آقا اینو سایزمن دارینبه فروشنده 

فروشنده: خانوم شانستون خوبه  چون ازسایزشما یکی  فقط هست  

 بفرمایید

 لباسو گرفتم ازدستش

رفتم داخل پرو  لباسو تنم کردم تو آیننه خودمو نگاه کردم روتنم نشسته 

 بود

خیلی شیک بود خوشم امد سریع درش اوردم رفتم حساب کردم اومدم 

 بیرون

 داخل کفش فروشی رفتم 

پشت شیشه یه کفش پاشنه بلند ده سانتی که پشتش بندخورده بود دیدم 

 خوشم امد
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 دارین 38+آقا این کفش و شماره

 _بله االن میارم براتون

 مرده اورد پام کردم اندازه اندازم بود یکم راه رفتم دیدم توش راحتم

 رنگ مشکی شو برداشتم

 +آقا کیف ستشم دارین

 هست _بله این مدلش

 ..گرفتم از دست مرده نگاش کردم قشنگ بود

 پول هردوشو حساب کردم

 یکم خوردریزخریدم

 ماشین گرفتم تا خونه.

 رسیدم 

 و رفتم داخل خونه

 مامان:امدی مادر کجایی نگرانت شده بودیم 

 تینا:رفتم خرید دیگ بچه نیستم که

 مامان:بیا غذاتو بخور رنگ به رونداری 

 بزارم  االن میامتینا:برم اینارو 

 )اشاره به  پالستیکای تودستم کردم( 
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 بعدش رفتم تواتاق

 وای انقد راه رفتم داشتم ازخستگی میمردم

 خریدای که کردمو  چیدم توکمد

 لباس  پوشیدم شالمو سرم کردم

 رفتم پایین

 همه به تیپم تعجب نگاه میکردن

 ولی من محل ندادم نشستم سرسفره  وغذامو خوردم

 تیام دست ازغذا خوردن کشیدم  وسرمو برگردوندم طرفش که با حرف

 تیام:این چه وضعیه  معلوم هست چته

تینا:وضعم چیزیش نیست اتفاقا درسته من که نمیتونم جلوی نامحرم لخت 

 بگردم  االنم میخام غذامو بخورم 

 داشتم ادامه غذامو میخوردم که احساس کردم کسی داره نگام میکنه 

 سه تا چشم  روبه رو شدم   سرمو بلند کردم با

 وقتی نگاشون کردم معلوم بود که ناراحت شدن

 تینا:غذاتونو بخورین سردشد 

 بعدشم بلندشدم تشکر کردم رفتم تواتاقم

 زود اومدم  تواتاق که راحت غذاشونو بخورن
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هدفونمو برداشتم توگوشم گذاشتم آهنگ پلی کردم و رفتم دراز کشیدم  کم  

 کم خابم برد

......... .............................................. 

 باالخره روزعروسی فرا رسید  

 ازصبح که بلندشدم همینجور راه میرفتم استرس داشتم  

 وسیله هامو جمع کردم که برم آرایشگاه

 وقتی مطئمن شدم  همچیو برداشتم سریع رفتم پایین

 ایشگاه  رو به مامان که تو آشپزخونه بود گفتم:من دارم میرم آر

 یه ماشین گرفتم تا دم آرایشگاه 

 خدابگم این آرتارو چیکارنکنه

نذاشت باماشین خودم بیام گفت خطرناکه تنها نبابد بری با اتوبوس برو 

 وگرنه االن هرجا میخاستم برم ماشین داشتم ای خدا 

 رفتم داخل آرایشگاه

 خانومه صدام کرد گفت بشینم تا کارو شروع کنه 

 _لباست چه رنگیه عزیزم

 +قرمز

 زنه افتاد روم مگ ولم میکرد 

 اخ عصبی شدم گفتم:خانوم تموم نشد کشتی منو 
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 _عزیزم یکم صبرکن االن تموم میشه

 ...وای دلم میخاست کلشو بکنم  

تموم شه وقتی ازم دست کشید یه نفس راحت کشیدم ولی انگار نمیخاست 

 یه نفر افتاد روناخونام

کارش تموم شد گفت:میتونی خودتو توآیینه ببینی عزیزم خوشگل بودی  

 خوشگل ترشدی  

رفتم جلو آیینه خودمو که دیدم کپ کردم موهام کال جمع کرده بود و کج 

 گل دراورده بود یکم ازموهامو ریخته بود رو شونم

وعی بلند سایه چشم به  ) ارایش چشمم(< خط چشم نازک با یه مژه مصن

رنگ طالیی و مشکی و رژگونه ی کمرنگی برام زده بود ودراخر رژلب 

 قرمز که لبامو قشنگ تو دیدگذاشته بود

 به ناخونام الک قرمز زده شده بودو یه قلب با رنگ مشکی 

 تشکر کردم و حساب کردم اومدم بیرون ماشین گرفتم  رفتم تاالر.... 

 ه شدموقتی رسیدم  از ماشین پیاد

 آخرین روزایی بود ک کنار این خانوادم بودم

 بغضمو قورت دادم 

 وارد تاالر شدم 

 با اومدن من تیام و ستاره هم اومدن
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 همه براشون. دست زدن

 اما من دور ترین نقطه وایساده بودم

 براشون آرزوی خوشبختی کردم

 زیرلب گفتم خوشبخت بشی داداشی هی 

 بغضی که داشت خفم میکرد باالخره

 شکست  

 تیام وستاره با همه احوال پرسی کردن

 تا به من رسیدند 

 ستاره بغلم کرد و گفت: ببخشیدتینا حاللم کن 

 دستمو روی کمرش   گذاشتم  

 من دیگه خواهر شوهر تو نیستم فقط یه  دوست قدیمی هستیم

 فردا میرم برای همیشه 

 ستاره با چشمای اشکی نگام کردو رفت کنار 

 تیام اومد جلو 

 احساس کردم میخواد گریه کنه 

 گفت :تینا 

 خواهری
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 اشکم جاری شد  روصورتم

 اخ چقد برای کلمه خواهری دلم تنگ شده بود اونم اززبون تیام

 تیام بغلم کرد 

بشه تو گفت: تروخدا تنهام نزارتینا من به تو نیازدارم توبری کی خواهرم 

 ابجی کوچولوی منی    

 چطورمیتونی بری وتنهام بزاری

 ..تیام زد زیرگریه

 همه داشتن مارونگاه میکردن

تینا:برو خوشبخت بشی  همه دارن نگامون میکنن زشته گریه میکنی  

 برو

 زیرلب گفتم: برو لعنتی برو دیگ نمیتونم تحمل کنم 

 ولی مثل اینکه شنید  با ستاره رفتن  

 وقتی داشت میرفت برمیگشت منو نگاه میکرد

 الهی فداششم هق 

 تیام و ستاره نشستن  الهی فداششم چقد خوشتیپ شده داداش خوشگلم   

 حیف که دیگ نمیبینمش

 قربونش برم که دامادشده

 با صدای دست ازفکر اومدم بیرون
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 رای رقصدیدم عروس وداماد دارن میان وسط ب

 اخ فداتبشم داداشی 

 چه مردونه میرقصید

 هرکار هم بکنم نمیتونم فراموششون کنم 

...جای فاطی اینا  خیلی خالی بود راستی بهشون گفته بودم بیاین اما گفتن 

 امتحان دارن نیومدن حیف شد 

 داشتم دست میزدم خیلی خوشحال بودم 

 امروزخیلی روز خوبیه واسم 

 دسشویم گرفت 

 بلندشدم

 هرچی نزدیک تر میشدم یه صداهایی میومد

 باخودم گفتم مگ فضولی تینا

 ولی صداهای آشنا میومد رفتم تو

 که شنیدم

_وای مریم اگ بفهمه دروغ گفتیم مارو میکشه باخودش میومدیم چی 

 میشد مقصرتویی دیگه

 ه اتفاق خوشحالش کنیم_گفتم :سوپرایزش کنم بعد این هم
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...تینا:باخودم گفتم دیگه نمیشه وایساد اینجا یه شکایی کردم رفتم سمت  

یکی ازدسشویی ها که صداازش میومد ببینم میتونم درشو بازکنم که 

 دربازشد

قشنگ کپ کردم روبروم  ازهمون در که صدا میومدمریم وفاطی اومدن 

 بیرون

 فاطمه:هین بدبخت شدیم مریم

 دراومدم گفتم:شماها اینجا چه میکنین ازبهت که

 مریم:بهت میگیم بیا بریم بشینیم

 ..تینا: فقط سرمو تکون دادم نمیدونستم چخبره

 رفتیم نشستیم گفتم:خب بگین ببینم مگ نگفتین امتحان دارین

 مریم:خاستیم  مثالسوپرایزت کنیم 

ا که  تینا:وایسین ببینم  اگ شما امتحان داشتین  پس چرا من نداشتم م

 کالسامون باهمه

 فاطمه:الکی گفتیم خاستیم نگیم بهت تا سوپرایزت کنیم

 تینا:اخ چقد خنگم چرا من نفهمیدم

 مریم:انقد استرس داشتی  حالت بد بودمتوجه نشدی

 تینا: خدایا دوتا بچه منو سرکارگذاشتن

 ..یکم دقت کردم به لباسشون 
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به رنگ آبی یه   فاطمه یه لباس بلندپوشیده بود آستینش سه ربع بود

 کمربند هم دورش بسته میشد 

 موهاشم فرکرده بود دورش ریخته بود با یه آرایش دخترونه خوشگل

مریم هم یه لباس کوتاه به رنگ لیمویی آستینش کال توربود پایین 

 آستینش هم چین خورده بود باساپورت پوشیده بود

خوشگل روسرش  موهاشم صاف ریخته بود دورخودش   یه تاج کج خیلی  

 بود آرایششم کمرنگ بود  آرایش چشمش قشنگ بود

الحق قشنگ شده بودن ولی سرمو برگردوندم ودیگ محلشون نکردم منو  

 سرکارمیزارن بیشعورا

 اعصابممم بهم ریخته بود

 اینم از دوستام دیگ ازغریبه چه انتظاری میره

 اصال دلم نمیخواست. این زندگی مزخرف  ادامه پیدا کنه

 تیام نگاه کردمبه 

 با خودم گفتم: یعنی بازم  میتونم ببینمش

 امشب دیگ همچی تموم میشد

 باصدای فاطی سرمو برگردوندم سمتش

فاطمه:بچه ها پاشین بریم برقصیم تینا مثال عروسی داداشته مثل این 

 افسرده ها نشستی اینجا که چی بشه
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 تینا:ول کنینا حوصله ندارما

 مریم:بلندشو دیگ تینا

 یدم خیلی اسرارمیکنن قبول کردم..د

 تینا:باشه 

تا بلندشیم همه دست زدن گفتن:خواهر داماد باید برقصه از داداشش  

 نترسه 

 مریم:خخخخ  تو از تیام بترسی  مگ میشه مگ داریم امکان نداره خخخ

 ..چشم غره براش رفتم

 رفتیم وسط 

 عاشق دربدرم تویی قرص قمرم

 رمزده امشب به سرم که دلت رو بب

منو فاطی،مری باهم میرقصیدیم اونم هماهنگ از بچگی کارمون بود همه 

 داشتن مارو نگاه میکردن

 داشتیم میرقصیدم که برگشتم دیدم تیام فقط منو نگاه میکنه 

ستاره پاشد امد بامن رقصید منم مجبورشدم باهاش برقصم زشت بود اخه 

 محل ندم

م تا اخر عروسی وسط بودیم انقد گرم شده بودیم میل نداشتیم دیگ بشینی

 نه به اون اولش نمیومدم نه به االن ک باید جمعمم کنن
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 خیلی خوش گذشت بهم 

 شامو اوردن نشستیم خوردیم 

تیام و ستاره دونفری غذا میخوردن همیشه این جور موقع ها رو دوست  

 داشتم که کنارهم غذا میخورن اونم عاشقونه

 وقت خداحافظی  بود

 اومدن طرفممریم و فاطی 

 یادم افتاد که باهام چیکار کردن

 خواستم رومو برگردونم که مریم بغلم کرد و گفت:عشقم ببخشید

 فاطی گفت :ببخشیداجی خوشگلم 

 منم بغلشون کردم تقصیری نداشتن که فقط میخاستن خوشحالم کنن 

 ستاره  اونورتر وایساده بود با دوستاش خداحافظی میکرد

 رفتم طرف تیام

 م باهاش تنها  باشم وحرف بزنممیخواست

 که ستاره تا منو دید امد سمتمون

 با دیدنم تیام بلند شد

 رسیدم به تیام و گفتم:تیام میخوام باهات حرف. بزنم

 تیام لبخند تلخی زد  و گفت:جونم آجی 
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 گفتم:تنها میخام حرف بزنم

 ستاره فهمید و گونمو بوسید ورفت

 منم جوابشو با  یه بوس  دادم

 گفتم:

تیام من دیگه باید برم. قصه به پایان رسید خوشبخت بشی داداشی هیچ  

 وقت فکرنمیکردم اینجوربشه 

دوست دارم همچی خاب باشه بلندشم ببینم همچی سرجاشه ولی که حیف  

 اینجورنیست

 تیام:تینا نرو خواهش میکنم بمون

ن تا تینا:نمیتونم باهاش کناربیام امروزهم نمیخاستم بیام خیلیا راضیم کرد

 امدم 

 تیام:میخایم بیایم شمال 

 تینا:ماه عسلتونو

 تیام:اون که معلوم نیس برای زندگی میگم

 تو دلم گفتم وای من مثال میخام تنها باشم اینجورکه نمیتونم کناربیام

 تینا:چرا

 تیام:خونه ستاره اونجا ست دیگه قراره اونجا زندگی کنیم

 تینا:بسالمتی
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 بوسش کردم

 تینا:خداحافظ تیام

 از تاالر امدیم بیرون

 سوارماشین بابا شدیم

 دنبال ماشین عروس رفتیم 

 جیغ زدیم  ورقصیدیم  تا اینکه  تیام اینا ازدیدمون محو شدن  

 تیام  به بابا خبرداد که دارن میرن دوربزنن وبعدامیان

خیلی بهم خوش گذشته بود اما  ناراحت بودم که چقدر زود همچی تموم 

 دش

 تینا:بچه ها شما مشکلی ندارین بریم هتل

مریم و فاطی چون میدونستن  تینا خیلی سختشه بره خونشون  مشکلی  

 نداشتن برن هتل هرجا که آبجیشون راحت بود اوناهم حالشون خوب بود

 فاطی:نه مشکلی نداریم

 تینا:باشه پس یکم  صبرکنین یذره وسیله دارم جمع کنم بریم

 رسیدیم

 رچی که وسیله داشتم ازکمد اوردم بیرون وچیدم تو ساکرفتم اتاق ه

 که مامان امد داخل

 مامان:داری چیکارمیکنی 
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 تینا:دارم وسیله هامو جمع میکنم نمیبینین مگه

 مامان: دارم میبینم واسه چی اینکارو میکنی 

 تینا:میخایم بریم هتل بعدشم بچه ها راحت نیستن اینجا

بال هم اینجا امدن پس سخت نیست  مامان:الزم نکرده مگ غریبه ان ق

 براشون

 تینا:قبال با االن هزاردرجه فرق کرده

 بعدشم من اینجا راحت نیستم

 خداحافظ

 بچه ها بیاین دیگه

 ماشین گرفتیم وازشون دورشدیم

 ..آقا یه هتل خیلی خوب اگه میشه ماروببرین

 راننده:چشم خانوم یه جای خوب سراغ دارم که مطئمنم خوشتون میاد.

 سیدیمر

 خیلی سریع همچی تموم شدو و ما داخل اتاق شدیم

. 

 هرکدومون یه جا افتادیم ازخستگی 

 سریع پریدم توحموم موهامو به سختی بازکردم
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 خودمو تو آیینه دیدم ازترس چنان جیغی کشیدم 

 یکی تندتند به درمیزد فاطی بود:تینا خوبی چیشده

 منم بهش گفتم:هیچی خوبم

 کردم.دوباره خودمو نگاه 

آرایشم همه بهم ریخته  بود موهام همه بخاطر تاف خشک شده بودن  

 یعنی افتضاح بودم

خودمو قشنگ شستم امدم بیرون موهامو خشک کردم لباسمو پوشیدم  

 پریدم روتخت

 ساعتو گذاشتم هشت

 خیلی زودخابم برد

 دینگ دینگ:ساعتمو خاموش کردم 

صورتمو شستم  آرایشمو  زودترازهمه پاشدم تنبال خاب بودن دست و 

کردم زودحاظرشدم که یه وقت دیرنشه این دوتا خل وچلم صداکردم که 

 بیان صبحانه بخورن

 رفتیم پایین

 .آقا ببخشید میشه یه ماشین بگیرین برای ترمینال

 +االن براتون میگیرم شما بنشینید 

 بعد یه ربع ماشین امد سوارشدیم
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 11رفتیم ترمینال بلیط گرفتیم برای ساعت

 سواراتوبوس که شدیم

 همش بیرون نگاه میکردم چون دیگ داشتیم از تهران دور میشدیم 

 ساعت پنج و نیم رسیدیم ورفتیم خونه 

 مریم خیرندیده زنگ زد به آرتا گفت ما رسیدیم

 چپ چپ نگاش کردم دختره پرورو

دودقیقه نشد که آرتا تشریف آورد هنوز ازراه نرسیده شروع کرد سوال  

 بترکی مریم کردن آخ

 با حرفی که زد با تعجب نگاش کردم

 آرتا:حاظرشو بریم خونه که مامان اینا ببیننت

 تینا:خل چل تازه رسیدیم خسته ام  

آرتا:یکم استراحت کن بعدا من دیگ حالیم نمیشه واقعا نمیتونم دیگ 

 نگهشون دارم  پاشو ببینم

 که... 

 میتونستم بگم نهتواین مدت آرتا شده بود همه کسم مگه 

 حرف خودشه دیگ ما اینجا بوقیم

 رفتم حاظرشدم 

 مانتو طوسیمو که آستیناش پف داشت پوشیدم
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 شلوارلیمو پام کردم 

 یه آرایش خوشگل کردم

 کتونیمو پوشیدم کیفموکه گوشه تخت افتاده بود برداشتم رفتم پایین

 تینا:من حاظرم

 باخودم داشتم فکرمیکردم

 جدیدی رو به رومیشممن دارم با خانواده 

 استرس  تک تک سلوالی بدنم در بر گرفته بود

 نمیدونستم  چکار کنم

 فشارم  افتاده بود

 اما چیزی نگفتم

 اززبان آرتا:

 امروزباید با آتوسا حرف بزنم

 باید بهش بفهمونم که با تینا کنار بیاد

 وقتی جریان تینا رو بهش گفتم خیلی داره حسودی میکنه

اق تینا  که دیدم ابجی خوشگله ازاتاقش داره میاد بیرون رفتم به سمت ات

 به به چه تیپی زده خواهرقشنگم

 آرتا:تینا باید باهات حرف بزنم
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 نگاهی بهم کردو گفت:جانم چیزی شده

گفتم:نه نترس فقط ببین تینا من عالوه بر تو یه خواهر  دیگه دارم به اسم  

 آتوسا

 وقتی تورو فهمیده خیلی حسودی میکنه 

 واستم بگم اگه کاری کرد ناراحت نشی خ

 کنه من دیگه دوستش ندارمآدم بدی نیست فکر می 

 تینا  لبخندی زدو گفت:باشه آرتاجان حواسم هست اون خواهرمنم هستا

 آرتا<آخ چقدر خواهرم  فهمیدس 

 پیشونیشو بوسیدم و باگفتن من منتظرتم  رفتم بیرون 

 یه پیام به آتوسا دادم:کجایی

 جواب داد: خونه

 گفتم : خونه باش اومدم

 تینا امد تا  نشست  

 از مریم و فاطی خدافظی کردم   وگازشو گرفتم رفتم خونه 

 رسیدیم جلودر خونه ترمزکردم برگشتم سمت تینا

 و آماده شون کنم آرتا:تینا صبرکن تا من برم ت

 تینا:باشه
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 آرتا:رفتم داخل خونه که

 آتوسا  تو حال بود و گفت:سالم 

 آرتا:سالم مامان کو

 آتوسا  بغض کردگفت:تو اتاق درازکشیده

 سری تکون دادم و گفتم:آتوسا بایدبا تینا خوب رفتارکنی

 نبینم باهاش بد حرف بزنی 

سودیم شده ولی  آتوسا چشماش پراشک  شده بود گفت :من درسته یکم ح

 نامرد نیستم که بخام اذیتش کنم 

 کاری به کارتون ندارم خوش باشین

 آرتا: یه زره باهاش بد حرف زدم  آتوسا خواهرکوچولوم ناراحت شد

 رفتم طرفش و گفتم:ناراحت نشو خواهری

تو با تینا برای من فرق ندارین فقط یکم حق بده تو همیشه کنارمون 

 مه سال امده انتظارداری تحویلش نگیریمبودی اما تینا بعد این ه

 اشک آتوسا سرازیر شد  

 ولی حرفی نزد

 آرتا:  آتوسا گریه نکن  

 آتوسا لبخند تلخی زد

 خیلی تلخ بود
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 آتوسا: برای من مهم نیست   داداش کاریش ندارم اصال

 من که رفتنیم

 تعجب کردم  گفتم :چی داری میگی آتوسا  

 آتوسا : برو  تینا رو  بیارش مطمئنم مامان خوشحال میشه برو      

 سرمو تکون دادم

 .. نمیدونم آتوسا چش بود  چرا حرف ازرفتن می زد

 رفتم سمت اتاق مامان درزدم

 تق تق

 مامان:بیا تو

 آرتا:سالم برمادر خوشگل خودم

 درمامان:سالم پسرم خوبی ما

 آرتا:عالیم پاشو مامان یه تیپ قشنگ بزن که  وقت سوپرایزرسیده

 مامان:تا مارو سکته ندی که راحت نمیشی 

 آرتا:خدانکنه 

 بیا مامان این لباس آبیت قشنگه بپوشش بیا 

 سریع امدم پایین رفتم سمت ماشین 

 دروبرای تینا بازکردم 
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 بفرمایین سرورم بعدشم خم شدم 

 بازی و بزار کنار دارم ازاسترس میمیرم تینا:بلنوشو این مسخره

آرتا:خدانکنه یکم آروم باش نفس عمیق بکش بیا  پشت دیوارقایم شو 

 هروقت گفتم بیا 

 تینا:باشه

پشت دیوارقایم شدم که دیدم یه خانوم خیلی خوشگل ازاتاق امد بیرون 

بادیدنش  پام شل شد داشتم میفتادم که دیوارگرفتم  دست  و پام داشت  

 میلرزید صورتم خیس شده بود ازاشک  

 صدام داشت بلندمیشد که با دستام جلو دهنمو گرفتم

 با صدای آرتا که گفت: بیا   

 تم درست راه برمآروم حرکت کردم نمیتونس

 حالم بدتر از هرچیزی بود  

 بغض بدی تو گلوم نشسته بود داشت خفم میکرد

 دست و پاهام یخ کرده بود 

 وارد خونه شدم 

 زن خوش پوشی جلوی در وایساده بود همونی که چنددقیقه قبل دیدمش

 پاهام جون نداشت حرکت کنم 

 فقط داشتم به چهره ی زنی نگاه 
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 میکردم که مادرم بود 

 زنی که مادرم بود   مردمک  چشماش لرزید

 اشکاش فرو ریخت 

 اومد جلو 

 اما من خشک شده بودم 

 با گریه گفت :  دخترکم  عزیزمادر

 اشکام ریخت اما هیچی نگفتم  یعنی دهنم بازنمیشد واسه حرف زدن 

 بازم حرف زد اما دیگه جلو نیومد :

 بشنوم دخترکم حرف بزن  بزار صداتو

 اما من همچنان اشک بود که میریختم 

 نزدیکم شد 

 دستاشوگذاشت رو گونم که نتونستم طاقت بیارم و بغلش کردم 

 پام دیگ جون نداشت افتادم زمین که اون زن هم کنارم افتاد

 هنوزم نمیتونستم باورکنم 

 نمیتونستم به عنوان مادر قبولش کنم خیلی سخته خیلی 

 دخترم  -

 دختر قشنگم  
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 الهی مادر  فدات شه 

 میدونی چی کشیدم  

 از دوریت دق کردم 

 تینا: با صدا گریه کردم چقدر زجرکشیده بود 

 توی بغلش گریه میکردم

 که دیدم مردی باالی سرمه 

 چشمای مرد عجیب چشمای من بود 

 بلند شدم   ایستادم جلوش

 دستاش میلرزید

 دستمو گرفت

 و گفت: آرزوم بود دخترم ببینم

 بمیرمبعد  

 تو آغوشش خزیدم

 گریه امونشوبریده بود

 منم گریه کردم ورفتم  بغل کسی که پدرم بود

 ازم جدا شد

 اون زن اومد و گفت: بریم مادر  که برات حسابی حرف دارم
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 در تعجب بودم چرا اتوسا نیست یعنی انقد ازمن بدش میاد

 به آرتا نگاه کردم و  پرسیدم  :   آتوسا کجاست 

 دختری  به سمت عقب برگشتمبا صدای 

 آتوسا:این جام

 همه نگاهابه سمت آتوسا رفت  

 نگام به دختری بود که خواهرم بود چشماش پر از اشک بود 

 اون چشمای درشتش که خیلی قشنگ بودن

 به سمتش رفتم میترسیدم پسم بزنه

 اما بغلم کرد

 بغلش کردم احساس خوبی داشتم 

 : سالم گفتم

 اومد اما  جوابی ندادفقط گونموبوسید آتوسا از اغوشم بیرون

 باهم نشستیم رومبل کنار پدرومادرجدیدنمیدونم چیکارباید بکنم )آه( 

 آرتا:

 با دیدن آتوسا که تینا روبغل کرد  تعجب کردم

 چه قدر بد  قضاوت کردم  گفتم  االن محلش نمیکنه و اذیتشم میکنه  

 مامان و بابا کنار تینا بودن
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 تاق آتوساتصمییم گرفتم برم ا

 رفتم دیدم  تو اتاق نبود

 اما با دیدن   میزش  پره  مدارک پزشکی بود  ترسیدم

 اما با اومدن تینا هیچی نگفتم  

 آرتا:گفتم عشق من   خوش اومدی به خونت

 تینا   لبخند مهربونی زد  و گفت : این جا اتاقه اتوساس

 با لبخند گفتم : آره خواهری

 تینا :

 اتاق نگاه کردمخندیدم و به 

 اتاقش زیبا بود 

 به سمت آرتا برگشتم که دیدم چشماش خیسه

 با ترس رفتم نزدیکش گفتم:

 داداشی چیزی شده 

 بغلم کرد  بغلش برام امن ترین جا بود 

 داداشم شده بود همه کسم 

 با هم تو بغل هم گریه کردیم

 که  با صدای پا از هم جدا شدیم
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 آتوسا بود

 چشماش قرمزبود

 و گفت : چه قدراحساسات بابا فیلم سینمایی  داشتم نگاه میکردم  خندید

 رفتم بغلش کردم که اونم بغلم کردو دستشو نوازش گونه کشید رو سرم 

 و بوسید

 خیلی خوش حال شدم

 آتوسا خیلی خوب بود

 پس آرتا چی میگفت  که بده

 آرتا:

 به آتوسا نگاه کردم 

 بغلش کرده بود تینارو

 بودمخیلی خوش حال 

 یعنی  ازروی اتوسا شرمنده شدم 

 با مهربونی تیناروبغل کرده بود و بوسیدش

 نگام رفت سمت میز  بازم مدرک پزشکی  رو دیدم

 ترسیده بودم و منتظر شدم که تینا از اتاق بره

 بعد یه ربع  تینارفت پیش مامان
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 نشست 

 به مدارکا نگاه کردم

 بود)  آتوسا خواهر مهربونم و همیشگیم مریض 

 پس دلیل این ناراحتیش همین بود(

 با دیدن آتوسا که با ترس  به برگه پزشکی نگاه میکرد 

 آبجیم ترسیده بود

 آرتا:آتوسا این چیه دارم دیوونه میشم حرف بزن

 آتوسا با بغض گفت:    آرتا  من 

 اشکی از چشمش چکید 

پول آرتا:چرا گریه میکنی بابا یه مریضی ساده که گریه نداره که یه آم

بزنی خوب میشی ازبچگی ازآمپول میترسیدی برای اینه  داری گریه  

 میکنی 

 آتوسا:  فقط همین قدر بدون ک رفتنم نزدیکه

 آرتا:چرت نگو میام میزنم تو دهنتا درست حرف بزن ببینم چی میگی 

 آتوسا:هیچی نیست بعدا حرف میزنیم  بیا برو پیش تینا زشته داداشی 

 آرتا:

پایین پیش تینا اینا نشستم اما همش فکرم  پیش  چپ نگاش کردم رفتم 

 اون مدارکا و آتوسا بود یعنی چیشده آخه 
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 تینا:آرتا کجاییی نیستی توفکری  

 آرتا:نه بابا اینجا نشستم دارم به حرفاتون گوش میدم

 تینا:اگه راست میگی داشتیم درمورد چی حرف میزدیم

ن زیرخنده  منم ریز ... آرتا داشت فکرمیکرد تا یه چیزی بگه  همه زد

 خندیدم اخه چرا دروغ میگی داداش خان که ظایع

 بشی 

 بلندشدم که برم خونه دیگه خسته شده بودم خابمم میومد

 تینا:آرتا منو میرسونی خونه

 مامان:کجا دخترم اینجا خونته  باید ازاین به بعد اینجا بمونی

ونم تنهاشون تینا:نه مرسی اونجا راحت ترم  بعدشم دوستام اونجان نمیت

 بزارم

 بابا:خونه رو بهشون پس بده بیا اینجا پیشمون

 تینا:به کی پس بدم

 بابا:برای  اون آقا که بزرگت کرده

..خیلی سختشون بود که بگن پدر ومادرت) میگن آقاهه  وخانومه (هی  

 خدا 
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تینا:اون خونه برای خودمه بعد برام خیلی سخته بخام زود کنار بیام 

زندگی کنم تازه دوستام هم بخاطر من اینجا امدن نمیشه تنهاشون واینجا 

 گذاشت آرتا اگه میشه منو برسون با اجازتون

 خداحافظی کردم و کیفمو برداشتم رفتم بیرون وایسادم

برام واقعا سخت بود درسته نشستم پیششون حرف زدم اما نمیتونم قبول  

 کنم

 آرتا دروبازکرد تا سوارشدم حرکت کرد

 :چرا اینکارو کردی ناراحت شدن نمیتونستی دلشونو خوش کنی آرتا

با صدای بلندگفتم:چرا درک نمیکنین برام سخته تا اینجاشم بزور  تحمل 

کردم فقط بخاطر تو ولی تو عین خیالت نیست که دارم زجرمیکشم بسه  

 دیگ

 آرتا:باشه آروم باش من که چیزی نگفتم فقط 

 ه سال با خانوادت زندگی کنی تینا:فقط چی ها  بابا سخته این هم

 بعدبیان بگن اینا خانوادت نیستن 

توباشی ناراحت نمیشی من نمیتونم اونارو فراموش کنم هرکاری هم کرده 

باشن این همه سال بزرگم کردن چجور میتونم بیام با خانواده تو زندگی 

اتفاق کنم و قبولشون کنم ها برای تو راحته چون تو که  تا حاال ازاین 

 برات نیافتاده

 آرتا:باشه ببخشید غلط کردم آروم باش 
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 ...تینا: 

واقعا عصبی شده بودم چقد دادزدم سرش اخه چیکارکنم به جا اینکه 

 درکم کنن  بگن حق داری همش خرابش میکنن

رسیدیم خونه ازماشین پیاده شدم قبل ازاین که دروببندم گفتم:ببخشید داد 

 م خوب نیسزدم آرتا درک کن واقعا حال

 آرتا:فداسرت برو عزیزم  مواظب خودت باش

 درماشینو بستم دست تکون دادم براش

کلید و انداختم درو بازکردم رفتم تو برقا خاموش بود فک کنم خابن رفتم 

داخل اتاقم اصن حوصله نداشتم لباسمو درارم  افتادم رو تخت دوسوته 

 خابم برد

 آرتا:

 ابم همش تو فکر آتوسا بودمتا صبح خابم نبرد  نمیتونستم بخ

 دیدم آتوسا  لباس پوشیده زد بیرون بهترین فرصت بود برم اتاقش

رفتم تواتاقش دیدم هنوزم  مدارکاش رومیزنن برشون داشتم زدم بیرون 

 تا ببرم پیش دکتر نشون بدم استرس گرفته بودم نمیدونم چرا

ه دعوا راه سوارماشین شدم  ترافیک بود  خسته شده بودم دلم میخاست ی

 بندازم 

 _ اه این عوضیا چرا انقد بوق میزنن سرم رفت 
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ترافیک تاباز شد گازشو گرفتم رسیدم ازماشین پیاده شدم دروقفل کردم 

 رفتم داخل

 آرتا:سالم آقای دکترهستن

 خانوم منشی: وقت داشتین

 آرتا:نه 

 خانوم منشی:پس بنشینین تا صداتون کنم 

نشستم  ازاسترس با پام ضربه میزدم زمین دیگه همه صداشون درآمده 

 بود  هی نچ نچ میکردن برام منم اعصابم ندارم داشتم قاطی میکردم 

 توفکربودم که با شنیدن اسمم بلندشدم 

 خانوم منشی:بفرمایید برید داخل

 آرتا:ممنون

 دروزدم رفتم تو

 سالم اقای دکتر آرتا:

 دکتر:سالم جوون بشین چیشده ازقیافت معلومه که استرس داری 

 آرتا:راستش اینارو امدم نشون بدم جوابشو بهم بگین 

 ..دکتر نگاه کرد بادیدن هرکدوم اخماش بیشترمیشد

 دکتر:این براکیه

 آرتا:برای خواهرمه
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بشه دکتر:رک و راست بگم اصلن خوب نیست  باید هرچه سریع تر عمل 

ایشون خیلی وقت پیش باید قلبشونو عمل میکردن  االن که انقد طول 

 کشیده  ممکنه که 

 آرتا:

 شکه شده بودم چی داشت میگفت این یا خدا

 _آقای دکتر ممکنه چی

 دکتر:ممکنه دووم نیاره

 آرتا:یا امام حسین

دکتر:توکل کنین برخدا خواهرتون  ازبچگی این بیماریو داشتن و باید 

ل میکردن و االن وضعشون بدترشده  سریع بخابونینش من زودتر عم

 بگم اتاق عملو حاظرکنن

 آرتا:آقای دکتر پیشم نیست  که باخودم نیاوردمش

 دکتر:سریع بیارینش   

 آرتا:یعنی خوب میشه

دکتر:توکل برخدا دعا کنین براش ما هرکاری ازدستمون بربیاد انجام 

بهتون نگفته  ولی میگفت   میدیم فقط بدونین خیلی دوستتون داشته که

 بهتربود  برو جوون تا دیرترنشده

 آرتا:خیلی ممنون بااجازه
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با عجله  تند راه میرفتم چندبار نزدیک بودبخورم زمین خدایا به مامان 

 اینا چی بگم من  

سوارماشین شدم استارتو زدم خداکنه توترافیک گیرنکنم وگرنه با این 

 حالم مطئنم دعوامیکنم

 سرعت رفتم که سریع رسیدم خونهانقد با 

 با صدای بلند گفتم:آتوسا کجایی 

 مامان امد سمتم:چخبرته صداتو انداختی روسرت  

 آرتا:مامان وایسا میفهمین

آتوسا بیاپایین ببینم چرا بهمون نگفتی و گذاشتی دیربشه نیای پایین میام 

 با کتک میارمتا

 آرتا:به به آتوسا خانوم تشریف آوردنن

 مامان:اینجا چه خبره چیو دیرگفته یکی بگه به منم

 آتوسا:مامان چیزی نیست آرتا داره شلوغش میکنه

دادزدم گفتم:من شلوغش میکنم ها تو ازبچگی مشکل قلب داری نگفتی  

 دکتر میگه باید عمل میکردی االن دیرشده  امکان داره که تو  .. 

برگشتم دیدم مامان  رفته تا امدم حرف بزنم گریم گرفت نتونستم ادامه بدم 

 بود توشک  

 آرتا:آتوسا آب بیار 
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 مامان  افتاد  زمین با دو رفتم سمتش آتوسا با جیغ امد آب و داد دستم  

 آتوسا:داداش تروخدا هق مامان هق

آرتا :بسه برواونور ببینم با گریه چی درست میشه  مگه بچه ای ها  

 همش تقصییرتوعه ها

وش که امد بعد چنددقیقه فهمید قضیه چیه ..آب ریختم روصورت مامان به

 زد زیرگریه

مامان:اخ خدا چه بدبختم اون از دخترم  که گمشده بود این همه سال اینم 

 ازاین که مریضیه خدا ازم نگیرشون 

آرتا:مامان بجای گریه کردن آتوسا باید بستری شه امروز بلندشو مامان 

 جان

 آتوسا:من نمیام

ن همه سال خودسر کارکردی االن دیگ حق  آرتا:توخیلی غلط کردی ای

نداری حرف بزنی سریع لباستو بپوش بدو چیزی نشنوم  توماشین 

 منتظرتونم وای به حالت نیای آتوسا

 .رفتم توماشین نشستم مامان باگریه امدجلونشست آتوسا عقب نشست 

 راه افتادم 

 آرتا:به بابا گفتی مامان

ود وقتی شنید بعدش دوستش  مامان:آره مادر زنگ زدم  حالش بدشده ب

 بهم زنگ زد گفت میان بیمارستان
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رسیدیم بیمارستان خیلی سریع کارا تموم شد و  پرستار کمک کردآتوسا  

 لباس عملو تنش کرد  روتخت درازکشیده بود

آتوسا:حاللم کنین میدونم برنمیگردم دکترم گفته بود امید نداشته باشم من  

 دگی کنم ولی حاال مرگم حتمیهنمیخاستم بیام دکتر که چندروز زن

 مامان با گریه:نگو مادر صحیح و سالم میای بیرون 

 بعدش دستاشو برد باالگفت:خدایا بچمو به تو میسپارم

آتوسا رو بردن مامان همش تسبیح تو دستش داشت صلوات میفرستاد  و 

 قرآن میخوند

 آرتا:  

 زنگ زدم تینا که بهش بگم چیشده 

 گفتنشکه با صدای جانم 

 زیرلب گفتم فداتبشم من

 تینا:جانم

 با گریه گفتم:بدبختم شدیم تینا

 تینا:خاک برسرم چیشده چرا گریه میکنی 

 آرتا:آتوسا 

 تینا:آتوسا چی 

 آرتا: ما بیمارستانیم آتوسا االن اتاق عمله
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 تینا:یا خدا براچی

 آرتا:بعدا بهت میگم

 تینا:کدوم بیمارستانه

 بیای بمون بعدامیام دنبالتآرتا:بیمارستان حشمت نمیخاد 

تینا:وای چی میگی آبجیم بیمارستانه بمونم خونه حالت خوب نیستا فعال 

 بای

 آرتا:زیرلب گفتم :فدای اون مهربونیت بشم فدای دوتا خواهرام بشم  من  

 دکترگفته بود عملش قلبه بازه هی 

 دوساعتی بود آتوسا اتاق عمل بود

 مامان انقد حالش بدبود رفت زیرسرم  

 داشتم ازاسترس میمردم چرا یه خبری نمیارن  برامون اخه

 تینا:

 حالم بدشده بوددرسته خیلی سخت بود برای اینکه قبول کنم همچیو 

 اما یه حس خوبی داشتم چون یه خواهر دارم 

 استرس داشتم  

 نکنه اتفاقی براش بیافته

 ین که فاطی گفت:کجاسریع لباس پوشیدم  رفتم پای
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تینا:دارم میرم بیمارستان نمیدونم چیشده آرتا زنگ زد گفت آتوسا اتاق 

 عمله ولی فاطمه نمیدونم برای چی خیلی استرس دارم 

 فاطمه:آروم باش نترس میخای باهات بیایم

 تینا:نه دستت دردنکنه من برم فعال

 فاطمه:مواظب خودت باش

میزدم روشن نمیشد لعنتی اه چه بدبختم سوارماشین شدم هرچی استارت 

من ازماشین پیاده شدم  اومدم زنگ بزنم به آژانس  که با شنیدن اسمم  

 سرمو باالآوردم

 ..عه این اینجا چیکارمیکنه

 آریا:سالم تینا خانوم خو ب هستین

 تینا:سالم ممنون شما خوبین اینورا

م حالتونو بپرسم آریا:ممنون داشتم ازاینجا ردمیشدم شما رودیدم هم گفت

 هم اینکه انگار مشکلی پیش امده 

 )با دست ماشینو نشون داد( 

 تینا:اره هرچی استارت میزنم روشن نمیشه

 آریا:شما بشینین توماشین هروقت گفتم استارت بزنین

 تینا:زحمت نکشین 

 آریا:چه زحمتی برین پشت فرمون بشینید
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بزن ولی روشن نشد  تینا. نشستم پشت فرمون دوسه بار هی گفت استارت 

 که گفتم:آقا آریا خودتونو خسته نکنین درست نمیشه

 آریا:انقد عجله نکنین االن استارت بزنین

 تینا:مگ میشه عجله نداشته باشم خواهرم بیمارستانه ها

استارت که زدم اخیش روشن شد ازپنجره سرمو اوردم بیرون:دستتون 

 دردنکنه  

 ه کمک خاستین بگین بهمآریا: خواهش میکنم عه خداشفاشون بد

 تینا:ممنون من دیگ برم خدانگهدار

 آریا:خداحافظتون

 ..گازدادم تا بیمارستان خداخیرش بده ماشینو درست کردخدارسوند اینوها

رسیدم بیمارستان ماشینو قفل کردم رفتم تو اه چقدر ازاین زنه بدم میاد  

 اخالقش صفره

 وردن به اسم آتوسا   رفتم سمتش خانوم ببخشید یه خانومی امروز ا

 زن بداخالقه:فامیلیشون

 تینا:واال نمیدونم

 اخ خدا فامیلیشون چی بود   

بداخالقه:یادتون رفته من چجورپیدا کنم وقتمو نگیرین تا حراستو 

 خبرنکردم برین ازاینجا
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 )میگم اعصاب نداره ( 

 تینا:خیلی بی اعصابی اکه به رئیست نگفتم اخراجت کنه 

 بزنه این بیشعور صدای آرتا روشنیدمتا امد حرف 

 آرتا:تینا بیا اینجا

 تینا:سالم چیشده آتوسا کجاست 

آرتا:ازبچگی مشکل قلب داشته به ما نگفته منم فهمیدم اومدم دکتر 

مدارکاشو نشون دادم گفت باید عمل شه االنم چنددقیقه ای هست اوردنش  

 رنش بخش ازاتاق عمل بردنش آی سیو دکتر گفت حالش بهترشه  میا

 تینا:ای وای دیدینش

 آرتا:نه نزاشتن

فقط باید بپرسم خوب میشه اصن واینساد حرف بزنم رفت ای کاش  

 میبردمش پیش اون یکی دکتره 

 تینا:من االن میرم میپرسم نگران نباش فقط اتاقش کجاست

 آرتا:نگاه اون درو زده روش دکتر موسوی دیدی اونجاست

 اینجا تابیام راستی فامیلیتون چیهتینا:اره دیدم وایسا 

 آرتا:تو فامیلیمونو نمیدونی وای رحیمی دیگه 

 ..رفتم سمت اتاق این یارو درزدم تق تق

 دکتر:بفرمایید
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 بازکردم درو

 تینا:سالم اقای دکتر من خواهر آتوسا رحیمی هستم  حالش االن چطوره

ولی   دکتر:عملش موفقیت آمیزبود خداروشکر راستش من امید نداشتم 

خداخاست که همچی خوب پیش بره یه یکی دوساعت دیگ میارنش بخش 

 موقع مالقات میتونین ببینیش

 تینا:خداروشکر ممنون آقای دکتر بااجازه تون

 امدم بیرون  زیرلب خداروشکر کردم که حالش خوبه 

 وقتی به آرتاهم خبردادم خوشحال شد

 آرتا:

 با شنیدن این که  حال آتوسا. خوبه

 خوشحالی بال در آوردیمهمه از 

 یه لحظه از این ک خواهرمو از دست بدم   ترسیدم

 اگه طوریش میشد قطعا میمردم

 اون روز ک به خاطر تینا باهاش دعوا کردم

 عذاب وجدان  گرفته بودم 

 دکتر میگفت باید تحت مراقبت باشه

 ولی حالش خوبه

 تصمیم گرفتم برم پیشش
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 ولی هنوز  بهوش نیومده بود

 رفتم پیش تینا

 بهم لبخند زد فدای خندش بشم  ای کاش هیچ وقت گم نشده بود

 دستمو دور شونش انداختم

 و گفتم:

 خواهر کوچولوی من چطوره

 تینا لبخند قشنگی زد

 خیلی دوستش دارم 

 اتوسام همینطور

 تینا:

 آرتا اگه   واقعا آتوسا چیزیش میشد چی

 چشماموبستم 

 نمیتونستم حتی بهش فکرکنم  

 چیزی نگفتم. 

 تینام هم چیزی نگفت

 مطمئنم هردو تو فکرآتوسا بودیم  
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آتوسا خواهری که به خاطر این که ناراحت نشیم دردکشید وهیچی بهمون 

 نگفت

آتوسا چنددقیقه ای میشد بهوش  امده بود انقد که مامان حالش بد بود 

 گفتیم اول بره آتوساروببینه تا خیالش راحت بشه

انشگاهو چه کنم حذفمون نکنن من و بچه ها اگه حذف  تینا:آرتا بنظرت د

 بشیم بدبختیما خیلی وقته نرفتیم این چیزا  که پیش امد نشد بریم 

آرتا:نترس مگه من میزارم شماها حذف شین  بزارآتوسا کامال خوب شه  

 مرخص بشه درسش میکنم

 تینا:باشه دستت دردنکنه من برم یه زنگ بزنم االن میام

 ظب باش زودبیاآرتا:باشه موا

 تینا:

 بلندشدم رفتم یکم اونورتر 

 دستمو  روشماره فاطی نگه داشتم و تماسو زدم

 اه چرا بوق میخوره جواب نمیده

 انقد جواب نداد قطع شد 

 دوباره گرفتم که جواب داد 

 فاطمه:جانم

 تینا:معلوم هست کجایی چراجواب نمیدی
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سمت گوشی نرفتم االن  فاطمه:ببخشید یه چی شده حوصله نداشتم اصن 

 دیدم تویی جواب دادم

 تینا:چیشده مگه

 فاطمه: هیچی

 تینا:دهنمو بازنکنا میدونی اخالقمو بگوببینم

 فاطمه:مامانم زنگ زد گفت خواستگارداره برام میاد

 تینا:این که ناراحتی نداره بده داری ازترشیدگی درمیای

 فاطمه:خیلی بیشعوری اصن تومیدونی کیه

اشه عیب نداره معلوم نیس چطورخرشده که میخاد تینا:هرکی ب

 بیادتوروبگیره

 فاطمه:مسخره بازی درنیار تینا ناصرداره میاد خواستگاریم

 ..تینا<تا اسم ناصرو شنیدم افتادم به سرفه 

 تینا:چی ناصر غلط کرده پسره ی قزمیت 

 فاطمه:چیکارکنم تینا مامانم میگفت جدیش کردن

 خودشون بریدن دوختن حاال میخان تنم کننتو موقعی که من  نبودم برا

تینا:بیخود من نمیزارم با اون پسره ی زشت بیکارکه عقل درست حسابی  

نداره ازدواج کنی فعال من برم تا فکرکنم چیکارکنم که ازدستش خالص 

 شیم
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 فاطمه:باشه خداحافظ

 تینا:

 وقتی یاد ناصرمیافتم حالم بهم میخوره

نی ،زشت بودیدونه شیوید روموهاش پسرخاله فاطمس یه پسرالغرمرد

 نبود)منظورم موش بود(

یه سری خواستگاریش امده بود منم رفتم وقتی دیدمش میخاستم باال 

بیارم   منو فاطی اون روز با بدبختی انداختیمش بیرون سیریش بود 

 پسره ی گوالخ  

 حاال موندم چه کنم ازبس کنه اس 

ه اخالقش کافیه بهش بگم شاید  بهتره برم ازآرتا کمک بگیرم اونم مثل من

تونست کمکمون کنه اگ فاطی با این پسره ازدواج کنه بدبخت میشه ولی  

 من نمیزارم

 رفتم پیش آرتا کنارش نشستم 

 با ناراحتی صداش کردم

 تینا:آرتا

 آرتا:جانم چرا ناراحتی خواهری

تینا:فاطی  قبال براش خواستگار امده بود پسرخالش بود منم رفته بودم 

 اما پسره یه جوری بود  با بدبختی کاری کردیم تابزاره بره

 آرتا:چجوری بود
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تینا:زشت  و کچل بود ،الغرمردنی  یعنی داشت میمرد تازه بیکارم هست  

 عقل درست حسابیم نداشت که

..هرچی میگفتم آرتا میخندید انقد خندید که ازچشمش اشک میومد به 

 سرفه افتاده بود

 یوونه شدی رفتتینا:وا چرا میخندی د

 آرتا:آیی دلم آخ دختر اینا چیه نسبت میدی به پسرمردم

 تینا:وا فکرمیکنی الکی میگم باید ببینش تا بفهمی راست میگم

 آرتا:خب حاال براچی ناراحتی 

 تینا:دوباره میخاد پاشه بیاد خواستگاری

 تازشم مهم تر اینه که  فاطی اصن دوستش نداره

 بدبخت میکنن دستی دستی خواهرمو فقط خانواده ها موافقن دارن

آرتا:ازکجا میدونی بدبخت میشه  خانوادش خوبی شو میخان عزیزم تو 

 دخالت نکن

تینا:واقعا که چی فکر میکردم چیشد گفتم االن بگم  کمک میکنی میبنم 

ازتوام هیچی برنمیاد من برم آتوسارو ببینم بعدش میرم خونه شماهم یه 

 وقت زحمت نکشی خسته میشی 

 ..پاشدم بدون اینکه محلش بدم رفتم سمت اتاق درزدم

 تق تق
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 رفتم تو 

 تینا:سالم مهمون نمیخاین

 آتوسا:سالم عزیزم بیاتو 

 کنارش روتخت نشستم

 تینا:بهتری گلم

 آتوسا:خوبم یکم درددارم

 تینا:خوب میشی عزیزم طبیعیه عمل کردیا

 آتوسا:خداکنه

 تینا:آتوسا توازمن بدت میاد

 چی بدم بیادآتوسا:نه برا

تینا:اخه چیزه هیچی وللش کن فقط خاستم بگم که من اونجور آدمی نیستم  

 که فکرمیکنی 

 آتوسا:من هیچ فکری نمیکنم

تینا:باشه عزیزم من فعال  برم آرتا منتظره که بیاد پیشت خیلی نگرانت  

بود خوشبحالت که این همه  سال یه کسی و داشتی که نگرانت بشه و به  

 فکرت باشه 

 آتوسا:توام داشتی اون خانواده ات

 تینا:توهیچی نمیدونی
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وقتی این همه نگرانیه آرتا، مامانت وباباتو میبینم  یه جورایی بهت 

 حسودیم میشه ومیگم خوشبحالت که داریشون

 آتوسا:نتونستی  هنوز قبولشون کنی  

 تینا:نه خیلی برام سخته خودتو بزارجای من

نمیگیرم  خیالت راحت باشه     راستی یه چیزی من هیچ وقت جاتو

 خداحافظ عزیزم مواظب خودت باشیا

 ..منتظر جواب نشدم امدم بیرون

 تینا:من دارم میرم  خونه خداحافظ

 آرتا:صبر کن تینا وایسا

..زیرلب گفتم بروبابا تندراه رفتم  سوارماشین شدم حرکت کردم ازآیینه 

دارم  ولی محل  دیدم آرتا داره میدوعه پشت ماشین عالمت میده نگه 

 نکردم سرعتمو بیشتر کردم  

 آرتا:

 اه خاک توسرت چرا ناراحتش کردی

 برم آتوسا روببینم بعد برم پیش تینا  باهاش حرف بزنم 

 دلم برای آتوسا خواهرکوچولوم تنگ  شده بود

 دروبازکردم

 رفتم باالسرش چشاشو بسته بود دلم نیومد بیدارش کنم پاشدم برم بیرون
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 که صدام کرد

 آتوسا:داداشی 

 آرتا:جان داداشی فکرکردم خوابی نخاستم بیدارت کنم

 آتوسا:نه چشامو بسته بودم 

 آرتا:خوبی عزیزدلم

 آتوسا:آره بهترم

 آرتا:خب خداروشکر 

 چرادردکشیدی وبهمون نگفتی  

آتوسا:نمیخاستم ناراحتتون کنم شما بخاطر قضیه تینا حالتون بدبود منم 

 اضافه میشدم دیگه هیچی

ا:ما یه خانواده ایم قربونت برم باید میگفتی اگه چیزیت میشد   آرت

 فکرکردی چه بالیی سرمون میاد

آتوسا:شما دیگ تینارو داشتین مطمئن بودم اگ میمردم بعد دوروز 

 یادتون میرفت

آرتا:خفه شو هردوتون برای من عزیزید حتی نمیتونم یه لحظه فکر کنم  

 نباشین دیگه نببینم چرت بگی اه 

 رفتم سمت در

 دروبازکردم محکم بستمش
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 اه این ازتینا اینم ازاین 

 چرا نمیفهمنن که برای من مهمنن

 بهتره برم پیش تینا باهاش حرف بزنم 

 نمیتونستم باهاش قهرباشم حاال که پیداش کرده بودم  

 یه ثانیه هم نمیتونستم تحمل کنم قهرشو

سوارشدم استارت زدم وبه ازبیمارستان امدم بیرون رفتم سمت  ماشین 

 سمت خونه حرکت کردم

 ............ 

 تینا:

 من نمیزارم این بوزینه بیاد خواستگاری  

 ازوقتی رسیدم خونه فاطی رفته تواتاق نشسته روتخت زل زده به دیوار

 تینا:دیوونه میشیا بجا زل زدن بیا یه فکری کنیم  باهم  

 فاطی:نمیدونم چیکارکنم 

 اش من درسش میکنمتینا :اصن نگران نب

بزار یه نیمرو درست کنم دارم ازگشنگی میمیرم اینجوری  فکرم  

 کارنمیکنه

 رفتم دریخچالو بازکردم با دیدن  یخچال خالی آه ازنهادم بلندشد

 تینا:اه هیچی تویخچال نداریم من برم یه چی بخرم بیام  
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 لباسمو سریع پوشیدم تصمییم گرفتم پیاده برم 

کردم لذت میبردم ازاین هوا نم نم بارون میومد و یه واسه خودم عشق می

 قطره افتاد روصورتم 

 من عاشق بارون بودم

 آروم آروم با خوشحالی راه میرفتم تا رسیدم فروشگاه

 سمت قفسه کنسرورفتم ازهمه نوع برداشتم

 همچی برداشتم و ریختم تو سبد

 همینحور برا خودم میرفتم که با دیدنش جا خوردم امیربود

 ون کی بود بغلش اه چقدرم زشته ا

 یه دخترکنارش بود سرتاپا عملی  ایی 

 با صداشون همونجا وایسادم

 امیر:زودباش کارتو بکن بریم 

 دختره:عشقم یکم صبرکن تموم میشه عزیزم

 تینا:اوق با اون حرف زدنت ایی 

 خیلی عادی به راه رفتنم ادامه دادم انگارنه انگار که چیزی شده 

 رفتم سمت صندوق حساب کردم امدم بیرون 

 بارون زیاد شده بودتند تند راه میرفتم ای کاش با ماشین میومدما
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 رسیدم و سریع رفتم تو با صدای خوشگلم گفتم:خبردارم خبرای مهممم

 مریم:چی شده صداتو بیار پایین

 تینا: االن رفتم بیرون  یکیو دیدم بگین کیودیدم  

 فاطمه:کیو

 و دیدم توفروشگاه تینا:امیر 

 مریم:واامده اونجا برای چی 

 تینا:نمیدونم فقط یه دختر کنارش بود زشت سرتاپا عملی 

 فاطمه:راست میگی 

تینا:اره حالم ازحرف زدن دختره بهم خورد نمیدونی چجوری حرف  

 میزدکه

 مریم:خداروشگر جواب مثبت ندادی پسره لجن هوس باز

 خواستگاری کرد تقصیر بچه ها بود ...تینا<یاد اون روز  افتادم  که ازم

 تینا: چه عجب بدشو گفتین شماها که میخاستین بدبختم کنین یادتون رفته

 مریم:ببخشید قربونت برم فراموشش کن راستی چیا خریدی بیارببینم

تینا<با صدای  زنگ گوشیم  دیدم آرتاس جواب ندادم رفتم وسیله ها چیدم  

 تویخچال

دیدم آرتاس بازش کردم پیامو نوشته بود:عشقم ببخش  که پیام امد برام 

 جواب بده دیگه
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 براش نوشتم بله و سندکردم پیامو

 یه دقیقه نشد گفت بیا جلو درمنتظرتم بریم بیرون 

 اول نمیخاستم برم ولی بعد گفتم برم ببینم چی میگه 

 آرتا:

 همینجور داشتم رانندگی میکردم گوشیمو گرفتم دستم

 .به گوشیش زنگ زدم

 که برنداشت

 بهش پیام دادم:

 عشقم ببخش جواب بده دیگه

 بعد دادن پیام گوشی را گذاشتم رو  صندلی  

 رسیدم و نرفتم بیرون اخه خیلی سرد بود

 ازسرما داشتم میلرزیدم بخاریو روشن کردم و تکیه دادم به صندلی   

 روزه سختی بود

 ولی خداروشکر گذشت

 برداشتم و دیدم تیناسباصدای زنگ پیامم گوشیمو سریع 

 با خوشحالی خوندم

 نوشته بودتینا:  بله
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گفتم حاظر شو بریم بیرون  خواهرو برادری  بریم دور دور منتظرتم 

 جلودر

 منتظر موندم بیاد پایین

 با اومدنش زیرلب گفتم الهی داداش فدات بشه چه تیپی زده بود

 نشست داخل ماشین و گفت:سالم 

 گونشوگرم بوسیدم و گفتم:

 سالم خواهر بد عنق خودم حال شما

 تینا که از لحن حرف زدنم به خنده افتاده بود گفت:کوفت خود شیرین 

 خندیدم و چیزی نگفتم 

رفتم سمت یه  رستوران خیلی شیک رو صندلی نشستیم سفارش  غذا  

 دادم و با مخلفات

 تینا:براچی گفتی بیام اینجا

 حتما چیزی بشه آرتا:بده با خواهرم امدم رستوران مگه باید

 تینا:اگه کاری نداری برم

 آرتا:الزم نکرده بشین غذامونو بخوریم باهات حرف دارم

غذاامد شروع کردم خوردن سرمو بلندکردم دیدم تینا داره باغذا بازی 

 میکنه و هیچی نمیخوره

 آرتا:چرا چیزی نمیخوری بخورببینم
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 تینا:میل ندارم

 آرتا: میل ندارم نداریما بخوربیینم

 ینا:باشه میخورمت

 تینا:داشتم غذا میخوردم دیدم امیرو اون دختره  ازدر داشتن میومدن تو

 ...اخه من چه شانسی دارم چرا اینارو باید همش ببینم

 اوه امیر داشت میومد سمت میزما

 امیر:سالم تینا تواینجا چه میکنی خوبی 

 اوه قیافه آرتارو دیدم داشتم سکته میکردم

 تینا:سالم  ممنون بنظرت من اینجا چه میکنم مشخصه که 

 امیر: اقا کی باشن

 تا امدم حرف بزنم 

 آرتا گفت:شوهرشم 

 اخ با حرفی  که زد  کپ کردم  

 امیر:بسالمتی خداحافظ

 آرتا با عصبانیت گفت:غذاتوبخور سریع بریم 

 تینا:نمیخورم بریم

 آرتا حساب کرد نشستیم  توماشین
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 حرف نزدیمیه کلمه هم 

 تا آرتا به حرف امد:این پسره کی بودها

 تینا<مونده بودم چی بگم 

 تینا:چیزه قبال تو کافی شاب باهم کارمیکردیم با فاطی اینا 

 پسریکی ازدوستای بابام بود

 آرتا:خب بعدش

 تینا:خب همین دیگه

آرتا:منو خرنکن مگه بچه ام داری گول میزنی منو از لحن حرف زدنش 

 ه چیزی بینتون بودهمعلوم بود ی

 تینا:خفه شو  یعنی چی این حرفت

 آرتا:باشه خفه میشم  فقط اول توبگوهمچیو 

 تینا:یبار ازم خواستگاری کرده بود منم جواب رددادم همین

 ..آرتایهو ترمز کرد نزدیک بود سرم بخوره توشیشه

 آرتا:همین هه غلط کرد پسره عوضی 

 تینا:بابا برای خیلی وقت پیشه اه

 آرتا:باید بعدا همچیو تعریف کنی برام 

 تینا:باشه
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 آرتا اخمی کرد  گفت: اگه اون موقع بودم نمیذاشتم نزدیکت بشه 

 لبخند محوی روی لبم نشست 

 گونشوبوسیدم و گفتم عاشقتم من

آرتا:  تینا تو زندگیمی همه این سال ها فکر میکردم تو  رو دیگه نمیبینم 

 و میمیرم

 م این دفعه حتما میمیرمنمیخام بازم ازدستت بد

 تینا: خدانکنه راستی آتوسا چجوریه حرف میزنه باهات

 ارتا خندید و گفت:  آتوسا   توداره 

 هیج وقت درد ودل نکرد باهام

 منم هیچ وقت ازش نخاستم شاید دوست نداره

 االن که فکرشو میکنم

 اگه واقعا از دستش میدادم چی

 سا حالش خوبهتینا<خندیدم گفتم: االن خداروشکر آتو 

 همین طوری حرف میزدیم و میخندیدیم

 یه لحظه فکرم رفت به قبلنا با تیام دعوا میکردیم  

 خندیدنامون همه چی امد جلوچشمم

 یعنی خوشبخته



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

381 

 مامان و بابا چی

 یعنی االن کجان منو فراموش کردن

 دلم برای بچگیام تنگ شد 

 بغض به گلوم فشار اورد

 یه نکنمخیلی خودمو نگه داشتم تا گر

 آرتا:

 بعد از کلی خوش گذرونی  تینارو رسوندم و رفتم سمت بیمارستان

 امشب  من باید بمونم پیش آتوسا مامان خسته شده 

 رسیدم و ماشینو پارک کردم

 رفتم داخل

 به اتاق که رسیدم در باز بود آتوسا خوابیده بود

 مامان رو مبل  خوابش برده بود

 رفتم سمت مامان و صداش زدم 

 آرتا:مامان

 مامان:جانم مادر

آرتا: مامان جان پاشو برو خونه  یکم استراحت کن من پیش آتوسا  

 میمونم
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 مامان:نه مادر  من میمونم دلم طاقت نمیاره توخونه

.آرتا:مامانی آتوسا اینجور ببینتت ناراحت میشه ها  یکم برو استراحت 

 کن سرحال شو فردا بیا ببینش 

 د فرستادم و خودم موندم پیششمامانو به هر بدبختی بو

 دراز کشیدم رو مبل

 خیلی خسته بودم

 تا چشمامو بستم خوابم برد

 نیمه شب بود که   یه صدایی شنیدم بلندشدم دیدم آتوسا  داره گریه میکنه

 دویدم سمتش

 آرتا:چی شده خواهری

 آتوسا: داداشی دارم میمیرم  

 ازقیافش مشخص بود که  درد داشت

 کردمسریع دکترو صدا

 دلم خیلی شور میزد

 با دیدن چندتا پرستار که به سرعت میدویدن طرف اتاق حالم بدتر شد

 آرتا<خدایا چی شده

 به یکی از پرستارا گفتم:
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 خانوم ترو ب جون عزیزت بگو چی شده

 پرستار گفت: دعا کنید براش حالش اصلن خوب نیست

 ...امید داشتم که خوب میشه

 خصش کنه چیشد یهو اخهاخه خوب بود دکترمیخاست مر

 داشتم دیوونه میشدم 

 آرتا<..خدایا چرا ما نباید یروز روز خوش ببینیم 

 با دیدن دکتر که از در اومد بیرون...

 دویدم. سمت دکتر

 آقای دکتر حال خواهرم چطوره

 دکتر  اخمی کرد و گفت:

 ببین جوون

 خواهر تو با این که عمل شده

حرص و جوش یا هرتکونی باعث میشه  اما هنوزحالش کامل خوب نشده  

 حالش بدشه

 چون خیلی دیرامد بیمارستان

 واالن به زور مسکن قوی   خوابیده

 فردا صبح یه دکتر میادش  که بهترین دکترای تهرانه 
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 اسمشم پوریا  بهرامی هستش  

 .... با شنیدن اسم دکتر  هنگ کردم  

 خیلی برام آشنا بود

 د  آها یادم امدپوریاهمکالسیم  بو

 همکالسیم و رفیق دوران بچگیم

سفر کردم به چندسا ل پیش  چه دورانی داشتیم چه کارا میکردیم چقد 

 خوش بودیم هی

 پوریا:آرتا تو میخوای چیکاره شی 

 آرتا:من میخوام پلیس بشم   خیلی عالقه دارم بهش 

 پوریا:منم دلم میخاد دکتر بشم

 پوریا: قول بده منو هیچ وقت فراموش نکنی 

 آرتا: قول میدم رفیق

 اگه اون باشه پس به آرزوش رسیده

 )شاید اون نباشه هی( 

 باصدای دکتر   به خودم اومدم 

 دکتر:جوون صداموداری 

 آرتا: بله دکتر
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 دکتر:برای خواهرت دعا کن  اون نباید حرص بخوره مواظبش باشین

 سری تکون دادم وگفتم:چشم ممنون دکتر

 رفتم اتاق  آتوسا  

 اروم خوابیده بود ازقیافش مشخص بود که چقدر حالش بده

 ...بمیرم برات خواهری  کورشم این روزارو نبینم  

 سرشواروم بوسیدم 

 زیرلب گفتم:از پیشمون نرو خواهری   بدون تو منم دیگه نیستم 

 اشکی از گوشه چشمم سرازیر شد اشکمو پاک کردم  

 ون باشه  خیلی دلم براش تنگ شده ...خدایا کاش پوریا هم

 خیلی وقته ندیدمش

 رفتم بیرون و  روی یکی از صندلی ها نشستم  

 انقد خسته بودم که همینجورنشسته خابم برد

 باصدای دکتر از خواب بیدار شدم 

 دکتر:جوون  پاشو دکتر بهرامی اومده 

 با دیدن پسر جوون  تقریبا هم هیکل خودم 

 ودشه مگه میشه نشناسمش ازقیافش مشخص بود که خ

 خودش بود آره
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 هنوزم چشماش همون شیطنت رو داشت 

 رو ابروش  خراش  کوچیکی بود مثل قبلن

 پوریا با من من گفت:تو آرتایی

 آرتا:آره خودمم بی معرفت  چطوری رفیق

 همو بغل کردیم 

 پوریا: دلم برات تنگ شده بود آرتا 

 آرتا: من بیشتر  

 پسرپوریا:نبودی کجا بودی تو

آرتا:من نبودم پوریا من همون جاهمیشگیم یادت نیست میومدی خونمون  

ی جاهایی که باهم میرفتیم میدونستی همش اونورام  میتونستی یه  

خبربگیری اما من ازاون روز که گفتی باید برین یه سفر اصلن ازت 

خبری نداشتم حتی امدم خونتون  نبودین جاهایی که یادم بود همیشه 

 نبودی هستی ولی 

پوریا:ببخش   داداش گرفتار بودم حق  داری بهت میگم چیا شده تو این 

 مدت

 آرتا:باشه داداشی 

 پوریا:اتوسا خواهر توعه

 سرمو انداختم پایینو گفتم :آره 
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 رفتیم اتاق آتوسا

 پوریا مشغول معاینه شد   

 منم سرمو  گذاشتم رو مبل 

 پوریا که کارش تموم شد  گفتم : 

 میشه پوریا آرهخواهرم خوب 

 _ ببین پسر حال خواهرت زیاد خوب نیست

 نمیخوام بترسونمت

 براش سمه  ولی گریه و استرس

 .سرمو انداختم پایین

 آرتا<

 .به مامان نباید بگم  اگربگم دق میکنه 

 کنیمپوریا:ببین داداش ما همه کار می

 برای خواهرت تا خوب بشه اما شماها هم باید کمک کنین

 پوریا تشکر کردم زیر لب   از 

 آتوسا:داداش  

 با دیدن آتوسا که چشمش باز بود رفتم کنارش

 آرتا:جانم عزیزم
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 آتوسا :داداشی بریم خونه دیگه نمیتونم اینجا بمونم

 آرتا: میریم خواهری باید یکم دیگه صبرکنی تا بهتربشی عزیزم

 آتوسا لبخند تلخی زد یهو چشماش بارونی شد 

 تحمل دیدن اشکشونداشتم

 تا:چرا گریه میکنی فداتشم آر

 آتوسا:من میترسم داداش

 آرتا:نترس من پیشتم تا من کنارتم ازهیچی نترس

 گریه نکن  دیگه خواهرمن   خوب میشی باشه 

 آتوسا  سرشو تکون داد

 از اتاق زدم بیرون:که پوریاهم  اومد پیشم 

 پوریا: پاشو بریم بیرون یه هوایی بخوریم

 :باشه سرمو تکون دادم گفتم 

 و رفتیم بیرون و روی یکی از صندلی ها نشستیم 

 پوریا:همین یه خواهرو داری

 آرتا:نه یکی دیگه دارم 

 پوریا:با کدوم صمیمی هستی 

 آرتا:تینارو  تازه پیدا کردم یادته که گمش کرده بودم بهت که گفته بودم
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 با هردوشون صمیمی هستم 

 . خودت چی 

 پوریا:آره خوشحالم که پیداش کردی

 کنیموریا: من و پونه     باهم زندگی می پ

 آرتا:پس مامان و بابات 

 پوریا:بابام   که فوت کرده مادرم ازدواج کرده

 من و پونه  تنهاییم

 آرتا:ای وای خدابیامرزه

 پوریا:ممنونم داداش

 پوریا:داداش فردا  تینا ابجیتو بردار بیا خونمون

 آرتا:نه مرسی مزاحم نمیشیم

 زن کلی حرفا دارم براتپوریا:این حرفو ن

 آرتا:منم

 نمیدونی که چقد سختی کشیدم تو این چندوقت به اندازه چند سال پیرشدم

 پوریا:دیگ داداشت امد نمیزاره ناراحت باشی پس فردا منتظرتما 

 آرتا : باشه مرسی داداش

 پوریا:بیا بریم پیش آتوسا وقت داروشه
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 آرتا:بریم

 ..خداروشکر که پوریا رو دیدم دلم تنگ شده بود براش  

رفتیم پیش آتوسا پوریا داروهاشو بهش داد بعدم با گفتن اینکه کارداره و 

 زود برمیگرده رفت

 گوشیمو برداشتم رو اسم عزیزدلم زدم

 با شنیدن صداش جون گرفتم 

 تینا:جانم

 آرتا:سالم  عزیزدلم کجایی

 بچه ها بریم بیرونتینا:خونه ام قراره با 

 عصبی شدم گفتم:بیخود بشین خونه ببینم ساعتو نگاه کردی  

 جواب نداد فکرکردم گوشیو قطع کرده ولی صدای نفسش میومد

 آرتا:مگه باتونیستم خودتو زدی به کری

 تینا:درست حرف بزن

آرتا:هرجور دلم میخاد حرف میزنم  بدون اجازه من میخاستی بری کدوم  

 قبرستونی ها 

 ا:بسه هیچی بهت نمیگم پروشدی بتوچهتین

آرتا:که من ربطی نداره وقتی نشونت دادم میفهمی تو برو بیرون ببین 

 چیکارت میکنم 
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 بعدشم تق قطعش کردم

 خدایا چرا انقد عصبی شدم دارم دیگه روانی میشم

 تینا:

 اصن به اون چه پسره پرو میرم بیرون کیف میکنم بزار بترکه ازحسودی

 اظرشین من توماشین منتظرمبچه ها زود ح

 نشستم تو ماشین 

درسته هوا تاریک بود  خطرداره حرفش درسته اما من حرف زور حالیم 

 نمیشه قرارنیست هرچی اون میگه بشه

 مری و فاطی امدن سوارشدن و راه افتادم

 گفتم:به به لولو بودین شدین هلو

 مریم:خیلی بیشعوری   

 شب بیرون رفتن یه چیزدیگس    گازمیدادم داشتیم حال میکردیم خدایی

 آرتا:

 ازبیمارستان زدم بیرون

 سوارماشین شدم و حرکت کردم  تا میتونستم گازدادم 

برم پیش تینا بهش بفهمونم خطرناکه تازه باهاشم بدحرف زدم ازدلش  

 دربیارم
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وقتی رسیدم هرچی زنگ دروزدم کسی دروبازنکرد به گوشی تینا زنگ  

 زدم اونم جواب نداد

 تینا تو فقط رفته باشی بیرون ببین چیکارت میکنم ...آخ

 زیرلب گفتم :انقد میشینم اینجا تا بیای باالخره که میای   

 اونوقت من میدونمو تو

 توماشین نشستم منتظرشدم تا تشریف بیارن یه ساعت شد هنوز نیومدن

 با دیدن ماشینش که داشت سمت من میومد ازماشین پیاده شدم و... 

 رفتم سمت ماشینش دروبازکردم 

 آرتا:پیاده شو

 تینا:عه تواینجا چه میکنی  

 آرتا :با صدای بلند گفتم نشنیدی چی گفتم پیاده شو سریع

 تینا:باشه چرا داد میزنی

 دستشو گرفتم   کشیدمش سمت ماشینم

 تینا:چیکارمیکنی دستم شکست 

 آرتا:حرف نباشه سوارشو زود

 تینا:بزارحداقل ماشینو ببرم تو قفل کنم

 آرتا:سویچتو بده من
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 تینا :پوف بیا

 تینا< کلم کندس اصلن به اون چه

 آرتا رفت سمت ماشین بردش توحیاط قفلش کرد امد

سوارماشین شد وبا سرعت حرکت کرد قیافشو که دیدم داشتم ازترس 

 سکته میکردم  

 ولی سعی میکردم به روی خودم نیارم

 ا میبری منو تینا:کج

 آرتا:نشنوم صداتو

 تینا: بد اخالق

 آرتا با عصبانیت زد رو ترمز و گفت:

 ارتا: دختر این وقت شب از خونه بیرون نمیره

 اگه مزاحمت میشدن اتفاقی برات می افتاد  چی میخای بدبختمون کنی آره

 میدونی آتوسا حالش بده 

نباید تنهاش بزاریم میدونی   تا دم مرگ رفت و  باید تحت مراقبت باشه 

 ممکنه با یه استرس وناراحتی  حالش بدتر شه

 اینارومیدونی یا نه

 آرتا نتونست طاقت بیاره و سرشو گزاشت رو فرمون

 تو شوک بودم
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 حرفاشوقبول داشتم نباید میرفتم این وقت شب بیرون

 دستاشو گرفتم و با بغض گفتم:  ببخشید

 سرشو بلند کرد چشماش خیس بود

 کردبغلم 

 تو آغوشش خزیدم

 بهترین جای امنی بود برام

 تینا:بچه ها حوصلشون سررفته بود گفتن بریم بیرون که دیگه رفتیم

 آرتا:بچه ها گوه خوردن توام بیخودکردی رفتی  

 آرتا:تینا برای  آتوسا دعا کن 

 حالش  خیلی بده

اخه تینا تودیگه کاری نکن  خواهشا اگه اتفاقی برات بیافته من دق میکنم 

 چرا اینقد بی فکری نمیبینی حالمونوآتوسا که گوشه ی بیمارستانه 

 توام اینجورمیکنی مگه من  چقد تحمل دارم منم آدمم 

 با ناراحتی سر تکون دادم

 زیرلب گفتم: خدایا آتوسا حالش خوب بشه هی 

 آرتا : دیر وقته برسونمت خونه

 منم برم بیمارستان پیش آتوسا  
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 اشهسری تکون دادم گفتم:ب

 آرتا منو رسوند.  بازم همو بغل کردیم

 خدایا چرا این قدر آرامش داشتم کنارش 

 آرتا : عاشقتم خواهری

 تینا  : من بیشتر داداش جونی

 آرتا :نبینم ایندفعه ازاین کارا کنی ایندفعه بدمیشه ها حواستو جمع کنا 

 تینا:باشه خداحافظ آرتایی

 رفتم توخونه  با دوتا فضول روبروشدم

 ز قیافشون مشخص بود منتظربودن تا بهشون بگم چیشدها

 منم محل ندادم رفتم تواتاق لباسامو عوض کردم خودمو انداختم روتخت

 مریم:بگودیگه

 انقد خسته بودم با چشمای بسته گفتم:چیو

 فاطمه:همین آرتا چی گفت کجا بردت

 تینا:به جای فضولی برین بخابین

 نمیزاریم بخابیمریم:تا نگی نمیریم 

 تینا:ای خدا منو ازدست اینا نجات بده   



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

396 

بابا هیچی عصبی بود واسه این که چرا شب رفتیم  بیرون  گفت خطرناکه 

 وازاین حرفا حاالم برین بیرون میخام بخابم

 یه دقیقه نشدخابم برد

 بود بلندشدم لباسامو پوشیدم دولقمه خوردم 10ساعت 

 دانشگاه  برم این دوتا بزو صداکنم بریم 

 خیلی وقته نرفتیم حذفمون نکنن صلوات

 با صدای بلند گفتم مریم،فاطی پاشین کالس داریم

دیدم بلندنمیشن رفتم سمت اتاقشون با داد گفتم:دزد کمک کنین  یکی  

 نجاتمون بده آهای کمک

 فاطمه:کو کجاس

 مریم که نشست روتخت سرشو خاروند

 هنوز نفهمیده بود  چیشده

 رشین بیاین بریم کالس داریم دیرمون شداتینا:بچه ها حاظ

 رفتم سمت حیاط که صدای فاطمه امد

 فاطمه:میکشمت  

 افتاد دنبالم

 من میدویدم اونم دنبالم مریم هم اضافه شدبهمون

 بانفس نفس گفتم : بسه بچه ها  دیرشدا
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 ولی محل نکردن که

 تا اینکه افتادن  روهم دیگه   

 داشتم میخندیدم

 دویدنتونم مثل آدم نیست   تینا: آخ دلم وای 

 گفتم: توماشین منتظرم

 نشستم کمربندمو بستم فاطی نشست جلو مری هم عقب

 روندم به سمت دانشگاه 

 رسیدیم رفتیم سمت کالس که کچل رامون نداد

 گفت غیبتاتون زیاده حذفین

به اون زنه  که نشسته بود اونجا همیشه ازش بدم میومد  گفتیم برگه بده 

 رامون بدهتا 

 اونم نداد

رفتم سمت اتاق رئیس دانشگاه که پدر گرام بود اونم نبود دراتاقش بسته  

 بود

 شماره آرتا روگرفتم:

 تا جواب داد بدون سالم گفتم: آرتا رامون نمیدن دانشگاه چیکارکنیم

آرتا:دختر بدون اینکه به من بگین رفتین خب میگفتین اول بهم وایسین 

 اش درسش میکنم االن میام  نگران نب
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 تینا:باشه خداحافظ

 تینا:بچه ها االن آرتا میاد بیاین بشینیم رو صندلی 

 یه ربع که شد با دیدن آرتا به سمتمون میومد بلندشدیم

 سالم کردیم بهش

 آرتا:سالم بیاین ببینم

آرتا رفت سمت اون خانومه با داد گفت: خانوم عسگری شما به چه حقی   

 نزاشتین برن سرکالس ها 

 سگری:خب زیاد غیبت داشتن حذف میشدن استاد راه نداد به من چهع

آرتا:کارو بلدنیستین  نشستین برای چی اینجا قبال درمورد این موضوع با 

 همتون صحبت کردم مثل این که یادتون رفته بود

 عسگری:یعنی این خانوما همونایی هستن که گفتین ببخشین یادم نبود

میموند شما اخراجین وسیله هاتونوجمع کنین تا دودقیقه آرتا:باید یادتون 

دیگه نبینمتون بقیه هم گوش کنین هرچی میگم یادتون باشه وگرنه 

 اخراج میشین تمام

 تینا:

 آرتا بدون اینکه یه ماتوجه کنه رفت توکالس  این کچله

 آرتا:شما به چه حقی این خانومارو راه ندادین 

 نین کسی که غیبتاش زیاده چی میشه استاد:آقای رحیمی خودتون میدو
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 آرتا:نمیخاد به من یادبدین دیگه نبینمتون

 تینا:چیکارمیکنی آرتا نگفتم بیای صداتوببری باال همه رو اخراج کنی   

 اصن جوابمو نداد

 با صدای بلند گفتم:باتوام

 آرتا:چیه

 تینا:همین االن میری میگی برن سرکارشون فهمیدی

 نمیکنمآرتا:من همچین کاری 

 تینا:توخیلی بیخودکردی

 اصن خودم بهشون میگم

 رفتم پایین دیدم دارن وسیله هاشونو جمع میکنن

خانوم عسگری،استاد برین سرکارتون آقای رحیمی خیلی عصبی شدن  

 شما منو ببخشین

 استاد:باید خودشون بگن

 تینا:حرف منو باورندارین خودشون میان میگن یکم صبرکنین

داش جونی بیا برو بهشون بگو برگردن سرکارشون من  رفتم کنارآرتا:دا

 گفتم باورنکردن گفتن اگه خودت بگی باورمیکنن

 آرتا:ازدست تو من چه کنم اخه  باشه
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رفت پیشوون وگفت:حرف این خانوم حرف منه برگردین سرکارتون فقط 

 اگه یک باردیگه ببینم  اونوقت میدونم چیکارکنم

 سا اینم پرید تینا:یه امروزمیخاستیم بریم کال

 آرتا من برم کاری نداری

آرتا:نه مواظب باش منم یکم اینجا کاردارم بعدمیرم خونه یه سربزنم به 

 مامان

 تینا:باشه فعال آرتا

 با بچه ها  رفتیم سوارماشین شدیم حرکت کردم

داشتم فکرمیکردم عجب غلطی کردم اومدم دانشگاه هردقیقه یه چیز پیش 

 همیاد شاید قسمت نیس اخ

 تینا:بچه ها بریم یه آیس بک بزنیم بزبدن

 فاطی:پایتم 

 دیدم مریم جواب نداد ازآیینه نگاه کردم زدم زیرخنده

 تینا:وای فاطی قیافه مریمو

 فاطی هم برگشت تا دید خندش گرفت

 مریم خابش برده بود

 دهنش باز  بود.
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م  آب دهنشم زده بود بیرون موهاشم که رفته هواخیلی باحال شده بود دل

 نیومد ازاین صحنه بگذرم

 گوشیمو برداشتم گرفتم سمت فاطی:یه عکس ازش بگیر  نیازمون میشه

 فاطی با خنده گفت:دمت گرم 

 بعدشم چندتا ازش عکس گرفت 

 رسیدیم ماشینو پارک کردم مریمو صداکردم رفتیم داخل بستنی فروشی 

 نشستیم رو صندلی آیس بک سفارش دادیم

میخوردم با دیدنش به سرفه افتادم اخ من چه بدشانسم  داشتم آیس بکمو 

 همش اینو میبینم

 امیربود تا دیدمارو امد سمتمون

 امیر:سالم خانوما

 بهش سالم کردیم  فکرمیکردیم میره ولی پروترازاین حرفا بود

 امیر: خانوما میتونم بنشینم

 منو فاطی هیچ نگفتیم

 مریم:بله بفرمایید

 غره بهش رفتم با حرف مریم یه چشم 

 امیر هم خیلی راحت نشست 

 اخ مریم میکشمت دارم برات
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 مریم:خب امیر ازحسین محمد چخبر

.آخه بگو یه توچه ما میخایم ازاین خالص شیم اونوقت ازاون دوتا 

 میپرسی

 امیر:واال بی معرفتا تنهام گذاشتن

 فاطمه:اخی مردن

 با حرف فاطی چشام گردشد

 دگی امیر:نه رفتن  خارج  برای زن

 تینا:بسالمتی توچرا نرفتی

 امیر:برم چیکار خانوادم اینجان

 یکم دیگه حرف زدیم تا باالخره گورشو گم کرد

 اداشو دراوردم گفتم:برم چیکار خانوادم اینجان 

چلغوز بگو بخاطر دوست دخترت نمیتونی بری دیگه چرا چرت میگی  

 اخه

 فاطمه:حرص نخور خشک میشه ها 

 تینا:چی

 فاطمه:شیرت

 ا:خیلی بی ادبی  تین

 پاشین ببینم بریم خونه
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حساب کردم امدم بیرون   بچه هام پشتم امدن رفتم سمت ماشین 

 دروبازکردم نشستم 

 که گوشیم زنگ خورد

 تینا:بله

 _سالم تینا خانوم آریام 

 تینا:سالم آقا آریا بفرمایید

 آریا:کارتون داشتم میشه ببینمتون

 تینا:اتفاقی افتاده 

آریا:نگران نشین چیزی نشده درمورد یه موضوعی میخام باهاتون حرف 

 بزنم میشه ببینیم همو

 تینا:خیل خب کجا بیام

 آریا: پارک ساعی ساعت دو خوبه

 تینا:باشه پس میبینمتون خدانگهدار

 بچه ها رو رسوندم خونه حرکت کردم سمت پارک ساعی 

 ت رفتم توفکریعنی چیکارم داش

 بعد از چند دقیقه رسیدم سر قرار

 آریا رودیدم معلوم بود خیلی  استرس 

 داره
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 رفتم سمتش

 تینا:سالم اقاآریا  

 منو که دید هل شد

 _ س سالم خوبید تینا خانوم

 با تعجب گفتم:

 تینا:ممنون شما خوبید

 _ م ممنون

 تینا: اتفاقی افتاده

 مسئله مهم باهاتون حرف بزنم_ ببینید تینا خانوم من باید  درباره یه 

 تینا: بفرمایید در خدمتم 

 _ببینید تینا خانوم 

 چیزی که میخوام بگم گفتنش راحت نیست برام

 یعنی االن خیلی وقته با خودم دارم کلنجار میرم 

 امید وارم از حرفم ناراحت نشید 

 تینا:آقا اریا دارین منو میترسونینا خواهش میکنم حرفتونو بزنین

 سری تکون داد و گفت: 

 _ بینید تینا خانوم من من  به شما 
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 دستی به سرش زد گفت: عالقه دارم  

 یه لحظه حس کردم قبلم ایستاد این چی گفت 

 _ میدونم بد گفتم ولی  بخدا قصدبدی ندارم

 من واقعا به شما عالقه دارم

خاستم اگه موافق باشین یکم باهم رفت آمد داشته باشیم بعدبرسیم 

 تون برای امرخیرخدمت

 تینا:چیزه من باید فکر کنم 

 _تا هروقت بخواید فکر کنید

 تینا: من باید برم خداحافظتون

 اریا سر تکون داد  چیزی نگفت 

 با حالت شوک به طرف ماشین رفتم  داشتم فکرمیکردم 

 من االن باید چی میگفتم

 )اگه آرتا بفهمه  چی وای( 

 خدایا چی کار کنم

 شتم رو فرمونسوار شدم و سرموگذا

 خدایا چه جوابی بدم خودت کمک کن

 ماشینو روشن کردم حرکت کردم به سمت خونه
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 رسیدم

 ماشینو پارک کردم   

 رفتم داخل  نشستم رومبل

 انقد توفکربودم که اصن نمیفهمیدم دورورم چخبره

 فاطمه:تینا 

 وا مریم چرا جواب نمیده

 مریم:تینا کجایی سه ساعت داریم صدات میکنیم

 ا:اینجامتین

 فاطمه:چیشده  توکه داشتی میرفتی خوب بودی   چیشد االن

 تینا<زیرلب گفتم اون ازم خواستگاری کرد 

 مریم:کی

 تینا:آریا

 فاطی:نه دروغ نگو

تینا:دروغم کجا بود چی جوابشو بدم اگه آرتا بفهمه خون به پا میکنه به 

 خاطر قضیه امیر ندیدین چه دعوایی کرد

 فکراتوکن ببین خوشت میاد ازش یانهمریم:آبجی یکم  

 تینا:پسرخوبی هست اما نمیدونم چیکارکنم موندم چی درسته چی غلط  
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 بچه ها برم یکم بخابم فعال

 رفتم  تو اتاق درازکشیدم   

دروغ چرا خوشم میومد ازش ازاخالقش و قیافش ولی نمیدونم چی 

 درسته اگه آرتا بفهمه هردومونو میکشه

 اینجورشداخه یهو چیشد 

 هزارچی امدتوسرم  نمیدونستم چه کنم

)دوروز ازحرفی که آریا زده بود میگذره منم قشنگ فکرامو کرده بودم 

 منتظر بودم زنگ بزنه تا جوابمو بگم(

 فقط ازخدا میخام که درست تصمیم گرفته باشم و بعدا پشیمون نشم

 داشتم غذا درست میکردم که گوشیم زنگ خورد

 ترس گرفتمبا دیدن شماره اس

 دستم شروع کرد به لرزیدن

فاطی امد کنارم:آروم باش عزیزم نفس عمیق بکش حرفتو بزن مطئمنم 

 داری درست تصمییم میگیری  

 جواب بده االن قطع میشه ها

 دکمه رو زدم  

 تینا:الو

 آریا:سالم تیناخانوم
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 تینا:سالم آقا آریا 

 آریا:هنوز فکراتونو نکردین

 تینا :فکرمو کردم

 ب جوابتون چیهآریا:خ

 تینا:جوابم منفیه

 آریا با صدای ناراحت گفت:دیگه مزاحمتون نمیشم خداحافظتون

 فاطمه:چرا اینکارو کردی 

 تینا:فقط میخاستم بیینم ناراحت میشه یا نه 

 فاطمه:ازدست تو تینا خودت خراب کردی خودت درسش کن

 گوشیو برداشتم و شماره آریارو گرفتم

 با  شنیدن صداش ازخودم بدم امد مشخص بود که گریه کرده  

 آریا:بله

 تینا:آقا آریا من جوابم مثبته

 یه لحظه هیچ صدایی نیومد.

 تینا:آقا آریا صدامو دارین

 آریا:چی میگین شما که االن گفتین جوابتون منفیه

 تینا:دوست دارین منفی باشه 
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 آریا:نه یهو چرا نظرتون عوض شد 

بود تو این دوسه روز حسابی فکرکردم اگرم گفتم منفی  تینا:یهو ن

 میخاستم شوخی کنم

 آریا: وای راست میگین

 تینا:بلههههه

 آریا:هوراااا بچه ها باالخره بله رو گفت

 بعدشم تق قطع کردمنم مثل این دیوونه ها گوشیو نگاه میکردم

 فاطی زد زیرخنده

 تینا:وا این چرا همچین کرد

 خفاطمه:ذوق کرد بچه خ

 مبارکه آبجی خوشگله

 تینا:بنظرت کاردرستی کردم 

 فاطی و مریم همزمان گفتن:بله بهترین کارو کردی

 داشتم ازخوشحالی بال درمیاوردم

 نیم ساعت شده بودکه گوشیم زنگ خورد

 آریا بود

 چه عجب تازه یادمون کرده



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

410 

 جواب دادم.

 تینا:سالم

 آریا:وای سالم تروخدا ببخشین انقد ذوق داشتم نفهمیدم یهو چیشد 

 تینا:عیب نداره

 آریا:تینا خانوم میشه ازتون یه چیزی بخام

 تینا:بفرمایید

 آریا:میشه امشب بریم بیرون با بچه ها

 تینا:بزارین بهشون بگم خبرتون میکنم

 آریا:پس منتظرم کاری ندارین

 تینا:نه خدانگهدار

 ا کردم وگفتم:میاین  با آریا اینا بریم بیرونروبه بچه ه

 مریم:ما دوتا بیایم چه کنیم خب توبرو راحت بشینین حرفاتونوبزنین

 فاطمه:مریم راست میگه

تینا:دخترای خلم اگه تنها یی میخاستیم بریم به شما نمیگفتم که با  

 دوستاش میاد گفت به شماهم بگم باهم بریم االن فهمیدین

 وبه  بریم یه هوایی هم میخوریمفاطمه:آها خب خ

 گوشیمو برداشتم به آریا پیام دادم:آقا آریا کجا باید بیایم
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 منتظر شدم تا پیام بده ببینم چی میگه

 پیام امد برام بازش کردم

 آریا: بیاین  رستوران طالیی منتظرتونم   

 _ منم به بچه ها گفتم سریع حاظر شن 

 استرس داشتم  نمیدونستم باید چه

 نمکار ک

یه  مانتوی خوشگل گلبهی با شوال لی آبی پوشیدم شال مشکیم هم سر  

 کردم

دوستای خلم  حاظر بودن   من انقد استرس داشتم کارم طول کشیده بودو 

 منتظر من بودن 

 وقتی رسیدیم 

آریا رودیدم که با پاهاش به   زمین تندتند ضربه میزد معلوم  بود استرس  

 داره

 ق چقدر استرس دارنمریم :اوه اوه  آقای عاش

 تینا برو خوش بگذره

 فااطی بلند خندید

 منم. خندم گرفته بود عجب  خل وچالیی بودنا

 آریا با دیدن من اومد
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 طرفمون

 مریم فاطی همزمان گفتن:خوش بگذره ما میریم بخوریم  بای بای 

هرچی بهشون اشاره کردم نرن منو تنهانذارن انگارنه انگار مثل اینکه  

 کورن

 خندیدم روبه روآریا  گفتم: میبینین فقط به فکر شکمشونن

 آریا هم خندید گفت:میاین یکم قدم بزنیم بعد بریم پیششون 

 تینا:بله خیلی خوبه

 آریا:راستی یه چی بگم بخندیم تا من نگم غذارو نمیارن

 تینا:وای خخ راست میگین

 آریا:بله چون قبلش هماهنگ کردم پس نمیتونن تنهایی بخورن

 ینا:آخیش  خداروشکر ت

 آریا:میشه رسمی حرف نزنیم راحت باشیم

 تینا:آره اتفاقا برای خودمم خیلی سخته

 میتونم یه سوال کنم

 آریا:آره بپرس

 تینا:چیشد یهو فکرکردی  ازم خوشت میاد

آریا:ببین تینا اون روز که که ماموریت داشتیم یادته با غرغرکردنت با 

میدیدمت بیشتر خودتو تو دلم جا میکردی پیشتر  حرفات دلم لرزید هروقت 
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عاشقت میشدم عاشق غرغرکردنت حرص خوردنات اون روز ماشینتو 

درس کردم  باورت نمیشه همش حواسم پیش توبود نمیدونستم دارم 

 چیکارمیکنم

همیشه کنارت بودم هیچ وقت تنهات نذاشتم شبا جلو درخونتون 

یرفتی دنبالت بودم نمیتونستم  وایمیسادم تا بیای بیرون روزا هرجا م

 بدون تو باشم  چیکارکردی بادلم  ها  

 وقتی میبینمت  قلبم تندمیزنه 

 باورت میشه چندوقته سرکارنمیرم همه ازدستم شاکین

 همش مقصرتویی

 تینا: یعنی اونی که دنبالم بود همیشه توبودی

 آریا:آره من بودم یه مرد عاشق که نمیتونست بدون عشقش باشه  

 تینا<ازخجالت لپام گل انداخت سرمو انداختم پایین نمیدونستم چی بگم ...

 آریا:خجالت کشیدنت هم قشنگه 

 خندیدم  چیزی نگفتم.  فقط خجالت کشیدم

 راستش خوشم میومد ازش   

باعشق داشته    من تورو دوست دارم میخوام باهم یه زندگی  آریا:تینا

 باشیم والبته تااخرش با عشق 

 منو  توباهم  خوشبخت میشیم اره     تینا:
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 آریا: معلومه اره نفسم بیا بریم پیش بقیه عزیزم

 تینا: بریم

 رفتیم داخل رستوران پیش بچه ها

آریا ازوقتی گفت رسمی حرف نزنیم خیلی راحت باهام حرف میزد ) مثل  

 اینکه انگار چندساله دوستیم ( 

 آرتا:

 ال آتوسا هم رو به بهبودی بودمامان اومده بود بیمارستان و ح   

 بمیرم برای خواهرم که بازم  قلبش  دردگرفته بود

    

 آتوسا:داداشی 

 بهش کردم  و گفتم:جونم  با شنیدن صدای آتوسا نگاهی 

 آتوسا:داداشی من میخوام برم خونه

 آرتا: میری عزیزم فقط یکم دیگه صبرکن

 آتوسا: داداشی 

 آرتا:جانم

 ت بدهکارمبه  آتوسا:یه معذرت خواهی

 آرتا: برای چی 
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 آتوسا:این که نگفتم مریضم

 آرتا: اره آتوسا اشتباه کردی نگفتی اگه چیزیت میشد چی 

 آتوسا:اما االن که دیگه خوبم

 منم دنبالت میومدم    اگه خدایی نکرده میرفتی  آرتا: خداروشکر ولی

 تینا که  بود   خدا نکنه  آتوسا:نگو داداشی 

وست دارم به دوتاتون احتیاج دارم عزیزم دیگه هردوتون و  د آرتا: من

 ناراحت نباش

 آتوسا:سری تکون داد و چیزی نگفت

 تینا:

 روز زندگیم شده بود  خیلی بهم داشت خوش میگذشت یعنی بهترین

 آریا هواموداشت

 انگار داشت یه خبرایی میشد  فاطی ،مریم خیلی مشکوک میزدن

 من فهمیدم قضیه چیه

 )حاال بماند(

 غذا روآوردن

 آریا سنگ  تموم گذاشته بود

 کباب ،پیتزا،ماهی،جوجه 
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انواع ساالد و زیتون ماست و نوشابه همچی رومیزبود یعنی مونده بودم 

 اخه چجور ایناروبخوریم

 تینا:چخبره این همه

 آریا:تازه میخاستم بگم اگه کم بود بگین تا بگم بیارن

 فاطمه:فکرکردین گودزیالیم 

 مریم شروع کرد نصحیت کردن همیشه عادتش بود

مریم:اسراف نکنین اگر اینکارو بکنین خدا شمارو دوست ندارد و همه 

 شمارو میبرد جهنم و .. 

 تا میخاست ادامه بده گفتم:وای مریم بسه بازشروع کردی 

حرف   همه ازلحن حرف زدن مریم خندشون گرفته بود اخه خیلی باحال

 میزد

غذا مونو که  خوردیم  ازهرغذایی یه عالمه اضافه مونده بود که آریا 

 زحمت کشید  رفت  ظرف گرفت تا بریزیم ببریم خونه اخه حیفه 

 به قول مریم اسراف نکنین خخخ

بنده خدا آریا رفت حساب کرد  آرتین و سهیل   خاستن حساب کنن آریا 

 نذاشت 

امروز مهمون منین به خاطر اینکه ازحرفش  خیلی خوشم امد  گفت :

 عشقم بهم جواب مثبت داد 

 بازهمه  شروع کردن تبریک گفتن
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 و من ازخجالت سرخ شدم 

 رفتیم بیرون که آریا گفت:بچه ها پایه این بریم بستنی بزنیم تورگ

من خیلی  ناراحت شده بودم اخه خیلی توخرج افتادبازم داشت خرج  

 میکرد اونم بخاطر من  هی بمیرم  

اخمم رفت توهم که آریا منو کشید کنار گفت:چیزی شده تینا جان حرف 

 بدی زدم

 تینا:چرا اینقدر خودتو میندازی توخرج

 آریا:بخاطر این ناراحتی بابا فداسرت  

 امروز میخام بهت خوش بگذره دیگه به این چیزا فکر نکن  

 چون دفعه دیگه نوبت اوناست 

 خندم گرفت چه زرنگیه این پسر 

 تینا:آخه

 آریا:آخه   نداریم

تینا من بخاطر تو میدونی چیا کشیدم حاال جواب مثبت شنیدم بنظرت اخم 

 کنم یه جا بشینم چه انتظاری داری   

 تینا:نگفتم یه جا بشین اخم کن  فقط 

 آریا: فقط و اخه این حرفا نداریم بدو بریم

 خندیدم گفتم:بریم 
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 سوارماشین شدیم  

 اینا جلو میرفتن ماهم پشتشون وحرکت کردم  آریا

 توفکر فرورفتم ازاین میترسیدم اگه آرتا بفهمه هردومونو میکشه 

ازفکرامدم بیرون نمیخاستم امروزمو خراب کنم تا اینجاش بهم خوش 

گذشته بود  نمیخام بخاطر یه فکرو چیزای بیخود اعصابمو خراب کنم به 

 خودم و بقیه امروز و زهرمارکنم

 دیمرسیدیم پیاده ش

 این بستنی فروشیه 

 بهترین بستنی و داشت بیشتروقت میومدم اینجا 

 رفتیم تو جاش خیلی قشنگ بود 

 یه قسمتش صندلی چیده شده بود

 و یه قسمت دیگشم مبالی شیکی داشت بیشتر برای تولداینا بود

 آریا ماروبردسمت اون مبال اونجا نشستیم

 مثل اینکه صاحبش دوست آریا بود

 در همجا آشنا داره  خخخخ ولی خیلی خوبه  هااخ این پسر چق

 آریا:بچه ها چی میخورین
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 فاطی و مریم بستنی شکالتی سفارش دادن

 آرتین: بستنی سنتی 

 سهیل:بستنی موزی 

 من و آریا هم بستنی توت فرنگی سفارش دادیم

صدای گوشیم بلندشد کیفمو بازکردم گوشیم معلوم نبود کجاست داشتم زیر  

رو میکردم کیفمو که صدای گوشیم قطع شدتا باالخره پیداش کردم که 

دوباره گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره آرتا یه لحظه احساس کردم قلبم 

 وایساد 

 فاطمه:چرا رنگت پریده آرتاعه اره 

 تینا:آره چی بگم بهش

 همه  داشتن به ما سه تا نگاه میکردن که ببینن چی میگیم

 مریم:بگو خونه یکی ازبچه هایم

 تینا:شرمیشه میدونم

 گوشیم داشت خودشو میکشت

 به بچه ها گفتم ساکت باشن هیچی نگن که یه وقت شرنشه

 جواب دادم گفتم:جانم

 م هست کجایی نگرانم کردی چرا جواب نمیدیآرتا:معلو

 تینا:ببخشید ندیدم
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 آرتا:کجایی

 تینا: با من من گفتم خونه یکی ازدوستام

)سرمو بلندکردم که دیدم فاطی یواش میگه نفس عمیق بکش آروم باش  

 شک نکنه  فداش بشم 

 همیشه حواسش به همه چی هست( 

 آرتا:چی کدوم دوستت براچی به من نگفتی 

تودوستای منو میشناسی بعدشم یادم نبود واسه این رفتم که  تینا:مگه

دوستم زنگ زد گفت مامان و بابام رفتن تهران من تنهام میترسم بیاین 

 اینجا دورهم باشیم همین.

 آرتا معلوم بود که  باورنکرده.

 آرتا:باشه مواظب باشین خداحافظ

 بعدش قطع کرد

 تینا:فکرکنم باورنکرد

 آریا:چیشده کی بود 

 ینا:آرتا بود ت

 آریا:خب نترس من بهش میگم

 با تندی گفتم:نه نه نگیا خون به پا میکنه من نمیخام فعال بفهمه

 آریا:باشه آروم باش
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 بستنیاتون آب شد بخورین

 سرمو انداختم پایین و بستنیمو خوردم

آریا که رفت حساب کنه دوستش نمیزاشت ولی آریا باالخره موفق 

 شدحساب کرد و امد

 رفتیم بیرون 

آریا رو کردبهم گفت:بهت زنگ میزنم مواظب باشینا میخاین باهاتون 

 بیایم

تینا: باشه نه بابا بیکارین این همه راه بیاین بعد برگردین  خودمون 

 میریم 

خداحافظی کردیم  و سوارماشین شدیم حرکت کردم که یهو یادیه چیزی 

 افتادم زدم روپیشونیم

 یکنیفاطمه:چیشد چرا اینجورم

تینا:بچه ها من آرتارو میشناسم میدونم اگه یه چیزی وباورنکنه تا ته 

 توشو درنیاره راحت نمیشه االنم میترسم جلوخونه باشه چیکارکنیم

 مریم:من  ازشانس خوبمون کلید ویالمونو همرام دارم میخاین بریم اونجا

 تینا:وای دمت گرم 

 که به خیرگذشت راه افتادم به سمت خونه مری اینا  خداروشکر 

 )ولی همیشه اونجور که میخای پیش نمیره (
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 رسیدیم خونه مریم اینا ماشینو پارک کردم رفتیم تو

 وای خدای من 

خونه کثیف بود پوف ای خدا خسته بودیما امدیم بگیریم با خیال راحت 

 بخابیم حاال کی حال داره اینجا رو تمیز کنه

 اینجا رو تمیزکنمتینا:بچه ها من اصن حالشو ندارم 

فاطمه:تنبل نشو تینا ماهم خسته ایم ولی نمیشه اینطوری خوابید که 

 پاشین باکمک هم تمومش کنیم بگیریم بخابیم

 مریم بهمون لباس کهنه  برای کار بود داد پوشیدیم

 هرکدوم ازیه جا شروع کردیم 

من رفتم تو آشپز خونه  شروع کردم دستمال کشیدن و اون دوتا دیوونه 

 هم یکیشون رفت سراغ حال  ومریم هم رفت تواتاق خواب

خالصه دیگه  مردیم ساعت و نگاه کردم پنج صبح بود چشام دیگه وا  

 نمیشد ازخستگی هرسه تامون افتادیم 

 یک دقیقه هم نشد خوابم برد

 داشتم خواب میدیدم

 تینا:آرتا نزن اشتباه کردم ببخشید

 نههههههه آرتااا

 پریدم جیغ کشیدم یهو ازخواب
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 مریم:چیشده

 فاطی:مریم یه لیوان آب بیار   چیزی نیست خواب دیده

 تینا جان خواهری خوبی

... با صدای ترسیده  گفتم:خواب دیدم آرتا فهمیده داشت میکشت منو   

هرچی میگفتم نکن گوش نمیکرد معذرت خواهی میکردم نمیشنید 

 کارخودشو میکرد خیلی ترسناک شده بود

فاطمه:نترس قربونت برم غلط میکنه اینکارو کنه خواب بود بیا این آب و 

 بخور بعد بریم یه چیزی بخوریم بریم خونه 

 ..تینا<هنوز توفکرخوابی که دیدم بودم

 )نمیدونستم قراره یه چی پیش بیاد وزندگیمو عوض کنه(

 رفتم پایین این دوتا رفیق گلم

 منو بیدارنکرده بودن

 ختصری به نام املت خخ درست کردنخودشون یه چیز م

 نشستیم خوردیم که حسابی هم چسبید

 هرکدومون یه وری رفتیم برای اینکه آماده شیم 

 حاظرشدم همون لباسای دیشبو پوشیدم چون اینجا لباس نداشتم 

رفتم سمت ماشین درشو بازکردم نشستم تا بچه ها بیان صورتم بی روح  

 ورتم بزنم ازاین میتی درام بود هیچی همرام  نبود که یکم به ص
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 بچه ها امدن نشستن و حرکت کردم

 که صدای پیامک گوشیم امد بازش کردم دیدم آریاس

آریا:سالم خوبی ببین امروز میای بریم بیرون  البته باید بیاییی نیم ساعت 

 دیگه میام دنبالت فعال

 براش نوشتم :سالم باشه منتظرم فعال

نمیپرسه   اگه کارداری بزاربعدا میگه  اخ ازاین پروییش هنگ کردم دیگه

 باید بیای عجبا زیرلب برخودم داشتم غرغرمیکردم

 که مریم گفت:تینا زیرلب به چی غرمیزنی

 با حرص گفتم:اخه این آریا خیلی پروعه

 مریم:چرا

 پیام آریا روبهشون نشون دادم

 که خندیدن

 فاطی:دیگه شروع شد این رفتنا وای 

 وحیاط قفلش کردم رسیدیم ماشینو گذاشتم ت

 رفتم تواتاقم

مانتو مشکیمو پوشیدم که آستینای گشادی داشت خطای سفیدی هم  

 روشون خورده بود

 شلوارلیمو پام کردم پایینشو تا زدم
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 شال مشکیمو سرکردم موهامو ازپشت ریختم بیرون

 یه آرایش معمولی کردم

 اخرسر پشیمون شدم یه رژ قرمز برداشتم محکم کشیدم رولبم  

لبم قشنگ خودشو نشون میداد نمیدونم چرا دوست داشتم ببینم  که چی  

 میگه آیا براش مهمه یا نه

 آریا تک زنگ زد که یعنی رسیده 

 رفتم پایین ازبچه ها خداحافظی کردم که بازم چرت و پرت گفتن

فاطمه:داری میری مواظب باشا همینجوری برگردا  ما صحیح و سالم  

 میخایمتا

 دب نبودی حاال مریمو بگو یه چیزی تو دیگه چراتینا:تو که بی ا

 مریم:بی ادب خودتی راستی حواست به رژت باشه

 تینا:آخ چقد بیشعورین شما دوتا من رفتم خداحافظ

دراخرصداشونو شنیدم که داشتن صلوات میفرستادن ومثال فوت میکردن 

 برامن

 ازدست این دوتا

 رفتم نشستم توماشین دروبستم

 تینا:سالم خوبی

 آریا:سالم 
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 تا چششمش بهم خورد اخم کرد

 هیچی نگفت و راه افتاد

 تینا:چیزی شده چرا اخم کردی

 آریا:با این قیافه نمیزارم پیاده شی حاال گفته باشم

 تینا:قیافم مگه چشه

 آریا: چش نیست   اون ازرژت اون ازموهات مانتوتم که کوتاهه 

 تینا:االن مده همه اینجورمیرن بیرون

ه به من ربطی نداره نمیزارم ازماشین بیای پایین مگر اینکه آریا:مدباش

 درستش کنی 

 تینا:بابا وقتی یه  مرد کنارمه کجاش مشکل داره تنها نیستم که

آریا:خانوم االن تواین دورزمونه نگاه نمیکنن مردهست یا نیست اگه 

 چیزی بشه من نمیتونم وایسم نگاه کنم میدونی که چی میشه

 کردم غرزدنتینا<زیرلب شروع 

امدیم بیرون خوش باشیما داره کوفتمون میکنه اخه بگو تینا مرض داری 

 پاشی با این بوزینه بیای بیرون

آریا:بجای غرغرکردن  حرف این بوزینه رو گوش کن رژتو کمرنگ کن 

 موهاتو بده تو تا بریم بگردیم بدو

 تینا<ای وای شنید
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 دستمال برداشتم الکی میزدم رولبم 

 کم کردی کمترش کن بدو آریا:مثال

 رژمو یکم پاک کردم موهاممم ازپشت اوردم جلوم ریختم خخخ

 پیاده شدیم رفتیم سمت سفرخانه

 تعجب کرده بودم مگه آریا قلیون میکشید

 رفتیم نشستیم رویکی ازاون تختا

 که یه مرده اومد سمتمون گفت:چه طعمی بیارم

 آریا نگام کرد گفت:توچی دوست داری 

 تینا:هرچی خودت دوست داری 

<داشتم فکرمیکردم عجب اشتباهی کردم ای کاش میگفتم سیب یخ بیاره 

 هوس کرده بودم

 نمیدونم چی سفارش داده بوداخه اون موقع توفکربودم اه حیف 

 مرده قلیونو اورد

 پرسیدم : آریا طعمش چیه

 اریا: سیب یخ

 ذوق کردم خیلی

 سیب یخ هوس کردم_تینا:مرسی آریا ازکجا میدونستی که 
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 آریا: دیگه دیگه 

 قلیون کشیدیم خیلی چسبید

 دمش گرم عجب قلیونی بودا

 خیلی خوش گذشت 

کلی غذا و تنقالت آریا به خوردم داد هرچی میگفتم بسه میگفت نه باید 

 بخوری دیگه ترکیده بودم

 شم خیلی خوش حال بودمآریا عالی بود و من از این که کنار

 آرتا میافتم اعصابم بهم میریزهولی وقتی یاده 

 یادم باشه حال آتوسا روبپرسم  

 با صدای آریا به خودم اومدم 

 _ تینا میخوای بریم شهر بازی  

 با خوشحالی گفتم : 

 آره 

 آریا:پس بزن  بریم 

 بلند شدیم و  رفتیم سوار ماشین شدیم 

 و پیش به سوی.  شهر بازی  

 برد داشتم نگاش میکردم قیافش عالی بود و  دل هر دختری رو می
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 خوش حال بودم آریا منو دوست داره 

 آریا: چیه خانومی تو فکری  

 تینا :نه بابا 

 خندید و چیزی نگفت

آریا: تینا من برم یه پولیه برا ی دوستم کارت به کارت کنم و بیام تو 

 بشین همین جا 

 تینا: باشه برو

 ت دره داشبردو باز کردم آریا که رف

 چیز خاصی نبود فقط یه عطر که نصفه بود و خیلی هم خوش بود

 یادم باشه ازش بپرسم اسمشو 

 درشو بستم 

و به جلو خیره شدم به مردمی که دررفت وامد بودن نگاه میکردم بعضیا 

 میخندیدن خوش بودن بعضیا دعوا میکردن

 کرد به شهری که منو آورد  این  جا وزندگیو عوض 

 مامان بابا و تیام منو چه زود فراموش کردن

خیلی میخواستم فضولی کنم و ببینم چه خبره اما نمیخواستم غرورمو 

 بشکنم 

 تیام
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 برادری که هیچ وقت نفهمید به اندازه جونم دوستش دارم

 رمز  گوشیموزدم و رفتم توگالری نگاهی انداختم به عکس تیام 

 اشکام سرازیرشد  

 که آریا اومد

 ا دیدن اشکام با نارحتی و ترس گفت:ب

 چیی شده کسی چیزی گفته

 عکس تیامو بهش نشون دادم

 آریا: برادرته؟

 تینا:بود دیگه نیست تو این چند وقت حتی زنگم نزد بگه مردی یا زنده 

 آریا: بهش فکر نکن عزیزم اشکاتم پاک کن

 تینا:چشم   

 آریا  خندید و گفت:آفرین 

 میخاستم راجب خانوادش  بپرسم ازش باالخره من باید بدونم دیگه

 تینا: آریا 

 _ جانم  

 تینا: از خانوادت میشه بگی برام

 _ خب من. تک پسر خانوادم
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 سالشه اسمشم آینازه   15یه خواهر دارم که 

 مامانم خانه دار و بابامم سرهنگ بازنشسته 

 زنده باشنتینا: آخی 

 آریا: ممنون عزیزم و اینکه یه زن هم دارم که

 تینا:<تا گفت زن اشکم دراومد میخاستم بتوپم بهش

 که گفت:که اسمش تیناعه

 باتموم شدن حرفش یه لبخندامد رولبم

 بارسیدن به شهر بازی دیگه حرفی نزدیم

 اززبان  آریا:

 خوش حال بودم ازاین که تینا کنارمه 

 فقط نگاش میکردم این دختر  اخه چرا اینقدر برام عزیزه  خندیدتینا که می

با صداش سرموبرگردوندم سمتش:  آریا من میرم بستنی بخرم مهمون  

 من و دورشد

 حتی نذاشت من حرف بزنم ازدست این دختر

 گوشیم زنگ خورد از خونه بود حتما آینازه اخه عادت داره

 آریا: بله

 _ الو آریا 
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 صدای مامان بود

 جانم مامانآریا:

 _ کجایی مادر نگرانت شدم

 آریا: میام. فدات شم نگران نباش

 _ باشه مادر زودبیا مواظب باش

 آریا :چشم :بابا و آیناز کجان

 _بابات خوابیده آینازم تو اتاقش

 آریا: باشه مامان جان کاری نداری

 _نه مادر خداحافظ

 تینا اومد با دوتا ظرف پربستنی 

 حرف بزنم خب من میخریدم دیگهآریا:چرا نذاشتی من 

 تینا:حاالهم چیزی نشده که پولشو ازت میگیرم

 آریا<زدم زیرخنده ای دختر شیطون

 کنار هم بستنی خوردیم

 و یه عالمه وسیله سوارشدیم  

مگه این دختر میذاشت هرچی میگم توسوارشو من نمیام با این هیکل 

قهرندارم سوارشدم  بیام ازاینجورچیزا سوارشم اخرقهرکرد منم که تحمل 

 ازدست این دختر
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 بعد کلی خوشی تینا رو رسوندم وبه سمت خونه حرکت کردم

 آیناز تو حال دیدم رفتم پیشش

 _ سالم داداش

 نگاش کردم  خیلی دوسش داشتم دختر آرومی بود فقط درس میخوند 

 آریا:سالم خواهر مهربون خودم خوبی

 آیناز: خوبم داداشی کجا بودی 

 ار داشتمآریا: بیرون ک

 آیناز: آها 

 آریا:مامان اینا کجان

 آیناز: مامان رفت پشت بوم کار داشت بابام خابه

 آریا:باشه به مامان بگو من امدم میرم اتاقم فعال

لباسامو عوض کرد وروتخت درازکشیدم گوشیمو برداشتم رفتم تو گالری  

 و به عکس تینا نگاه کردم 

 دیماین عکسو موقعی گرفتم که توماموریت بو

اون موقع فقط دوست داشتم اذیتش کنم حتی کسی اذیتش میکرد خوشحال 

میشدم ولی حاال دوست نداشتم یه خاربره توپاش اگه یکی چیزی بهش  

 بگه میکشمش 
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مطئمن بودم اگه به مامان اینا بگم خوشحال میشن و تازه خوششون میاد  

 ازتینا همونجور که من خوشم امده و به دلم نشسته

 تلوزیون میدیدم که گوشیم زنگ خوردداشتم 

 گوشیمو ازرومیز برداشتم دیدم آرتاس

 جواب دادم گفتم:جانم

 آرتا:سالم خواهرگلم

 تینا:سالم داداش خلم

 آرتا:ازدست تو زلزله عزیزم میتونی بیای اینجا

 تینا:چیزی شده اتفاقی افتاده 

مامان رفت آرتا:وای چرا  اینقدرتند میری مگه باید چیزی بشه فقط  

 تهران آتوسا هم که بیمارستانه تنهایم گفتم بیای اینجا همین

تینا:مامان رفته تهران اونوقت من نباید بدونم بعد چرا بدون خداحافظی 

 رفت واقعا که

آرتا:ناراحت نشو مامان تقصیری نداشت اون که نرفت خونه داییش فوت 

و آتوسا بود من کرد رفت حتی نذاشت باهاش بریم  داشت میرفت نگران ت

که حسودیم شده بود اون  نمیخاست بره تهران وایساده بود چندروزی 

پیش توبمونه وحال آتوسا هم خوب بشه بعد بره  تهران که اینجورشد 

 حاالم ناراحت نشو گفت برمیگرده میاد پیشت بعدمیره خونه

 تینا:باشه من االن میام بای
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 بعدش گوشیو قطع کردم

 ردم  به حاظر شدنرفتم تو اتاق شروع ک

مانتو کوتاه قرمزمو پوشیدم شلوارلیمو پام کردم شال قرمز و سرم کردم  

 رفتم جلو آیینه یه آرایش مالیم کردم

 وقتی خودمو توآیینه دیدم و مطئمن شدم که همچی خوبه رفتم پایین

 تینا:بچه ها من دارم میرم خونه پیش آرتا اینا خداحافظ

 فاطمه:تینا

 گفتم:جانم کجا رو باید امضا کنم تینا:برگشتم سمتش

فاطمه:کوفت انگار بازیگری چیزیه چقدرتوخودشیفته ای اخه خاستم بگم  

 مواظب خودت باش زودبیا

 تینا:باشه

 <رفتم سمت مریم دستاشو سفت گرفتم و تو چشاش نگاه کردم

 مریم:وا تینا حالت خوبه چرا دستمو سفت گرفتی دستم شکست دختره خل

 د بگه ول کنم یا نکنمتینا: فاطمه بای

 فاطمه ول کنم دستشو

 فاطمه با تعجب گفت:آره

 تینا:اخه ولش کنم که علفارو میخوره

 مریم با دادگفت:خیلی بیشعوری االغ
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 زدم زیرخنده گفتم:خودتی بای بای 

 بعدشم  فرارکردم اخه اگه میموندم حتمی میکشتن منو

خونه زنگ درو سوارماشین شدم گازدادم پنج دقیقه نشد رسیدم جلودر  

 زدم

 که دربازشد

 تینا<اخه بگو پسره خل بپرس کیه بعددربازوکن

 رفتم تو آرتاوسط حال وایساده بود

 تینا:سالم آرتای خلم بابا کجاست

 آرتا:بابا بیرونه تینا دستم به دامنت

 تینا:من کجا دامن پوشیدم اخه

 آرتا:وای دستم به شلوارت

 داری بی ادب چقدر بیشعوری توتینا:اخه تو چیکار به شلوارم 

آرتا:وای تینا دوستمو زنش دارن میان اینجا تروخدا کمک کن اگه نکنی  

 آبرمون میره ها

 تینا:آبرو چیه کی داده کی گرفته

 آرتا: اه  توام همش مسخره بازی درار 

 اه

 تینا<خخ اعصابشو خوردکردم اخ تینا مگه کرم داری  
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 روگشتم چیزی نداشتیمرفتم توآشپزخونه  همجا 

 فقط توکابینتا 

 یه سری قوطی بود که با ماژیک روشون نوشته شده بود

 نخورید ؛ مایع ظرفشویی 

 نخورید ؛ سِم گلدون

 نخورید ؛ جرمگیر توالت

 با صدای بلند آرتارو صداکردم

 آرتا:چخبرته 

 تینا:منو مسخره کردی هیچی نداریم که  بعد اونوقت من چیکارکنم

 زن مامان بهت میگه چه کنی آرتا:زنگ ب

 ..دیگه داشتم عصبی میشدم 

 گوشیو برداشتم شماره مامانو گرفتم

 گفتم:سالم  

 مامان:سالم مادر خوبی

 تینا:مگه این پسرت میزاره خوب باشم  

 دوست آرتا و زنش دارن میان اینجا هیچی نداریم چیکارکنم

 مامان:مادر درکابینتو بازکن
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 توش آجیلهاونیکه عالمت مرگ داره 

 اونیکه نوشته مرگ موش ، توش گزه

 اونیکه نوشته صابون ، توش شکالت!

من رفته بودم تو شک مامان دید صدام درنمیاد گفت:مادر چیکارکنم 

 ازدست آتوسا مجبورم  دیگه

 یهو ازشوک درامدم زدم زیرخنده گفتم:بابا دمت گرم

ه دارم با  مامان هم خندش گرفته بود گفت:دخترم من برم مراسمه زشت

 تلفن حرف میزنم  کاری نداری مادر

 تینا:نه خداحافظ

 هنوز داشتم میخندیدم  وای خدا ازدست این مامان 

چندتالیوان برداشتم  گذاشتم روسینی  تا امدن چایی بریزم یه ظرف  

 شکالت خوری برداشتم یکم توش گز و شکالت ریختم

م کرده بود با شنیدن صدای زنگ در آرتا هول کرد دست و پاش و گ 

 نمیدونست چیکارکنه  داداشم دیوونه بودا

 من رفتم دروبازکردم

 روبه آرتا گفتم:مگه داره برات خواستگار میاد انقد هول کردی  

 آرتا:اخه
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تا امد حرف بزنه  یه آقا همسن آرتا یه خانوم هم تقریبا همسن خودم  که  

 خیلی بانمک بود امدن داخل

 دیم به دختره دست دادم و روبوسی کر

 _سالم من الهام هستم خوشبختم

 تینا:سالم عزیزم من تینام منم همینطور

 با پسره هم سالم احوال پرسی کردم  

 تینا:بفرمایید داخل

 نشستن رومبل منم رفتم توآشپزخونه

 صدای  الهام ازحال میومد

 گفت:بیاتروخدا پیشمون بشین تیناجون زحمت نکش

 :االن میام عزیزم چه زحمتیتینا<با صدای بلند طوری که بشنوه گفتم

 چهارتا چایی ریختم با شکالت رفتم توپذیرایی

 اول به اون آقا که اسمش واز زبون آرتا شنیدم که پوریاعه تعارف کردم

 پوریا:مرسی آبجی 

 تینا:خواهش میکنم

 جلوی الهام گرفتم که اونم تشکر کرد 

 سینی و گذاشتم رومیز ونشستم رومبل
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 ازدواج کردی تا گفتی با زنت میای اینجا تعجب کردمآرتا:چرا بهم نگفتی 

 پوریا:راستش بهت نگفتم چون هنوز زنم نشده بود

 آرتا:یعنی چی من که گیج شدم

 پوریا:یعنی  اینکه من و الهام تازه

چندروزه صیغه کردیم همین چندروز پیش رفتم خواستگاری بعدانشاهلل  

 عقدکنیم دیگه زنم میشه البته االنم هستا

تینا<این دختره بانمک بودولی همش نیشش بازبود با هرحرفی هرهر  ...

 میخندید دلم میخاست بهش بگم

 )بابا فهمیدم دندوناتو مسواک زدی( 

یه یه ساعتی  اینا داشتن حرف میزدن من که دیگه پوکیده بودم ازبس یه 

 جا نشستم زل زده بودم بهشون چشام دردگرفته بود

 رن اخیش پوری و الی خخخ بلندشدن که ب

 تینا:بمونین شام یه چی درس میکنم دورهم میخوریم

 پوریا:مرسی ابجی ببخشید مزاحم شدیم با اجازه... آرتا داداش خداحافظ

 تینا:مراحمین بسالمت

 الهام:خوشحال شدم که دیدمت تینا جون خداحافظ

 تینا:منم عزیزم بسالمت
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ه دختره پرو تا رفتن یه نفس راحت کشیدم زیرلب داشتم غرغرمیکردم. ا

 همش نیشش بازبود  میخاد بگه منم دندون دارم خجالت نمیکشه  

 آرتا:خخخ غر نزن ابجی

 آرتا:میوه بیارم میخوری

 تینا:آره دستت دردنکنه

 آرتا با ظرف پرمیوه خیار،موز،سیب همچی بود

 )اینم بگم که بابا رفته بود اینارو خریده بود(

گفتم:ااا مزه آدامس موزی میده یه موز برداشتم داشتم میخوردم که یهو 

 که

 آرتا:خخخ ابجی خل من

 تینا:آرتا من برم خونه

 آرتا:کجا مثال من گفتم بیا اینجا تنهانباشیم

تینا:اخه پچه ها تنهان تازه من حوصلم سرمیره اونا دخترن سرکارشون  

میزارم چمیدونم هزارکار میکنیم حوصلم سرنمیره بعدشم غذا درست  

 بری خونه بیا بگیرازممیکنم هرروزمیخای 

 آرتا:باشه آبجی جان مواظب باشا بسالمت

 سوارماشین شدم  ترافیک بوددچه

 ترافیکی تا راه بازشد راه افتادم  
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 ورسیدم

 با گوشیم زنگ زدم به فاطی 

 فاطی:جانم

 تینا:بیاین پایین بریم بیرون

 فاطی:کی امدی 

 تینا:االن رسیدم بدوبای

 تشریف آوردن خوشگالرو ندزدن صلوات..چنددقیقه ای طول کشید تا 

نشستن توماشین گفتم:بچه ها پایه این امروز یکم اسگل کنیم یزره کرم 

 بریزیم

 فاطی:چهارپایه ام

 مریم:منم پایه ام شدید بزن بریم

 رسیدیم پارک ماشینو پارک کردم رفتیم داخل پارک 

میدن یکم  گفتم:بچه ها اون پسره رو ببینین پیش دختره نشسته دل و قلوه

 اذیتش کنیم هستین

 فاطی و مریم هردو همزمان گفتن:هستیم

 داشتم میرفتم سمتشون که شنیدم دختره به پسره گفت:امیر دوستم داری

 فهمیدم اسم پسره امیره ایول 
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رفتم پیششون  با جیغ گفتم: امیر خجالتم خوب چیزیه  شماره میدی  

 اونوقت بایکی دیگه میشینی  

 پسره:اشتباه گرفتی خانوم

 یه کاغذالکی ازکیفم  دراوردم انداختم جلوش

 بیا این شمارت خاک برسرت

 دخترخانوم همین جوری که منو سرکارگذاشت توروهم سرکار میزاره

 دختره با گریه بلندشد زد زیرگوش پسره گفت:خیلی بیشعوری  عوضی 

وتا دیگه قرض  بعدشم رفت منم دیدم وضعیت خیلی قرمزه دوتا پاداشتم د

 گرفتم دویدم سمت ماشین بچه هام دنبالم

 سریع سوارماشین شدم گازشو گرفتم ده برو که رفتیم

 ازآیینه جلو ماشین دیدم پسره داشت میدوید دنبالمون خخخ

 با بچه ها زدیم زیرخنده وای خیلی حال داد

 ماشینو نگه داشتم ازماشین پیاده شدیم دروقفل کردم

 میگفتن پارک ولی هیچی نداشت فقط چمن داشتبه اینجا 

 اینجا کیف میداد برای پیاده روی 

 همینجور داشتیم پیاده میرفتیم که دیدم یه پسره داره میره 

 بهتره یکم کرم بریزم گفتم:آقا ساعت چنده

 پسره:ساعتشو نگاه کرد گفت پنج
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 تینا<منم ساعتمو نگاه کردم گفتم عه ساعتتون عقبه که

 ردشدیم بعداز کنارش

 شنیدم که گفت:دیوونه

 تینا:برگشتم سمتش گفتم :خودتی چلغوز

تینا<فاطی اینا میترسیدن دعوا راه بندازم دستمو گرفته بودن  بزور 

 داشتن منو میبردن

 یعنی دستم داشت میشکست

یکم دورشدیم منم که کم نمی آوردم  بازم دوست داشتم اذیت کنم وکرم 

 بریزم

 چنگال بود خخ رفتیم سمت رستوران اسمش

نشستیم رو صندلی منو روبرداشتم یه نگاه کردم هرسه کوبیده سفارش 

 دادیم

نیم ساعت شده بود که یه پسره دماغ عملی که معلوم بود تازه عمل کرده 

 امد سمتمون غذارهارو گذاشت رومیز وگفت:دیگه چیزی نمیخاین

 فاطی:نه ممنون آقا 

 مل کردینتینا<گفتم: آقا یه سوال دماغتونو کجا ع

پسره با خوش حالی گفت: همین بیمارستان یه خیابان باالتر میدونین 

 کجاست دکتراش خیلی معروفن و عالین
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تینا: کامال مشخصه اخه  دکترش خیلی بدبوده دماغتون کوفته شده اصن  

 قشنگ نشده

 پسره فکرکرده بود میخام تعریف کنم  خخخ

 پسره هنگ کرده بود با ناراحتی

 ب نشدهگفت:واقعا خو

 تینا:چی بگم واال 

 پسره با ناراحتی ازپیشمون رفت خخخ

 مریم:وای بیچاره خیلی ناراحت شد

 تینا:به من چه

 فاطمه:مریم بیخیال بزار امروزو حال کنیم خوش باشیم 

مریم دیگه چیزی نگفت اینجورموقع ها که دونفرحرف میزنن مریم دیگه 

 الل میشه

 شروع کردیم غذا خوردن

 همینجور که داشتم میخوردم نگاهی به فاطی کردم  

 التی گفتم:اخرابتیم )یعنی خرابتیم(

 فاطمه:اوچیکتیم_اوراقتیم

 )یعنی کوچیکتیم_خیلی خرابتیم (

 باخنده غذامونو خوردیم حساب کردیم 
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 دیدم بیچاره پسره هنوز با دماغش درگیره خودشو تو آیینه نگاه  میکرد 

 سوارماشین شدیم حرکت کردمامدیم بیرون 

 مریم ازموقعی که راه افتادیم بازداشت حرف میزد.

مریم دیگه داشت عصبیم میکرد همیشه هرکارمیخایم کنیم  پایه اس  

امروزم قبول کرد  ولی نمیدونم چیشده هی میگه اون گناه داشت این گناه 

 داشت نباید اینکارو میکردیم

 برای ما شده مادربزرگ

 گفتم:مریم بسه دیگه اگ  نمیخاستی چرا قبول کردی ها با عصبانیت 

 مریم:اوه بابا عصبی  

 تینا:آقا اصال ما عصبی_شما ریلکس 

 ..من هیچ وقت اززبون کم نمی آوردم اینام میدونن میخان حرص درارن

مریم:چرا اینجورمیکنی مریض میشیا  اخر آلزایمر میگیری البته االنم 

 یکم گرفتی 

 _شما حواس خاطرتینا:آقا ما آلزایمر

فاطمه:بسه دیگه مریم چرا خرابش میکنی توکه قبول کردی بعدش  

 همیشه اینجورموقع ها بودی چت شد ها

 اگر فاطمه حرف نمیزد مطئمنن همو میکشتیم

 دیگه حرفی نزدیم
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 رسیدیم

رفتیم خونه لباسامو عوض کردم امدم نشستم رو زمین اصال حال نشستن  

 رومبلو نداشتم

 م نشسته بودیمسه تایی کناره

 گفتم:بچه ها فکرکنید که چیکارکنیم بازحوصلم سررفت

 فاطمه رفت توفکر

روکردم بهش گفتم:فکرو با مغزمیکنن نه با کچ افکار مثبتت الکترونم رو 

 نابود کرد

 فاطمه:خیلی بیشعوری اصن به من چه خودتون فکرکنین

 تینا:یه دفعه امتحانی آدم باش شاید خودتم خوشت امد

 مریم زدزیرخنده فاطی هم داشت حرص میخورد خخ

 ..خو من که چیزی نگفتم)آره جون عمت(

 گوشیم زنگ خوردبا  دیدن شماره آرتا 

 جواب دادم

 تینا:جانم

 آرتا:سالم خواهری 

 تینا:سالم داداش 
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آرتا:خواستم خبرت کنم که آتوسا داره مرخص میشه فقط دکتر گفت باید 

 مواظب باشیم تا حالش بهترشه

 تینا:عه بسالمتی دستت دردنکنه خبردادی بعدا بابچه ها میایم پیشش

 آرتا:بیا خوشحال میشیم مواظب خودت باش کاری نداری 

 تینا:نه داداش خداحافظ

 آرتا:خداحافظ

 ...بچه ها آتوسا داره مرخص میشه بعد باهم بریم پیشش

 مریم و فاطی گفتن : باشه 

یم همچی خوب بود خیلی باهام چندوقتی بود که منو آریا باهم حرف میزد

 مهربون بود بخاطرم همه کارمیکرد

 هردقیقه خداروشکر  میکنم که خدا آریارو سرراهم قرارداد وباعث شد 

 کنارهم باشیم 

حقیقتا منم عاشقش شده بودم یروز اگ پیام نمیداد یا نمیدیدمش  کالفه 

 میشدم و میمردم

 گوشیم زنگ خورد شماره ناشناس بود

 ندادم که قطع شد  انقد جواب

 معلوم بود ازاین سیریشاس

 پشت سرهم  زنگ میزد
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 اخرسر کالفه شدم و جواب دادم

+بله چرا اینقدر زنگ میزنین خجالتم نمیکشین مزاحم میشین  یبار دیگ  

 شمارتونو روگوشیم ببینیم به پلیس زنگ میزنم

 _تینا جان منم سعید

 +اوال تیناجانو کوفت چه زود  پسرخاله شدی 

 دوما به من چه دیگه نبینمتون خداحافظ.

 وقطع کردم

 پسره پرو خجالتم نمیکشه  زنگ میزنه چطور روش میشه

 آدم انقد پروندیده بودم تا حاال 

 صدای پیامک گوشیم امد ازهمون شماره بازش کردم

_ببین خواستم با زبون خوش کاری کنم خوشت بیاد تا عاشقم شی ولی  

نمیفهمی تومال منی هرجور شده هرکاری میکنم تا مال  مثل اینکه خوشی 

 من شی حتی شده به زور

 ...باخوندن پیام چشام ازحدقه زد بیرون

 یعنی چی  

 خوستگار انقد سمج اگه دوستم داشت که دخترباز نبود . 

 دیگه جوابشو ندادم

 سرم به شدت داشت میترکید یه قرص برداشتم وخوردم 
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 کم کم خابم برد

 جرای این پسره گذشته بودیه روز ازما

 دیگه پیداش نبود خداروشکر شاید پشیمون شده

 روکردم به بچه ها گفتم:پاشین حاظرشین بریم پیش آتوسا 

 هردو قبول کردن ورفتن حاظرشن

 منم لباسامو پوشیدم حاظر وآماده منتظر این دوتا دیوانه شدم 

 شم  واقعا نمیدونم برام سواله که چرا همیشه من زودتر آماده می

 انگار میخوان برن عروسی که این همه طول میدن 

با بچه ها رفتیم سمت ماشین سوارشدیم تا امدم حرکت کنم یکی  

 جلوماشینو گرفته بود که سعیدو دیدم پسره جلبک

 پیاده شدم:

 چی کارمیکنی ازجلو ماشینم بروکنار

 سعید:اگرمیخای بری باید ازروجنازم ردشی 

زیاد میبینی بروکنار وگرنه زنگ میزنم به پسرخل مثل اینکه فیلم هندی 

 پلیسا

 سعید:بزن من همینجا میشینم تا پلیس بیاد 

 ..پسرگاو نشست روزمین خدایا این دیوونس

 +روانی بلندشو
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 سعید:ببین من دوستت دارم نیمدونم چرا نمیفهمی 

+من نمیفهمم من به آدم هوس بازفکر نمیکنم چطور روت میشه بیای  

ت داشتن بزنی وقتی میدونم چجور ادمی هستی  باخیلی  اینجا حرف ازدوس

 ازدخترا دوستی ودیدم خجالت نمیکشی 

 برو پی کارت تا به جرم مزاحمت ندادمت دست پلیس

 سعید:ببین برای من خیلی راحته که همین االن کاری کنم جواب مثبت بدی

 خانوم وکیل چیه اگ اذیتت کنم میبریم دادگاه 

 +با تعجب گفتم:وکیل_چی داری میگی 

سعید:فکرکردی نمیفهم یعنی خرم که حرفتو باورکنم من انقدپرس 

 جوکردم تا فهمیدم ولی عاشقت شدم

...من دیگه داشتم گیج میشدم این چی میگه یه لحظه یاد گذشته افتادم یه 

 صحنه ای امدجلو چشمم

سعید قرارگذاشتم دوست زینب بود زینب دخترخاله ساده من که گول  که با 

حرفاشو خورده بود منم نقش وکیل و بازی کردم رفتم ترسوندمش تا 

زینبو ول کنه ولی اخه این چه ربطی به اون داره اینا فقط اسماشون شبیه 

 همن

 + درست حرف بزن بیینم چی میگی 

 م تموم شه منم میام رفتم به بچه ها گفتم :شما برین خونه کار

 +نمیخای حرف بزنی باتوام
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 سعید:اینجا نمیشه بریم یه جای دیگ حرف بزنیم

 +سوارشو 

 نشست تو ماشین اونم جلو پسره قزمیت

 راه افتادم رفیتم سمت پارکی که نزدیک خونمون بود

 نشستیم رو یکی ازصندلی ها 

 +بگومیشنوم

 سعید:من همون سعیدم با زینب بودم یادته

 +زینب و ازکجا میشناسی دروغ تحویلم نده پامیشم میرما

 سعید:باورت نمیشه من سعیدم

 +نه چون باهم فرق دارین   توسعید وزینب و ازکجا میشناسی 

 سعید:میخام یه داستانیو بگم  گوش کن

من یه جایی کارمیکردم که اونجا آتیش گرفت ازشانس بدم منم همونجا 

 بودم وتوآتیش داشتم میسوختم

ه امدن نجاتم دادن و بردنم بیمارستان ازاون روز من یه ادم دیگه شدم  ک

 یه ادم گوش گیر نمیتونستم خودمو توآینه نگاه کنم

 حتی بیرونم نمیرفتم

 تااینکه گفتن عمل کنی امکانش هست خوب شی  

 دکترمیگفت خیلی بدسوختم شاید نشه با یه عمل درستش کرد
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 که کنارتهخیلی دکتر رفتم عمل کردم شدم اینی 

 ..توشوک بودم فقط داشتم به حرفاش فکرمیکردم این چی گفت 

سعید:آره تینا من همون سعیدم که نقش بازی کردی ک بترسونیش حاال 

 اومدم تا مال من شی چون عاشقت شدم

ازشوک امدم بیرون  بلندشدم گفتم:خفه شو دست ازسرم بردار اول 

 میخای ادامه بدی دخترخالم بود حاال نوبت منه واقعا تا کی 

 سعید:تا وقتی که کنارم باشی 

 ...داشتم از عصبانیت منفجرمیشدم کم مونده بود سکته کنم

+من نمیخامت برو گمشو چیه امدی  اون بالهایی که سرزینب میاوردی 

 سرمنم بیاری

 نبودی ازدستت راحت بودیم  برو دیگه نبینمت

 دویدم سمت ماشین سوارشدم وگازدادم 

 پسره لجن گاو

انقد سرعتم زیاد بود که نزدیک بود تصادف کنم زودرسیدم خونه رفتم تو 

خیلی حالم بد بود ازاسترس همینجور توخونه راه میرفتم وای چطور 

 جرئت کرده بود بیاد سمتم

 میترسیدم آریا و آرتا بفهمن وای خدایا

 هی بچه ها ازم میپرسیدن چیشده ولی اصلن حالشو نداشتم که حرف بزنم
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 ودمتوشک ب

نمیدونستم چی کار کنم. آخه خدایا این سعید از کجا پیداش شد چرا همیشه  

 باید حالم خراب بشه

 اه

 دراز کشیدم که  دیدم پیام امد

 دیدم این پسره بوزینه اس

 سعید: خانومی جواب بده دل تنگتم

 تایپ کردم

 خفه شو گمشو دست ازسرم بردارمتنفرم ازت

 سعید: بهتره. زیاد  حرف نزنی 

 بشو ندادمجوا

 نمیدونستم چی کار کنم

 خیلی ترسیده بودم داشت گریم می گرفت

 خدایا چه کار کنم

 با صدای زنگ گوشیم از فکر در اومدم

 آرتا بود

 بغض کرده بودم  جواب دادم
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 +جانم

 _ سالم خواهری

 + سالم به داداش مهربونم

 _ چرا صدات گرفته عزیزم

 +چیزی نیست داداشی 

 _  نبینم غمتو اتفاقی افتاده  

 +نه دادشی چیزی نشده

 _باشه. عزیزم 

 نمیای این جا آتوسا رواوردیم خونه ها

 +بسالمتی

 _نمیای این ورا

 + چرا میام  بعدا

 _ باشه عشقم فعال 

 + فعال

 آرتا:

 نمیدونم آبجی من چش شده بود

 ازصداش معلوم بود بغض کرده    ناراحت بود بمیرم براش 
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 فهمیدم چیشدهباید می

 آتوسا:داداشی چی شده

 به آتوسا نگاه کردم روتخت درازکشیده بود

 اجی کوچولوی من همش دردمیکشیدبمیرم

 _ هیچی عزیزم خوبی

 آتوسا:داداشی من خوبم

 _آتوساتنهایی نمیترسی که 

 آتوسا: نه داداشی 

 _من میرم تا بیرون زود میام پیشت عزیزم

 آتوسا : برو داداش جونم

 دم بیروناز خونه ز

 سوار  ماشین شدم

 میخواستم برم پیش تینا

 باید میفهمیدم چیشده

 تحمل دیدن گریه های دوتاشونو نداشتم

 بهش نگفتم دارم میرم پیشش نمیتونستم تحمل کنم 

 این چند روز خیلی خسته بودم دلم یه خواب راحت میخواست
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وقتی  رسیدم یه تک زدم که بیاد پایین این رمزمون بود مثال هروقت تک 

 میزدم میفهمید که پایینم 

 خواهریم  امد پایین

 تینا: آرتا این جا چی کار میکنی  

 _ اومدم ببینم خواهرم چرا حالش بده

 + هیچی دلم گرفته  

 _ بیا بغلم

 اومد بغلم سرشوبه سینم چسبوندم 

 اخ چقدردوسش داشتم

 لم خیلی گرفته  + د

 _اجی من نباید دلش بگیره ها  

 تینا با لحن بچگونه گفت:

 + داداش

 _ جان داداش  

 چه قدر آجیم لوس شده بود 

 _ خواهری  خیلی دوستت دارم

 +من بیشتر 
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 از بغلم اومد بیرون   و گفت: 

 + آتوسا بهتره

 _ خوبه عزیزم بهتره

 + دکتر چی گفت

 _باید مواظبت کنه دیگه

 میخوای بریم دور دور

 + بریم فقط بزار برم آماده شم میام 

 رفت حاظر شه منم  منتظرش موندم تا بیاد اخه چادرخونه سرش بود

خیلی زود آماده شد عاشق اینکارش بودم هرکی بود دوساعت دیگه  

 میومد

 +بریم

 _ بزن بریم

 میخواستم خوش بگذرونیم تا تینا ازاین حال دراد حالش بهترشه

 رفتیم شهربازی  

 ترن

 تونل وحشت

 چرخ و فلک 
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 خیلی خوب بود  همچی سوارشدیم 

 بعدش  رفتیم رستوران

 _خب بگو ببینم چی میخوری خواهری 

 + من جوجه

 _ منم جوجه

 دوتا جوجه با تمام مخلفات  سفارش دادم 

 +آرتا. چی شد که تو پلیس شدی 

 _ ازبچگی عالقه داشتم  گلم 

 _ تیام  هم دوست داشت

 ینا دل تنگه تیام بود ولی تیام... هی() ت

 _تیام کجاست

 + نمیدونم من کاری بهشون ندارم

 _آها 

 معلومه براش سخته

 اما ... 

 زندگی همینه

 کاریش نمیشه کرد
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 غذامون و آوردن و شروع کردیم خوردن

 با خنده و شوخی خوردیم خیلی  خوب بود

 + آرتا  تا حاال عاشق شدی 

میخوام چه کار دوتا خواهر دارم هردوشون خلن بسه واسم  _ نه بابا زن 

 زن چیه

 + ارتااااااااااااا

 خندیدیم و چیزی نگفتم

 خیلی خوش گذشت 

 تینا:

 عالی بود آرتا خیلی خوب بود منو از این حال  دراورد 

باید به آرتا میگفتم باالخره اون که خبرداشت سعید میخاست بیاد 

 خواستگاری  

 فتم:داداشی  روکردم به آرتا گ

 آرتا:جونم

 + چیزه 

 آرتا:چیشده عزیزم 

 +راستش یه اتفاقی افتاده

 آرتا:چه اتفاقی 
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 +اخه چیزه

 آرتا:داری نگرانم میکنی  

 +نگران نباش چیز مهمی نیست اصلن ولش کن

 آرتا: بگو اگه چیز مهمی نبود من من نمیکردی یا نمیترسیدی بگو ببینم

 سراغم+راستش سعیددوباره امده 

 آرتا یه جوری داد زد که کل رستوران برگشتن مارو نگاه کردن

 آرتا:گوه خورده 

 تینا:آروم تر چرا دادمیزنی  بزارحرف بزنم خو

 آرتا:مگه چیز دیگه هم مونده بگی 

 تینا:آره

 آرتا:بگووووو

تینا<کل قضیه روبراش تعریف کردم هریه کلمه ای که میگفتم آرتا سرخ  

 تر میشد

 لندشدگفت: من میدونم با این آشغال چه کنم یهو ازجاش ب

 ....داشتم سکته میکردم اگه میرفت میزد میکشت  این قزمیتو چی 

درسته من ازدستش راحت میشدم ولی نمیخاستم بالیی سرداداشم بیاد یا 

 بیافته تودردسر

 هرکاریش میکردم آروم نمیشد که  پول غذارو حساب کرد
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 میتونست گازمیدادسوارماشین شدیم تا 

 قشنگ چسبیده بودم  رو صندلی 

 تینا:آروم برو آرتا

 وای ای کاش نمیگفتم بهت ها

آرتا:توغلط کردی تازه االن بهم میگی بخاطر اینکه دیرگفتی من میدونم با 

 تو

 درخونه سعید نگه داشت

 آدرس خونه اینو ازکجا داشت اخه

 وای قلبم نزدیک بود وایسته دیگه خدایا کمک کن

 رتا پیاده شد ازماشین منم امدم پایینآ

 گفتم:جون من بیا بریم 

آرتا با اخم نگام کرد:جون خودتو قسم نخور ساکت گوه میخوره مزاحمت 

 میشه

 آرتا دستشو گذاشته بود رو زنگ ول نمیکرد که.

 عجب اشتباهی کردم گفتما

 دربازشد سعید امد بیرون

 سعید:چخبرته زنگ و سوزوندی

 مزاحم خواهرم میشی مگه ناموس نداری آرتا:بی همه چیز
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 این چلغوزخواست جوابشو بده که چشمش به من افتاد

با لبخند چندشی گفت: تینا عشقم تو اینجایی معلومه ازم خوشت امده ها 

 امدی ببینیم خوش امدی بیا تو

 تا اینو گفت مشت آرتا توصورتش فرود امد

 آرتا:خفه شو اسم خواهرمو نیار  کثافت

ن همو میزدن  داشت گریم میگرفت هرچی جیغ و دادمیکردم که هردوداشت

 یکی کمک کنه هیچ کس نبود 

رفتم سمت آرتا دستشو گرفتم کشیدم گفتم: بیا بریم وللش کن عزیزم جون 

 من بیا من میترسم 

 آرتا حواسش پرت شد بهم گفت:جونتو قسم نخور برو توماشین زودباش

 ه مشت خابوند  تودماغ آرتااون پسره عوضی ازفرصت استفاده کرد ی

 با گریه دویدم سمت آرتا

 تینا:آرتا داداشی حالت خوبه

 آرتا ازصورتش معلوم بود  که درد داره گفت :آره خوبم نترس

 بلندشدم با تمام نفرتم زل زدم تو چشمای پسره لجنه خر  

 دستمو اوردم باال با تمام قدرتم زدم توگوشش

 کثیفتت داداشمو زدیتینا:این برای اینکه با دست 

 یکی دیگ زدم  تواونور صورتش



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

464 

 تینا:این برای اینکه مزاحمم شدی آشغال

 با مشت  زدم توشکمش که ازدرد خم شد 

 تینا:این برای اینکه  دیگه گوه اضافه نخوری   

 پامو اوردم باال  محکم زدم توپاش

 که افتاد زمین

 مونده بودم چرا مثل بز منو نگاه میکنه

 ی اینکه  با امدنت یه روز خوب برام نذاشتیتینا:این برا

 تامیتونستم زدمش

روکردم به جنازش که رو زمین افتاد بود گفتم :توفکر کردی من راحت 

میشینم میزارم هرکاری دلت میخاد بکنی این اولشه اگه بازم ببینمت 

 ایندفعه میکشمت 

 رفتم سمت آرتا دستشو گرفتم بلندش کردم

 رو بازکردم   آرتا نشست رفتیم سمت ماشین درجلو 

منم رفتم نشستم پشت فرمون  شیشه رو اوردم پایین یه سوت زدم که  

 پسره گاو سرشو بلندکرد نگام کرد

تینا:دیگه نبینمت با دستام براش بابای کردم و پامو روگاز گذاشتم 

 وحرکت کردم
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پسره پرو فکرکرده ما هیچی بلدنیستیم دیگه نمیدونه من یه تنه همه رو 

 محریف

خیرسرم پس  مدرک  براچی دارم  براین موقعس دیگ  این همه کالس 

 رفتم اگ االن این موقع ها نتونم کاری کنم ک هیچ

 ماشینو نگه داشتم  یه بطری آب آوردم رفتم پیش آرتا

 تینا:پیاده شو داداشی صورتتو بشور 

 آرتا پیاده شد من رو دستش آب میریختم اون صورتشو میشست. 

 نه  الهی خیلی دردداری تینا:دستش بشک

 آرتا:نه عزیزم خوبم 

 سوارماشین شدم وحرکت کردم 

 رسیدیم

 آرتا رو نذاشتم خونه بره 

 دماغش بادکرده بود اینجور میدیدنش میترسیدن 

 این دوتا خل هم دوتایی باهم حرف میزدن  ادم نمیفهمید که چی میگن  

 رفتم توآشپزخونه یه قرص مسکن برداشتم با آب رفتم پیش آرتا

 تینا:بیا اینو بخور خوب میشی

دودقیقه نشد زنگ در به صدا درامد رفتم دروبازکردم با دیدن پلیس تعجب 

 کردم
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 _سالم خانوم آقای آرتا رحیمی هستن

 بله چیزی شده +سالم

 _اگه میشه صداشون کنین ازشون شکایت کردن

 +کی شکایت کرده

 _یه اقای به نام سعید ..... 

 تا امدبقیشو بگه فهمیدم کاره کدوم اشغالیه

 رفتم تو آرتا روصداکنم

 با ترس گفتم:آرتا پلیس امده

 آرتاازجاش بلندشد:نترس خواهری برم ببینم چی میگن

 تینا:منم میام

 آرتا:توکجا

 تینا:گفتم میام یعنی میام

 روکردم به بچه ها گفتم مواظب باشین زودمیایم

 ماروبردن کالنتری

 تا سعیدو دیدم گفتم:پسره لجن ازداداش من شکایت کردی 

روکردم به پلیسه گفتم:جناب سرهنگ من زدمش چرا ازداداش من 

 شکایت کرده  
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 سعید:تومنو نزدی همه اینا کاره این عوضیه

 دستش آرتارونشون دادبا 

 تینا:هوی درست حرف بزن

 با لحن بدی گفتم:توشکایتتو پس نمیگیری دیگ 

سعید:بخاطر تو میگیرم نمیخام ناراحتیتو ببینم اگرم کشوندمتون تا اینجا 

 برای اینه که بدونین من میتونم هرکاری بکنم 

 سعید:جناب سرهنگ کجارو باید امضا کنم من شکایتی ندارم  

 کرد  وقتی امضا 

رو کردم سمت جناب سرهنگ گفتم:جناب سرهنگ من ازاین اقا شکایت  

 دارم

 پسره بز با تعجب نگام کرد 

 سرهنگ:به چه دلیل

تینا:به دلیل مزاحمت هرروز پیام میده زنگ میزنه بیرون میرم جلومو 

 میگیره تهدیدم کرده 

جناب سرهنگ گوشیمو جلودر همکارتون گرفتن اگ باورنمیکنین  

 نشونتون بدم این آقا برام یه روز خوش نذاشته   

 جناب سرهنگ ازپسره چلغوز پرسید: حرفای این خانوم و تایید میکنید

 سعید:بله
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 هنگ: خانوم اگه شکایت دارین اینجا روامضا کنین برای شکایتتونسر

 برگه رو امضا کردم   

فقط مونده بودم چرا گفت بله میتونست انکارکنه بگه نه. نمیدونم بازچه 

 نقشه ای توسرش داشت

 سعیدوانداختن تا آب  خنک بخوره

 من وآرتا هم تاکسی گرفتیم وبه سمت خونه راه افتادیم

 م که آرتا پیشمهخداروشکر کرد

ما بخاطر شکایت سعید امدیم کالنتری حاال خودش گیرافتاده بود دلم خیلی 

 خنک شده بود

 داشتم آشپزونه رو تمیز میکردم 

 مریم و فاطی هرکدوم یه جا روداشتن تمیز میکردن

 منم حوصلم خیلی سررفته بود گفتم یکم اینجا رو تمیز کنم بهتر از هیچیه

 رمیکردم آهنگ هم میخوندمهمونجور که داشتم کا

 دستم ...تو دست یاره

 قلبم چه بی قراره 

 به به چی میشه امشب باروون اگر بباره

دیگ داشتم داد میزدم)خو چیه صدام به این خوشگلی بده میخام همه لذت 

 ببرن(
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صدای درونم گفت*خیلی خودشیفته ای صدات خیلیم افتضاحه ای بابا داد  

 نزن کرشدم

 تو کری نمیشنوی دوما برو بابا +اوال صدام عالیه

 دیگ محلش ندادم  و به  کارم ادامه دادم

 گوشیم زنگ خورد توجه نکردم

فکرکردم مزاحمه اخه فاطی و مری خیلی اینکارو کردن کنارهمیم تویه 

خونه زنگ میزنن انگار راهشون دوره حس میکنم این دوتا چلغوز 

 میخان اذیتم کنن

 و برم بخاطر گوشی تازه حسشم نبود این همه راه 

دوباره صدای مزاحم درونم شنیدم گفت: خیلی خسته ای نمیری یه وقت 

 تنبل

 ...شدیدارو مخ بود

 گوشیم مدام زنگ میخورد چقد مردم بیکارن

 باصدای بلند گفتم:چرا انقد زنگ میزنین مثل اینکه تویه خونه ایم ها

 فاطی:چی میگی بابا

 ندارم انوقت  بیام  به تو زنگ بزنممریم:من داشتم جارو میکردم حال 

 تینا:عه پس شما ها نبودین کی بود

 فاطی:اگه خسته نمیشی برو ببین میفهمی دیگه 
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 ..بازم شک داشتم بهشون

گوشیم رو اپن بود برش داشتم بازش که کردم با یه عالمه زنگ و پیام   

 روبرو شدم

 همشم آریا بود

 تینا:خاک برسرم آقامون االن نگرانم شده

 ریم:اوق بمیری بااین حرف زدنت حالمون بدشدم

 ...یه چش غره بهش رفتم

 بعدش رفتم تواتاقم نشستم روتخت شماره آریا رو گرفتم

 سریع جواب داد انگار روگوشی خابیده بود

آریا با داد گفت:معلوم هست کجایی نمیگی نگران میشم چرا بی فکری  

 باتوام چرا حرف نمیزنی

یزنه نمیزاره من چیزی بگم اونوقت میگه چرا ....همینجور داره حرف م

 حرف نمیزنی

+یه بند داری حرف میزنی مگه  میزاری تو اخه  بعدشم توآشپزخونه 

 بودم متوجه نشدم 

آریا:ازدست تو زنگ زده بودم حالتو بپرسم وبگم میای بابچه ها بریم 

 بیرون

لی  تینا:آره میایم من ک خسته شدم انقد خونه موندم اتفاقا بهش خی

 نیازدارم
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 _پس آماده شو میام دنبالتون

 +دنبالمون دیگه چراجا نمیشیم که

 _میدونم میگم بیام باهم بریم

 +نمیخاد خودتو اذیت نکن بگو کجا بیایم 

 _باشه کافه پرستو میدونی کجاست یا آدرس بدم

 +نه بلدم فعال خداحافظ

 به بچه ها که گفتم انگار منتظرهمین بودن سریع قبول کردن

 .خوشحال بودم که میخام بازم ببینمش..

 میخاستم لباس بپوشم اما نمیدونستم چی انگار اولین باره میخام ببینمش

 دلم میخاست بهترین باشم )البته هستما(

 نمیدونم چرا وسواسی شده بودم 

 سیصد تا لباس پوشیدم خوشم نمی اومد مینداختم رو تخت

 دیگه واقعا گیج شده بودم

 دروبازکردم فاطی و صداکردم

 فاطمه:جانم

 تینا:بیا کارت دارم
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فاطی امدتو با دیدن لباسا روتخت تعجب کرد گفت:اینا چیه روتخت 

 چیکارمیکنن

 تینا:فاطی کمک کن گیج شدم نمیدونم چی بپوشم 

فاطی خندش گرفت:توبین این همه لباس یکی هم نتونستی انتخاب کنی که  

 بپوشی 

 ن کردم گفتم : اهوم تینا:سرمو باال پایب

 یه سارافون  مشکی بلند پوشیدم  که روش کت میخورد قشنگ بود 

 البته فاطی کمکم کرد وگرنه من نمیتونستم حاالحاال انتخاب کنم

 یه کفش پاشنه بلند که جلوش بازبود پوشیدم

 یه شال زرشکی سرم کردم  کیف ستش هم برداشتم

 آرایش هم کردم دراخر یه رژ زرشکی زدم

 مو توآیینه نگاه کردم دیدم همچی خوبه رفتم پایینخود

 مریم:به به عروس خانوم داماد که ببینتت غش کرده که

 ..زدم زیرخنده

 سوارماشین شدیم 

پنج دقیقه ای  رسیدیم اونور خیابونو که نگاه کردم دیدمشون بیچاره ها 

 زیرپاشون علف سبزشد

 ماشینو پارک کردم رفتیم پیششون 
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 رفتیم داخل کافهسالم کردیم  و 

 نشستیم رو صندلی های چوبی که خیلی قشنگ بودن 

 میگفتیم و میخندیدیم که گوشیم زنگ خورد ازکیفم آوردمش بیرون

 با دیدن شماره  هنگ کرده بودم

 تیام بود

 اولش نخاستم جواب بدم ولی یه چیزی بهم میگفت جواب بده

 جواب دادم

 برداشتیتیام:سالم عزیزدلم باالخره 

 تینا:کاری داشتین

 تیام:این طوری باهام حرف نزن

تینا:پس چطوری حرف بزنم ها بعد این همه مدت زنگ زدی چی بگی  

 برو همونجایی که بودی خداحافظ

 تا امدم گوشیو قطع کنم گفت:

 تیام:قطع نکن تینا یه کار مهمی داشتم باهات

 تروخدا ببخش گرفتار بودیم

 نگ بزنین گرفتارمیشینتینا: هه به من میخاین ز

 تیام: بفهمم اوضاعه خونه خوب نیست لعنتی پاشو بیا خونه
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 تینا:اونجا خونه من نیست کاری نداری قطع کنم 

 تیام:بیا اگه نیای شاید دیر بشه ها

 تینا:یعنی چی

 تیام: چیزه بابا

..با شنیدن اسم بابا  حس کردم قلبم نمیزنه میترسیدم ازحرفی که میخاد  

 بزنه

 چیزی نشده باشه خدایا

 با دادگفتم:بابا چی

 ...بچه ها داشتن منو نگاه میکردن میخاستن بفهمنن  که چیشده

 خداروشکر کسی توکافه به غیرازما نبود

 فقط صاحبش امد گفت یکم یواش تر حرف بزنین و بعدشم رفت 

تیام: ازوقتی رفتی بابا حال نداره سکته کرد بردیمش بیمارستان 

 ولیدکترگفت: رد کرده 

 اگ دوباره سکته کنه خطرناکه

 همش چشمش به دره که یکی یدونش بیاد خونه

 ازچشمام اشک میریخت نمیتونستم حرفی بزنم  

 تیام:پاشو بیا خونه تا اتفاقی نیافتاده بزارببینتت تینا بیا خواهش میکنم

 ...دیگه نمیتونستم تحمل کنم
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یکردم سکسکه ام  گوشی ازدستم افتاد سرمو گذاشتم رو میز وبلند گریه م

 گرفته بود

 بچه ها امدن باالسرم 

 فاطمه باترس گفت: چیشده 

 آریا امد پیشم:تینا عزیزم چرا گریه میکنی جواب بده  داری نگرانم میکنی 

 سرمو بلند کردم گفتم:من باید برم 

 بعدشم بلندشدم و ازکافه زدم بیرون

 بچه ها هم دنبالم میومدن

 نشستن پامو روگازگذاشتمسوارماشین شدم تا بچه ها 

 حتی با آریا اینا خداحافظی هم نکردم ازبس حالم خراب بود

 همینجور گریه میکردم دیگه چشام تارمیدید

 فاطمه:عزیزم نگه دار من بشینم  توحالت خوب نیست

 ..راست میگفت اینجورمطئمنن تصادف میکردم 

 ماشینو نگه داشتم  وپیاده شدم 

 نشستم جلو وفاطی هم نشست پشت فرمون

تا خوده خونه گریه کردم میترسیدیم اتفاقی بیافته بخاطر من بیشعور 

 اینطور شده بود

 االن میفهمم چقد دوسش دارم
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تا رسیدیم خونه سریع رفتم  تو اتاقم چمدونمو از توکمدم برداشتم هرچی  

 که تا کنم انداختم توچمدونلباس دستم امد بدون این

 فاطی و مری امدن تواتاق

 مریم:چرا چمدون میبندی کجا میری

 با گریه گفتم :دارم میرم تهران حال بابام بده

 فاطمه:خب ماهم میایم

 تینا:شما کجا نمیخاد بمونین کالس دارین 

مریم:نمیشه با این حالت تنها بری تازشم ماهم یه هوایی میخوریم مگه نه 

 فاطی 

 اطمه:راست میگه مریمف

 تینا :باشه هرجور دوست دارین فقط زودباشین

... دیگه حرفی نزدم شاید دوست دارن به خانوادشون سربزنن دیدن 

 فرصت پیش امده  میخان باهام بیان

تینا:سریع وسیله هاتونو جمع کنینن تا زود بریم ترمینال بلیط بگیریم 

 مشکلی پیش نیاد

 خودمون ماشین داریم ک فاطمه:چرا بااتوبوس بریم 

 تینا: من حوصله رانندگی ندارم

 مریم: من و فاطی  میشینیم
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 تینا:خب پس بهتر  من پایین منتظرتونم

 ...ازاسترس دستام میلرزید

 بچه ها ازپله ها داشتن میومدن پایین رفتم کمکشون  

چمدون ها رو گذاشتم تو صندوق عقب  من نشستم جلو مری عقب فاطی  

 فرمون بیچاره ها بخاطر من اسیر شدن هم  پشت 

 توراه بودیم

بچه ها نمیزاشتن من ناراحت باشم آهنگ میزاشتن میرقصیدن خوراکی 

 تو حلق بدبختم میچپوندن

 دیگه داشتم خفه میشدم

 ازاون حال دراومدم 

یادم افتادک به آرتا و آریا خبرندادم  حتما آریا ازدستم ناراحت شده بدون 

 خداحافظی رفتم

 یمو ازکیفم دراوردم  گوش

برای آرتا نوشتم:سالم داداش تیام زنگ زد حال بابام بدشده همش بخاطر 

من احمق منو بچه  ها داریم میریم تهران توماشینیم ببخشید بهت نگفتم  

 انقد حالم بدبود فراموش کردم

 دکمه ارسالو زدم
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و   بهتره یه پیام به آریا هم بدم: سالم آریا ببخشید خداحافظی نکردم

اونجور ازپیشت رفتم حال بابام بدشده بود اصن حالم خوب نبود االنم دارم 

 بابچه ها میریم تهران فعال عزیزم

 دودقیقه نشد گوشیم زنگ خورد آرتا بود

 آرتا:سالم عزیزم چیشده دورت بگردم

تینا: با بغض گفتم تیام زنگ زد گفت بابا سکته کرده ولی خداروشکر رد  

 یا تا توبروببینه تا هق دیرنشده هقکرده اما حالش بده ب

 گریم گرفته بود

 آرتا:آروم باش فداتشم گریه نکن  توپشت فرمون نشستی 

 تینا:نه فاطی نشسته من حالم بدبود ننشستم 

آرتا:خوب کردی  نشین  بااین حالت توکل برخدا نگران نباش عزیزم 

 زودبیا مواظب خودت باش زنگ میزنم بهت ازخودت خبربده بهما

 ا:باشه داداشی تین

 آرتا: خداحافظ عزیزم

 تینا:خداحافظ

 چهارساعتی توراه بودیم 

 تا رسیدیم 

 فاطی:مارو میرسونی دم خونمون
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 تینا:خونتون چرا بیاین باال

مریم:دستت دردنکنه برسون مارو یه سربزنیم بهشون  اونسری  

 ازدستمون ناراحت شده بودن 

 هروقت خاستی بری شمال بگو به ماهم .

 تینا:باشه عزیزم

..پشت فرمون نشستم وبچه ها رورسوندم خودمم به سمت خونه حرکت 

 کردم

رسیدم ماشینو پارک کردم  دستمو سمت زنگ بردم ولی نمیتونستم بزنم 

 دستمو میکشیدم کنار 

 تا باالخره زنگ و زدم و دربازشد رفتم تو 

 مامان با دو به سمتم  امد انچنان بغلم کرد که داشتم خفه میشدم

 بعد ازمامان تیام هم منو سفت تو بغلش گرفته بود

 مامان زیرلب قربون صدقم میرفت

 ولی من فقط دلم میخاست بابامو ببینم

 وز منو ندیدهبابا رودیدم درازکشیده و هن

 بود

 بدون توجه بهشون  دویدم سمت بابا

 با صدای بلندگفتم:بابایی
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 بابا تا صدامو شنید برگشت سمتم با دیدن من تعجب کرده بود

 بابا:جان بابا باالخره امدی

 پریدم تو بغلش 

 فقط گریه میکردم 

 چقد احمق بودم که تنهاش گذاشتم

 دوسه روزی بود تهران بودم

 ودمهمش پیش بابا ب

میدیدم مامان و تیام خیلی ناراحتن چون سمتشون نمیرفتم)حسودی  

 میکردن(

 ازفاطی و مری هم خبرداشتم سرشون حسابی گرم بود 

 آرتا مدام زنگ میزد  پیام میدادحالمو میپرسید

آریا خیلی بی معرفت بود ازش خیلی دلخور بودم دلم گرفت  اصال یه  

 مخبری ازم نمیگیره انگار براش مهم نیست

 امروز ازحرفای مامان و تیام شنیدم که قراره ستاره بیاد اینجا

اصال نمیخواستم ببینمش یه زمانی ستاره حکم خواهرم و  داشت اما االن  

 دیگه نه 

 تو اتاقم  روصندلی نشسته بودم  که در اتاق زده شد  

 تیام بود....  
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 + کاری داری 

 _ تینا باید باهات حرف بزنم  

+ من حرفی  با تو ندارم تو برام. غریبه ای االنم که این   جام فقط  بخاطر  

 باباست 

 _ تینا یه دقیقه گوش کن. بعد حرف بزن 

+ نگران اینی که یه وقت خانوم از خودتون بدتر برسه و من باهاش. بد 

 رفتاری کنم   نترس میرم بیرون 

 تروجون بابا. بزار حرف بزنم  _ تینا خواهش میکنم

 جون بابا روکه قسمم داد. تصمیم گرفتم بزارم حرفشو بزنه 

 شنوم + می 

_ تینا این چند وقت که نبودی بخدا برای من  بدترین چیز بود تینا فکر  

 نکن خوش. بودم.  

 + اگه یادم بودی یه زنگ. بهم میزدی  

 دی اون موقع  که گریه می کردم با دیدن عکست کجا بو

 _ ببخش تینا ترو به جون همین بچه ای  که داره میاد ببخش

 +هه هه. خندیدم 

 یهو  چشمام گرد شد 

 +چیییییییییییی 
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 _آره خواهر مهربونم دارم  بابا میشم 

 +نه بابا

 زدم زیر خنده وای خدا  انقد خندیدم دلم درد گرفته بود

 تیام داره بابا میشه وای  

میکردم برای اینکه عمه میشم اما چه فایده هرچی  ..تودلم داشتم ذوق  

 فشه بعدن به من میزنن

 _ قربون. اون خنده هات  ببخشید. نفسم  

 +حاال دختره  یا پسر 

 _ پسر 

 +اها 

 _ خواهری ببخش منوبخدا دارم میمیرم از  تو داغونم 

 بخدا  تینا به جون خودت به مرگ خودم دوستت دارم 

 کرد  دلم سوخت داشت   گریه  می

 من تاحاال اشکشو ندیده بودم 

 +من بخشیدم من که دیگه جزو این  خ... 

 دستشوگزاشت رو دهنم و گفت:

_ نههه تو خواهر خودمی  تو تو این خونه بزرگ شدی پس نگو جزواین 

 خونه نیستم
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 پوفی  کردم وچیزی نگفتم 

 _میدونم ازم بدت میاد ولی خوب. بخدا داغون شدم تینا

 :کی گفته ازت بدم میاد..تودلم گفتم 

 با صدای. زنگ  در گفتم

 +پاشو  عشقت رسید

 _ نگو این جوری عشقم ستارست ولی جونم تویی

 + مطمئنی

 _  آره مطمئن مطمئن

 چیزی نگفتم

 که صدای   در اتاق  اومد

 ستاره بود

 در باز شد

 ستاره:سالم 

 به ستاره که با شکم تقریبا بزرگش داشت. میومد داخل نگاه کردم

 وز خند  زدم ازش بدم میومدپ

 + سالم 

 پاشدم برم بیرون که تیام گفت:
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 _ حاظر شو بریم بیرون

 + خانومت اومده خوش ندارم یه وقت دعواتون شه بعد من بشم آدم. بده

 ستاره:چرا این جوری. میکنی خب 

 + چه جوری میکنم

 ستاره:هیچی 

 +پیش زنت و بچه ای که قراره بیاد باش   من میرم بیرون

 ام:تی

هرکار مکیردم دلش شاد نمیشد  حقم داره  کسی که اشک. خواهرشودر  

 بیاره دیگه آدم نیست

 ستاره: تیام. 

 به ستاره نگاه کردم

 _ جانم

 ستاره: چی کار کنیم

 _ هیچی خودم خراب کردم لعنت برخودم  

 باید درسش کنم

 تینا:

انگار  رفتم تو آشپز خونه   مامان داشت غذا درست میکرد اما  

 داشت.گریه میکردویه چیزی زیرلب میگفت
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 که من شنیدم

 مامان:خدایا تینامو بهم برگردون مثل قبلنا هق ای خدا

 + مامان

 با ذوق برگشت طرفم چشاش سرخ بود

 ..با دستاش اشکاشو سریع پاک کرد که من نبینم 

 مامان:جان مامان

 + غذاچی داریم

 ت شم مامان: قرمه سبزی همون که دوست داری فدا

 +ممنون هوس کرده بودم

 مامان:خواهش میکنم قربون دختر نازم 

 لبخند تلخی زدم

 ازآشپزخونه امدم بیرون 

 خودمو انداختم رومبل

 روکردم به بابا گفتم:عشق خودم چطوره

 بابا:خوبم لوس بابا

 تینا:همیشه خوب باشی عشقم 

 بعدشم نیشمو بازکردم
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دوست دارم وقتی خودتو  اخه بابا همیشه میگفت خیلی این خندهات و

 لوس میکنی بامزه میشی خخ 

 دلم برای خنده های از ته دل. بابا خییلی تنگ شده بود

 خداروشکرت

 _تینااااا

 +بله)تیام بود(

 الهی بمیرم داداشم. میترسه یه وقت ناراحت بشم 

 خواهش میکنم  _ پاشو بریم بیرون

 تینا<دلم نیومد دلشوبشکونم  

+بریم. ولی اگه زیاد خریدکردم غر نزنیییییی که چنان غرمیزنمم بگی  

 عجب اشتباهی کردم

 تیام خندید و گفت 

 _ بریم. شما جوون بخواه

    رفتم باال حاظر شدم

 با مانتومشکی شالمم سرم کردم     پوشیدم    یه شلوال لی آبی

 +بریم 

 تیام :

 گفتم بریم    اومد با دیدن تینا که
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 ستاره:تیام 

    ستاره. بود

 _ جانم  

 ستاره:کجامیری  

_ستاره تو همش کنارمی. اما االن. تو این چند روز. فقط میخوام پیش 

 خواهرم باشم 

 و تیاممم اومد. دنبالم  تینا<از در بیرون رفتم  

 +تیام 

 _ جون تیام 

 +از خودت بگو چی کار میکنی  

صبح ها میرم.مثل    _ هیچی عرض کنم. به حضور خواهر. گرام که.

خودمو میکشم. تا یه لقمه نون     گشنگی. میکشم     خرررر جون میکنم

 حالل درارم. عرق میریزم خخخخخ 

اخه من. تورومیشناسم توبری      +کوووفت دارم جدی میپرسم. مسخره  

   کار. فکرشوکن. وای

 زدم زیر خنده 

 _ شما هنوز. منو نشناختین.  من جنتلمنم 

 + تیام. مامان قرمه سبزی گذاشته جان من بریم اونو بخوریم   
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 _غر نزن. شکموی داداش گوشتاش. بهت میرسه 

 + میدونی.حالم بدمیشه  ها وقتی گوشت میخورما  باز بگو  

 _ببخشید

 + تو دلت کتک میخواد زدمت نگی چرا. ها  

 _ شما فقط. بزن 

 تیام خندید و منم خندیدم. چه دیونه ای شده  

 + از زندگیت. راضی هستی  

نمیدونی. از دل تنگیت. کجاها    تینا این چند ماه. برا من مرگ بود  _

ورت میشه هروقت که دلم برات تنگ میشد میرفتم پاتوق با   میرفتم

 همیشگی  

 _چرا گریه میکنی خواهری    

 کردم. و. محکم. بغلش کردم   ماشینوپارک  

 که بزنیم زیر گریه  انگار هردومون. منتظر بغل هم بودیم

   شدم  خواهرم اروم  سرش روی سینم. بود. بعد مدتها تو اغوش

 خدایا شرکت    

 تینا :

 گریم گرفته بود چه قدر داداشم مهربون بود  

 شت گریه میکرد دا  
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 +گریه نکن   داداش

 _ فدای داداش گفتنت. بشم. منننن  

 ...میخاستم ازاین حال دربیایم گفتم

 +تیام من کیف و کفش ست میخوام 

   _شما جون. بخواه بزن بریم

 رفتیم پاساژ ملت 

شو شنیدم مخم سوت کشید  یه کیف و کفش طوسی ستشو برداشتم تا قیمت

 گفت فکر. قیمت نباشم  ولی تیام.  زیاد بود

  

 + من شالم میخوام 

 _چشمممم خانوم لوس

 رفتیم. تویه مغازه  همه چیز  خریدم یه روسری خوشگل مجلسی خریدم 

 رو به تیام گفتم

 +اوم تیام نظرت چیه. بریم. باباروبیاریم بیرون تا. دلش باز شه 

 ندارم ولی ستاره چی _ من حرفی 

 +خوب باشه

_ تینا من نمیخوام. تو با ستاره باشی. و یادت بیوفته.  من چی کارت  

 کردم بخاطرش
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 +اما گذشته ها گزشته

 _اره  ولی.... 

 نذاشتم حرف بزنه و گفتم

 +ولی نداره تیام من تورو بخشیدم. و ستاره هم. باهاش حرفی ندارم. بزنم

 یه بچه هم تو شکمش   ولی االن اون خانومه خونته و

 _تینا. من اگه اون روز تورو از دست میدادم چی

 +مهم نیست دیگه

 _هست. فدات شم 

 +اممم

 _ بزن بریم. که میخوام خوش بگذرونیم

تینا<آریا خیلی بی معرفت بود چرازنگ بهم نزند منم انقد مغرورم که 

 حاظرنیستم خودم بزنم

گذشته ازش دورم  یعنی یکم  نگرانم  به من چه اون باید بزنه چندروز 

 نشده

 این دوتا دیوونه ازبس 

 بیشعورن که ازوقتی رفتن یه حال ازم نپرسیدن

 توحیاط نشسته بودم ازبس هوا خوب بود دلم نمیومد برم توخونه  
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گوشی و برداشتم رفتم تو گروه سه نفرمون هردو آنالین بودن مشکوک  

 میزنن

یکشین یه حال نمیپرسین نمیگین بریم نوشتم:واقعا که خرین خجالت نم

 بیرونی تیناروببینیم دلمون تنگ شده واقعا خاک توسرتون

من وبگو چطور بادوتا خل دوست شدم اخه من و چه به شماها دوتا ابله 

 اونوقت من خانوم

 فرستادم سریع دوتا تیک خورد

فاطی داشت تایپ میکرد باالنوشته بوددرحال نوشتن اووومعلوم نیست 

 ر طوالنیه چقد

 فاطمه:خخخ

عصبی نشو تینا مامان نمیزاره ازجام تکون بخورم تامیرم سمت در میگ  

حق نداری جایی بری خیلی وقته نیومدی دلمون تنگ شده برات باید فقط 

 پیش ماباشی 

 روپیامش جواب دادم:اوال نخند  که کرم دندونات سرما میخورن

 دوما:حتی من،

 بگو دوست نداشتم ببینمت 

 حرفایی که زدی  بهونه خوبی نبود

 بعدشم ازتل امدم بیرون نتمو خاموش کردم
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تشنم بودرفتم توآشپزخونه دریخچالو بازکردم بطری آبو برداشتم 

 سرکشیدم 

 اخیش داشتم هالک میشدما

 صدای پیامک گوشیم امد

 بازش کردم مریم بود

 م سل لفته مریم:سالم عجقم بیا بلیم بیلون حوشل

 ....اوق حالم بهم خورد دختره خر این چه طرز حرف زدنه

براش نوشتم:اه خجالت نمیکشی این چه طرز حرف زدنه مگه بچه ای  

 االغ مثال خانومی راست گفتم ابله این ایی حالم بدشد.... 

 بعدشم اره میام بای

به  سرمو بلندکردم روبه آسمون :خدایا این دوتا خل و شفا بده یه پولی هم

 من بده

خدایا اینا دیگه کین اخر منو میکشن واقعا چرا اینقد خلن یه عقلی بهشون  

 بده دارن دیوونم میکنن

 الهی آمین  

 بعدش چندتا صلوات فرستادم

 چی داری میگی زیرلب برا خودت اخه  دختر

 به سمت صدا برگشتم تیام بود
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 + شما خونه زندگی نداری هرروز این جا پالسییی

 ندارم تیام : نوچ

 +دیوونه    تو کاش زن نمیگرفتی  

تیام :اگه نمیگرفتم که خیلی بهتر بود میرفتم  عشق و حال     وای خدا  

 چی میشد بارفقاااا

 +تیام تو آدم نمیشی 

 تیام: فرشته ها ادم نمیشن خواهر کوچولوی من

 + بالنسبت اون فرشته ها گناه دارن بیچاره اونا 

 تیام: دلشونمم بخاد

 دست این خل بازی های. تو  +پوف از 

 خیلی گشنمه برم یه چی بخورم

 تیام :تینا چه قدر میخوری

 +نوش جونم

 تیام :خخخخ دیونه

 رفتم تو خیلی خوش حال بودم 

 +مامااااااااان من گشنمه

 وقتی بهش میگفتم مامان خیلی خوشحال میشد
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 بابا از تو حال گفت:

گشنش شده من جونمودوست دارم بابا :یا ابولفضل بدو خانوم دخترمون 

 االن میاد منو میخوره وای

 +باباااااااا کاری نکنید امشب شام نزارم بخورینا

 بابا :نه بابا جان  جریمش  خیلی سنگینه

 +خخخخخخ

 مامان :تینا مادر چی میخوری فدات شم 

 +چی داریم

 مامان: مرغ  داریم مادر گرم کنم واست

 +باز بهتره هیچیه

 مرغ نخور شبیه مرغ میشیاتیام:این قدر 

 +کم حرف بزن.  

 تیام :حاال از من گفتن بودشب غد غد میکنی تو

 +تیام خودت که بع بع میکنی همیشه 

 تیام:آره دلتم بخواد. خواهر گلم

 +فعال که نمیخواد

 بابا:وای باز این دوتا شروع کردن سرسام گرفتم
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 +باباااا

تیام برو. برام چندتا  چیز بابا:کوفت پاشو بروغذاتوبخور خوبه گشنت بود 

 بخر بیا

 با ناراحتی بابارو نگاه کردم  

 تیام :اااا بابا رسما نوکر کردیمون

 +مگه نبودی بودیا خیلیم بهت میاد

 تیام : فقط واستا تینا

 دیدم اوضاع برزخیه در رفتم

 من بدو اون بدو

 مامان و بابام میخندیدن

 به نفس نفس افتادم

 +تیام بسه دیگه

 اااا خسته شدی اخ جووونتیام : 

 +نخیر نشدم فقط گشنمه

 +تیاممممم

 تیام :هانننننن

 +کوفت ادبم  نداری بدبخت اون  بچه
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 تیام :دلشم بخواد

 + ازهمین االن مشخصه نمیخواد

 رفتم پایین این قدر خندیده بودم که دیگه نا نداشتم 

 مامان :تو مگه گشنت نبود

 ره+بله مگه این دردونه حسن کبابییی میزا

بابا:باز به من گفتی حسن کبابی اخه چه ربطی به من داره نه اسمش ربط 

 داره نه کباباش

 +ربط داره باباجان یکم فکرکنین

 ...دیدم واقعا بابا رفت توفکرخخخ 

 رفتم تو اشپز خونه و شروع کردم به خوردن

 خداروشکر   امروزم خوب بود 

 حال بابام عالی بود

 یهو یه صدای بلندی اومد تو گوشمداشتم آب میخوردم که 

 مامان: تینااااااااااا مگه نمیگم نخور پشت غذا اب

 یعنی با این جیغی که مامان زد من که هیچی بچه ی تیامم فکر کنم مرد  

 + مامان چرا جیغ میزنی 

 مامان :از بس حرف گوش نمیدی مجبورم جیغ بزنم
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 +ایش اصلن قهرم دیگه هم نمیخورم

 و درآورده بودم خخ...قشنگ ته دیگ  

 برم حاظرشم برای عشق و حال با دوستای خلم 

 حاظر شدم و  رفتم اتاق تیام 

 + تیامممم

 تیام:چته دختر چرا جیغ میزنی 

 +سوییچ ماشینتوبا اون کارت خوشگلتو بده 

 تیام: امر دیگه نداری بگوهاتعارف نکن 

 + فعال نه

 سوییچ ماشینو داد دستم کارتشم ازش گرفتم

تیام: بیا تینا رمزشم چهارتا دو برو هرچی میخوای بخر کم اوردی بگو  

 برات میریزم 

 +   چشممممم 

 یه بوس محکم گذاشتم رو  گونش و پریدم بیرون 

 به اون دوتا خل و چل تو گروه   گفتم:

 +بزغاله ها بپرید پایین.اومدم سراغتون 

 اول سراغ فاطی بعد مری رفتم  
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 شینو داد فاطی: چی شد که تیام ما

 +تابهش گفتم بهم داد

 فاطی:اها  

 مریم خیلی تو فکر بود. 

 + بزغاله جون چته تو. فکری  

 مریم:مرض فکرم درگیره

 +اخی   بچه هات گشنن 

 مریم: کوفت 

 +جون

 فاطی خندید و گفت:بچه. ها بزنید بریم اول  خرید کنیم 

 +بریم 

 همه باهم  رفتیم پاساژ  

 رفتیم تو یه لباس فروشی  

 اقا ببخشید میشه اون لباس ابی رو بیارید  +

 مرده انگار:مشکل چشم داشته باشه از بس هیز بود  داشت میخوردمنو

 +آقا اومدید سینما 

 یارو:نه خانومی االن میارم 
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 +اوی زود پسر خاله نشو وگرنه میزنمت. من دیوونم 

 یارو.: خیلی خوشگلی  

 +هه هه میدونم خوشگلم ولی از نظر من تو شبیه سوسماری  

 یارو:  چرا اینقدبرزخی هستی 

 +برای ادمی مثل تو بایدم  برزخی بود سوسمار جون  

دونستن  اعصابم خورد شه چی کارا که  فاطی مریم منوکشیدن بیرون  می

 نمیکنم 

 باالخره بعداز کلی این ور و اون ور رفتن خریدامونو کردیم 

 من یه جفت کفش، مانتویه تونیک خوشگل   خریدم  

شانس اوردم  ماشین  تیام نزدیک بود وگرنه کی حال داشت پیاده بره 

 زودی رسیدیم سوار شدیم  

 رفتم طرف رستورانی که طرفای بام  بود 

 + خب بگید چی میخورید 

 هممون جوجه سفارش دادیم یه کوبیده هم گفتم  اخه خیلی گشنم بود 

 اون طرف دیدم یه پسر و دختر نشستن 

 البته بگم دختره سنگین تر بود پسره شلوارشو کشیدبودباال 

 کرمم حسابی لولید  

 ارلت چه قشنگه  +اوی  خانومی که  شکل پسری شلو
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 یارو:خانوم چته 

 +هیچی خواهر جان  خخ فقط مراقب باش رو پاهای خوش

 تراشت غذا نریزه 

 یارو ک حسابی قهوه ای شده بود. چیزی نگفت ولی اون دختره 

 دختره: خانوم  حسودین مگه

 +به فرض اره حسودم ولی اگه بودم حسودی یه پسر میکردم نه دختر 

 مریم و فاطی: دقیقا 

 ف     باالخره آوردن داشتم میمردم ازگشنگی او

 با ولع تمام غذاروخوردیم با شوخی و خنده 

 خیلی خوش گذشت و خندیدیم

 مری:بچه ها کی برگردیم  داریم عقب می افتیم

 فاطی:نمیدونم

 + باید بمونم  پیش بابام

 مریم: چی بگم 

 بعد از کلی خندیدن  رفتیم خونه

 کردیموقتی رسیدم    ماشینو پارک 

 +سالم به اهلللللل منزللللللل دختره گلتووووون اومد
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 مامان  از اشپز  خونه اومد بیرون گفت: چته  دختر

 + ااا سالم مامی جون بقیه کوشن

 مامان:   علیک سالم تیام رفت بیرون کار داشت باباتم خوابیده

 + اها اوکی 

 مامان:بله پاشو بیا کمک که مهمون داریم

 +کیه مهمون

 : همکار تیام اینا دارن میان مامان

 +مگه این جاشرکته جلسه میزارن 

 مامان:نگو مادر زشته

 +:چشم 

 رفتم  باال که لباسامو عوض کنم که دیدم گوشیم زنگ خورد

 _ آریابود.... 

 ..هه زنگ  زده که چی بگه بعداین همه وقت

 جواب ندادم ردتماس زدم

 دوباره گوشیم زنگ خورد

 ایندفعه جواب دادم

 +بله
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 آریا:سالم عزیزم

 تینا:سالم

 آریا:میدونم ازدستم ناراحتی

 +:میدونی پس چرا زنگ زدی برو همونجایی ک بودی

 آریا: بزار منم حرف بزنم

 +الزم نکرده نه چیزی میشنوم نه حرفی دارم باتو بزنم خداحافظ

 آریا:ای بابا خانومی بزاربگم اگه باورنکردی باشه میرم

حرفشو بزنه بعدش همچی تموم  میشه وقتی مهم نیستم ....گذاشتم  

 نمیخاد منوبهتره تموم شه

 +بگو

 آریا:ماموریت بودم

 +دروغ نکو اگه ماموریت بودی میتونستی خبربدی بهم 

آریا:باورکن گوشیامونو نبردیم نمیشد اخه ببریم تازه گفتم 

حالم  توکنارخانوادتی حالت بده نخاستم تورونگران کنم گفتم نگم بدونی 

 خوبه 

 +هه فکرکردی خرم

 آریا:دارم راست میگم تینا جان

 +باشه فعال کاری نداری میخام بخابم
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 آریا:نه عزیزم مواظب خودت باش  خداحافظ

وقتی تلفنو قطع کردم فکرم مشغول شد مطئمن بودم داره دروغ میگه یه 

 چیزی و ازم پنهون میکنه

 اخه ازحرفاش مشخص بود همش صداش میلرزید

 ریا روشناخته بودم دروغ بگه میفهمم من آ

 شایدم دارم اشتباه میکنم

 برم پایین کمک مامان  دست تنهاس

 رفتم توآشپزخونه مامان داشت غذا درست میکرد 

 +مامان چی کارداری بگو من انجام بدم

 مامان:خوب شد اومدی مادر بیا این ساالدو درست کن 

 +باشه

 ردم خوردکردن توظرفنشستم روصندلی کاهو رو برداشتم شروع ک

 همینجور که درست میکردم غرمیزدم.

+اخه همکارتیام بیاد اینجا چیکارآدم مگه کارای شرکت و میاره خونه کی 

 این پسرت یادمیگیره اصن چرا خونه خودش نمیبره ازبس زنش تنبله 

مامان: شاید برای کارای شرکت نباشه دختر زشته ستاره حاملس 

 مادرمیشنوه ناراحت میشه
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+اصنم زشت نیست چه ربطی داره اون موقعشم کارنمیکرد ازبس تنبل 

 بود دیگ  االن بهونه خوبی داره  حاملس نمیتونه کارکنه 

 مامان تو رو دادی حاال میگیم سرپا نمیتونه کارکنه نشستنی که میتونه 

واقعا مادرشوهر خوبی مثل تونمیتونه پیدا کنه باید یکی گیرش میومد با 

 کار میکشید ای خدا پس گردنی ازش

مامان دستشو گذاشت رودهنش:عه مادر چقدر غر میزنی  داری  

 خواهرشوهرگیری میکنیا

+ای خدا شانسو ببین اگ من مثل اون بودم االن انقد ازم کارکشیده بودن 

 بچم سقط شده بود

 مامان:دختر حیا کن زشته  

 +تومادرمنی یا اون که انقد ازش تعریف میکنی 

 مامان:فداتشم تعریف نکردم 

 +کردی اصن همین االن میرم ترمینال 

 پاشدم رفتم سمت ظرفشویی دستامو شستم

مامان:دخترم اون عروسمه جای دخترمو که نمیگیره مادر به قربونت 

 فقط گفتم میشنوه ناراحت میشه چون کسی که حاملس یکم حساسه  

 االن برو بشین عزیزمامان

 زنگ به فاطی اینا بزنم +باشه االن میام برم یه
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 مامان:باشه مادر برو عزیزم

 ....توتخت نشستم  شماره فاطی و گرفتم

 فاطمه:جانم اجی گلم

 +فاطی کی بریم شمال

_تینا اتفاقا منو مری هم میخاستیم زنگ بزنیم درموردش حرف بزنیم 

 واقعا  دیگه خسته شدیم  تازشم ازکالسامون عقب افتادیم

 +اره خب کی بریم

 _به نظرمنو مری فردا صبح حرکت کنیم تو موافقی  

 +آره خیلیم خوبه فعال کارنداری مهمون داریم

 _نه عزیزم برو فعال

 ..دلم برا آرتا اینا حسابی تنگ شده بود

 دوست تیام امدبود

هرهرو کرکری راه انداخته بودن که نگو حالم دیگ داشت بهم میخورد 

م زشته خوببرش تو اتاق خودت بعد اخه این تیام احمق نمیفهمه مااینجای

 خودتونو بکشین اگه کسی حرفی زد 

شام که کوفت کردن دوست تیام تشریفشو بردمن فقط برای سالم  و شام  

 خوردن امدم پایین همش باال تواتاقم بودم
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توخونمونم که راحت نیستیم که  میخایم راحت باشیم اقا واسه خودش 

 مهمون دعوت میکنه بزغاله

میومد روتخت درازکشیده بودم  بعدش دیگه نفهمیدم کی خابم  خیلی خابم

 برد  

بلندشدم  تختمو مرتب  کردم چمدونمو برداشتم لباسمو  8صبح ساعت

 ریختم توش

 به مامان اینا هنوز نگفته بودم که دارم میرم شمال

وسیله هامو که جمع کردم حاظرشدم رفتم پایین مامان تا منو دید 

 گفت:کجا داری میری 

 +دارم میرم شمال

مامان:چی بخاطر حرف دیشب داری میری بابا ستاره برامن مهم نیست 

 برامن نوه ام مهمه بابا تودخترمنی

تینا عزیزم من هیچ وقت یادم نمیره ناراحتت میکرد اشکتو درمیاورد 

بعدش رفتی اون اتفاقا افتاد هیچ وقت نبخشیدمش اما چیکارمیتونم بکنم 

 که داره میاد هیچی نمیتونم بگمبخاطر پسرم و نوه ای 

 ..تعجب کردم ازمامان وقتی این حرفارو داشت میزد.

همینجوربامامان داشتیم حرف میزدیم که ستاره باناراحتی امد  

 توآشپزخونه پس همه حرفامونوشنیده

 +مامان من کالس دارم باید برم 
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 بعدشم راستی مامان میدونی فال گوش وایسادن اصن خوب نیست

 م به ستاره بود قشنگ متوجه شده بود..منظور

 مامان با ناراحتی گفت:باشه مادر مواظب خودت باش

..با بابا و تیامم خداحافظی کردم قرارشد این دوتا االغ بیان جلو 

 درخونمون تا بریم

 گوشیم زنگ خورد  دیدم مریمه بیشعور تک زده بود

 فهمیدم امدن رفتم جلودر

 +سالم بردوتا بزغاله 

 م برتوای خرفاطی:سال

 مریم تا امد حرف بزنه گفتم:تودیگه زر نزن سوارشین بریم خخ

 مریم:بیشعور میخاستم بگم سالم برتوخواهرگلم.

 +آره جون عمت

 ♡راه افتادیم توراه مثل همیشه خوش بودیم

 یه چندساعتی بود توراه بودیم

 .وای ازدست این دوتا اگه من رانندگی کرده بودم تا االن رسیده بودیم 

 اون روز که رفته بودم بیرون یکم خرید کردم برای بچه ها 
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رسیدیم ساعت دوبود رفتم تواتاقم لباسامو عوض کردم چمدونمم گذاشتم 

توآشپزخونه پیش ماشین لباس شویی اخه عادت داشتم مسافرت میرفتم 

 بعدش باید همچیو بشورم 

ه ها چایی دم کردم سه تایی خوش رنگ ریختم  بردم رومیزگذاشتم بچ

 خسته شده بودن چاییمونو داشتیم میخوردیم که گوشیم زنگ خورد.

 آریا بود.جواب دادم گفتم:بله

 آریا:سالم عزیزم خوبی کجایی 

 +بدنیستم خونه ام

 آریا:عه امدی شمال

 +بله

 آریا:چه خوب دلم برات تنگ شده میای بریم بیرون

 +نه خسته ام میخام بخابم

 بیادیگهآریا:بهونه نیارخانوم 

 ...دلم نیومد بازم بگم نه ازبس ساده ام

 +باشه

 آریا:ای قربونت پس پنج دقیقه دیگه جلودرمنتظرتم

 ..تودلم گفتم خدانکنه

 +باشه فعال
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 روبه بچه ها کردم :جیگرا من برم آماده شم آریا میخادبیاددنبالم

 فاطی:باشه عزیزم خوش بگذره بهت

 مریم:زودبیاتی تی

 +چشم دوستای خلم

تم تواتاقم لباسامو پوشیدم یه آرایش مالیم کردم که آریا تک زد ازبچه رف

ها خداحافظی کردم رفتم جلودر. ماشینشو دیدم دروبازکردم 

 ونشستم+سالم 

 آریا:سالم خانوم میدونی  چقدردلم تنگ شده بودبرات

 ..من حرفی نزدم 

 آریا:باشه خانوم حاالهیچی نگو  ولی نمیدونی با این کارت میمیرم

 ..زیرلب گفتم:خدانکنه  .

 ولی مثل اینکه شنید یه لبخندامد رولبش

 یکم دورزدیم که آریا گفت:تینا میخام مال من بشی 

 +مگه مال تونیستم

 آریا:هستی ولی منظورم

 +منظورت چیه

 ...یه چیزی امدتوذهنم دعا میکردم که اون نباشه

 آریا:من میخام کال مال من باشی 
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 ال مال تونیستم پس الکیه همچی+وا آریا حرفا میزنیا مگه ک

 آریا:نه تیناگوش کن میخام همجوره مال من باشی 

 با چشمای ازحدقه زدبیرون گفتم:چییییی داری میگی لطفا دیگه بس کن 

 آریا:ببین من فکرمیکنم منو نمیخای

 +هه این ومن باید ازتو بپرسم 

 من فکرمیکنم تومنودوست نداری وهمش بازیه

 دارم برااین میگم مال هم بشیم تاثابت بشهآریا:من دوست 

 +منوبرسون خونه

..حرفاش منوتوفکرفروبرد ازاونورمیترسیدیم که نکنه بعدا پشیمون بشه 

 ولی ازطرفی هم میگم ما همودوست داریم باالخره که اتفاق میافته.

دوست داشتم با بچه ها مشورت کنم ولی مطئمنم که با برخورد بدی 

یشه میخام آریا روببینم با شوخی وجدی روبرو میشم چون هم

حرفشونوبهم میزنن که مراقب باشم وگول نخورم ازاین حرفا حاال مونده 

 بودم

خیلی برام عجیب بود بعداین همه مدت امدم به جا اینکه باهم حرف بزنیم 

 حسابی بگردیم هنوزنرسیده این حرفا کشید وسط. 

ری همه میدونن من آریا:ازچی میترسی تینا به دوست داشتنم شک دا

توروخیلی دوست دارم عزیزم من اگ االن ولت کنم یعنی دوستت نداشتم 
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ولی وقتی میگم مال هم شیم یعنی اینکه دوستت دارم ومیخام بهت ثابت 

 کنم بعدشم میام خواستگاریت فقط میخام همچی تموم بشه

....انقد باهام حرف زده بود که منم راضی شده بودم همش فکرمیکردم  

 که همودوست داریم پس اتفاقی نمیافته پس چرا بترسمما

 با سکوتم آریا فکرکرد منم راضیم

 آریا:سکوت عالمت رضایته 

 ...میترسیدم کارم اشتباه باشه

 حرفی نزدم

آریا: بیرون که نمیشه  راحت غذاخورد االن یه چیزی میگیرم ببریم خونه 

 بخوریم

 نم مثل یه خانوم خونه...نمیدونم چرا دوست داشتم خودم غذا درست ک

 +نمیخاد اگه وسیله داری من میخام خودم درست کنم

آریا:چه خوب دستپخت خانومم میخورم آره همچی داریم تازه خریدم 

 یخچالو پرکردم

 +خب  پس خوبه

 رسیدیم جلویه خونه ازبیرونشم معلوم بود که خیلی قشنگه

نمیدونم متوجه میشدکه رفتیم توآسانسور آریا همش با لبخند نگام میکرد 

 من حالم خوب نیست یانه
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 درآسانسوربازشد آریا رفت کنارتا اول من پیاده شم

 آریا:خانوما مقدم ترن

جلودرخونش بودیم دروبازکرد گفت:بفرما توعشقم خوش امدی ببخشید  

خونه کثیفه دیگ تنهایم  زن داشته باشم که اینجورنمیشه خانوم خونه ی 

 من

 و برداشتم زنگ زدم به فاطیرفتم تو سریع گوشی 

 فاطمه:الو معلوم هست کجایی بیشعور نگرانمون کردی

 +من خونه آریام.

 ..صدایی ازاون طرف نمیومد 

 +فاطی هستی 

 فاطمه:تو االن چی گفتی

 +گفتم پیش آریام فردا میام خونه

فاطی:چرا چرت وپرت میگی بمونی خونه پسرمجرد که چی بشه پاشو بیا 

 خونه

 فردا میام فعال کاری نداری میخایم شام بخوریم بای +نترس 

تا امدم قطع کنم فاطی گفت:قطع نکن وایسا بب ..تا امد ادامه حرفشو بزنه 

 سریع قطع کردم نمیدونستم جوابشو چی بدم 
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رفتم توآشپزخونه شروع کردم به درست کردن قیمه میدونستم دوست 

 داره

تاده بود یه قاشق برداشتم  برنجو گذاشتم دم بکشه خورشتم حسابی جا اف

یکم چشیدم.. به به چی درست کردم آریا انگشتاشوهم میخوره.ترشی  

 ریختم ، باسبزی خوردن بعدهمچیوچیدم رومیز

 آریاروصدازدم.+آریا بیا غذا حاظره

آریا امد توآشپزخونه چشماش که به میزافتادگفت:به به خانومم چه کرده 

 مبعداین همه مدت یه غذاخوشمزه میخوری

نشستیم روصندلی برای آریا غذاکشیدم بشقابو جلوش گذاشتم آریا:چخبره 

 بابا زیاده،+بخوراصنم زیادنیس

...فقط حرف میزد همچین گفت زیاده گفتم االن اضافه میاره اونو خورد 

 بازم برا خودش ریخت

غذامونوکه خوردیم بلندشدم ظرفاروجمع کردم گذاشتم توجاظرف شویی تا  

 م کسی پشتمه برگشتم دیدم آریاست بشورم که حس کرد

+عه تواینجایی بروظرفاروبشورم چایی بریزم بیام باهم بخوریم 

 آریا:نمیخادظرفاروبشوری بزاربرابعد

 +آخه

 نذاشت ادامه حرفموبزنم ک یه لحظه سوختم پیشونیمو داشت میبوسید

 استرس گرفته بودم عرق ازسروروم میبارید...عجب غلطی کردما
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 کمرم گذاشت آریا دستشو پشت 

 ازاسترس ضعف کرده بودم آریا منوداشت باخودش میبرد.

 انقدآروم راه میرفتم که تویه لحظه دیدم روهوام

 توبغلش بودم دست وپازدم

 ازترس جیغ کشیدم گفتم:وای بزارم زمین االن میافتم.

 آریا:نترس خانومم مگه میشه بندازمت حواسم بهت هست.

 دراتاقو بازکرد وباپاش دروبست.

 منوخابوندروتخت خودشم کنارم نشست

آریا:میدونی آرزوداشتم تومال من بشی توخونم کنارمن االن خوشحالم که 

 به آرزوم رسیدم.

...روم خم شده بود داشت باهام حرف میزد حالم هردقیقه 

بدترمیشدمیترسیدم باخودم گفتم تینا االن بهترین فرصته تا اتفاقی نیافتاده 

بیده بودم روتخت نمیتونستم بلندشم موهام ریخته پاشو برو.اما انگارچس

بود روصورتم اعصابمو خراب کرده بود اما انقدبی حال بودم نمیتونستم 

 دستموبیارم باال

انگارفلج شده بودم. خدایا این یعنی چی من چم شده کم کم داشت اشکم  

درمیومد آریا هرچی حرف میزد من نمیشنیدم،آریا با دستش 

 ارزدزل زده بودتوچشام کم کم داشت میومد پایین تر موهاموازصورتم کن
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ازترس آب دهنموقورت دادم ...تینا پاشو لباساتوبپوش بگونمیتونم 

 بلندشودختر

آریا انگاربراش مهم نبودم هرکاری دلش میخاست میکرد اصلن  

 نمیپرسیدخوبی.

 ازاین میترسیدیم نکنه بعدا ولم کنه بدبخت شم.

 باموهام بازی میکردآریا<هی نازم میکرد  

 دیگ کم کم منم خوشم امده بود یه لبخندکوچیک اومدرولبم

 منم دوست داشتم کنارآریا باشم ولی به وقتش اما... 

 آریا وقتی خندمو دید گفت:فدای خندت بشم. آریا یه لحظه بلندشد و...... 

 )خب دیگ  چشاتونوببندید زشته(

 باخوردن نورتوچشمم چشامو

نورداشت اذیتم میکرد  اومدم بلندشم برم پرده رو بکشم که  بازکردم 

نتونستم حالم خیلی بد بود داشتم میمردم تازه فهمیده بودم که چیشده  

اشک ازچشمم چکید دورورمو نگاه کردم دیدم آریانیست  .. زیرلب 

باخودم حرف میزدم: دیدی خاک توسرت تینا خودتو بدبخت کردی بیا 

شته اخه توچقدراحمقی.بزوربلندشدم  دستامو تواین وضعیت تنهات گذا

گذاشتم رودیوار وآروم راه می رفتم .لباسام همه داغون شده بودن بااین 

قیافه که نمیشد برم خونه بهتره یه دوش بگیرم رفتم توحموم  داشتم 

خودمو میشستم همینجوراشکام میریخت.رفتم زیردوش حسابی خودمو   

یومد چطور گول خوردم  نیومد حالمو شامپو وصابون  زدم ازخودم بدم م
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بپرسه یروزنشد تنهام گذاشت امدم بیرون مجبوربودم همون 

لباساروبپوشم اخه  دیگه لباسی نداشتم همیشه توکیفم یکم وسیله آرایش  

داشتم خداکنه االنم باشه چون انقد بی روح بودم مطئنن بچه ها میفهمیدن 

مداد خداروشکر کردم سریع    که چم شده کیفمو بازکردم با دیدن رژو کرم

 رفتم جلوآیینه  یکم آرایش کردم.. 

 ورفتم پایین ضعف کرده بودم خیلی گشنم بود حالم داشت بدمیشد

 رفتم توآشپزخونه ببینم چیزی پیدامیشه بخورم.با دیدن میزتعجب کردم 

نون وپنیر،گردویه عالمه پسته وبادوم خیلی چیزایی دیگه رومیزبود یعنی 

ا بود.نشستم روصندلی تند تند داشتم میخوردم که چشمم به یه  اینا کارآری

 برگه خورد.دست خط آریا بود

نوشته بود:سالم خانومم صبحت بخیر ببخشید تنهات گذاشتم ازاداره زنگ  

زدن گفتن خودمو برسونم نمیدونم چیشده بود اصن بهم نگفتن برات 

راستی  صبحانه گذاشتم حسابی بخوربایدتقویت شی نبینم نخوردیا 

تویخچال ونگاه برات چی گرفتم نذاشتم بیرون که گرم نشه بخورتا بیام 

 فعال بوس خانومی

...تینا<هه کارش واجب ترازمنه خاک برسرمن دریخچالو بازکردم دیدم 

توی یه لیوان آب پرتقاله برش داشتم یهوسرکشیدم وقتی حالم جاامدرفتم 

ه عالمه میسکال و پیام  سمت کیفم گوشیمو دراوردم بازش کردم با دیدن ی

تعجب کردم همش مریم وفاطی بودن فقط دوبار آرتا زنگ زده بود.یه 

خودکاربرداشتم توهمون کاغذی که آریا نوشته بود نوشتم:من رفتم خونه 

خداحافظ و به آژانس زنگ زدم  به سختی رفتم جلودرتاماشین امد سریع 
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رسیدم کرایه رو نشستم وماشین راه افتاد مونده بودم چی بگم بهشون 

حساب کردم وپیاده شدم.درخونه روبازکردم یاددیروزافتادم چشام پراشک  

شده بود.  رفتم تو داشتم کفشامو درمیاوردم که با چهارجفت پاروبروشدم 

اوه. سرموباالآوردم انگارمیخاستن چیزی بگن  ولی نمیدونم توصورتم 

ودن من حرف چی دیدن که حرفشونو خوردن با تعجب نگام کردن منتظرب

بزنم . بدون توجه به اونا رفتم تواتاقم همونجور باهمون لباسا نشستم  

روتخت. فاطمه:این چه سرووضعیه جوابی ندادم که مریم گفت:چشات  

 چرا قرمزه چرا مثل میت شدی باتوایما

فاطمه:نکنه. مریم:چی نکنه فاطی روبه مریم گفت:نکنه اون چیزی که 

افتاده.مریم:نه امکان نداره ،فاطی:حرف  ازش میترسیدیم همیشه اتفاق 

 بزن تینا

 تینا< بغض داشت خفم میکرد یهوبغضم ترکید

 بلندزدم زیرگریه فاطی:یا امام حسین بدبخت شدیم مریم:نهه 

 تینا:به نفس نفس افتاده بودم هق

کل ماجراروبراشون تعریف کردم سه تایی زارمیزدیم. هروقت هم که تنها 

ود آریا همش بهم زنگ میزد پیام میداد منم  جواب میشدم فقط کارم گریه ب

 نمیدادم  اون موقع که بهش نیازداشتم تنهام گذاشته بودهه.

 صدای زنگ دراومد توجه نکردم هرکی باشه بچه ها بازمیکردن  دیگه 

صدای دادازپایین میومد.چادرتوخونه سرم کردم رفتم توحیاط.صدای  

میخای خواهرمو بدبخت کردی  فاطمه بود با دادمیگفت:بیشرف اینجا چی

 اومدی برای چی عوضی 
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 مریم هم سعی داشت آرومش کنه

 فهمیدم آریا امده

 آریا:اینطور ک فکرمیکنین نیست

تاامدم برم کنارشون  صدای بدی توگوشم پیچید  دست فاطی بود که 

 روصورت آریا فرود اومده بود.

 جیغ کشیدم گفتم:نه

 آریا دستشو گذاشته بود روصورتش 

 یرم الهی.معلوم بوددردش گرفته.بم

 رفتم سمتشون روبه فاطی گفتم :چی کار کردی

فاطمه:کاردرست وکردم تودخالت نکن کاری به کارتون نداشتیم این شد  

 ازاین به بعد من یکی نمیزارم دیگ قشنگ حواسم بهت هست

 خالصه اون روزفاطی نذاشت منو آریا باهم حرف بزنیم

 بیرون یکم هوابخورم شاید بهترشمآماده شدم که برم 

 رفتم پایین که فاطی جلوموگرفت گفت :کجا

 تینا:دارم میرم یکم هوابخورم

 فاطی:اها میخای آریاروببینی منوداری خرمیکنی 

 تینا:وای فاطی اوال  میخام هوابخورم دوما به تونباید توضیح بدما

 بعدشم بدون اینکه بهشون توجه کنم رفتم بیرون
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 یزدم که سعید داشت به سمتم میومدداشتم قدم م

 ای خدا یه لحظه هم نمیتونم آرامش داشته باشم 

 سعید:سالم عشقم 

 تینا:...... 

 سعید:خانومی حرف بزن صدای خوشگلتو بشنوم 

 تینا:..... 

...داشت کفرمو درمیاورد میخاستم جوابشو ندم ببینم بیخیال میشه یانه 

 پروترازاین  حرفاربود

 سعید:عزیزم

 ... تینا:..

یه لحظه چشممم به اونور خیابان خورد آریا داشت با عصبانیت 

 اینورمیومد

 روکردم به سعید گفتم :برو تروخدا برو آریا میکشتت 

 سعید:باالخره حرف زدی عشقم آریا خرکیه  تینا:خفه شو

آریا رسید پیشمون یقه سعیدوگرفت گفت:بی ناموس مزاحم زن من میشی  

 صورت سعیدآشغال بعدمشتش فرود اومد تو

 رفتم بلوز آریارو کشیدم گفتم:ولش کن بیا بریم

 آریا:تویکی گمشو کنارمن میدونم وتو
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 آریا تا میتونست سعید و زد

 همش بهش میگفت:میکشمت  

مردم دورمون جمع شده بودن بعضیا میومدن  جداکنن ولی آریا مگه ول  

 میکرد.،ازترس گریه میکردم

گفتم:آریا جان آروم باش ولش کن کشتیش بیا بریم تینا< رفتم پیشش 

 خونه عزیزم

 آریا دستمو کشیدومنوباخودش میبرد

 سوارماشین شدیم هنوردرونبسته بودم که ماشین ازجاش کنده شد 

 ازترس به صندلی چسبیده بودم

 تینا:آروم تربرو

آریاروبهم کرد با عصبانیت گفت: خفه شومیرسونمت خونه نشنوم دیگه 

 هیچی

رسیدیم تا پیاده شدم  ماشین به سرعت ازکنارم رد شد خدایا اتفاقی براش 

 نیافته..

رفتم تواتاق لباسامو عوض کردم پریدم توتخت فکرم همش مشغول آریا  

بود پاشدم  سریع حاظرشدم که برم پیش آریا 12بود که خابم برد ساعت

 اخه خبری ازش نداشتم نگران بودم.

ن منم یواش راه میرفتم که نفهمن بچه ها مثل خرس خابیده بود

 سوارماشین شدم به سمت خونه آریا حرکت کردم.
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 تا رسیدم دیدم یه مامورجلودربود

 ماشینوپارک کردم پیاده شدم

 تا امدم ازماموره بپرسم چیشده که دربازشدوآریا امدبیرون .

 پلیسه:سالم سروان امیری هستم ازاداره آگاهی  

 بعدشم کارتشو نشون داد    

 وآریا گفت:منم سرگرد آریا صولتی هستم که چی یه

 پلیسه گفت:شوخی بامامور قانون میدونی اگه بگم چیکارت میکنن

 آریا:میخای منم کاری کنم که اون درجتو بگیرن بعدش بندازنت بیرون

آریا کارتشوآوردتانشون دادیارو ترسیدبهش احترام گذاشت 

 چی بود گفت:ببخشیدجناب سرگرد من نمیدونستم آریا:کارت

 _راستش قربان شما باید بیاین کالنتری 

 آریا:برای چی _به جرم قتل

 یهو با داد گفتم: قتل کی 

 _قتل اقای سعید... 

دیگه نشنیدم ادامه حرفشو  و نشستم روزمین، آریا همراه یاروداشت 

 میرفت

 آریابرگشت سمتم توصورتم نگاه کرد و گفت:من نکشتمش

 بعدشم ماشین ازجلوچشمم دورشد
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 م زیرگریه آخ خداچقدبدبختمزد

 سوارماشین شدم روندم سمت کالنتری

رسیدم داخل کالنتری شدم گوشیمو تحویل دادم  رو صندلی پشت میز یه  

آقا نشسته بود رفتم سمتش گفتم: سالم نامزدمو آوردن اینجابا مسئول 

 پرونده  کاردارم

 _اسمشون+آریا صولتی

 کردوگفت:انتهای راهرو دست چپیکم برگه هاروباال پایین 

به سرعت قدم برمیداشتم قبال ازاین که برم توروسریمو درست کردم  

 ودرزدم

 تق تق 

 _ بفرمایید

 دروبازکردم رفتم تودروهم بستم

 ...خیلی میترسیدیم که امدم اینجا اگه آرتا منو میدید چی بهش میگفتم 

 +سالم _سالم بفرمایید بنشینید

یقه پیش یه آقایی رو آوردن اینجا به اسم آریا  ..نشستم وگفتم:چنددق

صولتی میخاستم بپرسم چرا آوردنش اینجا_چه نسبتی باهاش دارین 

 +نامزدشم

 _ اون آقا به جرم قتل بازداشتن
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 +اما اون نکشته من مطئمنم

_خانوم شما نباید بگین که ما پیگیری میکنیم فقط اینوبگم که یه سری  

ای صولتی مقتول وزده وتهدیدش کرده که ازهمسایه ها شنیدن ودیدن آق

میکشتش ودقیقا فردای اون روز کشته میشه همچی برعلیه آقای صولتیه  

 االنم برین خبرتون میکنیم تینا:باگریه زدم بیرون چقدبدبختم هق

ازوقتی که ازکالنتری زدم بیرون  توپست کوچه ها راه میرفتم وگریه 

 میکردم

 گوش میدادماسپیکرمو روشن کردم و آهنگ 

 گوشیم توکیفم بود  ونگاشم نکردم

 هوا تاریک شده بود 

 ترس برم داشت.

 پا تندکردم به سرعت قدم برمیداشتم که برم خونه

 حس کردم یکی پشت سرم داره میاد

 گریه ام داشت درمیومد.

 هیچکسم نبود که ازش کمک بخابم پرنده هم پرنمیزد.

 م آرتاگوشیمو ازکیفم درآوردم میخاستم زنگ بزن

 اما با دیدن گوشیم که خاموش شده  بود آه کشیدم 

 اه لعنتی.



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

524 

 کیفمو روشونم جابه جا کردم ودویدم

 حس میکردم با دویدن من اون کسی که پشتمه اونم داشت میدوید

 قلبم داشت تند تند میزد 

نفس نفس  میزدم ولی یه لحظه هم واینسادم و سرعتمو تا میتونستم 

 بیشتر کردم

 ودم گفتم:تومیتونی تینا تو   قهرمانی  بدوزیرلب با خ

 با این حرفم انگار سرعتم بیشتر شد زیرلب خداروصدا میزدم

 تا به خیابان اصلی رسیدم با دیدن ماشینا خوشحال شدم.

 دستمو جلوی ماشینا تکون میدادم که نگه دارن بیشعورا فقط بوق میزدن

 یه ماشین جلوم وایساد سریع سوارشدم  واصن نگاه نکردم که کی هست  

 فقط آدرسو بهش گفتم.

ازپنجره داشتم بیرونونگاه میکردم نمیدونستم کجاییم انگار یارو  داشت  

 اشتباه میرفت

 روکردم سمتش تازه دیدم یه پسرجوون  داره رانندگی میکنه

 اوه خاک توسرم

 رین میریناگفتم:آقا مثل اینکه اشتباه دا

 راننده:...... 

 +آقا باشمام 
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 راننده:....... 

 +اللی 

 راننده:...... 

 تینا:<داشتم سکته میکردم

تویه لحظه پریدم جلو با مشت خابوندم تو صورتش معلوم بود شکه شده  

 یهو زد روترمز

 مردک بی خاصیت

 نزدیک بود سرم بخوره توشیشه

 زد به ماشین این ابله دروبازکردم سریع پیاده شدم که یه ماشین ازپشت

 اخه بگو کوری چرا سوارماشین میشی کی به تو گواهی نامه داده

گوشیم خاموش بود اه لعنتی االن چجور به پلیس زنگ بزنم این قزمیت 

 پیاده شده بودداشت با اون کوره دعوامیکرد 

 110منم داخل ماشین شدم  گوشیش کنارفرمون بود برداشتم زنگ زدم 

 ا تو خیابون یکی مزاحم من شده منو داشت به زورمیبرد+سالم آقا اینج

 _سالم خانوم اصلن نگران نباشین آدرستونو لطف کنین

..تا آدرسو دادم دیدم یارو سرشو برگردوند سمت من تا دید گوشیش دسته  

 منه اومد ازم گرفتش.. 
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پسره روانی میخاست فرارکنه ولی مردم دورش جمع شده بودن و 

 تا این که پلیس امد نمیتونست فرار کنه

 رو کردم  به پلیسه گفتم: این میخاست منو بدزده

 _پسره گفت:دروغ میگه سرکار 

+آقا خودش داره دروغ میگه بنظر شما به من میخوره دروغ بگم یا این 

 بوزینه

پلیسه گفت: این جوری نمیشه هردو میاین کالنتری تا تکلیف مشخص  

 شه بفرماییدتوماشین

 ...نشستم توماشین   

 تودلم داشتم به این پسره فش میدادم: 

بمیری مردک زشت که گرفتارمون کردی تونبودی االن من خونمون بودم 

 مرتیکه بز

 تواتاق سرهنگ نشسته بودیم

 سرهنگ:خب خانوم اول شما بگین 

 +جناب سرهنگ منو یادتونه نامزد آریا صولتی امروز پیشتون بودم

 سرهنگ:بله بله خب 

 ینا<همچی و تعریف کردم ازاولشت

 بعد پلیسه گفت: این پسره حرف بزنه.
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پسره:آقا داره دروغ میگه من دیدم دارن میدون گفتم شاید اتفاقی افتاده 

براش وایسادم سوارش کردم تازه داشتم طبق اون آدرسشون میرفتم یهو 

این خانوم دیوونه شد با مشت خابوند توصورتم تازه گوشیمم داشت  

 یدمیدزد

پلیسه فهمیده بود که دختره راست میگه ولی باید مطئمن تر میشد روکرد 

به پسره گفت:اگه راستشو نگی مجبورمیشم بفرستمت دادسرا تا اونجا 

 برات تصمیم بگیرن

 پسره هیچ حرفی نزد که پلیسه  بلندگفت:حمیدی

 حمیدی اومد تو احترام گذاشت بهش گفت:بله قربان

 بازداشتگاه تا فردا تکلیفش مشخص بشه  سرهنگ:این آقا رو ببرین 

حمیدی:چشم قربان  بعدم تا این قزمیت و بلندکرد ببره که روکرد به 

 سرهنگه گفت :باشه همیچو میگم

 سرهنگ:حمیدی بروبیرون منتظر باش

 حمیدی:چشم قربان

 سرهنگ رو به اون چلغوز کرد گفت:خب میشنوم

 _این خانوم راست میگن

 سرهنگ:ازاول همچیو بگو
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_راستش با دوستامون شرط بسته بودیم   هرکی باخت باید بره تو خیابان 

یه دخترو پیداکنه بیاره که وقتی ایشونو دیدم گفتم چه بهتر ظایع نمیشم 

 پیش دوستام بقیشم که میدونین

تینا<یهو عصبی شدم گفتم :مگه ناموس نداری خوبه برا خانواده خودتم 

که اونا رو نمیبینین فقط دخترای مردمو پیش بیاد البته شماها انقد پرویین 

 میبینین

 سرهنگ:خانوم آروم باشین رعایت کنین اینجا کالنتریه

 شما ازاین آقا شکایت دارین:

+بنظورتون نداشته باشم اگه ترمز نمیکرد اگه ماشین ازپشت بهش نمیزد 

 اونوقت جناب سرهنگ من اینجا نبودم معلومه شکایت دارم.

 ینجا روامضا کنینسرهنگ :خیله خب پس ا

...امضا که کردم داشتم میرفتم بیرون روکردم به این کرگردن گفتم:آب 

خنک خوش بگذره بهت اگه آدم بودین شکایت نمیکردم ولی اینکارو  

 کردم تا بفهمین این کارا رونکنین البته ناموس داشته باشین نمیکنین

 تحویل گرفتم .بعدشم بدون توجه به صورت درهمش امدم بیرون گوشیمو 

روکردم به اون سربازه گفتم:آقا تلفن اینجا نیست زنگ بزنم بیان دنبالم 

 من گوشیم خاموشه

 _بفرمایید با این زنگ بزنین

 ...نگاه کردم دیدم گوشی خودشو داد بهم
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 خندیدم گفتم:ای کلک دزدکی آوردی  

 گوشیو گرفتم وبه شماره مریم  زنگ زدم

 م بود گریه کرده:تا جواب داد ولی ازصداش معلو

 مریم:بله

 تینا:...... 

 هیچی نگفتم

 مریم:چرا حرف نمیزنی

 تینا:مریم منم تینا

 صدایی ازپشت تلفن نمیومد

 صداش کردم:مریم

 مریم:جان مریم معلوم هست کجایی مردیم ازنگرانی خوبی 

 تینا:خوبم توضیح میدم فقط میاین دنبالم

 مریم:آره کجایی. 

 خونمونتینا:کالنتری نزدیک 

 مریم:کالنتری چرا خاک برسرم

تینا:عزیزم بهتون توضیح میدم شارژ این بنده خداهم االن تموم میشه 

 منتظرتونم  فعال
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 گوشی و دادم ازش تشکر کردم رفتم جلودروایسادم تابیان

دودقیقه نشد که ماشین فاطی جلوم وایساد سریع سوارشدم قبل ازاینکه 

 ی آریا تا االنو براشون تعریف کردمغربزنن مخمو بخورن ازاول ماجرا

 فاطمه:بمیرم برات که این  همه سختی کشیدی  

 مریم:چرابهمون نگفتی 

تینا:خب حالم خوب نبود بعدشم گفتم گوشیم خاموش شده بوداالنم 

 انقدخستم که نگو

 فاطی:االن رفتیم خونه قشنگ استراحت کن

 ختتا رسیدیم خونه رفتم تواتاق با همین لباسا پریدم روت

 فاطی امدتو:حداقل لباساتو عوض کن

 تینا:بیخیال حال ندارم

 بعدش نفهمیدم کی خابم برد

64 

 صبح زود پاشدم اول رفتم حموم یه دوش حسابی گرفتم خیلی چسبید

بعدش یه آرایش مالیم کردم آخه میخاستم برم کالنتری چون دیگه چهلم 

 کردنسعیدهم گذشته ومیشه برم سراغ خانواداش برای صحبت 

حاظرشدم رفتم پایین فاطی صبحانه روچیده بودرومیز روصندلی نشستم  

 داشتم براخودم لقمه میگرفتم
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 که مریم گفت:کجا میری اول صبحی 

+دارم میرم کالنتری آدرس خانواده سعیدوبگیرم من مطئمنم کار آریا 

نیست ولی اگه باشه باید برم التماسشون کنم رضایت بگیرم فاطی:چی  

 وخوردکنی که چی بشه بس نیست هرچی عذاب کشیدی میگی غرورت

لیوان چایی تودستمو پرت کردم زمین با دادگفتم:میفهمی چی میگی  

 غرورم مهمه یا عشقم بزارم دستی دستی بکشنش 

بزارمن عذاب بکشم من بدرک برای من مهم آریاست چرا نمیفهمین 

زاشتین دستام گذاشتم رو سرم.بچه ها خودتون بودین چیکارمیکردین  می

 میرفتین به وهللا فقط بلدین منو اذیت کنین

اومدم یه صبحانه بخورم کوفتم کردین من رفتم اه با اعصاب داغون 

ازخونه زدم بیرون سوارماشین شدم پام روگازگذاشتم..چرا درکم 

 نمیکردن اه

 رسیدم کالنتری گوشیمو تحویل دادم رفتم داخل درزدم تق تق

 توو بعدش دروبستم _بفرمایید .دروبازکردم رفتم

 +سالم جناب سرهنگ _سالم بفرمایید

...رفتم نشستم رو کردم به سرهنگه گفتم:راستش برای این امدم که 

آدرس خانواده ی اون پسره که به قتل رسیده روبگیرم _االن براتون 

 مینویسم

 +ممنون جناب سرهنگ
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 _خواهش میکنم ولی ای کاش بزارین همچی مشخص بشه بعدبرین

 ن نمیتونم بزارم نامزدم توزندان بمونه _هرطورخودتون میدونین+ولی م

 +ممنون با اجازه _بسالمت

 روندم به سمت آدرسی که سرهنگ داد 

 ازماشین پیاده شدم زنگ و زدم جواب ندادن دوباره زنگ زدم

 که این دفعه جواب داد:بله

 +سالم خانوم

 _سالم بفرمایید

 وزندانه  بخاطر پسرتون+من نامزد آریا صولتی هستم همون که ت

 _اینجا چی میخاین 

 +اومدم باهاتون حرف بزنم

 _من حرفی با شما ندارم پسرمو کشتین اومدی اینجا که چی  

 +خانوم نامزد من نکشته  

_فعال همچی برعلیشه من تا باال دار نبینمش آروم نمیگیرم دیگ اینجا 

 نبینمت

 ..تا امدم حرف بزنم قطع کرد

میزدم جواب نمیدادازحرصم دستمو گذاشتم روزنگ دیگ  هرچی زنگ 

 االنا بود که بسوزه.  اه لعنتی 
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سوارماشین شدم ولی قبل ازاین که استارت بزنم زیرلب گفتم:من نمیزارم 

 آریا اون توبمونه شده میام اینجا میشینم انقد زنگ میزنم تا جوابمو بدی

 استارت زدم وراه افتادم به سمت خونه

 روشن کردم وصداشوبردم باالضبط و 

 بهترین بهونه ی من ای چراغ خونه ی من 

 گفتن اسم قشنگت شعرعاشقونه ی من

 من شدم مجنون چشمات توشدی دیوونه ی من

 گم شدم تواین دوراهی چشم تو نشونه ی من 

 من واست ترانه میشم تومنو بخون دوباره

 آسمون شب تارم پرشه ازماه و ستاره

 یزدم. بلندمیخوندم و زارم

رسیدم اومدم ازماشین پیاده شم دیدم ظایعست اینجور برم توآخه مشخص 

بود گریه کردم توآیینه  ماشین خودمو  نگاه کردم چشام قرمزبودبادکرده 

 بود

ازشانس گندم وسیله آرایشمو نیاورده بودم وللش یکاریش میکنم  

 درماشین و قفل کردم دستمو کشیدم روصورتم اشکامو پاک کردم 

م تو قبل ازاین که منو ببینن به سمت دسشویی رفتم  تا صورتمو رفت

 بشورم که  اوه فاطی صدام کرد:امدی چیشد
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 +وای فاطی برم  دسشویی دارم میترکم امدم میگم  

 فاطی :وایسا بیینم برگرد 

 +برگردم چی بشه خل شدیا میگم ریخت

 مریم:میگه برگرد گوش کن دیگ

 نمیکرد ...مجبوربودم برگردم دیگه کاریش

 برگشتم سمتشون با دیدن قیافم تعجب کردن.

 فاطی:این چه قیافه ای براچی گریه کردی

 ...رفتم نشستم رومبل که مریم گفت:تومگه دسشویی نداشتی 

 +مگه میزارین داشتم میترکیدم ولی رفت پایین )خخ(

 فاطی:بگودیگه

 ....کل قضیه رو تعریف کردم براشون 

مریم:ناراحت نشو اجی حق دارن دیگ ولی باالخره درست میشه االنم  

 برو صورتتو بشور که ناهارآمادس

 +باشه

رفتم دسشویی دست وصورتمو شستم خودمو توآیینه نگاه کردم و آه  

کشیدم چقد تواین مدت شکسته شدم این همه بال تومدت کم آخه 

 مچجوردووم آورد
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ولی من ناامید نمیشم انقد میرم جلودراون خونه میشینم تارضایت بده ولی  

قلبم میگه کارآریا نیست من میشناسمش ای خدا.یا منوبکش یاآریارو بهم 

 برگردون

 نیم ساعت دارم تودسشویی حرف میزنم  دیوونه شدم 

 رفتم توآشپزخونه نشستم روصندلی برای خودم غذا کشیدم لوبیا پلو به به

با صدای فاطی سرمو برگردوندم سمتش با حرفی که زد به سرفه    که

 افتادم مریم هم با بی رحمی با مشت میکوبید توکمرم

 +ایی بمیری بسه.  کمرم شکست 

 مریم:اصلن خوبی نیومده

 ...این خوبیش بود مثال بز 

 فاطی گفته بود:پسرخالش قراره فردا بیان شمال خواستگاری 

یان خواستگاری که نمیدونم  کچل زشت چه راستی اون سری قراربود ب

 غلطی کرده بود که کنسلش کردن  

 فکرم حسابی درگیربودهم آریا هم فاطی  

ناهارکوفتم شده بود اخه بگو بیشعور میدونی روی این موضوع حساسم  

بزارکوفت کنم بعدبگو  من ازدست اینا اخرمیمیرم باگفتن میل ندارم پاشدم 

فتم قشنگ اتاقو متر کرده بودم سرم داشت  رفتم تواتاقم همش  راه میر

میترکید یه قرص برداشتم بدون آب قورتش دادم وروتخت درازکشیدم 

 خابم برد
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داشتم خاب میدیدم طناب انداخته بودن گردن آریا بعد باپازدن زیرچارپایه 

هرچی جیغ میزدم که وللش کنین گوش نمیکردن آریا داشت جون میداد 

.عرق ازسرروم میریخت. بچه ها امدن تواتاق که با جیغ ازخواب پریدم

 ترسیده بودن گفتن:چیشده

 تینا:هیچی خواب بددیدم.

یه آب خوردم و درازکشیدم خیلی وحشتناک بود خدایا اینجورمنوامتحان 

 نکن من میمیرم.به زورخوابم برد. باصدای زنگ گوشیم ازخواب بلندشدم.

 +بله

 _سالم خانوم محمدی 

 +سالم بفرمایید

نتری زنگ میزنم اگه میشه بیاین آگاهی جناب سرهنگ باهاتون _ازکال

 کاردارن

 +باشه چشم حتما میام

 _ممنون خدانگهدار

 +خدانگهدار

 سریع حاظرشدم رفتم پایین داشتم کفش میپوشیدیم

 روبه بچه ها کردم گفتم:من دارم میرم کالنتری فعال

کالنتری که سوارماشین شدم.رسیدم ماشینوپارک کردم و رفتم داخل 

 سرهنگ و توراهرو دیدم
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 +سالم جناب سرهنگ خسته نباشین گفتین بیام اینجا اتفاقی افتاده 

 _سالم نه نگران نباشین بفرمایید داخل صبحت میکنیم

رفتیم داخل و نشستم منتظر بودم تاسرهنگ حرف بزنه داشتم دق  

 میکردم.

 _دوتا خبرخوش دارم براتون

 +چیییی

 پیداشده_قاتل اصلی 

 +وای میدونستم خداروشکر دیدین گفتم کارآریا نبوده

 _بله خداروشکر ایشون بی گناهن 

 +قاتل کیه چجورکشته شده 

_اینجورکه مشخص شده وقتی مقتول با آقای صولتی دعواش میشه خونه 

نمیره میره پارک ماهم ازدوربین و حرف زدن با آدمای اون محل فهمیدیم 

میخورن بهم دیگه ودعواشون میشه یکی  توی پارک بایه موادفروش 

 ازاون خالفکار با چاقومیزنه شاهرگ مقتولو

 +وای خدای من جناب سرهنگ آریا کی آزادمیشه اون که بی گناهه

 _  خبرخوش دومیم این بود که امروزمیادبیرون

 +وای راست میگین

 _بله
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 ...خداحافظی کردم  باخوشحالی

شی یه کیک خوشگل ، یه  سوارماشین شدم روندم سمت شیرینی فرو

 عالمه بادکنک خریدم میخاستم جشن بگیرم  

وقتی همچیو خریدم  به سمت خونه روندم دستم انقد پربود نمیتونستم 

 دروبازکنم بزورزنگو فشاردادم . 

 _کیه

 +فاطی بازکن منم

 _تومگه کلید نداری 

 +بازکن  دستم شکست االن چه  وقت سوال کردنه

 ها با دیدن دستم تعجب کردن دروبازشد سریع رفتم توبچه

 مریم:چخبره مهمون داریم

 +:امروز روز قشنگیه برام

 فاطی:چیشده 

+بی گناهی آریا ثابت شده االنم میخام جشن بگیرم بچه ها تا من زنگ  

 میزنم دوستاشو رو دعوت کنم شماها اینجا روتزئین کنین

 بچه ها خوشحال شده بودن وهمزمان گفتن:ای به چشم 

 وبرداشتم زنگ زدم به آرتینسریع گوشی  

 _سالم زن داداش 
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 +سالم داداش خوبی 

 _ممنون جانم 

+راستش امروز به مناسبت اینکه آریا داره میاد میخام جشن بگیرم  

 سوپزایزش کنم 

 _وای چه عالی مطئمنم خیلی خوشحال میشه

 +فقط یه زحمتی داشتم به سهیلم بگین

 _اتفاقا پیش خودمه وشنید

چیزدیگ اگه میشه به آریا نگین شماها برین دنبالش +خب خوبه ویه 

 بیارینش اینجا البته قبلش هماهنگ کنین دارین میان

_به به چه سوپرایزقشنگی آریا سکته میکنه وقتی ببینه شما نیومدین 

 دنبالش

 +خدانکنه پس همه چی حله 

 _آره حله ما بریم آماده شیم کارنداری زن داداش

 +ن برو خداحافظ

ربودم اینا روفقط دعوت کنم اگه به آرتا میگفتم بدمیشد اون .....مجبو

نیمدوسنت که منو آریا همو دوست داریم یه سوتی میدادیم یا میگفتیم 

 جشن کارکیه آرتا خیلی باهوشه میترسم بفهمه

لباس خوشگلمو که رنگش قرمزبود آستیناش چین داشت پوشیدم فقط 

 چون کوتاه بود ساپورتم پوشیدم
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رفتم پیش بچه ها کمکشون کردم خونه حسابی خوشگل شده بود  سریع 

رومیز کیک گذاشته بودم دورش شمع روشن کردم و با گل رز قرمز  

 دورکیکو قلب درست کردم.

برقاروخاموش کرده بودیم منتظر پیامک ازآرتین بودیم قراربود خبربده 

 که توهمون موقع صدای گوشیم بلندشد. 

 دریم حاظرباشینآرتین بود:زن داداش ما جلو

من پشت دروایساده بودم دروهم بازگذاشته بودم.داشتن میومدن داخل که 

 صدای آریاروشنیدم.

 آریا:چرا نمیگین اینجا چخبره اتفاقی برای تینا افتاده چرا سکتم میدین 

 ...زیرلب گفتم بمیرم برات عشقم

 سهیل:ای بابا داداش صبرکن دیگ شش ماه به دنیا امدی 

شدن  مریم بادکنکی که ازقبل دستش بود روترکوند منم  تا وارد خونه

 رفتم جلو گفتم:خوش امدی عزیزم

فاطی برق روروشن کرد:بچم هنگ کرده بود با تعجب همه جارو نگاه 

 میکرد بعدش توچشام نگاه کرد وگفت:مرسی عشق من 

 منم سرخ شدم ازخجالت بچه ها هم مثل این مشنگا دست میزدن 

 حسابی رقصیدیم کیک خوردیم روزخوبی بود خیلی خوش گذشته بود

فقط موقع رقص دونفره  خیلی خجالت کشیدم وقتی باهاش میرقصیدم 

کنارش بودم یاموقعی که بغلم کرد ومنوبوسید داشتم به این فکرمیکردم  
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که من بدون آریا هیچم مهمونیمون به خوبی تموم شد لحضه ی  

 م خداحافظی خیلی سخت بود انگاردیگه همونمیبینی

وقتی رفتن منو بچه ها شروع کردیم تمیزکردن خونه بعدشم مثل جنازه 

 هرکدوم یه جا افتادیم

ازسروصدای زیادبلندشدم معلوم نیست تواین خونه چخبره. انقدگیج بودم 

نزدیک بود بخورم زمین با کمک دیوارراه میرفتم رفتم پایین دیدم فاطی و 

 مریم لباس پوشیده دارن میرن سمت در

 +کجا بسالمتی...بچه ها برگشتن سمتم

مریم:عه بیدارشدی+نه بیدارنشدم این روحمه داره باهاتون حرف میزنه 

نگفتین کجافاطی:میخاستیم بریم بیرون خریدکنیم  تواین چندوقت انقد 

خسته شدی عذاب کشیدی  بیدارت نکردیم تا استراحت کنی+خب یه دقیقه 

 یاماینجا وایسین من حاظرشم تاباهاتون ب

 مریم:نمیخاد بیای بشین استراحت کن

+من حالم خوبه نیازبه استراحت کردن ندارم فاطی:ای بابا تینا چقد بحث 

 میکنی باهامون  وقتی میگیم بمون بگو چشم دیگه ماهم زودمیایم فعال

 ..دلم خیلی شورمیزد نمیدونم چرا

بچه ها سریع رفتن ترسیدن بازمن حرف بزنم برای اینکه یکم  

درارم گوشیو برداشتم  شماره آریاروگرفتم تا یه بوق خورد جواب ازفکر

 داد:جانم خانومم
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+سالم آریاجونم خوبی آریا:خوبم عزیزم چخبرا کجایی+وای آریا بازیادم 

 انداختی

آریا:چیو عزیزم+مریم و فاطی رفتن بیرون نذاشتن من باهاشون برم 

 نمیدونم چرا آریا:خانومی شایدکاردارن+نمیدونم

ازاونور صدای مامانش میومدآریا روصدا میکرد*+آقایی برو مامانت *...

صدات میزنه آریا:نمیخاد وللش کن دلم برات تنگ شده بود برای اون 

صدای قشنگت +فداتشم داره صدات میکنه زشته بعدزنگ میزنیم باهم 

 حرف میزنیم باشه آریا:باشه خانومی فعال+فعال عزیزم

پایین میکردم هیچی نداشت که گوشیم زنگ   داشتم کاناالی تلوزیونو باال

خورد شماره ناشناس بود+بله_سالم شما تینا خانوم هستین+بله 

خودمم_من ازبیمارستان زنگ میزنم دوتاخانومو آوردن اینجا که بیهوشن 

و اسماشونو نمیدونیم وتوی گوشیای هردوشون شماره شما توش بود 

تان_بیمارستان کوثر.گوشیو اونم اولین شماره+یاامام حسین کدوم بیمارس

قطع کردم همینجور که گریه میکردم لباسامو هم میپوشیدم گفتم دلم 

شورمیزنه خدا خواهرامو ازتومیخام.سوارماشین شدم روندم به سمت 

بیمارستانی که خواهرام اونجا بودن ونمیدونم چه بالیی سرشون امده هق  

رفتم سمت پذیرش و  تا رسیدم ماشینو قفل کردم با دورفتم توبیمارستان

اون خانومه ک اونجانشسته بودروبهش گفتم: خانوم زنگ زدن بهم که  

دوتا ازدوستام تصادف کردن آوردنشون اینجا _اسماشون چیه 

عزیزم+مریم اسدی و فاطمه رئیسی_انتهای راهرو دست راست  

+ممنون ازشیشه باالی اتاق داخلو  نگاه کردم دیدم دارن باهم حرف 6اتاق

ریع رفتم تو +چه بالیی سرخودتون آوردین  امروزمن دلم میزنن س
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شورمیزدا ببین چیشد گفتم بزارین منم باهاتون بیام نذاشتین که االن 

خوبین مریم:  اره خوبیم وای یه بندداری حرف میزنیا +ببند بابا یکی  

بگه چرا این اتفاق افتاده فاطی:بابا داشتیم میرفتیم خرید یهو یکی  

لوماشین منم تا بیام ترمز کنم دیرشده بودبا تعجب خودشو انداخت ج

گفتم:مرد.مریم:ن بابا بیشعور احمق خودشو انداخته جلوماشین حاال پول 

میخاد+کجاست من برم ببینم حرف حسابش چیه مریم:فکر کنم  

جلودرباشه نبودهم ازپذیرش بپرسی میگن +باشه من برم میام .الهی  

وشکر زیاد آسیب ندیده بودن مریم بمیرم رنگ و روشون پریده بود خدار

دستش دررفته بود جاانداخته بودن  فاطی هم چون راننده بود یکم  

صورتش زخمی شده بود خداروشکر کمربند بسته بود وگرنه معلوم 

نبودچی میشداین یارورو پیدانکردم رفتم ازخانومه پرسیدم:ببخشید این 

رفتن بیرون ولی آقایی که دوستام باهاش تصادف کردن کجاهستن_دیدم 

یه چیزی بهتون بگم بهشون نگینا.رفتم جلوترگفتم:چی_عزیزم ازاون 

سیریشاس هیچیش نشده ها ولی شما که نبودین یه قشقرقی به پا کرد که  

نگو ،+واقعا_آره بخدا بهش روبدین ازتون فقط میچاپه ازقیافش و اون 

تحویلم  اخالقش مشخصه،زدم زیرخنده گفتم :مرسی عزیزم اونم یه لبخند

داد گفت :خواهش میکنم گلم میخاستم برم سمت بیرون که دیدم یه مرده 

امد پیش اون زنه باداد گفت:په کی این خانوما پول منو میدن اگ ندن 

ازشون شکایت میکنم.زنه بهم اشاره کرد یعنی که این همون مردس:رفتم 

سمتش گفتم چخبرته آقا صداتو بلندمیکنی اگه میخای نشون بدی که  

دادزدن بلدی که من ازتو بدترم میخای نشون بدم؟ منم بلدما دوما 

توشکایت میکنی ماازت شکایت میکنیم ازاین که پریدی جلوماشین 

ازاینکه هیچیت نشده پول میخای وازمردم پول میکنی من به کسی پول 
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زور نمیدم من ازت شکایت میکنم که پریدی جلوماشین که االن خواهرام 

ارستان فکرکردی باهالو طرفی اگه دوتا خواهرام خل افتادن گوشه بیم

باشن به توپول بدن من یکی خل نیستم خرهم نیستم افتاد، حاال هم هری تا  

زنگ نزدم به پلیس و ازت شکایت نکردم مرده شکه شده بود اون دختره 

که پشت میزبود یه چشمک تحویلم دادمنم خندیدم و رفتم پیش بچه ها 

هیچی مریم:مگه میشه هیچی اون که داشت فاطی:چیشد چقد گرفت+

خودشو میکشت چجوراالن راضی شده +برای این که شماها ساده این 

خرین بگه بهش پول میدین اما من پول زورنمیدم،نیم ساعت گذشته بود 

تا دکتر امدمرخصشون کرد.ازبیمارستان امدیم بیرون رفتم سمت ماشین  

ن سمت ماشین برگشتم دیدم بچه ها بامن نمیان دارن میر

فاطی،گفتم:کجابامن میاین بعدمیایم ماشینوبرمیداریم شماهاحالتون خوب 

 نیس

ازوقتی که امدیم خونه دیوونم کرده بودن یه بند دارن غرمیزنن 

مخصوصا فاطی که چرا نذاشتی خودمون بیایم االن ماشینم اونجاست و 

خودشون   ازاین چرت و پرتا اخ بگو تینا چقد تو ساده ای باید میذاشتی

 بیان تا یه چیزیشون بشه تابفهمنن خوبی بهشون نیومده که

 فاطی:وای دلم پیش ماشینمه

ازاعصبانیت سرخ شده بودم با دادگفتم:بسه دیگه فاطی خوبی بهتون 

 نیومده ازاون موقع داری تومخ میریا حواست هست

 بلندشدم رفتم سمت اتاقم هرچی هم صدام کردن جواب ندادم.
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شتم فکرمیکردم که امروز چیکارکنیم اخه قرار بود نشسته بودم دا

الغرمردنیه بیاد خواستگاری فاطی.میخاستم یه نقشه بکشم که فاطی  

 ازدست این چلمنگ خالص شه 

)آخه چقدرمن مهربونم دلسوزم همچی تمومم( با اینکه فاطی رومخم 

 میرفت اما وقتی ناراحت بود من دق میکردم 

 تحویل گرفتی یهوصدای درونم گفت:بازخودتو 

 +توکه باز امدی بعدشم  حقیقته چشم نداری ببینی برو مزاحمم وقتم نشو  

فاطی مثل مرغ سرکنده ازاین وربه اونورمیپرید اخه اگه کاری نمیکردیم 

دیگه همچی تموم میشدچون میخاستن بیان برای حرفای اخر اونا برای  

یزارم خودشون بریدن و دوختن میخان تن فاطی کنن ولی من که نم

 توفکرفرورفتم

بعدچنددقیقه با چیزی که توذهنم امد خندیدم به بچه ها که گفتم زدن 

زیرخنده خانواده فاطی زودترامده بودن وداشتن مخ فاطی و شستشو  

 میدادن.

ساعت نه بود که صدای زنگ درامد  داداش فاطی رفت  

دروبازکردوتشریف آوردن آخ تا میدیدمش حالت تهوع میگرفتم پسره  

 زینه بو

بعد سالم کردن و این حرفا گل وشیرینی رودادن به فاطی و امدن نشستن  

فاطی چایی آورد  بهش گفته بودم برای آقای کچل نریزه به همه که 

 تعارف کرد سریع نشست که مامانش گفت:دختر برا داماد نیاوردی که
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 فاطی: چایی دیگه نداشتیم 

 تا اینو گفت خندمون گرفت

 به عجب چاییه  مامان پسره گفت:به

فاطی:امروزیه رمال و توپارک دیده بودم کارش حرف نداره این لحظه رو 

پیش بینی کرده بودوراست گفته که اگه توی قوری تف کنی مهرو محبت 

 خانواده دامادبه تو چندبرابربیشترمیشه

 ....خخخ 

 معلوم بود همشون حالشون داره بهم میخوره

 گفت:این  چرت  وپرتا چیه میگی یهو کچل بلندشد روبه فاطی 

منم خیلی راحت بلندشدم یکی ازشیرینی خامه ای  که رومیزبودرو 

 برداشتم کوبوندم روصورتش گفتم :بشین سرجات

 ...اوه باالخره اعصبانیت این چلغوزرو دیدیم

 کچل باعصبانیت گفت:باالخره مال من میشی بشین وتماشا کن

 بیرون کهبعدش بلندشد و  داشت میرفت 

 فاطی بهش گفت:باش تامن جواب بله  بدم

بعدچنان هلش داد با سرازپله ها خورد زمین  ولی اینجور که هلش داد  

 فکرکنم ضربه مغزی شه این که تونقشمون نبودچرااینکاروکرد
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مامان کچل ازترس غش کرد فاطی هم عین خیالش نبود رفت نشست  

 رومبل شروع کرد میوه پوست کندن وخوردن

مان فاطی هم غرمیزد:ابرومو همش میبری اگه اتفاقی براش بیافته چی ما

 دختره خیره سرچرا به فکرنیستی  ماخوشبختیتو میخایم

 فاطی همینجورداشت میخورد اصلن محل نمیداد

 مامان فاطی:خاک برسرم با این دختر بزرگ کردنم

 ....پسره رو بردن بیمارستان بعدش سه تایی زدیم زیرخنده

 وی نکردی خخ دختراگه بمیره چی+زیاده ر

 فاطی:نترس اون هفتا جون داره نمیمیره

دوساعتی گذشته بود ازرفتنشون که مامان فاطی زنگ زد که بپرسه 

زندس یا نه که ازحرف زدنش میگفت خداروشکر فهمیدم فاطی راست  

 گفته هفتا جون داره اگ من بودم مرده بودم

 مامان لباس ندارما چی بپوشم تا تلفن و قطع کرد فاطی گفت:چیشد مرد 

 مامان:خدانکنه دخترحالش خوبه فقط هفتا بخیه خورده

 فاطی زیرلب گفت:میخام نباشه عوضی میمرد راحت میشدما

مامان فاطی غرغرکنان رفت سمت اتاق شروع کرد لباساشو چیدن تو 

 چمدون میخاست برگرده تهران

 خخخ چه شبی شده بود حسابی خندیدما
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وندم انقد حوصلم سررفته بوددوست داشتم کله فاطی ،  داشتم مگس میپر

 مریم و بکوبونم تودیوار

 صدای درونم بازامدگفت:مگه دیوونه ای

 +وای بازتوامدی نبودی آرامش داشتیما

 _خیلی دلتم بخاد

 +دلم نمیخاد

 دیگه محلش ندادم 

 براگوشیم پیام اومدزهرا بود.

حان بگیرن تا اینجا که زهرا:سالم تینا خوبی عزیزم استادا میخان امت

درس دادن شماها هم که نبودین گفتم بهتون بگم اگه میتونین بشینین 

 بخونین 

براش نوشتم:وای دستت دردنکنه آره میتونیم بخونیم فقط برام بفرست تا 

 کجاها درس دادن

 زهرا:باشه گلم االن میفرستم

انداختم روزمین رودلم بعدچنددقیقه فرستاد منم پاشدم کتاباموبرداشتم 

درازکشیدم شروع کردم به خوندن اونجاهایی که توکالس بودم بلد بودم یه 

 دورکه میخوندم متوجه میشدم ولی اونایی که نبودم یکم واسم سخت بود
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بچه ها خواب بودن بیدارشن بهشون میگم تا اونام بخونن باید حتما قبول 

دبیشعورن که منتظرن بیافتیم شیم اگه بیافتیم بدبختیم استادامون هم انق

 شده شب نخابم میخونم ولی باید قبول شم تا مدرکمو بگیرم. 

 انقدخونده بودم دیگه کف کرده بودم ازخستگی داشتم میمردم

بهتره برم بچه ها رو صداکنم اخه  چقدر میخوابن دراتاقو بازکردم رفتم 

 باالسرشون آروم صداشون کردم

 فاطی:هوم 

ینم مریم بلندشو چه وقت خوابه االن بلندشین +هوم و کوفت پاشو بب

هزارتا کارداریم بچه ها بلندشده بودن مریم سرشو میخاروند فاطی هم یه  

 خمیازه کشید که تا ته دهنش و دیدم بیشعورو

 +نخابینا

بعدشم امدم پایین رفتم توآشپزخونه سماوروروشن کردم. که بچه ها امدن 

 نشستن روصندلی 

اد گفت استادا میخان امتحان بگیرن من یکم خوندم +بچه ها زهرا پیام د

 شماها هم بخونین تا قبول شیم تموم شه

 مریم:چه وقت امتحانه کی حوصله داره

 فاطی:من االن انقد خسته ام خابم میاد که حال درس و ندارم

..روکردم سمتشون گفتم:مریم خانوم بشین بخون بیافتی دوباره باید ازاول 

 قبول شیم تموم شه بره خالص شیم دیگهبرداریا  بخونین تا



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

550 

 بعدشم فاطی مثل خرس خابیدی بازم خابت میاد تودیگه کی هستی 

بعدخوردن چایی و کیک ظرفارو جمع کردیم سه نفری درازکشیدیم مثل 

 خرخوندیم )منظورم بااون دوتاس اونا خرن من فرشته ام ( 

مون سوال قشنگ کتابو قورت داده بودیم اونجاهایی که نبودیم  روخود

طرح کردیم همه قسمتاشو خوندیم. من یکی که انقد خونده بودم حالم 

 داشت بدمیشد کتابو بستم صاف نشستم 

 +بچه ها من دیگ خسته شدم یکمم فردا بخونیم 

بچه ها موافق بودن انقدخسته شده بودن که کتابو بستن و پرت کردن 

 اونور

هرکی رفت اتاق خودش روتخت درازکشیدم  داشتم با آریا پیام بازی 

 میکردم 

انقد دیگه بهم پیام دادیم هم شارژم داشت  تموم میشد هم چشام دیگه  

بازنمیشد ساعت یک شب بود.براش نوشتم :آریا جونم من رفتم بخابم 

 چشام بازنمیشه شبت بخیر عزیزم 

 سریع خوابم برد  بعد گوشیو گذاشتم کنار تا چشامو بستم

صبح ساعت ده بود بلندشدم یکم درس خوندم بعد بچه ها روصداکردم 

جلوتلوزیون نشسته بودم با صدای بلندگفتم:بچه ها میاین بریم بیرون یا 

 اینکه اول درس میخونین بعد

 بچه ها که حوصله درس و نداشتن گفتن بریم بیرون بعدا درس میخونن
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بود پوشیدم روسری بلندمو که قرمز بودو  مانتو بلندمو که پایینش توری

خطای مشکی داشت روسرم کردم رفتم جلوآیینه آرایش کردم  وقتی تموم  

 شد به کارم که نگاه کردم گفتم :به به ندزدنت خوشگل خانوم

 یهویکی پشت سرم گفت خودشیفته

 ازترس پریدم دیدم فاطیه. چشم غره براش رفتم گفتم :خیلی بیشعوری 

 سوارماشین شدیم کمربندمو بستم و راه افتادمرفتیم پایین 

 +خب بچه ها کجا بریم میخام امروزوخوش بگذرونیم

 تا بچه ها امدن حرف بزنن گوشیم زنگ خوردآرتین بود

 +سالم خوبی آرتین 

 آرتین:سالم تینا خوبم یه کاری باهات داشتم

 +جانم بگو

 بفهمننآرتین:راستش یه چیزی بهت میگم بلندنگو نمیخام بقیه 

 +داری میترسونی منوهابگوچیشده

 ...بچه ها همش منونگاه میکردن ببینن من چی میگم 

 آرتین:راستش من ازیکی خوشم میاد

 +به به خب کی هست

 آرتین:اووم چیزه

 +چیزه  آرتین بگو دیگه
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 آرتین:فاطمه

 +چییییییییی

آرتین:آروم تر گوشم کرشد خب چیه عاشقش شدم خیلی وقته نمیتونستم 

   بگم

 ...خیلی خوشحال شده بودم 

 +خب  این که عالیه مشکلت چیه االن 

آرتین:میخام یه جوری همه باهم بریم بیرون من ازش خواستگاری کنم  

 فقط میشه بهش نگی 

 +باشه حواسم هست کی بریم بیرون

 آرتین:امروز

 +اتفاقا االن داریم میریم بیرون بگو کجا تا ماهم بیایم

 آستانه  آرتین:وای خداروشکربیاین

 +باشه  فعال 

تا گوشیو قطع کردم بچه ها پرسیدن چیشده: گفتم:هیچی آرتین زنگ زد  

 که بریم بیرون االنم آستانه ان  

 تارسیدیم ماشینو پارک کردم برای مریم جریانو پیامک کردم.

 بعد دودقیقه مریم سرشوباال آوردگفت:نههههه

 فاطمه:چی نه
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 اد ....مریم یکم دیگه حرف میزد سوتی مید

 مریم:هیچی بابا بیاین بریم دیرشد بعدا بهت میگم فاطی 

فاطمه هم دیگه سوال نپرسیدآرتین پیام داده بود که توبازارآستانه ان 

 ورفتیم اونجا هنوزپیداشون نکرده بودیم.

تا آریا رودیدم دست تکون دادم و به سمتشون رفتیم   زیرلب گفتم:فداتشم 

 من آقایی 

 سفرخانه نشستیم...... رفتیم داخل 

 داشتیم قلیون میکشیدیم  این سفره خونه جای خیلی  شیک و قشنگی بود 

من کنارآریا لم داده بودم وهمش حرف میزدیم که یهو آرتین بلندشد 

 وجلوی پای  فاطی زانوزدو حلقه رو تودستش باال آورد  

 همه باخوشحالی نگاشون میکردیم  

 ب بله میده به به یه عروسی افتادیم فاطی توشک بودمیدونستیم االن جوا

 آرتین:بامن ازدواج میکنی 

 ...یهو باحرفی که فاطی زد همه هنگ کردیم

 فاطی:بایدفکرکنم 

 ...بعدهم به کسی توجه نکرد  وداشت چاییشو  می خورد 
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چی فکرشو میکردیم چیشد ما فکرکردیم االن جواب مثبت میده هممون 

حرفی نمیزد آخه  فاطی یه دپرس شده بودیم مخصوصا آرتین اصن 

 جوری گفت باید فکرکنم یعنی انگارموافق نیستم

آرتین ازبس حالش بدبود رفت پول و حساب کرد وبعدش رفت بیرون ما 

 هم مجبورشدیم بلندشیم امدیم بیرون

کیفمو روشونم جابه جا کردم  داشتیم به سمت ماشین میرفتیم که یه 

 ونم کنده شد موتوری با سرعت به سمتم امد کیفم ازش

 با داد گفتم :دزد آریااااا کیفممم

 پسرا میدویدن دنبال متور سریع سوارماشین شدن  و دنبالشون رفتن

 من فشارم افتاده بود نشستم لب جوب

 مریم:تینا ناراحت نباش چیزی مهمی که نداشتی توش پس چرا ناراحتی

 .... باگریه گفتم: توازکجا میدونی چیزی مهمی توش نیست

 مگه چیزی بودهفاطی:

 +هق آره پول، مدارکام وای همچیم توش بود 

 فاطی:گریه نکن نگران نباش عزیزم

 .گوشیم زنگ خورد خداروشکر این توکیفم نبود آریا بود

 +جانم چیشده

 آریا:تینا بدبخت شدیم  بیاین بیمارستان کوثر
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 +بیمارستان چرا

 آریا:هق آرتین

 +یاخدا آرتین چی

 آرتین فاطی بهم نگاه کرد..با گفتن اسم 

 آریا:چاقو خورده

 +یا امام حسین االن میایم

 تا گوشیو قطع کردم روبه بچه ها گفتم بدویین سوارشین

 سریع سوارماشین شدیم وپاموروگازگذاشتم

 بچه ها هی ازم میپرسیدن چیشده منم هیچ حرفی نمیزدم

 هم دنبالم تا رسیدم  زدم روترمزماشینو پارک کردم من  میدویدم بچه ها

 رفتم سمت پذیرش بیمارستان

 +سالم خانوم یه آقایی روآوردن اینجا گفتن چاقو خورده

 _اسمشون

 +آرتین حسینی

 _اتاق عمل هستن

 +اتاق عمل کدوم قسمته

 _با آسانسور برین طبقه هفت
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 وقتی برگشتم رنگ و روی فاطی پریده بودداشت گریه میکرد

ه ها توکه  جوابشو دادی االن گریه با عصبانیت  گفتم:االن چه فایده دار

 ات برای چیه

 رفتیم توآسانسور دکمه هفت و زدم آسانسوروایسادو

 سریع دربازشد وما پیاده شدیم سهیل و آریا رودیدم

 رفتیم سمتشون گفتم:چیشده آرتین کو

سهیل با اشکایی که توچشمش جمع شده  بود وداشت پنهونش میکرد 

 کشیده  گفت :اتاق عمله خیلی عملش طول

 +براچی چاقوخورد 

آریا:رفتیم کیف و ازاون دزدای آشغال بگیریم باهاشون درگیرشدیم که 

 یکی ازاونا آرتینو باچاقو زدبعدشم فرارکردن ماهم امدیم بیمارستان

 +وای پس بخاطر من اینجورشده هق

پسراهمش راه میرفتن فاطی که ازاون اول به دیوارخیره شده بودمریم 

د من  نشسته بودم و ازاسترس باپام ضربه میزدم به  صلوات میفرستا

 زمین

...خدایاآرتین حالش خوب بشه اون بخاطر من بیشعور اینطورشده ای خدا 

 اگه طوریش میشد ازعذاب وجدان حتما میمردم

باالخره بعد این همه ساعت   آرتین و آوردن بیرون روتخت بیهوش بود 

 دکترداشت میرفتورنگ و روش هم پریده بود دیدیم 
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 همه دویدیم سمتش تندتند شروع کردیم حرف زدن اخردکتر عصبانی شد 

 دکتر:یکی یکی حرف بزنین نمیفهمم چی میگین که  

 +آقای دکتر حالش چطوره

دکتر:خب ضربه جای بدی خورده باید خداروشکر کنین که ازاتاق عمل 

 سالم امد بیرون االنم بردنش آی سیو تا بعد مشخص بشه. 

 بعدشم مثل یه بزسرشو انداخت رفت

روکردم به فاطی با عصبانیت گفتم:همش تقصیرتوعه راحت شدی االن  

 بخند خوشحال باش

فاطمه:بس کن تینا به من چه ربطی داره کیفتو بردن اون رفته کیفو 

ازدزدا بگیره و چاقو خورده به من چه ربطی داره همش میندازی گردن 

 من

 ردی+برای این که توناراحتش ک

 ...بعدشم  روصندلی که نشسته بودم پشتمو کردم بهش.

آخ اون موقع که خبردادیم به خانواده آرتین خیلی بد بودانگار کسی مرده  

باشه اونجورشده بود همه خانوادش خودشونو میزدن مادرش که 

 موهاشو میکند همش دستشو میگرفتن و نمیزاشتن.

ایده ای نداره لطفا برین یه پرستاراومد سمتمون گفت:اینجا موندتون ف

 ماخبرتون میکنیم

 بعدشم رفت مثل اینکه اینا عادت داشتن برن و نزارن ماهم حرفی بزنیم.
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 آریا:بچه ها بهتره بریم بعدا میایم راست میگن فایده نداره موندنمون

بعدشم بلندشدیم ازبیمارستان  زدیم بیرون سوارماشین شدیم و به سمت  

 خونه راه افتادیم.

یخاست وقتی همچی به خوشی تموم شد برم سرکار یه کاری که  دلم م

 شیطونی وخنده توش باشه خیلی توفکرش بودم. 

رسیدیم خونه انقد خسته بودیم همچیمونو یه ورپرت کردیم وخودمون هم 

 روزمین درازکشیدیم

 من که انقد خابم میومد که دودقیقه نشد خابم برد

آورده بودن بخش وقت مالقات  فردا صبح وقتی رفتیم بیمارستان آرتینو

 که

 شدرفتیم پیشش حالش خوب بود فقط یکم دردداشت 

 +آرتین حالت خوبه

 آرتین:آره بابا خوبم چیزی نشده که 

 +بخاطر من اینجورشدی ببخشید 

 آرتین:نه بابا من که هیچیم نشده نگوببخشید تومقصرنیستی که 

 .... بچه ها باهاش حرف میزدن که

 مالقات تموم شده زودبرین تا بیماراستراحت کنهپرستارامد توگفت:وقت 
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ازبیمارستان زدیم بیرون با پسرا خداحافظی کردیم وسوارماشین شدیم  

پامو گذاشتم روگاز پنج دقیقه ای رسیدیم درماشینو قفل کردم رفتیم داخل 

خونه نشستم رومبل روکردم به بچه ها گفتم:فردا امتحان داریما باید 

 م بلندشیمبشینیم بخونیم وصبح ه

 مریم:وای کی حال داره

+دیگه نمیدونم من به شماها کارندارم ولی من باید بشینم بخونم چون 

 دیگه حوصله ندارم دوباره ازاول اون درسو بردارم.

 مریم یه چایی میریزی. 

 مریم:نوکر بابات غالم سیاه

 +خیلی بیشعوری االغ اصلن نخاستم ایش بی ادب

وچایی آورد نشستیم خوردیم فاطی همش تو  مریم  با غرغرکنان رفت 

 خودش بود معلوم بود بخاطرآرتینه.

موندم چرا جواب آرتین و اونجور داد بعداالن حالش بده اسگله  

 خواهرمن.

 یهودلم قلیون خاست رفتم ذغال گذاشتم وقتی آماده شد   

سینی رو برداشتم گذاشتم روزمین قلیونم گذاشتم روش وشروع کردم کام 

چه هاهم کنارم نشسته بودن. داشتیم کیف میکردیم باالخره فاطی آوردن ب

 و ازاون حال درآوردم من تیناام دیگه مگه میشه نتونم

 قشنگ  ته قلیون و درآوردیم وقتی تموم شد جمعش کردیم
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 کتابامونو آوردیم هرکدوم یه ورولوشدیم 

 فاطی رومبل درازکشیده بود.مریم هم روزمین.

رودلم درازکشیدم کتاب هم جلوم بودو شروع کردم  منم یه بالش گذاشتم 

خوندن پاهامم همینجور تکون میدادم انقد رفته بودیم توکوک درس اصلن  

متوجه ساعت نبودیم ساعت ده بود دیگه وقت نمیشد شام درست کنیم 

تندی تندی یه املت درس کردیم و خوردیم دوباره نشستیم پای درس تا  

 ساعت یک حسابی خوندیم 

 دم به بچه ها گفتم:روکر

 +من رفتم بخابم شب بخیر

 بچه ها هم خابشون گرفته بود

 وبعدش بلندشدیم رفتیم تواتاقامون 

پریدم روتخت چشامو بستم تا امدم گوسفنداروبشمارم خابم برد)عادته 

 دیگه( 

 ازخواب بلندشدم برگشتم ساعتو نگاه کردم هشت بود.

 یه خمیازه کشیدم و بدنمو کش دادم

 رفتم دسشویی صورتمو شستم سرمو باالآوردم خودمو توآیینه نگاه کردم.

 همچی یادم افتادازاول تااالن که چه اتفاقاتی افتادچقدسختی کشیدم. 

 آب و بستم امدم بیرون باحوله صورتمو خشک کردم. 
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 رفتم پایین با دیدن بچه ها تعجب کردم چه عجب بیدارن.

 میخابین که +اوه چه عجب بیدارین همیشه مثل خرس

 مریم:خیلی حسودی میکنی به ماها

 +چی دارین اخه حسودی کنم 

..رفتم توآشپزخونه نشستم روصندلی بچه ها صبحانه رو آماده کرده 

بودن و رومیزچیده بودن اخه مگه میشه کاراین دوتا باشه واقعا تعجب 

 داره.

 دمبرای خودم لقمه می گرفتم و میخوردم چاییموسرکشیدم و ازجام بلندش

 همینجور که ازآشپزخونه میومدم بیرون گفتم:

 تا من میرم حاظر شم ظرفاروبشورین اینجا رو تمیزکنین تا من بیام

اون دوتا داشتن غرمیزدن دیگه نشنیدم چی میگن چون ازآشپزخونه 

 دورشده بودم

تندتندی هرچی دم دستم امد پوشیدم یه آرایش خوشگلم کردم که به 

 پایین با بچه ها ازدر زدیم بیرونصورتم میومد رفتم 

سوارماشین شدیم. کمربندمو بستم پاموگذاشتم روگازوبه سمت دانشگاه  

 راه افتادم

 تا رسیدم ماشینو پارک کردم وپیاده شدیم دروقفل کردم و رفتیم تو

امروز حسابی روز سختیه سه تا امتحان تویه روزباهم زهرا بهم گفته 

 دین بعدش برین خونه.بود که استادا گفتن امتحان دا
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 اولین امتحانم زبان بود.

رفتیم سرکالس استادجای همه رو عوض کرد مریم وجلوانداخت رو 

صندلی اول فاطی هم کناریکی ازبچه های تنبل کالس فاطمه ازقیافش 

 مشخص بود که ناراحته. حیف ازهم دوریم.

 تا  استادبرگه روجلوم گذاشت با نام خداشروع کردم به نوشتن اون

 چیزایی که بلدبودم

خداروشکر امتحان آسونی بود.سریع نوشتم وقتی تموم کردم وسیله هامو 

جمع کردم رفتم برگه امتحانمو دادم به استاد امدم برم بیرون روبه فاطی 

 و مریم با اشاره گفتم زودبیاین بیرون منتظرم

 این امتحان اولمو که خیلی خوب داده بودم.

 تا بچه ها بیان. رفتم توحیاط نشستم روزمین

 ازدور بچه ها رودیدم به سمتم داشتن میومدن.

 و همش غرغرمیزدن

 فاطی:استاد بیشعور جامونو عوض کرد

 +بچه ها خوب دادین

 مریم:آره ولی توانگار خیلی خوب دادی 

 +اهوم. بچه ها بیاین تا امتحان بعدی شروع نشده بشینیم بخونیم.

 داینو خرزده بودیم امتحان بعدیم هم حسابداری شرکت ها بو
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سریع رفتیم توکالس تا نشستم فاطی و مریم هم کنارم نشستن استاد 

 جامونوعوض نکردآخیش

برگه ای که جلوم بود روسواالشو نگاه کردم همشو بلد بودم تندتند نوشتم 

 این دوتا دیوونه هم داشتن کپی میکردن نگاه خیلیا رو روم حس میکردم.

بچه ها امدیم بیرون نیم ساعتی بودنشسته   سریع برگه روتحویل دادیم با

 بودیم داشتیم خوراکی میخوردیم تا امتحانمون شروع شه.

 فاطی:بچه ها خداکنه قبول بشیم

 +میشیم مطئمنم..

 امتحان آخرم هم ریاضی بود 

نزدیک بود امتحان شروع شه که ما رفتیم توکالس نشستیم خودکارو 

ا برگه امد انگار همچی ازذهنم  تودستم تکون میدادم استرس گرفته بودم ت

پریده بود سواالرو که نگاه میکردم خونده بودما ولی یادم نمیومد همه 

 منتظرمن بودن که بنویسم

برگه رو برگردوندم صفحه بعد تا جایی که یادم بود نوشتم.انقد حالم بدبود 

سریع وسیله هامو جمع کردم برگه رو رومیز استاد گذاشتم امدم بیرون 

 هم دنبالم. وبچه ها

 گندزده بودم خداکنه قبول شم  

 مریم:چطورنوشتی بنظرت چندمیشی 

 +گندزدم
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 ....گوشیم زنگ خورد صفحه رونگاه کردم آریا بود

 +جانم

 آریا:سالم عزیزم خوبی

 +بدنیستم 

 آریا:کجایی بیرونی

 +دانشگام 

آریا:آهامواظب باش زنگ زدم بگم آرتین  داره مرخص میشه داریم 

 میبریمش خونه

 +چه خوب بسالمتی باشه عزیزم 

 آریا:بروبه کارت برس فعال خانومم

 +فعال آقا 

وقتی تلفنو قطع کردم به بچه ها گفتم آرتین مرخص شده فاطی خوشحال  

 شد همش نیشش بازبود.

ازدانشگاه زدیم بیرون سوارماشین شدیم و روندم به سمت خونه تا 

خابیدن خسته شده بودن دیگه صبح  رسیدیم بچه ها رفتن تو اتاق گرفتن 

 زودبلندشدن

درس خوندن منم دیگه هیچی بهشون نگفتم گذاشتم یکم بخابن منم خاستم 

 بخابم 
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 که زنگ دربه صدا درامد رفتم ببینم کیه که.... 

 آیفون و برداشتم گفتم:بله

 _سالم خانوم پستچیم  میشه بیاین دم در

 +بله االن میام

 رفتم توحیاط دروبازکردم

 سالم  +

 مرده یه پاکت دستم داد

 + این چی هست 

 _ نمیدونم خانوم اگه میشه اینجا رو امضا کنین

دفتری  جلوم گرفته بود امضاکردم دروبستم امدم تو همینجور که میرفتم 

 تو پاکتش پاره کردم.

 یه کارت توش بود بازش کردم باخوندنش قلبم وایساد.

ام  دیگه جون نداشت کارت عروسی بود اسم آریاتوش نوشته بود پ

نمیتونستم وایسم همونجا افتادم توشک بودم یعنی چی اون که میگفت 

دوستم داره. پس این کارت چیه یعنی همش بازی بوده سرکارم گذاشته 

 دیگه  نفهمیدم چیشد. 

 اززبان فاطی: 

 ازخواب پاشدم دست وصورتمو شستم با دستم مریم و تکون دادم
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 +:مریم بلندشو 

 مریم:چیشده

+حتما باید چیزی بشه که پاشی پاشو بریم یه چی بخوریم دارم میمیرم 

ازگشنگی تینا هم پیداش نیست که عجیبه همیشه بیدارمون میکرد 

 نمیزاشت بخابیم که.

مریم تا پاشه موهامو شونه کردم بافتم باهم رفتیم پایین بیسکویت 

ن تینا پیداش نبود حتما رفته بیرون برداشتم چایی ریختم نشستیم خورد

 دیگه.

 صدای گوشی امد مشخص بود مال تیناس.

 گوشیو نگاه کردم دیدم آرتاس تا امدم جواب بدم قطع شد.

روکردم به مریم گفتم:چجور شده تینا گوشیشو جاگذاشته تینا عادت نداره 

 جایی بره گوشیشو نبره مریم

 مریم:حاال یبار یادش رفته پیش میاد دیگه

 +چمیدونم واال برام عجیب بود.

...یهو یادم امد  که  گل و درختای تو حیاط  آب ندادیم همیشه یکدومون 

 اینکارو میکردیم

 +مریم من برم حیاط یکم گل ایناروآب بدم بیام توام خوردی ایناروجمع کن

 مریم:باشه برو
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.....ازپنجره دیدم هواسرده بادمیومد مانتوموپوشیدم رفتم تو حیاط 

راخودم زیرلب آهنگ میخوندم سرم پایین بود با چیزی که دیدم جیغ ب

کشیدم تینا کنارپله افتاده بود دویدم سمتش هرچی صداش میکردم میزدم 

 توصورتش جوابمو نمیداد با صدای جیغ من مریم دوید سمتم

با دیدن تینا دستشو گذاشته بود رودهنش.یهو به خودم امدم 

 لعنتی  بادادگفتم:زنگ بزن آمبوالنس

 مریم دوید توخونه

 فاطی:خواهری بلندشوچت شده تروخدا تنهام نزار 

 ..زارمیزدم ولی تینا جوابمو نمیداد.

خیلی زود آمبوالنس امد تینا رو تخت خابوندن منم چون همراه  بودم 

 نشستم توآمبوالنس به مریم هم گفتم خودش بیاد..

نو بگیر هق تینامو زیرلب دعا میکردم:خدایا خواهرمو ازم نگیر جون م

 بهم برگردون هق

تا رسیدیم تینا رو باسرعت بردن داخل بیمارستان دکترامد باالسرش من  

 پشت درفقط گریه میکردم. اخه چرا اینجورشد اون که خوب بود. 

 مریم تا رسید پیشم زد زیرگریه

 مریم:اخ فاطی بازم داریم ازدستش میدیم این دفعه دیگه میمیرم

 ازاتاق امد بیرون دویدیم سمتش:دکتر 

 فاطی:آقای دکتر حال خواهرم چطوره
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دکتر:خانوم شوک عصبیه  اصن حالشون خوب نیست چی باعث شده  

 اینطور بشن

 مریم:آقای دکتر  حالش خوب بود نمیدونیم یهو چیشد

دکتر:ایشون یه چی یا شنیدن یا دیدن که حالشون بدشده خیلی باید 

 مواظبشون باشین

 فت رفتیم تو اتاق نشستیم رو صندلی تا بهوش بیاد.بعدشم ر

 اززبان تینا:

چشاموبازکردم. دورورمو نگاه کردم وقتی یادم امد چیشده شروع کردم 

 جیغ کشیدن. توسرکله خودم میزدم

فاطی و مریم امدن سمتم هرکاری میکردن که من آروم بشم  ولی نمیشدم  

 دستامو گرفته بودن اونام گریه میکردن

 تینا:چرا آوردینم بیمارستان چرا نذاشتین بمیرم من خودمو میکشم 

 فاطی:خفه شو 

دکتر امد باالسرم بعد یه آمپول زدن توسرم چشام سنگین شده بود دیگ  

 نفهمیدم چیشد.

 فاطی: این چش شده ای خدا دارم دیوونه میشم.

 مریم:فکرم درگیره که چرااینجورشده فقط دوست دارم بفهممم 

 وش امده بود ولی هیچ حرفی ...تینا به
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 نمیزد دکتر مرخصش کرد گفتش:مواظبش باشیم و نزاریم عصبی بشه. 

دست تینا رو گرفتیم یواش با کمک مریم به سمت ماشین رفتیم مریم 

 نشست پشت فرمون منو تینا هم عقب نشستیم  

 تینا هیچ حرفی نمیزد فقط ازپنجره بیرون ونگاه میکرد. 

ینو پارک کرد داخل حیاط شدیم  همونجایی که تا رسیدیم خونه مریم ماش

تینا افتاده بود یه کارت افتاده بود  زمین توجه نکردم رخت خاب  آوردم 

روزمین پهن کردم به تینا کمک کردیم لباساشو عوض کرد  بعدشم  

 درازکشید به سقف زل زده بود یه لحظه فکرم  رفت به اون کارته

کردم داشتم میخوندم که با دیدن  رفتم توحیاط خم شدم برش داشتم بازش

اسم آریا فهمیدم چرا تینا اینجورشده پسره پست آشغال وقتی  به مریم  

 نشون دادم هردو ازعصبانیت سرخ شده بودیم

زیرلب گفتم:خواهری نمیزارم راحت زندگیشو کنه کاری میکنم به غلط 

 کردن بیافته که توروبه این روزانداخته.

رف نمیزدهمش درازمیکشید به سقف و  هرکارمیکردیم تینا اصن ح

 درودیوار زل میزد غذانمیخورد خدالعنتت کنه آریا

 تینا:

من حرف نمیزدم همه فکرمیکردن دیوونه شدم اما نمیخاستم حرف بزنم  

میدونستم اگه چیزی بگم فاطی اینا جوابمو میدن چون وقتی آریا منو با  

رچی حرف میزدن   اون کارش بدبخت کرد چقد بچه ها گفتن مواظب باش ه

 بهم من گوش نمیکردم  پس االن ساکت باشم بهتره
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 امروز عروسی آریاس

میخاستم برم عروسیش نمیخام باخودش فکرکنه که من بخاطر اون حالم 

بده میرم بهش نشون میدم که برام مهم نیس)ولی قلبه یه چی دیگه  

 میگه( 

به صورت بی  رفتم ازکمدم لباس مجلسیمو برداشتم پوشیدم رفتم جلوآیینه

 روحم نگاه کردم )چیکارکردی باهام آریا چطورتونستی( 

 اصن حال نداشتم آرایش کنم ولی باید به خودم میرسیدم

 دستمو به سمت وسیله آرایشام بردم  

وقتی کارم تموم شد به خودم نگاه کردم خیلی خوب شده بودم مونده بودم 

هتره که آریا چی کم داشتم یعنی عروس ازمن خوشگل تره چیش ازمن ب

 ازش خوشش امده داشتم دیوونه میشدم.

 کفش پاشنه بلندمو برداشتم و پوشیدم

دراخر مانتومشکیمو رولباس مجلسیم پوشیدم.  کیفمو دستم گرفتم رفتم 

 پایین.

 بچه ها با دیدنم امدن سمتم

 فاطی:کجا میری 

 ....هیچی نگفتم به سمت دررفتم 

 مریم:باتوایما کجا میری

 باالخره سکوتمو بعداین همه مدت شکستم . 
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 +میرم عروسی خداحافظ

فاطی:بیخود بری عروسی اون عوضی که چی بشه که حالت بدترازاین 

 بشه بسه هرچی عذاب کشیدی 

 ...اصن  به حرفش محل نکردم رفتم توحیاط.

 مریم:حداقل صبرکن باهات بیایم

 +نیازی نیست

باهات میایم من نمیزازم بااین فاطی:یا نمیری یا اگه میخای بری ماهم 

 حالت تنها بری فهمیدی. 

 ....هرچی میگفتم اینا حرف خودشونو میزدن فقط گفتم:منتظرم

 ورفتم توماشین  نشستم. 

 باخودم داشتم فکرمیکردم .میخاستم ازاین به بعد یه آدم جدید بشم 

من میتونم فراموشش کنم همونجور که من براش مهم نبودم یکاری  

 میکنم وقتی ازکنارم ردمیشه  عین یه غریبه برام باشه

 بچه ها امدن  نشستن

 یه نگاه کوتاهی بهشون کردم قشنگ شده بودن

 راه افتادم بچه ها میخاستن منصرفم کنن

 مریم:بیا بیخیال شو کم عذابت داد ها فاطی تویه چیزی بگو

 فاطی:من چی بگم وقتی هیچی توکلش فرو نمیره
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 تم بزار انقدرحرف بزنن خسته بشن  ...منم هیچی نگف

 فاطی:اللی باتوایما چرا گوش نمیدی ها

سرمو به طرفش برگردوندم یه نگاه کوتاه کردم بعد جلورونگاه کردم 

 گفتم:چون چرت میگین االنم حرف نزنین من نمیخام چیزی بشنوم. 

تا رسیدیم ماشینو پارک کردم  تمام کوچه پرازماشینای مدل باال بود 

نگ داشت کرمون میکرد ازبس بلندبود با دستم یکم ازلباسمو  صدای آه

باال گرفتم رفتیم تو باغ نگاه همه رو روخودم حس میکردم انگار همه  

داشتن فشم میدادن زیرنگاهشون داشتم اذیت میشدم سرمو بلندکردم دیدم 

همه دست میزنن و وسط پرازآدمه ودارن میرقصن  همجا 

وی هرمیز میوه وشیرینی خیلی قشنگ  پرازمیزوصندلی های شیک بود ر

چیده شده بود  نشستیم پشت یکی ازمیزا.عروسو داماد   هنوزنیومده 

 بودن.دلم میخاست تولباس دامادی ببینمش میدونم خیلی قشنگ میشه

یهوهمه بلندشدن و دست وسوت میزدن فهمیدم عروسو داماد امدن 

لبش بود معلومه سرمو برگردوندم سمت درباغ دستشو گرفته بود لبخندرو

 خیلی دوسش داره چشام پراشک شد  

یه لحظه نگاش افتاد بهم معلوم بود تعجب کرده یکم نگام کرد بعد    

 برگشت سمت عروسش بهش لبخندزد 

 قلبم تیرکشید

بعدازخوش آمدگویی به همه رفتن نشستن من سرمو گرفته بودم پایین 

شو  می گرفت  نمیتونستم نگاش کنم وقتی به عروسش میخندید یا دست

 حالم بدمیشد.
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 االن من باید کنارش میشستم هی 

سرم پایین بودکه یهو دوجفت کفش جلوپام دیدم سرمو گرفتم باال یه پسره 

خوشگل جلوم وایساده بودودستشو به سمتم گرفته بود.وگفت:خانوم زیبا  

 افتخاررقص روبه من  میدین.

میخندید ودست عروسشو  میخاستم بگم نه  چشمم افتادبه آریا داشت 

سفت گرفته بود انگار میخاست فرارکنه تا اومدم سرمو برگردونم  که یهو 

آتیش گرفتم آریا لپ دختررو بوسید باخودم گفتم چرا اون اینقدخوشحال 

باشه من اینجا ناراحت بشینم  تویه لحظه دستمو گذاشتم رو دستش و  

میکردن رفتیم وسط  بلندشدم بچه ها با چشمای ازحدقه زده بیرون نگام

خیلی آروم میرقصیدیم سرم همش پایین بود من خر نمیتوستم به جزآریا 

کسی و رو کنارم ببینم آخه چجور میتونم فراموشش کنم یه لحظه نگام 

افتاد بهش داشت با خشم نگام میکرد قرمزشده بود اهمیت ندادم و به 

موم شد پسره  پسره نگاه کردم.تا اخرآهنگ کنارهم رقصدیم وقتی آهنگ ت

 گفت:خانوم ممنون که همراهیم کردین اسمتون چیه

 +تینا هستم

 _خوشبختم من حمیدم

 +همچنین وبااجازه 

رفتم سمت بچه ها و نشستم روصندلی عرق کرده بودم دستمال 

 ازرومیزبرداشتم وروپیشونیم کشیدم

 ازآرتا خبری نبود مگه میشه اون نیاد عروسی دوستش 
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 ها همش منونگاه میکردن ازوقتی که نشستم بچه 

نگاشون کردم وگفتم:چیزی روصورتم هست که همش دارین منو نگاه 

 میکنین

 فاطی:برام عجیبه که توباپسره  رفتی ورقصیدی تومگه نمیگفتی غیراز... 

تا اومد اسمشو بیاره گفتم:ببین نمیخام دیگه اسمشو بشنوم بعدشم ازاین 

 اوکی.  به بعد تینا عوض میشه و تینای قبلی مرده 

...دیگه هیچی نگفتن من حوصله نداشتم بیشتر بمونم روکردم به بچه ها 

 گفتم:پاشین بریم کادوروبدیم بریم خونه خابم میاد.

 مریم:آخ گفتی منم خابم گرفته

 ..رفتیم سمت عروس وداماد تادیدن ما به سمتشون میریم بلندشدن

 روکردم بهشون گفتم:خوشبخت بشین

 ادگرفتمبعدم کادوموبه سمت دام

 ..آریا یه جوری نگام میکرد

بچه ها هم کادوشونو دادن بعدخداحافظی کردیم  داشتیم میرفتیم حس 

 میکردم داره نگام میکنه.

اون که االن خوشحاله پس چرا منو نگاه میکنه میخاد خوردشدنمو ببینه 

 ولی من نمیزارم

کاری کنی   زیرلب گفتم تینا نباید بزاری خوردت کننه و اون لذت ببره باید

 که بفهمه مهم نیست برات آره همینه دختر.
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سریع سوارماشین شدیم و راه افتادیم توراه میرقصیدم ادا درمیاوردم بچه 

 ها تعجب کرده بودن اینا فکرمیکنن دیوونه شدم 

رسیدیم خونه رفتم تواتاق لباسامو درآوردم. موهامو بازکردم پریدم 

 نگ میخوندمتوحموم صورتمو صابون زدم براخودم آه

خودموشستم  یادم رفته بود لباس باخودم ببرم  درحموم وبازکردم داخل 

 اتاقو نگاه کردم وقتی دیدم کسی نیست    

امدم بیرون یه تاپ وشلوارک ست برداشتم  پوشیدم موهامو با سشوار  

 خشک کردم پریدم روتخت

 داشتم به این فکرمیکردم آریا داره االن چیکارمیکنه 

 تشر زدم:بسه دیگه تینا چرا بهش فکرمیکنی  تمومش کن  یهو به خودم

 وسریع خابم برد 

 صبح زودترازهمه بلندشدم.

بدون اینکه چیزی بخورم حاظرشدم میخاستم برم روزنامه بخرم بایدبیافتم 

 دنبال کار

 رفتم توحیاط درماشینو بازکردم سوارماشین شدم 

 ترمزکردم پیاده شدم . راه افتادم تا دکه روزنامه فروشیو دیدم 

 خم شدم یکی ازروزنامه ها روکه برای کار بود برداشتم.

ازکیفم پول درآوردم وبه سمته مرده گرفتم. تا بقیشو بهم داد سوارماشین 

 شدم پامو روگازگذاشتم  
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تا رسیدم رفتم تواتاق رو دلم درازکشیدم وروزنامه هم جلوم گذاشتم   

 آخرسرزنگ بزنم. وهرکدوم خوب بود دورش خط کشیدم تا

انقددیگه به روزنامه نگاه کرده بودم  داشتم کورمیشدم خودمو تا 

 میتونستم کش دادم.

 یه دفترجلوم گذاشتم برای آدرس و اینجورچیزا

 به اولین شماره زنگ زدم سریع یکی جواب داد

 _سالم بفرمایید

 +سالم خانوم برای آگهی تون زنگ زدم

 _عزیزم کسی و استخدام کردیم 

 یلی ممنون خدانگهدار+خ

 _خدانگهدارعزیزم

 ...اینم اولیش آخه من شانس ندارم که

به چندتا زنگ زدم هرکدوم یه چی گفتن. دیگه خسته شده بودم بلندشدم 

رفتم پایین سماورو روشن کردم  یکم نون برداشتم وهمینجورکه داشتم 

 میخوردم با صدای بلندبچه ها روصدا کردم.

 ها وایساده بودنمریم و فاطی باال پله 

مریم شلوارش  رفته بود باال فاطی موهاش سیخ شده بود شبیه جن شده  

 بودن آرایشاشون پخش شده بود. روکردم بهشون گفتم
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+اه  حالم بهم خورد شبیه جن شدین برین سروضعتونو درست کنین بیاین 

 یه چی بخوریم .

 برنداشتم.تا رفتن منم گوشیو برداشتم زنگ زدم آرتا خیلی وقته ازش خ

گوشیو گذاشتم روگوشم  بوق میخورد باشنیدن صداش تودلم قربون 

 صدقش  رفتم. 

 +سالم داداشی خبری نگیری ازخواهرت نمیگی من مرده ام یا زنده 

آرتا:سالم خواهری یه بندداری حرف میزنی نمیزاری حرف بزنم که.  

بعدشم حق داری بخدا گرفتارم انقد کارریخته سرم نمیتونم سرمو 

 خارونم.ب

 +خسته نباشی داداشی من برم یه چی بخورم گشنمه کاری نداری 

 _سالمت باشی  نه برو عزیزم بعدا زنگ میزنم بهت فعال

 +فعال داداش

نشستم پشت میز بچه ها هم امدن و شروع کردیم خوردن وقتی خوردیم 

تموم شد هرچی اضافه امده بود روگذاشتم یخچال مریم  ظرفاروداشت 

هم داشت میزو پاک میکرد منم دوباره رفتم تواتاق و میشست فاطی 

 گوشیو  دستم گرفتم شروع کردم زنگ زدن به یکی ازاین شماره ها

داشتم نا امیدمیشدم  به هرشماره ای زنگ میزدم یا استخدام کرده بودن یا 

کارش خوب نبود کال شانس ندارم دیگه حوصله نداشتم میخاستم روزنامه 

به یکی از آگهیا خورد مراقبت ازیک پسر بچه  روجمع کنم  که چشمم 

 چهارساله
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 باخودم گفتم ولش کنا کی حوصله داره 

اما تویه لحظه فکرکردم اگه بشه خیلی خوبه  سرگرم میشم  و با اون بچه   

 همچیو فراموش میکنم البته شانس ندارم که بشه

گوشیو برداشتم شماره روگرفتم بعد دوتا بوق صدای بله گفتن یه 

 مردوشنیدم

 _بله

 +سالم برای آگهیتون زنگ زدم

 _سالم اگه   ساعت چهار میتونین بیاین حضوری صحبت کنیم

 ..تودلم ذوق کردم یعنی میشه 

 +بله میتونم بیام

 _پس آدرسو یادداشت کنید

 +یه لحظه صبرکنین 

 خودکارو برداشتم آدرسو ک گفت نوشتم.

 +ممنون آقا 

 _خواهش میکنم. 

ولی من یه وقتایی ک دلم روشن بود امید داشتم  یکم دلم روشن بود 

 قشنگ بعدش میفهمیدم شانس ندارم وهمه الکی  بوده. 
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وای یهو یادامتحانا افتادم همه روقبول شده بودیم باالخره بعد این همه 

نرفتن و هزاردردسر وخرزدنمون  قبول شدیم آخ یعنی غلط بکنم دیگ   

 ا بسه واالبخام درس بخونم   و ادامه بدم تاهمین ج

 روزنامه رو برداشتم رفتم پایین  

 دریخچالو بازکردم بطری آب و برداشتم و سرکشیدم  

 فاطی:صددفعه گفتم سرنکش مگ بچه ای 

 +وای گیرنده فاطی 

مریم امد سمتمون گفت:بازاین روزنامه رو گرفتی دستت خسته نشدی تو  

 درسمون هم که تموم شده باید کم کم برگردیما

اوال  کارپیداکردم  میخام برم ببینم چجوریه دوما من تهران بیا + فضول 

 نیستم بیام چه کنم خوبه که هردوتون میدونین شماها میخاین خب برین

 و باسرعت رفتم تواتاقم .

زیرلب باخودم حرف میزدم:انگار من زورشون کردم بمونن خب نمیخاین 

 نمونین واال

 ل بودم واالنم هستم( لباسامو پوشیدم خودمو خوشگل کردم)خوشگ

 کیفمو برداشتم ازپله ها رفتم پایین روبه بچه ها گفتم :من رفتم فعال

کفشامو پام کردم سوارماشین شدم و حرکت کردم به سمت اون آدرسی که  

 مرده داده بود.

 تا رسیدم ازماشین پیاده شدم با دیدن خونه  دهنم بازموندپس پولدارن
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 دستمو روزنگ فشاردادم.

 واب داد: که یکی ج

 _بله

 +برای آگهیتون مزاحم شدم  

 _بفرمایید داخل

 رفتم تو همه جا رو داشتم نگاه میکردم به به عجب خونه ایه

 درخونه بازبود رفتم تو یه مرده به سمتم امد

 _سالم خانوم بفرمایید بنشینین

 +سالم ممنون

 ..تا نشستم  مرده رفت و بعددودقیقه امد و جلوم شربت گذاشت

 _بفرمایید تعارف نکنین هوا امروز خیلی گرم شده 

 +مچکرم

 _خب تا شما شربتتونو میل میکنیین منم ازکاراینجا بگم

من یه پسری دارم چهارسالشه اسمشم آراده خیلی شیطونه یعنی اینطور 

بگم که مهدکودک فرستادمش کاری کرد که بهم گفتن نمیتونن نگهش 

ر براش گرفتم ولی هرکدومو یه دارن و ازاونجا آوردمش بیرون پرستا

 جوراذیت میکرد. 

 +ببخشید یه سوال میتونم بپرسم
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 _بله بفرمایید

+شما چرا خودتون و همسرتون کناربچتون نمیمونین اخه اون بیشتر به 

 شماها نیازداره

باناراحتی گفت :میدونم چی میگین من همسرم بعد زایمان فوت کرد منم 

یشش باشم مجبورم وگرنه خودم هم سرکارمیرم وقت نمیکنم که همش پ

 دوست دارم همش کنارش باشم

 +خدارحمتشون کنه ببخشید ناراحتتون کردم

 _ممنون  عیب نداره. شما سابقه کاردارین 

+راستش تواین مورد جایی کارنکردم ولی خیلی به بچه عالقه دارم 

وخیلی ازبچه ها که همش گریه میکنن  من تونستم آرومشون کنم و  

 بامن دوست شدن اوناهم 

 _خب خیلی خوبه البته این فرق داره ها مدرکتون چیه

+حسابداری ولیسانس دارم و البته اینم بگم که فوقشم تازه تموم کردم 

 فقط مونده مدرکمو برم بگیرم

_خب بسالمتی خوبه ببینید کارتون ازساعت نه شروع میشه تا هشت اگه  

 میتونین  که ازفردا کارتون شروع میشه

 شکلی ندارم خیلیم خوبه+من م

 _خداکنه شمارو مثل بقیه اذیت نکنه

 +انشاهلل منم سعیمو میکنم بامن دوست بشه بااجازه
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 _خدانگهدار

 امدم بیرون خداروشکر جورشد باالخره یبارم شانس باهامون یاربود

سوارماشین شدم و به سمت کتابخونه روندم دوسه تا کتاب خریدم و 

شین خریدم دلم میخاست اولین روز ازاسباب بازی فروشی یه ما

خوشحالش کنم چون اونجورکه باباش گفت فردا مطمئنن روزخیلی سختی  

 دارم

یه جعبه شیرینی خریدم وقتی خریدام تموم شد پامو روگازگذاشتم وبه 

 سمت خونه روندم.

 ازبس تندمیرفتم همیشه زودمیرسم ماشینو پارک کردم و رفتم داخل 

با صدای بلندگفتم:من امدم خوش امدم خوشگل خانوم اومده کسی نمیاد  

 استقبالش

 مریم:خیلی خودتو تحویل میگیریا

 +خب حقیقتو گفتم حسود خانوم

 فاطی:این چیه تودستت

شیرینی فروشیا  +ببین عزیزم این جعبه اس که توش شیرینی هست و  

 اینو دارن

 فاطی:بامزه اینارو میدونم منظورم براچیه

 +گفتم که کار پیداکردم واالنم خداروشکرجورشد  

 فاطی:خداروشکر 
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 مریم: عه بیا تعریف کن ببینیم چیشد

 رفتم رومبل نشستم و همچیو تعریف کردم

 خیلی خوابم میومد خمیازه بلندی کشیدم که ته حلقم معلوم شد 

شب بخیرگفتم و رفتم تواتاقم  درازکشیدم روتخت و داشتم  به بچه ها

فکرمیکردم که  فردا چطورپیش میادواصلن دارم کاردرستی میکنم  میرم  

خونه یه مردغریبه حتی به آرتا و باباایناهم نگفتم مطئمنم اگه بفهمنن 

 نمیزارن برم ودعوا هم میکنن منو

مو شستم  حوله  صبح ساعت   هشت پاشدم رفتم دسشویی دست و صورت

 رو برداشتم صورتمو خشک کردم 

لباسامو پوشیدم نشستم روصندلی یکم کرم زدم یه خط چشم نازک کشیدم   

یکم ریمل زدم رژقهوه ایمو برداشتم رولبم کشیدم این رژمو خیلی دوست  

 داشتم خیلی به لبم میومد  کیف و گوشیمو  برداشتم

 کیفم و رفتم پایین کادو یی که برای آراد خریده بودم گذاشتم تو

 +بچه ها دعا کنین کارم خوب پیش بره 

 هردوهمزمان گفتن:انشاهلل عزیزم

 داشتم به سمت درمیرفتم که فاطی گفت:

 بیا یه چیزی بخوربعدبرو

 +نه دستت دردنکنه نمیخام روزاولی دیربرسم
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خم شدم کفشامو پام کردم تا بلندشدم دیدم فاطی باالسرمه و لقمه 

 تودستشه

 یا عزیزم اینو توراه بخور ضعف نکنی فاطی:ب

 +دستت دردنکنه.

...صورتشو ماچ کردم دویدم سمت ماشین سوارشدم و  

پاموروگازفشاردادم پنج دقیقه ای رسیدم ماشینو پارک کردم و زنگ  

 دروفشاردادم و دربازشد. 

 رفتم تو که بابای آراد و دیدم لباس پوشیده وایساده 

 +سالم

 _سالم خانوم بفرمایید 

 ...نشستم رومبل و روکردم به مرده گفتم:اتاق آراد کجاست

 _ازاین پله ها برین باال دست چپ اتاقشه

 +پس من برم پیشش

 _بفرمایید منم میرم سرکار 

 +بسالمت خداحافظ

..ازپله ها رفتم باال  درزدم جواب نداد دراتاقو بازکردم رفتم تو تواتاقو 

 ودنگاه کردم کسی نب

 صداش کردم :آقاپسرخوشگل کجایی 
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یهو دیدم یه پسر خوشگل اخمو امد جلوم وایساد با اخم گفت:به من نگو  

 خوشگل  

 ..اوه چه بلبل زبون بوداصن به سنش نمیخورد اینجورحرف زدن 

 روزانوم نشستم گفتم:سالم برپسراخمو  من اسمم تیناس تو اسمت چیه 

یفم ماشینو کتابارو درآوردم و به ..جوابمو نداد میدونستم کارم سخته ازک

 سمت آراد گرفتم

 +آقا پسر بیا اینا روببین خوشت میاد

 آراد:نمیخام خودم دارم 

 ورفت روتختش نشست. 

صندلی  میزکامیپوترشو برداشتم گذاشتم کنارتختش ونشستم  

گفتم:پسرخوب اگه  باهم دوست بشیم بعدا ازبابات اجازه میگیرم میبرمت 

 ست داری. پارک ورستوران دو

 آخه شنیده بودم این بچه هیچ جانمیره . 

...جوابمو ندادولی ازقیافش معلوم بود خوشش امده روبهش گفتم:قبلشم  

 میریم سینما خوبه

 یهو با ذوق گفت:راست میگی 

 +آره عزیزم قول قول

 ..بعد دستمو سمتش گرفتم وگفتم: حاال میای باهم دوست بشیم
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 دستشو تودستم گذاشت....دستمو نگاه کرد و یکم بعد 

 +دوست خوب من اسمش چیه

 با اون حرف زدن قشنگش گفت:آرادم خاله

 +به به چه اسم قشنگی خب گل پسرپاشو بریم که باید صبحانه بخوری

 ...با قیافه چپ شده گفت:من نمیخورم

 +چرا عزیزم

 آراد:دوست ندارم

میدونی چقد +اشتباه میکنی باید صبحانه بخوری قوی بشی بزرگ بشی 

 مقویه پاشو ببینم

..دستشو گرفتم بلندش کردم و رفتیم پایین کمکش کردم روصندلی بشینه  

پنیر وگردو ومربا ونون برداشتم گذاشتم رومیز چایی هم تویه استکان  

 کوچیک ریختم و نشستم لقمه میگرفتم میدادم میخورد

 +آراد چاییتم بخور

 _باشه خاله خیلی مهربونی

 لبم وقتی خوردهمه روجمع کردم گذاشتم توظرف شوییی لبخند اومد رو

 وباهم رفتیم رومبل نشستیم  

 +میخای برات کتاب بخونم

 _آره خاله
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 +روپام درازبکش برات بخونم.

شروع کردم به خوندن کتاب داستانی که براش خریده بودم خودمم 

 یادبچیگیم افتاده بودم وخوشم امده بود ازکتابه

بستم تا امدم حرف بزنم با دیدنش که روپام خوندم تموم شد کتابمو 

خوابش برده بود خندیدم خیلی قشنگ خابیده بود بغلش کردم و گذاشتمش 

روتخت و پتوروکشیدم روش و دراتاق و بستم  یواش راه میرفتم که 

بیدارنشه رفتم توآشپزخونه ظرفا روشستم وبعدش پاکشون کردم گذاشتم  

م و نشستم روصندلی سرمو  سرجاشون دستامو با دستمال پاک کرد

 گذاشتم رومیزوخوابم برد

 صدای کسی رو بغل گوشم شنیدم 

 سرمو ازرومیزبلندکردم خودمو داشتم کش میدادم

 با دیدن بابای آراد جوری بلندشدم که صندلی افتاد زمین

سرموانداختم پایین تندتند شروع کردم حرف زدن:وای تروخدا ببخشین 

ه روداشتم جمع میکردم یهو نفهمیدم چیشد آراد خوابید من امدم آشپزخون

خوابم برد میدونم میخاین اخراجم کنین اصن خودم وسیله هاموجمع 

 میکنم

همینجورتند داشتم حرف میزدم نفس کم آورده بودم سرمو آوردم باال دیدم 

 داره باخنده منو نگاه میکنه.. گفتم: 

 +چرا میخندین

 _آخه امون نمیدین من حرف بزنم که  
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 دستم زدم تو دهنم زیرلب گفتم:بازاینکاروکردم اخ ابروم رفت...با 

با پرویی گفتم :خب حرف بزنین به من چه شما بلدنیستین حرف بزنین 

 میندازین گردن من

 ..گفتم االن یه چی بهم میگه ولی مثل دیوونه ها زد زیرخنده

گفت:شما کاری نکردین که ببخشم  عیب نداره تازه من باید معذرت بخام 

 امروز خسته شدین که خابتون برده. که

 یهو یادم افتاد که این چرا امده خونه .

 روکردم بهش گفتم:چرا امدین خونه

...میدونستم االن بهم میگه بتوچه فضولی سرمو انداختم پایین منتظر 

 بودم بهم بگه

_یه پرونده ای روتو خونه جاگذاشته بودم اومدم بردارم ببرم که امدم 

 م  باشما روبرو شد

 ..بعدش زدزیرخنده

 من میگم این دیوونس میگین نه ای خدا

 باگفتن من میرم تواتاقم رفت.

..دستاموگذاشتم روسرم نشستم رو صندلی زیرلب باخودم حرف  

 میزدم:خاک توسرت دختر همیشه گندمیزدی وای خداابروم رفت

 مرده امدتوآشپزخونه گفت:من دارم میرم خداحافظ
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 +بسالمت

توسرم  آخه هنوزخنده رولبش بود داشت بهم میخندید وقتی رفت زدم 

 خاک توسرت تینا

 با اعصاب بهم ریخته رفتم سمت اتاق  آراد

دروبازکردم دیدم هنوزخوابه این بچه چقد میخابه رفتم باالسرش صداش  

 زدم:آرادخاله بلندشو چقدمیخابی

 ...دستاشو کشید روچشماش وبلندشد

 _سالم خاله 

 رت تو بشور غذا بخوریم بدو+سالم عزیزم دست ووصو

...رفتم پایین میخاستم کتلت درس کنم پیازو رنده کردم سیب زمینی  

روهمینطور وگوش چرخ کرده رو برداشتم ریختم توش ادویه زدم دوتا 

 تخم مرغ زدم بهش آردهم ریختم .

 ودستکش پوشیدم بادستم شروع کردم هم زدن.

 تومایتابه سرخ کردم. دستمو خیس کردم دونه دونه  

سیب زمینی برداشتم خاللی کردم تومایتابه روغن ریختم وقتی داغ شد  

 زرچوبه ریختم و سیب زمینیا رو ریختم توش.

وقتی همه روسرخ کردم چیدم توظرف کنارش خیارشورخوردکردم بانون 

 و آب گذاشتم رومیز. وآرادو صداکردم.

 +آراد کجایی بیا ببینم
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ندلی  شروع کردخوردن یهو با حرفی که زد  آراد اومد.نشست روص

 ناراحت شدم

_خاله ای کاش مامان داشتم تا برام غذاهای خوشمزه درست کنه مهربون 

 باشه باهام مثل تو  ولی من که مامان ندارم 

بهش گفتم:درعوض خاله داری که پشتته مهربونه غذا خوشمزه درست  

 میکنه مگه نه  

 ل میگیرم(یه چشمک بهش زدم )چه خودمو تحوی

 _آره 

وقتی خوردیم ظرفارو جمع کردم و شستم تا امدن باباش یک ساعت 

 مونده بودچه زودشب شده بود)بگو توهمش خواب بودی که( 

 یکم با آراد بازی کردم تاصدای درامد که با کلید بازشده بود

 رفتم جلو :سالم خسته نباشین

 ها_سالم شماهم خسته نباشین حسابی  پسر مااذیتتون کرده 

 +اتفاقا پسرخوبیه من میتونم برم

 _بله فقط وایسین میرسونمتون دیروقته

 +ن ممنون ماشین هست خودم میرم

 _پس مواظب باشین بسالمت

 +ممنون خداحافظ
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 صورت آرادو بوس کردم  وبراش دست تکون دادم

 باناراحتی گفت:خاله میخای بری 

 پیشتم..جلوش زانوزدم گفتم:آره خاله جون فردا صبح 

 آراد:قول

 +آره خاله قول میدم 

صورتشو محکم ماچ کردم اونم صورتمو بوسید خداحافظی کردم  

 سوارماشین شدم پامو گذاشتم روگاز پرنده هم پر نمیزد.

 آدم میترسید

 آخه بگو دخترخل این کارو انتخاب کردی االن باید بکشی دیگه

ترسیده بودم برقا  تا رسیدم درماشین وقفل کردم  با دورفتم توخونه ازبس

خاموش بود آروم به سمت اتاقم رفتم تا لباسامو درآوردم بعدش بیهوش 

 شدم ازخستگی 

ازخواب بلندشدم نشستم روتخت با دستام چشمامو مالیدم  ساعتو نگاه  

کردم هفت و نیم بودپاشدم رفتم دسشویی کارامو کردم صورتمو شستم  

رس تعجب کردم چطورشده اینا امدم بیرون  رفتم پایین با دیدن این دوتا خ

 بیدارن

+چیشده شماها بیدارین مریم:مگه میزاری بخابیم+وا چه ربطی داره 

 مری  

 ..خیلی مشکوک بودن ازوقتی که دیدمشون همش درگوشی حرف میزنن 
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چندبار موقع صبحانه خوردن مچشونو گرفتم ولی ازرو نمیرن که همش 

یشد فهمید چی میگن  پچ پچ میکردن فقط صدای ویزویزشون میومد نم

 خدابه خیر کنه فقط گندنزنن خوبه

سرمو برگردوندم ساعتو نگاه کردم دیدم هشت ونیمه با سرعت دویدم 

تواتاق وای دیرم شد.تندتند لباسمو پوشیدم ازبچه ها خداحافظی کردم  

سوارماشین شدم  استارت زدم تا روشن شد پامو گذاشتم روگاز آخر 

 کاردستم میده این تندرفتن

 یه صدایی روشنیدم ولی نمیدونستم چیه

من عادت داشتم همیشه پنجره ماشین طرف خودموبازکنم دیدم یکی داره  

 صدام میکنه._خانوم

دیدم کنارم یه ماشینه که رانندش یه پسربود.همینجور که حواسم به 

رانندگی بود گفتم:بله_الستیک تون پنچرشده+دارین سرکارم میزارین_نه 

 ه دارین ببیینینخانوم یه لحظه نگ

نگه داشتم پیاده شدم با دیدن الستیک آه ازنهادم بلندشد االن چیکارکنم 

 وای خدادیرم شد درماشینو قفل کردم شماره فاطی و گرفتم.فاطی:جانم

+گوش کن ببین یه آدرسی برات میفرستم ماشینم پنچرشده منم دیرم شده 

ه سویچ یدک هم بیاین اینجا یا درسش کنین یا یکی و بیارین درسش کن

توکمدم هست اگه الزم بود برش دار کارنداری فاطی:باشه عزیزم االن راه 

 میافتیم خیالت راحت 

قطع کردم جلو ماشینا دست تکون میدادم تا باالخره یکی وایساد و 

 سوارشدم انقد آروم میرفت که محال بود برسم راننده یه پیرمردی بود
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 +آقا میشه تندبرین عجله دارم

 م پلییس ببینه جریمم میکنه_خانو

 +آقا شما تندبرو پلیس امد بامن جریمه کرد من میدم _باشه  

یکم تندرفت  دودقیقه ای رسیدم پولو حساب کردم دستمو روزنگ 

 گذاشتم.

 دربازشد

 با دورفتم توخونه. بابای آراد ک اسمشم نمیدوستم امدجلوم

نفس نفس میزدم گفتم:سالم وای ببخشید دیرشد  ماشینم الستکیش  

 پنچرشد مجبورشدم ماشین بگیرم  

 _سالم خانوم اصلنم دیرنشده ساعتتونو ببیینن دقیقا هشته

 .. ساعتمو نگاه کردم هشتو نشون میداد 

 زیرلب گفتم:من فکرکردم دیر شده

لیوان آب و به _ازبس هول کرده بودین  بیاین اینو بخورین بهترمیشین 

 سمتم گرفت ازش گرفتم و سرکشیدم آخیش 

 +ببخشین آراد کجاست

_تواتاقشه خانوم ازتون ممنونم انقد دوستتون داره  که  زودپاشده 

منتظرشماست وهمش هم میگه بابا خاله چرا دیرکرده نمیاد+پس من 

 میرم پیشش
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 رفتم سمت اتاق آراد درزدم تق تق

 دربازشد ویه جوجه پریدتوبغلم

 +به سالم جوجه کوچولوی خاله

 ...ازبغلم اومد بیرون اخم کرد روشو برگردوند گفت:من قهرم 

 +چرا گل پسر_دیرامدی  

 +اتفاقا بابات گفت زودامدم که

 _دعواش میکنم بابارو 

+ازدست تو خب خاله دوست داری امروز بریم بیرون..پرید باال گفت:آخ 

م رفتیم پایین باباش هنوز جون +پس دستتو بده بریم بابارو راضی کنی

 نرفته بود بادیدنمون لبخند زد+آقای _من رضا محمودیم

 +آقای محمودی میشه منو آراد امروز بریم بیرون بگردیم _بیرون خب

 آراد نذاشت باباش حرف بزنه نشست رو پاش گفت:بابایی بزاربرم باخاله

 _برین فقط زودبرگردین+چشم حتما

ید گذاشتم رومیز که هروقت میاید راحت _ویه چیز دیگه من براتون کل

 دروبازکنین یه وقت امکان داره من نباشم +خیلی ممنون.

روکردم به آراد که هنوز اونجا وایساد بود باانگشتم زدم رودماغش 

گفتم :جوجه برو لباساتو بپوش تا سه میشمارم اگ اینجا باشی  

 1نمیریما.تینا:
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زدزیرخنده مثل اینکه این یه  هنوزدورونگفته بودم پرید تواتاقش باباش

 چیزیش میشه خداشفا بده

رفتم پیش آراد و توپوشیدن لباس کمکش کردم البته که همش میگفت 

 خاله چشاتو ببند منو نبین و این حرفا.

آماده شدیم دست دردست هم دیگه رفتیم پایین رومیز کلید و برداشتم 

 دروقفل کردم وماشین گرفتم

 نشستیم عقب روبهش گفتم:

 +کجابریم پسرخوشگله_پارک

به مرده آدرس پارک ودادم وقتی رسیدیم حساب کردم رفتیم سمت تاپ و 

سرسره  نشستم رو صندلی روبه آراد گفتم:جوجو خوشگله   بروبازی  

کن من اینجا نشستم باخوشحالی گفت باشه. ورفت چقدرلذت بخش بود 

ای کوچولو داشتم تماشاش میکردم تاپ  سوارشد با اون قدکوچولوش پاه

نمیتونست خودش تاپ بخوره واصن بهم نمیگفت بیا تاپم بده دوست 

داشت خودش یاد بگیره. همچی و که سوارشدبا خستگی امد نشست کنارم  

 و سرشو گذاشت روپام.+خسته شدی _آره خاله

+االن میریم یه غذا خوشمزه میخوریم سرحال میشی حاظری_بله دستشو  

م چون نزدیک بود دیگه ماشین نگرفتم  گرفتم  وبه سمت رستوران رفتی

 رفتیم تو نشستیم روصندلی یه آقا امدسمتمون گفت:چی میل دارین

 +چی میخوری جوجه من_پیتزا

 روبه مرده گفتم:دوتا پیتزا با یه نوشابه
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یه ربع طول کشید تا غذاروآوردن با اشتهاداشتیم میخوردیم.با دستم مرده 

نوشابه میخام باخودم میبرم_چشم. وقتی رو صداکردم_بله +یه پیتزا با یه 

 خوردیم حساب کردم وزنگ زدم آژانس تاامدسوار شدیم.

دیگه سینما نرفتیم اخه هم دیروقت بود هم اگه میرفتیم دیرمیرسیدیم خونه  

 آخه باباش گفته بود زودبیاین منم گفتم باشه نمیخاستم  بدقول شم. 

که حوصلش سرمیره این بعدفکر کردم که سینما به سن آراد نمیخوره  

بچه هم انقد بازی کرده بود خسته شده بود مطئمنن تو سینما خوابش 

 میبرد  همینجوریشم توماشین روپام درازکشیده بود.وخواب بود

رسیدیم کرایه رو حساب کردم آرادو بغل کردم وباپا دروبستم  به  

ه زورتوکیفم کلیدو پیداکردم و درش آوردم و به سختی دروبازکردم آخ

 آراد بغلم بود.

رفتم تو آراد و آروم روتختش گذاشتم پتوروش کشیدم و خیلی آروم امدم 

 بیرون تا بیدارنشه دروپشتم بستم رومبل نشستم  

که گوشیم زنگ خورد بابای آراد بود این چرا به من زنگ زده حتما 

 میخواد بدونه امدیم خونه یا نه

 جواب دادم.وگفتم:سالم آقای محمودی  

 جایین_سالم ک

 +تازه رسیدیم خونه

 _خوبه زنگ زدم بگم من امشب نمیام خونه کاردارم
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 +آقای محمودی من چیکارکنم پس

 _شما بمونین پیش آراددیگه

+ولی من نمیتونم خواهرام خونه تنهان تازه نگرانم میشن بعدشم ما  

 قرارمون این نبود که من شبا بمونم

ردارم نمیتونم  بیام خونه _خانوم شما چه فکری میرسه به ذهنتون من کا

 بعدشم نمیتونم آرادو تنها بزارم میگین چیکارکنم 

...یهو یه فکری به ذهنم رسید و گفتم:اگه میشه آرادو ببرم خونمون شما 

هروقت کارتون تموم شد بیاین دنبالش البته شماکه میگین امشب نمیاین 

 پس من فردا میارمش خونه خوبه

موافقم چون شماهم  دیگه تنها نیستین برین خونه حداقل _بله اینجور من 

 خواهراتون هستن

 +باشه کاری ندارین آقای محمودی 

 _نه مواظب باشین خدانگهدار

خواستم آرادو بیدارکنم دلم نیومد بهتره برم یه لباسی چیزی براش بردارم  

 توخونه بپوشه

بیده بود آروم به سمت اتاقش رفتم دروبازکردم آراد خیلی قشنگ خوا

 درکمدشو بازکردم یه بلوز وشلوار براش برداشتم.

وسیله هامو آماده گذاشتم خودمم حاظربودم فقط مونده بود آرادو بیدارکنم 

 بریم.
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 بهتره دیگه بیدارش کنم

 رفتم سمت تختش آروم تکونش دادم.

 +آراد پسرخوشگله پاشو خاله

 ...برگشت اون سمت دوباره گرفت خابید

 دم:آراد جوجه من بلندشو دیگهدوباره صداش کر

 ....پاشد نشست روتخت گفت:خاله

 +جانم

 _خوابم میاد

 +عزیزم پاشو لباساتو بپوش بریم خونه ما امشب بابات نمیاد بعدبخاب

 _باشه 

کمکش کردم حاظرکه شد زنگ زدم آژانس. تا رفتیم پایین ماشین هم  

 رسید وسوارشدیم. 

االن اگه ماشین خودم بود هواتاریک شده بود خیلی ترسناک بود 

نمیترسیدم تا برسم خونه  ازترس  فکرکنم ده کیلوکم کردم ولی دروعوض 

 الغرمیشم.

یادمه یبار گفته بودم باید الغرشم همه دعوام کردن گفتن توچاق نیستی   

 چیو میخای الغرکنی . 
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رسیدیم حساب کردم درخونه روبازکردم و دست آرادو گرفتم رفتیم تو آراد 

 ال چرت بود اگه دستشو نمیگرفتم میخورد زمین.که درح

خونه تاریک بود حتما بچه ها خوابن نمیدونم چرا اینا زودمیخابن  تا 

داخل خونه شدیم یه  صدای بدی امد انگار یه چی ترکید من شیش  

 مترپریدم هوا

 آراد خیلی ترسیده بوددستمو سفت گرفته بود 

 یهو با چیزی که دیدم  تعجب کردم

شن شد وفاطی کنارم وایساده بود و تودستش یه کیک خوشگل  برقا رو

بود  واون صدای بدی که شنیده بودم  بادکنکی بود که باالسرم ترکیدبود 

 وکارکی میتونست باشه جزمریم بیشعور

 تمام خونه تزئین شده بود

 چیزی که برام جای تعجب داشت آقای محمودی  اینجا چیکارمیکرد. 

 مگه امروز چندمه 

کرکردم که فهمیدم تولدمه آخ چرا یادم نبود پس اون درگوش حرف  یکم ف 

 زدنا و اونجا که بابای آراد گفت خونه نمیام یعنی همه اینا نقشه بود. 

با صدای فاطی و مریم ازفکر درامدم داشتن شعر تولد و میخوندن و بابای 

 آرادهم دست میزد.

 زنده باشی  تولد تولد تولدت مبارک بیا شمعا رو فوت کن که صدسال 

 +وای باورم نمیشه  واقعا ممنونم
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 فاطی:کاری نکردیم  همه کار آقا رضاس.

...به بابای آراد نگاه کردم که گفت:من کاری نکردم همش کاراین 

 دوتاخواهراتونه

 مریم:بیا بشین برات تعریف میکنیم.

...رفتم نشستم رومبل بیچاره آرادهم مثل من تعجب کرده بود واونم کنارم 

 نشست 

فاطی:راستش امروز زنگ زده بودم به آقا رضا  که مرخصی بده تا  

زودتر بیای خونه ایشون هم پرسیدن چه اتفاقی افتاده منم گفتم تولدته 

میخایم تولد بگیرم برات و سوپرایزت کنیم که گفتن همچی به پای  من  

ایشون همه کاراروکردن ومیخاستن دیگه نیان اینجا وماازشون خاستیم تا   

 رمون باشنکنا

 ...خیلی خوشحال بودم  ازهمشون تشکرکردم. 

 مریم:خب اول آرزو کن وبعدشمعارو فوت کن

. یاد آریا افتادم یعنی خوشبخته و داره چیکارمیکنه من نتونستم 

فراموشش کنم چشامو بستم و آرزوکردم که بتونم آریارو فراموش کنم 

م نگام افتاد به آقا  وبتونم زندگی خوبی داشته باشم.  وقتی چشامو بازکرد

رضا اونم داشت نگام میکردبه شمعا نگاه کردم وبعدفوت کردم همه دست  

 زدن آخ دیگه پیرشدم هی  

 مریم:خب االن وقت کیک خوردنه

 +نخیر وقت کادوعه فکرنکنین فراموش کردما 
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 مریم:ای پرو

 همشون زدن زیرخنده.

داشتم ومیخاستم اول کادو فاطی و بازکردم یه ادکلن همونی که دوسش 

 بخرم ونشد

 کادومریم و بازکردم برام وسیله آرایش خریده بود

رومیزدیگه کادویی نبود یعنی این مرده هیچی نخریده  بود  یهوصدای  

درونم گفت)تینا چقدپرویی اون این همه زحمت کشیده حاال ازش کادوهم 

 میخای(

گرفته بود. یهو یه جعبه خوشگل جلوچشمم امد  آقا رضا جلوم 

 وگفت:بفرمایید

بهش نگاه کردم گفتم: شما این همه امروز زحمت کشیدین دیگه  

 کادونیازی نبود

 _من کاری نکردم بفرمایید ببخشید کمه.

درجعبه رو بازکردم با دیدن توش دهنم بازموند یه دستبند خیلی ظریف  

 خوشگل .  اخه اون چرا باید برامن طال بخره.

 ین خیلی زیاده من نمیتونم قبول کنمروبهش گفتم:آقا رضا ا

تا امدم بازحرف بزنم گفت:تینا خانوم  تازه من فکرمیکنم این کمه 

 تولدتون مبارک باشه . 
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منو توشک گذاشت همه داشتن کیک میخوردن اما من همش فکرم پیش  

 اون کادوبود.

بابای آراد بلندشد و آرادو صداکرد وگفت:خب خیلی زحمت دادیم مادیگه 

 تولدتون هم مبارک باشه تینا خانوم. راستی فردا نمیخاد بیاید میریم 

 +برای چی 

_استراحت کنید امروز خسته شدین تازه تولدتون هم بوده بهتره کنارهم 

 باشین خواهرانه

 +اما نیازی نیست

_تینا خانوم همین که گفتم فردانیاید بعدشم فردا منو پسرم میخایم بریم 

 بیرون و بگردیم بااجازه

حافظی کردیم و رفتم نشستم رومبل بچه ها نذاشتن من خونه رو جمع خدا

 کنم چون تولدم بود دیگه ازم کارنکشیدن.

 ای کاش همیشه روزمن بودخخخخ

تا صبح بیداربودیم حرف میزدیم میخندیدیم خیلی بهم خوش گذشته بود 

 این تولدو سوپرایزوهیچ وقت یادم نمیره.

عدهرکدوم یه وری افتادیم ساعت پنج بودچشام دیگه وانمیشدوب

 وازخستگی خابمون برد.

بود بلندشدم به خودم رسیدم بعدش بچه ها رو بیدارکردم 10صبح ساعت 

آخه میخاستم که امروز تعطیلم  با دوتا دیوونه که عاشقشونم باشم و  
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حسابی خوش بگذرونیم توآشپزخونه شروع کردم درست کردن پیتزا نون 

ریختم بعد موادو ریختم روش عاشق  پیتزا برداشتم روش سس کچاپ 

پنیرپیتزا  بودم آخ روپیتزا چه حالی میداد وقتی کش میومد.وبعدش 

 گذاشتم توفر 

بچه هاامدن نشستن رومبل و شروع کردن چرت و پرت گفتن و دیوونه 

بازی درآوردن بازخل شده بودن.پیتزام که حاظرشد گذاشتم رومیز سس  

 قشنگ میچسبه قرمزم کنارش به به با سس چی میشه

بچه ها رو صداکردم امدن بادیدن پیتزا چشاشون درشت شد به به   

میکردن آخه داشتم درست میکردم ندیدن بچه ها اگه میومدن  

 توآشپزخونه میدیدن آخه فراونجا بود.

 نشستیم و قبل این که شروع کنیم بچه ها  هی   ایراد میگرفتن

 فاطی:وای آمبوالنس خبرکردی

 وشمزه نیست  وایسا وصیعت کنیممریم:مطئمنم خ

+زهرمار نخورین کی زورتون کرده خودم میخورم شروع کردم خوردن 

 المصب چه کشی میومد واقعا خوشمزه شده بود. 

جوری که داشتم میخوردم مشخص بود دهنشون آب افتاده  میخان نشون 

 ندن ولی نمیتونن

باالخره نتونستن تحمل کنن اونام شروع کردن خوردن.وقتی تموم شد  

هردو تشکرکردن.فاطی:واقعا عالی بود تینا دستت دردنکنه مریم:آخیش 

 نمردم+خیلی بیشعوری مریم 
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ظرفارو جمع کردم و شستم میخاستم به بچه ها بگم بریم بیرون تا امدم 

روگوشی  یعنی   برم بشینم  گوشیم زنگ خورد شماره آقا رضا افتاد

 چیشده که این زنگ زده به من سریع جواب دادم تا قطع نشده

+سالم بله_سالم تینا خانوم ببخشید مزاحمتون شدم+خواهش میکنم 

چیزی شده _راستش امروز   میخاستم آرادو ببرم بیرون ولی غرزد که  

باید خاله هم باشه میدونم من گفتم نیاین تا پیش خواهراتون باشین اما چه 

کنم که این پسرداره منو میکشه.خندیدم وگفتم:حاال چه کاری ازمن 

برمیاد_خاستم بگم میشه امروز باما بیاین+واال من مشکلی ندارم اما  

راستش میخاستم با خواهرای گلم برم بیرون حاال که اینجورشده عیب 

نداره اونا هم بیان_نه عیب نداره بیان تروخدا ببخشید+خواهش میکنم 

 برین_شما االن حاظرشین میام دنبالتون کی میخاین

+آدرس بدین خودمون میایم ماشین هست_باشه آدرس شهربازیو براتون 

 میفرستم فعال +خداحافظ

روبه بچه ها کردم گفتم بلندشین که یه شهربازی افتادیم عین بچه های 

دوساله پریدن باال جیغ کشیدن....خدایا چرا شفا نمیدی بعدشم دویدن 

 ار منتظربودن من این حرفو بزنم تواتاق انگ

رفتم تواتاقم پیراهن ساحلیمو پوشیدم ویه مانتوکوتاه هم روش پوشیدم   

آرایش کردم وکیفمو برداشتم تا ازاتاق زدم بیرون همون موقع  فاطی و  

مری هم ازاتاق امدن بیرون خداروشکرزودامدن چون واقعا حوصله 

 ری شدی تینانداشتم منتظرشون وایسم فاطی:به به چه جیگ

 +بودم البته شماهم یکم خوشگل شدین فقط یکم  مریم:خیلی پرویی
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+ازشما یادگرفتم خب بریم دیگه زیاد حرف نزنین.. یاد  ماشینم افتادم  

 خداروشکر درست شده  اون روز  که پنچرشده بود بچه ها درسش کردن  

سی  سوارماشین شدیم قبل ازاین که حرکت کنم گوشیمو بازکردم وبه آدر

که بابای آراد داده بود نگاه کردم و بعدش حرکت کردم ضبط و روشن  

کردم وآهنگ ازیوسف زمانی پخش شدهمینجوررانندگی میکردم ازچشام  

 اشک میچکید یادآریا افتاده بودم فاطی:داری گریه میکنی . 

هیچی نگفتم.مریم:فاطی باتوبودا چرا گریه میکنی...با دستم اشکامو پاک 

که گریه نمیکنم یه چی  رفته توچشمم فاطی:اوال   کردم وگفتم:من

فکرکردی خریم نمیفهمیم گریه کردی دوما دروغ نگو چته چیشده+هیچی 

فاطی:فکرکردی با بچه طرفی فکرکردی گریه های شبانتو یابیداریاتوکه با 

عکسش حرف میزنی و نمیبینیم بسه تا کی میخای خودتو عذاب بدی اون 

اونوقت توبخاطر کی داری گریه میکنی بخاطر   االن داره زندگیشو میکنه

اون آشغال...داد زدم گفتم:بسه توحق نداری بهش توهین کنی  

مریم:میفهمی چی میگی توبخاطر اون سرخواهرت دادمیزنی  بخاطر 

کسی که ولت کرد واالن معلوم نی کدوم گوریه وتوروبه این روز انداخته 

کنین تا به شهربازی   +تروخدا بسه من حالم خوب نیس خواهشاتمومش

رسیدیم ماشینو پارک کردم ازآیینه چشامو نگاه کردم قرمزشده بود یکم  

کرم برداشتم زدم تا بپوشونه پیاده شدیم و پیام دادم به آقارضا که ببینم 

 کجاست.

 دیدم یکی داره بهمون دست تکون میده

 مریم:بچه ها اون آقا رضاس بیاین بریم



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

606 

تا منودید پریدبغلم_سالم خاله +سالم  رفتیم پیشش آرادم کنارش بود

 عزیزم خوبی _آره  

آراددستم و گرفته بودوداخل شهربازی رفتیم آقا رضا ازهمچی بلیط گرفت 

تا بریم سوارشیم.همچی سوارشدیم توهرکدومش مریم کولی بازی  

درمیاورد قشنگ آبرومونوبرد.االن میخاستیم کشتی سوارشیم وای  

فقط فش میداد چه برسه بخاد اینو  خدابداد برسه توهمش که مریم

سوارشه بهشم میگی سوارنشو کارخودشو میکنه.گوش نمیده که 

سوارشدیم هنوز راه نیافته بود مریم دهنشو بازکرده بود وجیغ میکشید 

گوشم کرشده بودبابای آرادپایین وایساده بود آخه چون آراد بچه بوداونم 

ن مریم سرش گیج میرفت دیگه سوارنشد  کشتی وایساد همه امدیم پایی

 ازکیفم شکالت درآوردم بهش دادم آخه بگومجبوری

بعدازاین که همچی سوارشدیم ویه دعواهم بامریم کردم که چرا وقتی  

 میترسه  سوارمیشه وآخر بابای آرادگفت: دعوا نکنید

ازشهربازی امدیم بیرون ما میخاستیم بریم خونه ولی آقارضا مارودعوت 

 ی شام کرد به رستوران برا

هرسه مون هرچی گفتیم نیازی نیست زحمت میافتین و این حرفا قبول 

 نکرد.

سوارماشین شدیم و راه افتادم همش توآیینه مریم و چپ چپ نگاه  

میکردم که گفت:چرا اینجور نگاه میکنی+برای این که پیش آقا رضا  

 داری بامن بحث میکنی  

 مریم:من یا توتو بامن دعوا گرفتی
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باشم تونباید جواب میدادی اونم جلو آقا رضا که بهمون  +من هرکارکرده

بعدا بخنده بعدشم من هرکاری کردم کم بود چون وقتی ازچیزی میترسی  

نمیفهمم چرا انجامش میدی میخای ثابت کنی ک نمیترسی اونوقت نمیگی  

 حالت بدمیشه ازبس بیشعوری فکرمیکنی بدتو میخام اه

آرادجلومیرفت ومنم پشتش وقتی وایساد  دیگه نذاشتم حرفی بزنه بابای 

منم ترمزکردم وهمه پیاده شدیم رستوران شیکی بود. هممون کباب 

 سفارش دادیم ولی آراد گفت پیتزامیخاد

زیادطول نکشید تا غذامونو آوردن و شروع کردیم خوردن.فاطی داشت  

غذامیخوردکه به سرفه افتاد با دستم زدم پشتش وتولیوان اب ریختم دادم 

 هش اونم به نفس سرکشید.گفتم:بهتری ب

 فاطی:آره ممنون،خداروشکری زیرلب گفتم و بقیه غذامو خوردم

بابای آراد رفت حساب کنه ماهم رفتیم بیرون و منتظرش وایسادیم تا 

 امدگفتم:دستتون دردنکنه امروز خیلی زحمت افتادین خیلی خوش گذشت  

نکردم خوشحالم که  ...بعدمن هم فاطی و مریم هم تشکرکردن رضا:کاری

بهتون خوش گذشته...خداحافظی کردیم  و سوارماشین شدیم و روندم به 

سمت خونه توماشین هیچ کس حرفی نزد همه خسته بودیم نا نداشتیم 

 حرف بزنیم فقط منتظربودیم برسیم خونه تا بخابیم

وقتی رسیدیم بچه ها زودترازمن پیاده شدن دروبازکردن و رفتن توخونه 

اشینو قفل کردم و رفتم تو ازبچه ها خبری نبود دراتاقشونو منم درم

بازکردم هردو بدون اینکه لباس عوض کنن خوابشون برده بودخیلی 
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خسته بودن منم دلم نیومد تا  صداشون کنم که لباساشونو عوض کنن 

 آروم دروبستم و رفتم داخل اتاقم شروع کردم درآوردن لباسم

وشلواربرداشتم وپوشیدم و درازکشیدم  داشتم به آریا فکرمیکردم  یه بلوز 

کارهرشبم بود که خابم بردخیلی زود بلندشدم باید برم سرکار یک ماهی  

بود که من پیش آرادخوشگله بودم واونجا کارمیکردم لباسامو پوشیدم   

ورفتم پایین بچه ها هنوزخواب بودن من هم گشنم نبود پس سوارماشین  

 شدم. 

چنددفعه ای بودمامان و بابای مریم و فاطمه زنگ زده بودن وگفته یه 

بودن که برگردین دانشگاتون که تموم شده چرا اونجا موندین و ایناهم 

پیچوندن  همش بخاطرمنه که موندن اینجا اینقد توفکربودم که نفهمیدم 

کی رسیدم .دروبازکردم رفتم توبادیدن بابای اراد تعجب کردم اخه اون این 

 موقع باید سرکارباشه چیشده  نرفته  

 +سالم آقا رضا_سالم تینا خانوم

+آرادکو_راستش من باهاتون یه صبحتی داشتم آرادو سپردم به یکی  

ازدوستام تا ببرتش پارک +چیزی شده ازکارم ناراضی هستین _نه اتفاقا  

 کارتون عالیه که آراد دوستتون داره درمورد چیزدیگس

 +خب بفرمایید_راستش

..دیگه داشتم دلشوره میگرفتم چرا نمیگفت_بیاین بنشینین رومبل تا منم .

بتونم حرفامو بزنم ..رفتم نشستم و بهش نگاه کردم تابگه ولی نمیگفت  

 که
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_راستش نمیدونم چطوربگم آخه برام خیلی سخته نمیدونم ازکجا شروع 

 کنم

کم  +آقا رضا هرجور خودتون راحت ترین بگین فقط  زودبگین من دیگه 

کم دارم میترسم_راستش ازوقتی امدین این خونه خیلی فرق کرده  آراد  

خیلی خوب شده یا توخونه ماهمش غذای بیرون میخوردیم وقتی شما  

اومدین غذا درست کردین با اینکه وظیفتون نبود شما کارتون فقط این 

بود پیش آراد باشین +من کاری نکردم فکر نکنم اون حرفی که میخاستید  

اینا باشه یعنی شما میخاستین فقط ازمن تعریف کنین ولی انگارچیز  بزنید

دیگه میخاین بگین_بله +خب بگین _نمیدونم چطوربگم که ناراحت نشین 

 من به شما عالقه دارم

 ....چشام درشت شد این چی گفت

 +چی دارین میگین _حقیقتو

شما    من به شما عالقه دارم شما نظرتون درموردمن چیه+ببینید آقا رضا

خیلی مردخوبی هستید ولی مابه هم نمیخوریم لطفا فراموش کنین جوابم 

بهتون نه هستش ..بلندشدم که گفت:چرا بهم نمیخوریم بخاطر اینکه بچه 

دارم میگین آره+نه_پس چی ..نشستم و ماجرای آریارو براش تعریف  

کردم همچیوگفتم اولش یکم تعجب کرد ولی بعدش گفت:این کجاش مشکل  

من باگذشتتون کاری ندارم بعدشم اون داره زندگیشو میکنه و به  داره 

شما فکرنمیکنه اونوقت شما خودتونو عذاب میدین اگه بخاطر این نه 

گفتین اینا برام مهم نیست یکم بیشترفکرکنین منتظرجوابتون هستم 

زیرلب گفتم:باشه ...وبعدشم رفت من موندم وهزارفکر من چیکارکردم که 

وابم نه بود واالن بهش گفتم باشه  که فعال  تمومش کنه اینجورشد من ج
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چون واقعا نمیکشیدم دیگه فکرنمیخواست مابه هم نمیخوردیم به آرتا 

وبقیه چی بگم اونا حتی نمیدونن من سرکارمیرم چه برسه اینابخاطر 

خیلی چیزاس که بهم نمیخوردیم اونقد توفکربودم که  نفهمیدم آراد اومده 

زو گذروندم والکی لبخند رولبم می آوردم که آرادو به سختی اون رو

 ناراحت نکنم

ازوقتی امدم خونه همش داشتم به حرفاش فکرمیکردم نمیدونم چم شده 

من که جواب نه داده بودم پس حاال چرا دارم فکرمیکنم وقتی میدونم 

 نمیشه

ازاونورهمش توفکرآریام وحتی آرتا وبقیه نمیدوننن من سرکارمیرم 

کارکردنم ندارن میدونم ولی اما اینکه توخونه ا ی که مردغریبه مشکلی با

هست کارمیکنم مطئمنم اگه بفهمنن بدمیشه تازه اون  قبال ازدواج کرده 

بچه داره  من خیلی دلیل دارم برای نه گفتن مردخوبیه ولی اون بابودن 

 من بعدا عذاب میکشه من اینو نمیخام

ب نمیدادم ولی االن بهتره همچیو فاطی و مریم هرچی ازم میپرسیدن جوا

 بگم تا بیشتر نگران نشدن

روبه هردوکردم وگفتم:راستش  وقتی امروز رفتم سرکار آقا رضا ازمن  

خواستگاری کرد فاطی:چی گفتی مریم:دروغ میگی...هردو تعجب کرده 

 بودن دهناشون بازمونده بود

 واب دادی+دروغ نمیگم  به خاطر اینه که حالم خوب نیست مریم:توچی ج

+بنظرتون جوابم چی بوده فاطی:مردخوبیه ولی اون بچه داره  به این 

فکرکردی +شماها فکرکردین جوابم مثبته نخیر جوابم منفیه خیلی دلیل 
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هست که نمیشه فاطی:هه حتما اولیش آریاس. ..بدون اینکه جوابشو بدم 

رفتم اتاقم نشستم روتخت وساعت ها توفکربودم داشت صبح 

زمن بیداربودم یبارباخودم میگفتم نمیشه یبارمیگفتم چرانشه میشدوهنو

تاکی بخاطر آریا عذاب بکشم  سرم داشت میترکید ازاین همه فکر یه  

قرص سردرد برداشتم با اب خوردم با دستم سرمو فشارمیدادم تا دردش 

کم بشه ولی خیلی دردمیکرد نمیدونم چیکارکنم.درازکشیدم  وچشامو 

خابم تا دردم کمتربشه به سختی خابم برد دینگ دینگ   بستم شاید بتونم ب

خمیازه کشیدم بلندشدم نشستم روتخت نمیدوستم دورورم چخبره اه صدای  

ساعت رومخم بود سریع خاموشش کردم . وبلندشدم تختمو مرتب کردم و 

بعداین که دست و صورتمو شستم رفتم پایین گلوم خشک شده بود لیوان  

تی پرشد آب وبستم و بعدسرکشیدم.یهو یکی  روزیرشیر آب گرفتم  وق

ازپشت گفت:تویخچال اب هست انقد ترسیده بودم پریدم دستمو روقلبم 

گذاشتم و برگشتم با دیدن مریم زیرلب هرچی فش بلدبودم بهش دادم 

همیشه عادت داشت منو زهرترک کنه چشم غره ای بهش  رفتم   لباسامو 

م استارت زدم وراه افتادم پوشیدم و به سمت دررفتم سوارماشین شد

توراه همش به جوابم فکرمیکردم دیگه مطئمن شده بودم که جوابم 

درسته وبعدا پشیمون نمیشم بعد این همه فکر بایدم تصمیم درست 

بگیرم ..تا رسیدم  دروبازکردم وداخل رفتم بابای آراد توحیاط بود سرمو 

 م. پایین انداختم و باگفتن سالم رفتم تووآرادو صداکرد

 آراد:سالم +سالم پسرخوشگله 

 آراد:تومیخای بشی مامان من با تعجب گفتم:کی این حرفو زده آراد:بابا
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با عصبانیت رفتم توحیاط وگفتم:چرادروغ به این بچه گفتین من قبال 

جوابمو به شما داده بودم _اما قراربود فکرکنین+شما فکرکردین نظرم 

رسین چرا بهش گفتین ..آراد  عوض میشه  بعدشم قبل ازاین که ازمن بپ

 کنارمن وایساده بود داشت به ما نگاه میکرد.

_آرادپسرم بروتوبازی کن..وقتی آرادرفت گفت:یعنی نظرتون عوض 

 نشده

..برگشتم اونور نمیخاستم وقتی جوابشو میدم بهش نگاه کنم و گفتم:من 

جوابم به شما مثبته اگه منومیخاین بیاین خواستگاری...بعدش رفتم 

واتاق آراد نشستم روصندلی  یعنی کارم درست بود . رفتم توگوشیم تو ت

گروه سه نفرمون پیام دادم که جواب مثبت دادم  آخه بچه ها 

نمیدونستن.امیدوارم اتفاق بدی نیافته خیلی میترسم  میدونم  باباوآرتا و 

بقیه بفهمن مخالفن میترسم دعوابشه.ازآقا رضا اجازه گرفتم زودتربرم 

اونم انقد که خوشحال بود گفت: برو سوارماشین شدم به سمت  خونه 

خونه راه افتادم چراغ قرمزشده بود وایسادم یه دختربچه کوچولو سرشو  

ازماشین آوردتو گفت:خاله آدامس میخری ازم... قبل اینکه چراغ سبز  

شه ازتوکیفم  پنج تومن درآوردم دادم بهش و یه آدامس برداشتم که 

ه االن بقیشو میدم+نمیخاد عزیزم برای خودت....خندید  دختربچه گفت:خال

وخوشحال شد و دوید رفت منم با خندیدن اون خوشحال شدم چراغ  

سبزشد وراه افتادم ...ای کاش میشد این بچه ها توخونشون بودن درس 

میخوندن همچی داشتن زندگی میکردن هی.رسیدم ماشینو پارک کردم 

وخم شدم کفشمودرآرم وقتی بلندشدم با  وپیاده شدم  ودروبازکردم رفتم ت

دوتا دیو روبرو شدم اخ اینا اولیشن .مریم با خشم گفت: چطورتونستی  

 توک جوابت نه بود مارو مسخره کرده بودی
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فاطی:توچه غلطی کردی داری خودتو بدبخت میکنی+بچه ها اولش این 

ون فکرومیکردم حتی به خیلی چیزا فکرکردم ولی بعدش فهمیدم که من باا

خوشبخت میشم چون وقتی قضیه آریا رو گفتم خیلی راحت گفت گذشتت 

مهم نیست هرکی بود قبول نمیکرد میدونین وقتی جواب مثبت  دادم  چقد 

خوشحال شد بعدشم به قول شماها تاکی عذاب بکشم بخاطر آریا منم حق 

زندگی دارم میخام زندگی کنم کناراون مرد اون بچه بهم آرامش میده 

ن فاطی:اما تینا تومیدونی خانوادت اجازه نمیدن +منم مشکلم  میفهمی

همینه باید با آرتا صحبت کنم فعال میرم باال استراحت کنم.داشتم لباسامو  

درمی آوردم که گوشیم زنگ خورد بابای آراد بود. +بله _سالم میشه  

شماره خونتون وبدی تا زنگ بزنم برای خواستگاری+بنظرم زوده_نه 

 هم دیرهنیست خیلیم 

 وقتی شماره رودادم قطع کردم

ازوقتی که شماره رو بهش دادم استرس به جونم افتاده بود همش تو اتاق 

راه میرفتم  وپام دردگرفته بود.باصدای زنگ گوشیم احساس کردم قلبم یه  

لحظه ایستادگوشیمو نگاه کردم مامان بود دستم میلرزید به سختی خودم  

انم مامان:سالم دخترم +سالم مامان روکنترل کردم و جواب دادم+ج

همگی خوبین مامان:خوبیم مادر توخوبی+آره خوبم مامان: فردا داره  

 خواستگاربرات میاد خودمو به تعجب زدم وگفتم

خواستگارکی هست مامان:واال نمیدونم زنگ زد منم گوشیو دادم به بابات 

بزرگت  اون حرف زد  راستی+جانم مامان:من به کسایی که این همه سال

کردن گفتم اوناهم بیان هی با این که توروازما جداکردن اما این حقشونه 
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که باشن +واقعا راست میگی مامان مامان:آره دخترم ما کم کم راه 

 میافتیم که شب اونجاباشیم کاری نداری بابات داره صدام میکنه

+باشه مواظب باشین خداحافظ مامان مامان:خداحافط عزیزم.به فکرفرو  

تم وای چقدردلم براشون تنگ شده بود برای مامان بابا ،تیام خوبه که رف

 میان  و  زنگ زدم به آقا

رضا:بعدازدوتا بوق جواب داد:سالم تینا خانوم+سالم چراینقد عجله 

میکنین برای امدن  این همه عجله برای چیه_تینا میخام همچی زودتموم 

ن:بچه ها صدام میکننن  شه بیای خونم ..ازخجالت سرخ شدم والکی با گفت

خداحافظی کردم.رفتم پایین قضیه روبچه ها گفتم برام خوشحال بودن ولی 

اوناهم مثل من میترسیدن هواتاریک شده بود چشمم به ساعت بود که کی  

میرسن حتی به من زنگ نزدن و نگفتن که میان یانه ولی من منتظرشون 

داداشی جانم   بودم گوشیم زنگ خورد آرتابود جواب دادم: + سالم

آرتا:سالم خواهربی معرفتم داری میری+کجا آرتا:خونه شوهرازخجالت 

حرف نزدم که گفت:االن مثال خجالت کشیدی آخ یعنی توانقد بزرگ شدی  

 که میخای شوهرکنی عزیزدلم+ای بابا هنوزکه مشخص نیست

آرتا:من دلم روشنه خواهریی تازشم بسته دیگه ترشیدی خداکنه 

 بیادبگیرتت ماراحت شیم.+خیلی بدی بیشعور.

داشتیم حرف میزدیم که زنگ دربه صدا دراومد و فاطی دروبازکرد 

ومامان، بابا با تیام و ستاره ای که چیزی نمونده بودبترکه امدن داخل 

 آرتا
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سروصداشون وشنید..شنیدم که ازپشت گوشی یواش گفت همون کسایی  

 که

+چی گفتی آرتا  آرتا:هیچ.. چی+داداشی   عزیزم روازمن جداکردن اومدن 

فعال کاری نداری آرتا:نه عزیزم بروبسالمت. گوشیو قطع کردم و به 

سمت مامانی که بزرگم کرده بود پروازکردم  وتوبغلش پریدم نمیدونم چم 

شده بود.مامان سفت بغلم کرده بود وگریه میکرد. ازبغلش امدم بیرون 

عدپیش بابا رفتم مشخص بود حالش وبا انگشتم اشکاشو پاک کردم و ب

بهترشده پیشونیم روبوسید منم داشتم گریه میکردم ولپشو ماچ کردم  

زیرلب جوری که بشنوه گفتم:دوستت دارم بابایی کناربابا تیام وایساده 

بوددلم براش خیلی تنگ شده بودبدون این که بذارم حرفی بزنه 

شت گریه میکرد ولی  صورتشوبوسیدم وکناررفتم به ستاره نگاه کردم دا

برام مهم نبود اون دوست قدیمیم که خواهرم میشد برام مرده بود بچه ها 

هم سالم کردن  به سمت آشپزخونه رفتم دست بچه ها دردنکنه ازوقتی  

دیدن من توفکرم همه کارا رودوش اونها افتاده بود .ازآشپزخونه امدم 

رم اونجا بشینم بیرون  کنارهیچ کس جانبود به جزستاره  مجبورشدم ب

ولی انقد لبه نشسته بودم که همش میخاستم بیافتم. به مامان نگاه کردم 

که گفت: مادرت بهم زنگ زدوگفت داره برات خواستگارمیاد ماروهم 

دعوت کرد.+آره خودمم تازه امروز شنیدم شماها برین استراحت کنین تا 

اال شام حاظربشه صداتون میکنم مامان:باشه دخترم همه رفتن ب

بازماموندیمو این دوستای خل وچل .زیرلب باخودم میگفتم:خداکنه همچی 

 درست بشه 

وقتی شام حاظرشد فاطی و فرستادم که بره صداشون کنه بعد چنددقیقه 

اومدن  و سرسفره نشستن خخخخ ستاره مثل پنگوئن راه میرفت  وقتی  
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یلی خوب راه میرفت مریم و فاطی زیرزیرکی میخندیدن  کنارمامان وباباخ

بود اونها منوبزرگ کردن من عاشقشون بودم یک کدومشون خدایی  

نکرده نباشه من مردم.کنارهم غذامونوخوردیم وبعدباکمک فاطی ومریم 

جمع کردیم خواهرای خوشگلم نذاشتن من به چیزی دست بزنم چی میشه  

همیشه اینجورباشه بعدازشام یکم حرف زدیم درمورد این همه دوری 

ن تا بخابن تابرای فردا سرحال باشن. من هم به اتاقم رفتم وبعدهمه رفت

وجلوآیینه آرایشمو با دستمال مرطوب پاک کردم و پریدم روتخت 

بشمارسه خوابم بردتوخواب نازبودم همش قلقلکم میگرفت اول یه چی  

تودماغم رفت با دستم زدم رودماغم بعد یه چیزی گردنمو قلقلک میداد یه 

تیام بود کسی که توبچگی همیشه اینجوربیدارم چشمموآروم بازکردم 

 میکرد تیام باپرداشت گردنمو قلقلک میداد که مچشوگرفتم که نیششو 

بازکردوگفت:مامان گفت صدات کنم+اونوقت مامان گفت باپرصدام کنی 

بزاربرم ازش بپرسم تیام:نه بهش بگی پوستمو میکنه مثل همیشه همش 

میریزی.دست وصورتمو شستم و   هواتوروداره+خوبه میدونی بازم کرم

 رفتم پایین به همه سالم کردم و نشستم

 سرسفره مامان گفت:صبحانتوخوردی 

بروحاظرشوبریم+ من دلم میخادبیان اینجازنگ میزنم بهشون  

 وراضیشون میکنم

وقتی  صبحانمو خوردم رفتم تواتاق گوشیمو برداشتم و شماره آرتارو 

 گرفتم 

 خوابیده بود  که انقد زود جواب داد تماس برقرارشد انگار روگوشی 
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 +سالم  

 آرتا:سالم عزیزدلم چیشد یادی ازما کردی

 +گوشیو بده به مامان

آرتا:آها پس بگو مامان و کارداری به من زنگ زدی وگرنه توکه 

 یادمانمیکنی بعدشم چرابه خودش زنگ نزدی 

 +دوست داشتم به توزنگ بزنم مشکلیه

 آرتا:نه مشکلی نیست خودشیرین 

 +عمته االنم گوشیو بده مامان بدو

 آرتا: وایسا به بابا بگم چی گفتی  

 صدای مامان رو شنیدم که گفت:بده گوشیو انقد دخترمو اذیت نکن

 مامان: جانم دخترکم

 +سالم مامانی 

 _سالم مادرچیشده 

 +زنگ زدم بگم شما بیاین اینجا میخام خواستگاری اینجا باشه

 _ من تاحاال ندیدم خواستگاری خونه دخترباشه

+خونه منو شمانداره که بعدشم آخه سخته این همه آدم پاشیم بیایم اونجا 

 شماکمترین بیاین دیگه
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_ازدست تو باشه مادر فقط خواستگار چی اون میخاست بیاد خونه ما 

 االن بدبخت بیاد پشت درمیمونه که

 +شما بیاین اونو یکاریش میکنم من 

 اشه عزیزم فعال کاری نداری+نه مامانی خداحافظ_ب

 من گفتم یکاریش میکنم مامان هیچی نگفت نمیدونم چرا

 رفتم توپیام ها شروع کردم نوشتن.

 +سالم آقا رضا امروز بیاین  اینجا خونه من  برای خواستگاری  

 کارخودتوکردی.رفتم پایین تا بچه ها منودیدن امدن سمتم مریم:باالخره 

+ببینین من دوست دارم بیاد اینجا بعدشم شماها نمیخاستین باما  بیایین 

 منم بخاطر این گفتم بیان اینجا که شماها هم باشین

 فاطی:بخاطر مااینکاروکردی

 +پ نه پ بخاطر عمت اینکاروکردم

رفتم پیش مامان نشستم صورتشو ماچ کردم که خندید وگفتم:دیدی 

 راضیشون کردم.

ا صدای بابا برگشتم بهش نگاه کردم که گفت:همیشه با حرفات همه رو ب

 راضی میکنی گل دخترم

 +وای برم خجالت بکشم بیام

 ..خندشون گرفته بود
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 صدای زنگ بلندشد دروبازکردم مامان،بابا،آرتاوآتوسا امده بودن

همشون فقط یه سالم معمولی بهم دیگه کردن هیچ کدوم باهم حرف  

 نمیزدن.

 شلوارپوشیدم بایه صندل که پاشنش کوتاه بودیه کت 

 یک ساعت شده بود که زنگ به صداراومد.

فاطی رفت دربازوکرد وآقا رضا وآراددست دردست هم داخل شدن همه 

 باتعجب نگاه میکردن.

مامانا که همش درونگاه میکردن منتظربودن بازم کسی بیاد ولی اونا 

 نمیدونستن که فقط همینان

 ل و شیرینی و بهم داد و بهم لبخند زد آقا رضا دست وگ

 همه نشستن من  رفتم توآشپزخونه تا صدام کنن چایی بیارم

 بعدچنددقیقه مامانی که بزرگم کرده بود صدام کرد:دخترم چایی بیار

چندتا چایی ریختم گذاشتم توسینی ورفتم بیرون اول سینی چاییو جلو 

سر جلوآقا رضا گرفتم اونم بابااینا گرفتم  وقتی به همه  چایی دادم آخر

 برداشت و زیرلب گفت:مرسی خانوم 

 ازخجالت سرخ شدم ورفتم نشستم رومبل.

 که آرتا پرسید:شما کجاباهم  آشنا شدین

...من سرمو انداختم پایین انقد دستام وفشارداده بودم که رگام زده بود 

 بیرون .
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 آقا رضا:توسرکار

 همه با تعجب نگاه میکردن

 اونوقت تینا کی سرکاررفتی که مانمیدونیمآرتاروبهم گفت:

 +میگم بعدا بهتون داداش

 ..یواش جوری ک فقط من بشنوم گفت باشه ولی من میدونم وتو.

 باباعلی:ازخودتون بگین

رضا:سی سالمه و قبال ازدواج کردم   وهمسرم بعدزایمان فوت کردن و 

 این پسرگل هم پسرمه

رضا  تا میخاست حرفشو ادامه بده.  همه ازعصبانیت سرخ شده بودن آقا 

 آرتانذاشت

آرتا بدون اینکه اجازه بده کسی حرف بزنه.گفت:چطور روت شده بیای  

 خواستگاری خواهرمن با یه بچه بلندشدی امدی خجالتم خوب چیزیه

تیام هم دید آرتا حرف میزنه اونم جوگرفتش وگفت:واقعا چیتون به 

کردین بچه هم دارین اونوقت  خواهرم میخوره که امدین  قبال ازدواج

امدی خواستگاری خواهرمن عقل نداشت شماهم نداشتی البته اگ داشتی  

 نمیومدی میخای خواهرمو بدبخت کنی فکرکردی ما میزاریم.

...یلندشدم  روبه دوتاشون گفتم:خجالت بکشین بزرگتراینجا نشسته  

ن اگه اونوقت شما هاحرف میزنین بعدشم کی به شماها گفته دخالت کنی

 من براتون مهم بودم قبلن هم  هوامو داشتین نه االن که جوگرفتتون
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 یهو باباگفت)بابای واقعیم(:بس کنین.

 بعدشم رو به رضا گفت: ما نمیخایم دخترمونوشوهربدیم آقا 

 بیچاره به خاطر من هیچی نگفت ساکت بلندشد وگفت :بااجازه

 گفتم:ببخشید....منم دنبالش رفتم سرموانداختم پایین و زیرلب 

همینجورکه داشت میرفت کنارگوشم گفت :من ازت دست نمیکشم  

 خداحافظ

 روبه آرتا کردم و گفتم:بیا اتاق کارت دارم

زودترازاون رفتم اتاقم ونشستم روتخت  تا آرتا امدتو باعصبانیت 

 گفت:چیه

 آرتا چیزی که تعریف میکنم قول بده عصبی نشی  

 یتونم قول بدمآرتا:نمیدونم چی میخای بگی که نم

 +پس ولش کن نمیگم 

 میدونستم فضوله به خودم رفته

 آرتا:باشه قول میدم عصبی نشم وگوش کنم به حرفات بگو دیگه. 

 ....چه بچم حرف گوش کنه میدونم فضوله.

پشتمو کردم بهش و گفتم:من قبال عاشق شده بودم باکسی که خیلی بی  

 معرفت بودولم کرد رفت میدونی اون کی بود. 

 برگشتم سمتش قرمزشده بود...
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آرتاگفت:کی +همون کسی که خیلی قبولش داشتی کسی که 

خواهرتوداغون کردو رفت اون آریا بود ..نگاش کردم تا ببینم قیافش 

چجوره چشاش ازحدقه زده بودبیرون +آره آرتا حقیقت داره باورکن آریا 

 همون دوستت  ازم خواستگاری کرده بود اما یروز کارت عروسیش به

دستم رسید من شکستم میفهمی آرتا نمیفهمی چون تجربه  نکردی تاحاال 

 عاشق نشدی که

 ...رفتم  جلوش پیرهنشو بادستام کشیدم گفتم: باتوام چرا حرف نمیزنی 

...نشستم روزمین سرمو گذاشتم روپام و گفتم:خیلی داغون بودم 

نمیدوستم چجورفراموشش کنم بچه ها هرکاری میکردن ولی من مثل 

فسرده ها شده بودم اگه یکم به خودم نمیومدم االن تیمارستان ا

بودم.بعدچندوقت باخودم فکرکردم که برم سرکار شاید سرگرم بشم  

همیچیو ازیادببرم شروع کردم گشتن تا یه کارپیداکردم مراقبت ازپسربچه 

رفتم میدونستم نباید خونه مرد غریبه برم ولی اون خونه نبود ازصبح تا 

بچه بودم فقط موقعی که میخاستم بیام خونه میدیدمش تا این  شب فقط با

که ازم خواستگاری کرد ...بلندشدم رفتم کنارپنجره اتاقم و بیرونو نگاه 

کردم صورتم ازاشک خیس شده بود.+اول جواب منفی دادم نمیخاستم 

بدبختش کنم چون من به فکریه مرددیگه بودم همچیو براش تعریف کردم 

مهم نیست بعدباخودم فکرکردم که تاکی بخاطر آریا  واون گفت براش

عذاب بکشم آرتا اون داره زندگیشو میکنه ولی من چی تاکی وایسم غصه  

بخورم...آرتا بدون اینکه نگام کنه گفت:اینایی که داری میگی دلیل نمیشه  

باکسی ازدواج کنی که قبال ازدواج کرده وبچه داره..رفتم سمتش روبهش  

اگه ازدواج نکنم ازفکروناراحتی میمیرم میفهمی بعدشم  گفتم: آرتا من 

مگه اون حق نداره زندگی کنه چون بچه داره نباید ازدواج کنه اینا رو 
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گفتم که شاید دلت بسوزه بدونی چقد عذاب کشیدم و چه شبایی گریه کردم  

ولی اون کوش بخاطر کی من االن چشام بعضی وقتا تارمیشه ازبس گریه 

 نامرد توچطور برادری هستی کردم  برای یه 

 اینارومیشنوی وبازم میگی نه 

گوش کن آرتا یا راضیشون میکنی یا خودم باهاش میرم محضر 

آرتا:توخیلی غلط کردی خودسرشدی..امدسمتم دستشو تابرد باال چشامو 

بستم منتظربودم بزنه ولی هرچی وایسادم دردی احساس نکردم چشامو  

کرده بود وآوردپایین+میخای بزنی آروم بازکردم دستشو روهوا مشت 

بزن ولی من کاره خودمو میکنم شماها خوشبختیمو نمیخاین اگه 

میخاستین قبول میکردین آرتا:ما میدونیم بدبخت میشی بفهممم خودتو 

زدی به نفهمی چت شده اون رفته تومخت که داری بامن اینجوری حرف 

فات چرته میزنی+نه اون چیزی نگفته همش حرفای خودمه آرتا:حر

لعنتی بفهم. انقد صدای دادش بلندبودکه همه ریختن تواتاق که ببینن 

چیشده.روبه همه گفتم :اگه منو دوست داشته باشین اجازه میدین بیاد 

خواستگاری وقبول میکنین البته اگه خوشبختیمو میخاین من فقط با اون 

  خوشبخت میشم.تیام:خفه شو توغلط میکنی مگه اینجا بزرگترنداره

میزنم تودهنتا که باباعلی گفت:توغلط میکنی دخترمنو بزنی من زندم 

هنوزنمردم  رفتم سمتش دستامو دورگردنش حلقه کردم وگفتم:بابایی 

مرسی که هستی همیشه فقط  توبودی که هوامو داشتی فقط تودوستم 

داشتی دیگه داشتم خفه میشدم دستمو گذاشتم رودهنم نمیخاستم صدام  

سمت اتاق فاطی اینا خودم انداختم تو ودروهم پشت سرم   بلندشه  دویدم

قفل کردم وبه حال خودم گریه کردم.نمیدونم چم شده بود من اول جوابم 

منفی بود ولی بعد حسم گفت که باهاش خوشبخت میشم مردخوبی بود 
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حاال نمیدونم چرا اونجورجواب آرتارو دادم اشتباه کردم ولی باید یبارم 

کنن به خواسته ام احترام بزارن بادستم اشکامو شده حرف منو گوش 

پاک کردم  پایین یه صداهایی میومد درویواش بازکردم وازالی دربیرونو 

نگاه کردم جوری که منو نبینن باباها که میگفتن اون بچه داره ابرومون 

میره ازاین حرفایی که همه ی باباها میزنن ولی مامانا نه اونا میگفتن 

بشم وراضین: زیرلب باخودم گفتم:قربونتون برم  که نمیخان من اذیت 

شماها مادرین میفهمین دردمنوآرتا ووتیاممم کسی محل نمیکرد ستاره هم  

نقش بوق و داشت )خخ( صدای درونم گفت:چرا انقد باستاره بدی بابا 

یکاری قبالکردانقدباهاش بدنباش+بتوچه بازپیدات شد چه وقته امدنه 

 ت نیومده بیشعور.تاامدم جوابشو بدم دررفتاه .صدای درون:خوبی به

 اینم خل شده میاد چرت میگه میره

بیرونو نگاه کردم دیدم هرکی به کاری مشغوله  آخ دوست داشتم کلشو  

 بکنم بی موقع امد نذاشت بفهمم چی میگنن

نشستم روتخت که بعدچنددقیقه صدای دراومد+کیه_ماایم رفتم 

گوسفندپریدن تواتاق فاطی:این چه کاری بود کردی  دروبازکردم دوتا 

مریم: چرایهو دیوونه شدی +خیلی بی ادبین بعدشم کاردرستو کردم یبارم 

شده باید به خواسته ام احترام بزارن قبلنا بایداینکارومیکردم ولی بچه  

بودم ولی دیگه بسه فاطی:تینا اگه حرف خودت بخای باشه خدایی نکرده  

صییرتوعه ها +اون موقع میزنم توسرخودم ولی اگ  چیزی بشه  همش تق

دیگران تصمییم بگیرن و بعدا چیزی بشه چی  فاطی:پوف فقط حرف  

 خودته هرجورخودت میدونی. رفتیم پایین نشستم رومبل که...... 
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که باحرف بابا)واقعیم(یهو بلندشدم بابا:بگو اون آقا بیاد حرفامونو بزنیم 

معلوم هست چی میگی بابا بیاد اینجا که صداِی آرتابلند شد و گفت: 

 چیکارکنه 

 بابا: حرف بزنیم دیگه و  کی عقد کنن 

 آرتا: شماها موافقین میخاین بدبختش کنین

بابا:اوال خودش وقتی میخاد ما نبایددخالت کنیم و دوما ما بزرگترشیم شما 

دوتا حق دخالت ندارین بعدشم مردخوبی بود دخترم باهاش خوشبخت 

 میشه

 .منظورش به تیام وآرتا بودخخخ.....

 خوشحال شده بودم میدوستم قبول میکنن. صورتاشونو بوسیدم و

رفتم تواتاقم نشستم روتخت و به فکرفرو رفتم قراربود ازاین به  بعد 

مامانی که بزرکم کرده بود رومامانی صداش کنم واون یکیو مامان همش 

 اشتباه میشد آخه اینجوری بهتربود

 زی افتادم رفتم پایین روبه همه گفتم :شناسنامو چیکارکنمیهو یاد یه چی

 مامان:مگه شناسنامتو گم کردی

 +نه فامیلیمو میگم یعنی اشکال نداره همینجوری بمونه

بابا:دخترم االن وقت نیست باید قبال فکرشو میکردیم عیب نداره  آشنا  

 دارم بعدادرستش میکنیم نگران نباش

 راحت شد. ..یه نفس عمیق کشیدم خیالم 
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 رفتم تواتاقم گوشیو برداشتم رفتم تو پیامک ها

شروع کردم نوشتن: سالم اقا رضا قبول کردن اگه هنوز سرحرفتون 

 هستین میتونین بیاین خواستگاری. 

 بعدچنددقیقه گوشیم لرزید وروشن شد بازش کردم آقا رضا پیام داده بود

نمیکشم.فردا میام  _سالم تینا من سرحرفم هستم بهتم گفتم ازت دست 

 باالخره همچی تموم میشه. 

...خندیدم خیلی خوشحال شده بودم فقط براش نوشتم باشه  رفتم پایین تا  

 به همه گفتم فردا داره میاد تعجب کردن که چراانقدرزود خخخخ

باهزارفکرشب و به صبح رسوندم اصلن خوابم نمیبرد استرس داشتم  

 اظرمیکردمتاخودصبح یا توفکربودم یا لباسامو ح

باالخره وقتش شد و زنگ به صدا دراومد آرتارفت درو بازکردآقا رضا  

 وآراداومدن تو آرادتامنو دید پریدبغلم همه داشتن بهمون نگاه میکردن 

 بعد ازیه عالمه صحبت کردن نوبت رسید به مهریه.

 میخاستم حرف بزنم که همه قیافه هاشون چپ شد وچشم غره بهم رفتن 

 گفت تااینکه آقا رضا گفت به  سال تولدهرکی یه چیزمی

همه خوششون امده بود ولی من اینقد نمیخاستم تا امدم چیزی بگم آقا  

 رضا سرشوتکون داد .ای بابا اینا نمیزاشتن من حرف بزنم که

 رضا:من  وقت گرفتم محضر برای یه ساعته دیگه آشناهم هست   

 انقد زودبا حرف آقا رضا همه تعجب کردیم حتی خوده من چرا 
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 آخه اینقد هول هولکی من که هیچکاری نکرده بودم 

 آقا رضا خودش رفت تا ماهم بریم اونجا

رفتم تواتاق کت شلوار سفیدمو پوشیدم ویه روسری کوتاه سفید هم سرم  

کردم خیلی بهم میومد کفش پاشنه بلندمو هم پام کردم کیف ستشم برداشتم  

کردم یه چادرسفید هم سرم کردم   ودستم گرفتم و یه آرایش خوشگلم 

توآیینه به خودم نگام کردم خیلی خوب شده بودم رفتم پایین همه بادیدنم 

 زدن زیرگریه آخ یعنی اینقد بدشدم که دارن گریه میکنن

 صدای درونم گفت:.)خاک توسرت تینا هیچ نمیفهمی ( 

مامانی:الهی مادر فدات بشه چه خوشگل شدی خوشبخت بشی وای  

 زنده بودمو توروتوی این لباس دیدم خداروشکر

 باباها با لبخندنگام میکردن

 مامان گفت:خوشبخت بشی عزیزدل مادر برم اسفنددود کنم برات  

....قبلشم بوسم کردن وقتی همه حاظرشدن سوارماشین شدیم و رفتیم 

 سمت محضر

کسیو دعوت نکردیم خودمون بودیم ازطرف آقارضا ایناهم دوستاش بودن 

 واداش خارج بودن.ولی خان

تارسیدیم رفتیم تو ونشستیم روصندلی جلوم سفره عقد چیده شده بود 

خیلی قشنگ وشیک بودبه آقا رضا نگاه کردم وازش تشکرکردم  بااین که 

فرصت کم بود و یهویی شد ولی همچی  خوب بود. تا چنددقیقه دیگه این 

نامم و  مردی که کنارم نشسته بود میشد شوهرم اسمش میرفت توشناس
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دیگ رضا باید صداش میکردم تاچنددقیقه دیگه  مجردی تموم میشد 

 ومیشدم متاهل

 عاقد شروع کرد خوندن خطبه عقد.

تینامحمدی آیا بنده وکیلم شما را   * دوشیزه محترمه مکرمه سرکار خانم

به ِصداق و مهریٔه  به عقد زوجیت دائم و همیشگی آقای رضامحمودی

یک شاخه نبات و مهریه  یک آینه و شمعدان، یک جلد کالم هللا مجید ،

به ِذمٔه  تاشاخه گل رزقرمز با این شرط که مهریه1000سکه تمام و 1374

زوج ُمَکّرم ِدین ثابت است و ِعنَدالُمطاِلبِه به سرکار عالی تسلیم خواهند 

 و شروطی که مورد توافق طرفین بوده در آورم. داشت.

 آیا بنده وکیلم؟

 گل بچینهآتوسا:عروس رفته 

 عاقد:برای باردوم عرض میکنم عروس خانوم آیا بنده وکیلم؟

 فاطمه:عروس رفته گالب بیاره

 عاقد:برای بارسوم عرض میکنم عروس خانوم آیا بنده وکیلم؟

 مریم:عروس زیرلفظی میخاد

 تینا:

رضا یه جعبه روپام گذاشت تا امدم جواب بدم نذاشتن فاطی جعبه 

 وشگل بود.بعدبه همه  نشون دادروبازکرد توش یه انگشتر خ
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تودلم دعا کردم خوشبخت بشم وهمچی درست بشه زیرلب اول اسم  

 خداروگفتم و بعدگفتم:  

 +توکل برخدا وبااجازه ی بزرگترا بله

عاقد:آقاداماد  آیا بنده وکیلم شمارا به عقد دائم دوشیزه محترمه مکرمه 

 سرکارخانوم تینا محمدی درآورم

 رضا: بلهههه 

 لوات فرستادنهمه ص

عاقد: إن شاءهللا خداوند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد این پیوند 

 فرخنده را مبارک کند.

...دیگ این مردی که کنارم بود ازاالن شده بود شوهرم واسمش رفت  

 توشناسنامم

رضا حلقه رو تادستم کرد همه شروع کردن دست زدن. بعدمن حلقه 

 روبرداشتم   وتودستش کردم. 

 لی حلقش خوشگل بوددوسش داشتمخی

.مریم عسل آورد انگشت کوچک دستمو داخل عسل کردم و به سمت  

 دهنش بردم وخورد 

 اولش یکم خجالت  می کشیدم   

رضا انگشت عسلیشو به سمت دهنم آورد منم نامردی نکردم دستشو  

همینجور که تودهنم بود دندونامو روهم فشاردادم وگازگرفتم  همه 
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میخندیدن رضا دردش گرفته بود درگوشم جوری که کسی نشنوه 

 گفت:دارم برات خانوم خانوما

 ...سرخ شده بودم ازخجالت .

 بعداز گرفتن چندتا عکس خوشگل ازمحضر امدیم بیرون

 رضا همه رو به رستوران دعوت کرد

رفتم سمت ماشینش که دروبرام بازکرد وتا نشستم دروبست و خودشم  

سوارشد و حرکت کرد و  ضبطشو  روشن کرد تاآهنگ  پخش شدصداشو  

 بردباال   

*عروس دوماد یه زوج بی نظیرن میان وسط دست همو میگیرن عروس 

دوماد ستاره های مجلس شاهزاده مون میرقصه با پرنسس عروس دوماد 

 م عاشق و دلداده و شیدای هم* محو تماشای ه

 منم همش داشتم قرمیدادم وبلندمیخوندم ورضا باخنده نگام میکرد

 شیشه رودادم پایین وسرمو کردم  بیرون و جیغ میکشیدم 

 رضا:تینا بیا توخطرناکه

 +نچ نمیام.

کلموآوردم تو به جاش دستمو بردم خخ میرقصیدم همه ماشینا بوق 

 میزدن.

،مریم،آتوسا بودن  اوناهم همراه من میرقصیدن ماشین کناریمون فاطی

 جیغ میزدن مثل همیشه دیوونه بازی درمیاوردن.
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تارسیدیم پیاده شدیم رفتیم داخل رستوران مثل اینکه ازقبل رضا هماهنگ  

کرده بود چون به غیرازما هیچ کس نبود وهمجا تزئیین شده بود مبالی  

 شیک چیده شده بود.

ه بودن و رفتیم نشستیم  میزبغلی هم بقیه برای من و رضا جدا گذاشت

 نشستن 

خیلی قشنگ بود همچی قبل ازاین که غذا بیاد فاطی بلندشد ازهمه چندتا 

 عکس گرفت  

وقتی غذا امد همه مثل این نخورده ها شروع کردن خوردن خب گشنه 

 بودیم خخخ

 من داشتم آروم میخوردم کالس میزاشتم جلوی رضا  

 رضا خندش گرفته بود

 هش گفتم:چرامیخندیروب

 رضا:آخه داری خودتو عذاب میدی من که میدونم نمیتونی آروم بخوری 

 +عه توازکجا میدونی نکنه بچه ها گفتن

سرمو برگردوندم طرف بچه ها با عصبانیت نگاشون کردم که سرتکون  

 دادن یعنی چیه

منم دستم وگذاشتم روگردنم و  بهشون نشون دادم یعنی)پخ پخ(  جوری  

خودشون میفهمیدن گفتم دارم براتون ازترس دیدم آب دهنشون   که فقط

 قورت دادن.خخ
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 بعدازخوردن غذا همه سوارماشین شدیم وبه سمت خونه رفتیم 

بازم من توجام وول میخوردم آخه من عروسی همیشه میرفتم نمیتونستم 

 خودمو نگه دارم چه برسه االن که جشن خودمه خب.

 به بعدمیشدم خانوم این خونه. رسیدیم خونه ی که دیگه ازاین

 رفتیم توحیاطش رضا ارکست گرفته بود

 واقعا مونده بودم آخه چجوری ماکه وقت نداشتیم که  تازه فیلم بردارم بود 

نمیدونم چیشد فاطی اینا دستمو گرفتن منو بردن توخونه رفتیم داخل اتاق 

 یه زن اونجا نشسته بود این دیگ کی بود.

 خانوم خوشگل من آرایشگرم شوهرتون گفتن بیام_سالم عروس 

 چشام دیگ داشت درمیومد

 +اخه وقت نمیشه که االن همه پاییینن

 _نگران نباش اگه منم درسش میکنم بیا اینجا بشین

..سریع رفتم نشستم اول شروع کردآرایش کردنم وقتی تموم شدشروع  

 کرددرست کردن موهام

ه خودتو ببین خوشگل بودی  خیلی زود کارش تموم شد وگفت:توآیین

 خوشگل ترشدی 

 ...باخودم گفتم االن  بددرست کرده منو
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تا خودمو توآیینه نگاه کردم دهنم بازموند.پشت چشمم سایه زده بود و یه 

خط چشمم، برام کشیده بودمژه مصنوعی برام گذاشته بودو درآخریه رژ 

یه طرف  قرمزم برام زده بود که قشنگ لبم خودشو نشون میداد موهامم

برام جمع کرده بود ویه زره هم بازریخته بود روشونم ویه تاج خوشگلم  

 روموهام گذاشته بود. چون خودم الک قرمززده بودم دیگه برام نزد

 _خب عروس خانوم خودتو خوردیا بیا لباستو بپوش

 +لباس چیه من که کت شلوارپوشیدم

 _نه عزیزم این نه آقا داماد خودشون گرفتن

سکته نکنم خوبه مگه میشه توچندساعت همه اینا وای دیوونه ...امروز 

 شدم  داشتم فکرمیکردم که جلوم یه لباس عروس خوشگل امد. 

باکمک آرایشگره پوشیدمش خیلی بهم میومد نزدیک بودگریه ام دربیاد 

که زنه گفت:گریه نکنیا آرایشت خراب میشه برو که آقا داماد توروببینه 

 رارفکرکنم دستتو بگیره وف

...سرخ شدم ازخجالت زنه خیلی مهربون بود دروبرام بازکرد و لباس 

 عروسمو با دستام باال گرفتم وازپله ها آروم رفتم پایین

پایین پله ها رضا وایساده بود وداشت بالبخندنگام میکرد وقتی رسیدم  

 پایین فقط توچشماهای هم نگاه میکردیم. 

ا چطورتونستی تووقت کم  نگاه ازچشماش گرفتم وگفتم:ممنونم واقع

 اینکاراروبکنی
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رضا:کاری نکردم تینا حقتوعه که لباس عروس بپوشی  میدونم    چون 

من بچه دارم زشته و  ابروشون میره خانوادت فقط میخاستن یه عقد 

بگیرن بی سروصدا ولی من نمیتونستم بذارم به خاطر همین اینکارو 

 کردم وهیچ کس نمیدونست +ممنونم

به سمتم گرفت اول بهش نگاه کردم و بعد دستمو تو دستش  ...دستشو 

گذاشتم ورفتیم بیرون همه بادیدن من تعجب کرده بودن و بعدچنددقیقه 

شکه شدن به خودشون امدن و شروع کردن دست زدن و خوشحالی  

کردن رفتیم نشستیم و به وسط نگاه میکردم به کسایی که میرقصیدن 

ودم فکرمیکردم اگرهمچی اونجورتموم بهترین روز زندگیم بود همش باخ

میشد بعدها حتما حسرت میخوردم ولی حاال همچی عالی بود ومن مطمئنم 

 هیچ وقت این روزخوبو فراموش نمیکنم. 

یک لحظه یادآریا افتادم ویه نگاه به رضا کردم  وشروع کردم به مقایسه 

 کردن.

ارم متعلق یهو به خودم امدم وای من دارم چیکارمیکنم من دیگه شوهرد

 به یکی دیگه ام و نباید دیگه اینکاروبکنم

نوبت به رقص دونفرمون رسید  رضا کمکم کرد تا بلندشم واقعا با این 

لباس خیلی سخت بود.خیلی آروم شروع کردم به رقصیدن و رضا جلوم  

وایساده بود ودست میزدهمه میومدن شاباش میدادن و میرفتن ومنم 

بانازمیرقصیدم  معلوم بود رضا خوشش امده بود وقتی آهنگ تموم شد   

رضا امد سمتم پیشونیم و بوسید منم سرمو انداختم پایین  وهمه شروع  

کردن دست زدن.عروسی به خوبی تموم شد وهرکی رفت خونه خودش 

فقط خانوادهامون مونده بودن تا خداحافظی کنن.باباعلیم 
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به تومیسپارم اگه  اذیتش کنی من میدونم  امدسمتمون:رضا جان دخترمو

وتوها  رضا:چشم بابا عین چشمام مراقبشم. بابا)واقعیم(:درسته ما  به  

این وصلت راضی نبودیم ولی حواست به دخترم باشه ها خوشبخت بشین 

رضا:چشم پدرممنون ...توبغل مامانای خوبم زارمیزدم دوتا داداشای  

ا خواهرای دیوونم گریه کردم واوناهم خلمو بوسیدم  یه عالمه توبغل دوت

طبق معلوم چرت وپرت گفتن.اشکامو داشتم پاک میکردم که رضا به  

سمتمون اومد:و گفت:مگه دارم میبرمت زندانیت کنم که گریه میکنی  

 عزیزم همیشه همومیبینین غصه نخور بیا بریم توهواسرده

ازشون  و رفتیم داخل نشستم رومبل اشکام بندنمیومد آخه سخت بود

جدابشم مخصوصا ازبچه ها همیشه پیش اونا بودم حاال ازامروز دیگه 

تواین خونه بایدباشم.مامان اینا میخاستن آرادو باخودشون ببرن که به 

قول خودشون ما راحت باشیم روزاولیو ولی من نذاشتم  انقد که خسته 

 بود زودخوابش برده بود

مچیز به قشنگی چیده شده  بلندشدم ونگاه کردم به همجای خونه خیلی ه

 بود

یاده این افتادم که بابا)واقعیم( پول داده بود به مامان تا بره جهزیه برام 

 بخره 

 که با عصبانیت بابا علی روبه روشدن 

باباعلی همیشه عشق من بود هنوزم هست انقد مهربون بود هیچ کس 

هست.همه  مثل اون نبود باباعلیم گفت:منم پدرشم پس وظیفه منم 

باهمدیگه برام جهیزیه خوب وقشنگ خریدن که ازشون ممنونم رضا اول 
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میگفت نیازی نیست توخونه همچی هست ولی هیچ کسس قبول نکرد  

گفتن دخترمون بی کس وکارکه نیست  نمیخایم بعدا سرکوفت بشنوه 

دخترمون هرچی رضا میگفت هیچی نمیشه قبول نمیکردن با یاد اون 

 مروزخنده اومدرولب

 رفتم تواتاق رضا  البته دیگه بایدبگم  ازاالن اتاق منو رضا

لباسمو برداشتم پریدم توحموم  به سختی لباس عروسمو ازتنم درآوردم 

و شروع کردم خودمو شستن به سختی موهامو بازکردم ازبس تاف زده  

بود موهام خشک شده بود وقتی کارم تموم شد  دروبازکردم سرمو بیرون 

دم کسی نیست پریدم بیرون و سریع لباسامو پوشیدم. و  بردم وقتی دی

نشستم جلوآیننه موهامو خشک کردم و دستمو به سمت رژ قرمزم بردم و 

 رولبم کشیدم.

ونشستم رو تخت و گوشیمو برداشتم رفتم توگروه سه نفرمون آنالین 

بودن وشروع کردن به چرت وپرت گفتن که خوش بگذره و ازاین حرفایی 

ا  فقط بلدن بزنن که دربازشد و رضا امدتو روبهش گفتم:چه که دیوونه ه

عجب کجا بودی که  رضا:رفتم پایین حموم گفتم تاتوکاراتو بکنی منم برم  

 وبیام

+خوبه رضا:تینا من هیچ وقت قصد ازدواج نداشتم ولی ازوقتی توامدی 

نتونستم تحمل کنم ..سرمو انداختم پایین که گفت:خجالت نکش دیگه من  

ما. اون شب تا صبح حرف زدیم و خندیدیم ونفهمیدم کی خوابمون شوهرت

 برد
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ازخواب بلندشدم نشستم روتخت هنورگیج بودم میخاستم بچه ها رو 

صداکنم که کم کم یادم افتاد که دیگه بچه هایی نیستن امروز اولین روزی 

بود که توی این خونه شبمو صبح کردم ودیگه همیشه همینطوره  دست 

 ستم و رفتم پایین هیچ خبری از رضا نبودو صورتمو ش

 اون  اولین روز منو تنها گذاشت ورفت سرکار هی 

رفتم توآشپزخونه دریخچالو بازکردم پنیرو مربا رو برداشتم گذاشتم  

رومیز خداروشکر نون داشتیم وگرنه کی حال داشت بره  نون بخره  

 چایی تازه گذاشتم.

 که درخونه بازشد ورضا امد تو

 م خانوم صبحت بخیررضا:سال

 +سالم صبح توام بخیرکجابودی

 رضا:رفتم خرید کنم 

 ...ودستاشو آوردباال وبهم نشون داد یه عالمه خرید کرده بود

 +من برم آراد و صداکنم که صبحانه بخوریم

 رضا:باشه زودبیا

..سرمو تکون دادم و رفتم باال دراتاقشو بازکردم وبه سمت تختش رفتم با 

م نوازش کردن موهاش خیلی نازخوابیده بودبچه ها دستم شروع کرد

 همیشه توخواب آروم بودن ولی وقتی بیدارمیشن شیطونن مثل آراد

 بانوازش کردنم چشماشو بازکردونشست روتخت
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 آراد:سالم 

+سالم گل پسر صبحت بخیر پاشو  بریم تا بابات صبحانه رو تنها تنها 

 نخورده 

ن گفت:خاله بریم االن همشو  آراد ازجاش بلندشد و دوید سمت بیرو

 میخوره ها

 ...ازلحن حرف زدنش خندم گرفت ورفتم پایین .

سه تاچایی ریختم  ونشستم. همینجورکه برای آرادلقمه میگرفتم وبهش 

 میدادم خودمم میخوردم که احساس کردم یکی داره نگام میکنه.

 سرمو بلندکردم که دیدم رضا باخنده نگام میکنه. 

مشغول خوردن شدم وقتی لقمه برای ارادمیگرفتم گاهی  بهش لبخند زدم و

 تودهنش میذاشتم واونم هی غرمیزد ومنم میخندیدم.

سه نفری صبحانه  خوردیم و لذت بردم داشتم میزو جمع میکردم ورضا  

هم بهم کمک میکرد آراد با اون دستای کوچولوش ظرفاروبه من میداد 

 رد  ومنم تو ظرف شویی میشستم و رضا هم خشک میک

 هرچی میگفتم  بابا دوسه تا بیشتر ظرف که نیست گوش نمیکرد که.

 ومن داشتم لذت میبردم وخوشحال بودم که کناراین دوتا مردهستم

 آراد باذوق کمکم میکرد و همش باال پایین میپرید

 هرکاری میخاستم بکنم این دوتابهم کمک میکردن  نمیدونستم چشونه 
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میخاستم میوه ازیخچال بردارم که رضا نذاشت تاامدم پیش دستی ببرم 

آراد یکی یکی میبرد توپذیرایی رومیزمیذاشت واقعا داشتم تعجب میکردم 

رفتم نشستم رومبل که گوشیم زنگ خورد.مامان بود تا قطع نشده سریع  

 ادم.+سالم مامان مامان:سالم دخترم حالت خوبه +آره خوبمجواب د

 مامان:مطئمن باشم اگ خوب نیستی بیام

...یهو ازخجالت سرخ شدم حرف نزدم فهمیدم برای چی این سوال 

ومیپرسه فقط گفتم:نه خوبم مامان:زنگ زدم حالتو بپرسم و بگم شام  

 بیاین اینجا همه اینجان +باشه مامان جون مزاحم میشیم

 مامان:مراحمی مادر فعال خدانگهدارت

+خداحافظ.روبه رضا گفتم:مامان امشب دعوتمون کردرضا:چه خوب 

 باشه میریم

 باخنده گفتم:من که اجازه نخاستم خودم بهش گفتم میایم  

 رضا:ای شیطون ...نیشمو براش بازکردم

 +غذا چی میخورین درست کنم پدروپسر رضا:ازبیرون میگیرم

م:نخیر غذا ازبیرون خبری نیست رضا:خب دعوامون ..اخم کردم وگفت

نکن من قرمه سبزی میخام رو به آرادکردم گفتم :شما چی میل دارین 

 آراد:من ماکارانی باخنده گفتم امردیگه ای ندارین تعارف نکنینا 

 رضا:نه اگ چیزی خاستیم بهت میگیم

 +خیلی پرویین .پدروپسرخندیدن 
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منم رفتم سمت آشپزخونه وشروع کردم دستورایی که دادن رو درست کنم 

آخه بگو تینای خل چرا ازشون میپرسی  میومدی یه کوکویی چیزی  

درست میکردی خودتو راحت میکردی دیگه بفرما االن بکش چه خوش  

اشتها هم هستن وقتی غذاهام آماده شد سرمو برگردوندم ساعتو نگاه  

میداد وای میزو چیدم و به میز نگاه کردم به به کردم ساعت دورونشون 

 چه کردی تینا خانوم 

 باصدای بلندصداشون کردم:رضا ،آراد غذاحاظره بیاین که انگشتاتونو هم

 میخورین رضا:من انگشتامو الزم دارما

...بادیدن میز چشاش زد بیرون مشخص بود تعجب کرده ولی سریع  

 النس خبرکنم  نکنه بکشیمون برگشت به حالت اولش گفت:وای بزارآمبو

 +اصن تو نخور خودم میخورم

تا امدم برم روصندلی بشینم منو رضا با چشای درشت به اون صحنه نگاه  

کردیم آراد نشسته بود روصندلی وتندتندداشت میخورد  سروصورتشم هم  

کثیف کرده بود رضا خندید گفت:بچم گشنش بود طاقت نیاورد وایسه کل 

 کالمونو بشنوه

 ه آرادگفتم:آقا پسر اونجور که توداری میخوری اونوقت ماچیکارکنیمروب

 آرادبادهن پرگفت:بخورین

 رضا با اخم گفت:بادهن پرحرف نزن

 بدون توجه به رضا روبه آرادگفتم:مگه میزاری توبخوریم



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

641 

 روبه رضا گفتم:تا این گل پسرتون همه رونخورده سریع بیا بخوریم.

خوردن انصافا عالی شده بودرضا به به براخودمون کشیدم وشروع کردیم 

 ازدهنش نمیافتاد 

ظرفا داشتم جمع میکردم رضا هم کمکم میکرد ولی آرادتاغذاشوخورد 

 کلشو انداخت پایین رفت سمت اتاقش 

 با دادگفتم:دست وصورتتو بشور اونجورنری تواتاقت آراد

 رضا:کرشدما ..شونمو دادم باال گفتم:به من چه

ینه وایسادم و مانتوجلوبازمو پوشیدم  وآرایش مالیم رفتم تو اتاق جلوآی

 کردم و رفتم تواتاق آراد

 +جوجو خوشگله داره چیکارمیکنه

 آراد:دارم بازی میکنم

 ...ازتوکمدش لباس برداشتم و جلوش روزانونشستم.

 + بیا کمکت کنم لباستو بپوشی میخایم بریم جایی.

 آراد:باشه

حاظرکه شدیم رفتیم پایین که رضا هم امد  کمکش کردم لباساشو پوشید 

 خودشو حسابی خوشتیپ کرده بود البته بودا

به آرادکمک کردم تاعقب بشینه  من هم  جلو نشستم وکمربندمو 

 بستم.ورضا  حرکت کرد.
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 زودرسیدیم آخه خونمون تا اینجا نزدیک بود.

رفتیم  پیاده شدیم دست آرادو گرفتم و زنگ دروفشار دادم که دربازشد. تا 

توهمه به سمتمون امدن  وباهمه سالم و روبروسی کردم و نشستیم  

 رومبل.

 مامانای خوبم همش دورم میچرخیدن.

 آرتا و تیام حسابی با آراد جورشده بودن وباهام دیگه بازی میکردن  

رفتم توآشپزخونه تاکمک کنم که مامان گفت:تونمیخاد دست بزنی  

 بروبشین

 +وا برای چی  

 یگم بشین بگو چشم بامن بحث نکنمامان:وقتی م

 شونمو دادم باال وگفتم: باشه چشم. 

ورفتم نشستم حداقل نذاشتن کمکشون کنم بهترازاین بود که تنها 

اینجابشینم آخه مامانا که توآشپزخونه بودن تنها کسی که پیش من بود 

 ستاره بود کی حوصله اونو داره آخه.

ه تنهایی دونفری کمک کردن  مامان نذاشت من ازجام بلندشم وخودشون ب

و سفره رو چیدن وقتی میدیدم باهم حرف میزنن خوشحال بودم  لذت 

میبردم که هردومامانای قشنگم کنارم هستن واقعا سخت بود اگه یکیشون 

 بود واونیکی نبود دوست داشتم هردو باشن

 شاممونو باخنده خوردیم 
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نجوروقت هامیگفتم وبازهم نذاشتن جمع کنم یادبچه ها افتادم همیشه ای

بهتر  ای کاش همیشه روزمن باشه خخخ یادش بخیر چقد بچه هارواذییت 

 میکردم.

کنارهم نشسته بودیم باباها با رضا حرف میزدن حسابی ازدامادشون 

خوششون امده بود آرتا و تیام باآراد بازی میکردن ستاره هم یه گوشه  

دناشون من خوشحال نشسته بود منم کنار مامانای خوبم بودم وباحرف ز

میشدم و تودلم دعا میکردم که همیشه کنارم باشن و هیچ وقت تنهام 

 نذارن.

 داشتیم حرف میزدیم که باچیزی که هممون شنیدم برگشتیم به سمت صدا  

 آرادبود به سمتم میدوید صدام میکرد مامان

...آراد پرید بغلم ولی من تعجب کرده بودم این چی گفت به من  کی بهش  

ه بود منو مامان صداکنه فکر نمیکردم اینقد زوداین حرفو بزنه هیج گفت

 وقت فکرنکردم که بهم بگه مامان

 نه اینکه بدم بیاد نه فقط شکه شده بودم یهو اونم جلو همه.

به خودم امدم دستمو گذاشتم روسرش وبه خودم فشارش دادم وگفتم:جان 

 مامان.

 کننآراد:داییی آرتا ودایی تیام  منو اذیت می

..اینکه بهشون گفت دایی بازهم تعجب کردم که آرتاگفت:مابهش گفتیم 

 مارودایی صداکنه

 روبه آراد گفتم: +میکشمشون 
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بااینکه اولش شکه شده بودم ولی بعدش خوشحال شدم و همش 

 لبخندرولبم بود واین باعث تعجب همه شده بود. 

 سوارماشین شدیم. موقع رفتن رسید ازهمه خداحافظی کردیم و 

هنوزباورم نمیشد برگشتم عقب ماشینو نگاه کردم دیدم درازکشیده و 

 خوابش برده

رسیدیم ازماشین پیاده شدم خاستم آرادوبغل کنم که رضا نذاشت خودش 

 بغلش کرد

 رضا:سنگینه 

رفتیم توتا رضا آرادو توتختش گذاشت منم لباسامو درآوردم ونشستم  

 ت. روتخت که رضاهم کنارم نشس

 همینجورکه دیوارونگاه میکردم گفتم:شنیدی رضا دیدی چی صدام کرد 

 رضا با لبخندرولبش گفت:آره شنیدم

 ..بهش نگاه کردم وگفتم:یعنی توگفتی بهش که بهم بگه

 رضا:نه بخدا

 +پس کی بهش گفته آخه چرا به این زودی فکرنمیکردم بهم بگه

واونم باید مامان رضا:باالخره که باید میگفت چون تو تاآخرکنارشی 

 صدات میکرد دیروزودنداره

+برامن داره اون هنوز بامن کنارنیومده بود همش خاله صدام میکرد یهو  

 چیشد که مامان صدام کرد
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رضا:االن ناراحت شدی میخای برم بهش بگم دیگه  صدات نکنه نمیخام 

 توبخاطر این ناراحت بشی 

 یهو باتندی گفتم:نه نه 

 عجب کردم همینمن ناراحت نشدم فقط ت

 رضا:باشه خانوم خودتو اذیت نکن بخاب عزیزم خسته ای شبت بخیر

 +شبتوام بخیر

...رضا خوابیده بود من هنوزبیداربودم خوابم نمیبرد وقتی صدام کرد  

خیلی خوشحال شدم احساس کردم بچه خودمه که داره صدام میکنه  

نمیدونم انقد  یجوری شده بودم فقط تعجبم واسه این بود که چراانقد زود

 دیگه فکرکرده بودم خسته شدم وخوابم برد 

یه مردی کنارم بودقیافه ترسناکی داشت  هی نزدیکم میشد ومن  عقب  

میرفتم که نمیدونم پام به چی گیرکرد افتادم توچاه باجیغ ازخواب پریدم 

 ازسروروم عرق میچکید

 رضا برق و روشن کرد امد باالسرم  

 رضا:خواب دیدی نترس

 ب بدی بود خیلی بد+خوا

 رضا:نترس بیا این آب وبخور

 آبو که خوردم آروم شدم اما دستام میلرزید
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رضا:وقتی همش توفکری وخودتو عذاب میدی این میشه دیگه  

 بگیربخاب من باالسرتم نترس

 درازکشیدم چشامو بستم وخوابم برد

 ازخواب بلندشدم  کنارم ونگاه کردم  رضا نبود پس رفته  بود سرکار

 پاشدم دست و صورتمو شستم

رفتم پایین شروع ناهاردرست کردن میخاستم لوبیاپلودرست کنم  

 غذاروگازگداشتم تادم بکشه نشستم و ساالدرست کردم 

رضا همش میگفت نمیخاد خودتو خسته کنی ازبیرون غذا میگیرم ولی  

من قبول نکردم آخه غذابیرون خوب نیست  برای تفریح آدم یباربره خوبه  

 ینکه همیشه معده رو داغون میشه.نه ا

غذاروتودیس کشیدم گذاشتم رومیزورفتم سمت اتاق آقا آراد آخ این 

پسرانقد تنبل بود حال نداشت خودش پاشه باید یکی بره صداش کنه 

 وگرنه نمیاد که

 صداش کردم  

+آراد بلندشو دیگه اگه پانشی ازلوبیا پلوخبری نیست اونوقت میشینم 

 انقدم خوشمزس که نگوتنها همشو میخورم 

 آراد:سالم مامان

 بعدهم دوید سمت آشپزخونه
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بلندزدم زیرخنده آرادعاشق لوبیا پلو بود منم وقتی فهمیدم دوست داره 

 بخاطرش درست کردم.

 رفتم پایین دیدم نشسته وباناراحتی غذارونگاه میکنه

 کنارش نشستم وگفتم:چیه گل پسر چرا ناراحتی

 آراد:آخه  

 +آخه چی 

بابایی گفته تنها نیام غذابخورم اون روزدعوام کرد به بابایی میگی.  آراد:

 دعوام میکنه ها

 یهو اخم کردم  رضا کی دعواش کرده بود ومن نفهمیدم 

اون روز غذا درست کرده بودم آراد دوید توآشپزخونه وتندتند داشت غذا 

 میخورد اونو داشت میگفت 

 ت شدهبمیرم دعواش کرده االن یادش افتادو ناراح

 روبهش گفتم:بخورنترس پسرم

باخوشحالی داشت غذا میخورد آخ وقتی اینجورغذا میخورد من اشتهام 

 بازم میشد همش تودلم قربون صدقش میرفتم

فقط منتظربودم رضا بیاد تابفهمم براچی دعواش کرده اصن دوست ندارم  

 آرادو ناراحت ببینم

ظرفاروشستم رضا االن  کم کم پیداش  ناهارکه خوردیم میزوجمع کردم و 

 میشه همیشه این موقع میومد وبعددوباره میرفت سرکار
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 دربازشد رضا امدتو وشروع کردصداکردنم

 رضا:خانوم کجایی  

 وقتی منودید به طرفم امد گفت:سالم عرض شد 

 اخم  کردم وباگفتن سالم رفتم تواتاق نشستم روتخت.

 امدومیدونستم االن رضا میادتو باالخره 

 سریع کنارم نشست گفت:چیشده تینا خانوم قهری باما

 جواب ندادم.....

 رضا:نمیخای بگی چیشده

 بازم سکوت کردم  

 رضا:ای بابا داری سکتم میدی میگی چیشده یانه

 بااخم برگشتم سمتش گفتم:براچی آرادو دعواکردی 

 رضا:من دعواش نکردم

 برای غذاخوردنش+داری دروغ میگی به من رضا تودعواش نکردی 

 رضا:آها اونو میگی خب که چی 

 + خب که چی  همین برای چی دعواش کردی تو 

 رضا:پدرشم  وقتی کاربدی میکنه باید دعواش کنم تادیگه اینکارو نکنه

 +کجا میخاد اینکارو بکنه
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رضا:یه مهمونی  بریم میخاداینکارو کنه خب زشته پس بهتره االن 

 دعواش کنم تایادش بره

تی به آرومی بهش بگی معلوم نیس چجور دعواش کردی که  +میتونس

 امروز بچم بغض کرده بود

رضا:پوف تینا اینارو ولش کن من ازسرکارامدم بجای اینکه حالمو 

 بپرسی خسته نباشی بگی ببین چی داری میگی 

باچشمای درشت گفتم: ولش کن مگه چیز الکی پیش امده ولش کنم 

خوب باشم ببین رضا حق نداری بهش اینکارو کردی انتظارداری باهات 

 چیزی بگی اگه یک باردیگه دعواش کنی کاری میکنم که..

 رضا:چیکارمیکنی 

 +حاال میبینی چیکارمیکنم

 ...داشتم دروبازمیکردم برم که رضا صدام کرد

 رضا:تینا برگرد

 ... ومن تکون نخوردم همونجوروایسادم

 رضا:برگرد تینا جان من

ت:باشه دعواش نمیکنم  هرچی توبگی فقط  یهو به طرفش برگشتم وگف

 من گشنمه غذاچی داریم

زدم زیرخنده گفتم:ای شکمو لوبیا پلوداریم دست وصورتتو بشوربیا 

 پایین
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 رضا:چشم 

 باخنده رفتم پایین آخ پدروپسرچقدرشکمو بودن 

آرادوخیلی دوست داشتم  برای این دوست ندارم ناراحت بشه وکسی  

 ید اینکاروبکنهدعواش کنه حتی  پدرشم نبا

یک ماهی بود من ازدواج کرده بودم رضا خیلی هوامو داشت  باکارایی  

که میکرد من به آریا فکرنمیکردم رضا خیلی مردخوبی بود خودشو تودل 

 همه جاکرده بود. همه دیگه  راضی بودن که من بارضا ازدواج کردم

 رضا که غذاشوخورد رفت سرکار.  

بازی میکرد اصن متوجه نشده بود که من رفتم تو اتاق آراد بچم داشت 

 امدم

 بهش گفتم:پسرگل پاشو میخایم بریم خرید

 آراد: بعدش میریم پارک

 +آره میریم

 ..کمکش کردم لباساشو بپوشه  

 وقتی آماده شدیم رفتیم پایین

دروبازکردم وبعدش قفلش کردم و به سمت سوپرمارکت نزدیک خونمون 

ماشینمو بعدا برم بیارم ازوقتی  عروسی کردم  رفتیم البته پیاده یادم باشه 

 ماشینم پیش بچه هابود واقعه اینجورسخته بدون ماشین

 رفتیم داخل سوپرمارکت همچی خریدم آخه هیچی توخونه نداشتیم
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آرادهم که تامیدید حواسم نیست پفک و لواشک وخالصه کلی خوراکی  

 برداشت

 بروبزارسرجاش+آراداینا چیه ضررداره 

 ...آرادهمه روسفت بغلش کرده بودوگفت

 آراد:نمیخام مال خودمه

+پوف ازدست توبچه فقط گفته باشما همشو یه جا نمیخوریا هروقت 

 خودم یکم بهت میدم فهمیدی

 آراد:باشه

وقتی یارو قیمت و گفت مخم سوت کشید. حساب کردم امدیم بیرون 

 وهمش غرمیزدم

همه خوراکی هی میگم ضرر داره گوش +آخه بگو بچه چخبره این 

 نمیدی که دلت درد بگیره بابات منو کشته وای خدا 

همینجور غرمیزدم به آرادنگاه کردم  سرش پایین بود و داشت میخورد 

 روبهش گفتم :اصن فهمیدی چی گفتم 

 آراد:نه مامان چی گفتی

 +آخ خدا این همه حرف زدم برای کی 

امروز تولد رضابود بهش حتی   دستشو گرفتم رفتیم شیرینی فروشی

 تبریکم  نگفته بودم میخاستم سوپرایزش کنم
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یه کیک خوشگل، چندتا شمع وبادکنک وبرف شادی ،فشفشه  گرفتم  

 آرادهم که هرجامیره یه چی دلش میخاد

رفت کاله تولد برداشت منم دلم نیومد بهش بگم برنداره رفتم گل فروشی  

 چندتا گل رز قرمزخریدم.

 م تموم شد دستام پرشده بود  دیگه دستم داشت میشکست.  وقتی خریدا

 آراد:مامانی بریم پارک

...دلم نمیومد بهش بگم نمیریم آخه با این همه خرید که نمیشد رفت  

بعدش من بهش قول داده بودم همیشه ازآدم بدقول بدم میومد روبهش 

 گفتم:باشه گل پسر بریم اینا روبزاریم خونه بعدبریم پارک خوبه

 اد:باشهآر

رفتیم خونه همچی رو جابه جاکردم بعدش امدیم بیرون  هیمنجور به 

سمت پارک میرفتیم گوشیو برداشتم   زنگ زدم به رضا بعددوتابوق که 

 خورد صداشو شنیدم

 رضا:جانم 

 +سالم خوبی 

 رضا:سالم خانومم بدنیستم  کجایین صدای ماشین اینا میاد

 +آرادوآوردم پارک

 مواظب باشینرضا:آها باشه 

 +چشم کی میای خونه
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 رضا:مثل همیشه دیگه هشت ،نه میام چطور

+همینطوری پرسیدم کاری نداری مارسیدیم  این بچه کشت منو هی  گفت   

 بریم پارک یکم بازی کنه زودمیریم خونه

 رضا:باشه عزیزم خداحافظ

نشستم روصندلی آراد داشت بازی میکرد ومنم نگاش میکردم قربون 

 فتمصدقش میر

بادیدن کسی که بچه همراش بود ودستشو گرفته بود وداشت سوارتاپش  

 میکرد باتعجب داشتم نگاه میکردم اون اینجا چیکارمیکنه 

 زیرلب باخودم گفتم:خب دخترخل  بچشو اورده پارک

 دلم نمیخاست منو ببینه

بلندشدم تا برم یه جوری آرادو بیارم که منو نبینه که ازشانس خیلی   

 دارم آراد به طرفم دوید گفت:مامان بیا تاپ سوارم کن هولم بدهگندی که 

یه لحظه نگاش افتادسمتم معلوم بود تعجب کرده همینجورداشت بهم نگاه  

میکرد منم یکم نگاش کردم تا آرادبا دستش مانتوموکه کشید یهو به 

 خودم امدم 

 +جانم پسرم

 آراد: مامان تاپ سوارم کن هولم بده

 بابایی میاد+بریم خونه االن 

 آراد:نمیخام منوتاپ سوارکن
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...پوف یه زره بچه خودشو لوس کرده آخه نمیشد برم سمت تاپ چجوری 

 کنارش وایسم واقعا نمیتونستم

باعصبانیت گفتم:آراد من دارم میرم خونه اومدی که اومدی نیومدی  

 همینجا بمون تا برم بابابات برگردم من رفتم 

برمیگشتم میدیدم عین بچه تخسا نشسته   بعدشم راهمو گرفتم رفتم  هی 

 روصندلی و اخم کرده. 

 سریع گوشیمو درآوردم  وشماره رضا روگرفتم.

 رضا:سالم عزیزم چیشده همش یادمن میکنی 

 تینا:بده

 رضا:نه اتفاقا عالیه

 تینا:رضا خاستم بهت بگم که 

مامانی  تا اومدم حرفمو بزنم آراد دوید سمتم دستمو گرفت آروم گفت:نگو 

 پسرخوبی میشما

 ازلحن حرف زدنش خندم گرفت نگام افتاد به آریا داشت نگام میکرد  

 یهو صدای رضا امد گفت:خانوم چیشد داشتی میگفتی 

 تینا: گل پسرت میگه به بابا بگو داره میاد برام لپ لپ بخره 

 رضا:به گل پسرم بگو چشم  

 تامنونکشتهتینا:باشه کاری نداری عزیزم گفتم بگم  
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 رضا:خخ نه عزیزم خداحافظ

 تا تلفن و قطع کردم آراد همچین نفس بلندی کشید زدم زیرخنده

 +آخه پسرم چرا اذیت میکنی تا بگم به بابایی

 آراد:مامانی قول داده بودی بازی کنم

+من قول دادم بیارمت پارک که آوردمت االنم بریم بابایی میاد دعوامون 

 میایم  میکنه ها بعدا با بابا

 آراد:قول

 +قول

داشتیم میرفتیم تاوقتی که دورنشده بودیم احساس  میکردم داره نگام 

 میکنه

 رسیدیم خونه ساعتو نگاه کردم دوساعتی مونده بود تا رضا بیاد

گل رز رودوتاشو برداشتم پرپرکردم رو میز به شکل قلب درآوردم کیک  

بود تا میز چیدم هم وسطش گذاشتم شمعارو ورداشتم ازاونجایی که در

 وروشنشون کردم.

بادکنکاهم بادکردم وروی صندلی ها گذاشتم آراد باذوق  به همچی نگاه  

 میکرد.

 به سمت آراد رفتم وکالهوروسرش گذاشتم

روبهش گفتم :مامانی من برقاروخاموش میکنم  وقایم میشیم بابایی که  

 امدتو جیغ میکشیم میگیم تولدت مبارک 
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رفتیم پشت مبل قایم شدیم میدونستم االن میاد برقارو خاموش کردم و

چون بهم زنگ زده بود ولی من جواب ندادم همیشه عادتش بود داشت  

 میومد خونه زنگ میزد

صدای کلید امد درکه بازشد رضا امدتو وصدام کرد:تینا جان کجایی چرا 

 برقا خاموشه 

اد رفتیم .. دیدم داره  ردشمعارو میگیره و به سمت میز میره که من وآر

 پشتش یهو دوتایی یه جیغ بلندکشیدیم وگفتیم :تولدت مبارک

رضا باترس پرید وبرگشت سمتمون منم برف شادی روروش خالی کردم  

 خخخ رضا همجاش سفید شده بود بچم دلشو گرفته بود ومیخندید 

رضارفت صورتشو شست وهمش با لبخند نگام میکرد باهم دیگه کیکو  

 گرفتیمخوردیم  وعکسای قشنگی 

 نوبت کادو بود

رفتم باال تاکادوشو بیارم براش ریش تراش وادکلن خریده بودم وقتی  

 بازش کرد خیلی خوشحال شد 

 رضا:وای دستت دردنکنه چرا زحمت کشیدی 

 نیشمو بازکردمو گفتم:خواهش میکنم کاری نکردم که 

 روبه آرادگفتم:مامانی برو کادوتوبیاردیگه

 ش کرد آرادومحکم بوسیدآرادکادوشو داد وقتی رضا باز

 رضا:مرسی پسرم 
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 .. نقاشی سه تامونوکشیده بود و بهش کادوداد

آخه همش میگفت چی  بخرم برابابایی گفتم بهش نقاشی بکشه وقتی هم  

 کشیداصلن بهم نشون نداد

 خونه روتمیزکردم ورفتیم تواتاق که بخابیم شب خوبی بود

وقته هیچ کس برام رضا روبهم گفت:ممنونم تینا میدونی خیلی 

 تولدنگرفته بود بهترین روززندگیم بودهیچ وقت یادم نمیره این روزو

 +خوشحالم که خوشحال شدی  

 بعدشب بخیر بهم گفتیم و درازکشیدیم

 انقد خسته بودم دوسوته خوابم برد

ازوقتی بلندشدم همش توفکربودم که آریا اونجا چیکارمیکرد اخه وقتی  

که آریا ازدواج کرده  چجورمیتونه بچه داشته فکرمیکنم میبنم اززمانی 

 باشه   این بچه ای که همراش بود   همسن وسال آراد بود.

آخه بگو دختره خل چرا بهش فکرمیکنی توشوهرداری پسرخوبی مثل 

آراد داری دیگه چه مرگته چرا به کسی فکرمیکنی که همش عذابت داده 

 توروحسابت نکرد باهات بدکردچرا

 رون ورفتم توآشپزخونه ازفکرامدم بی

من اصلن گشنم نبود آراد هم هوس پیتزاکرده بود حال نداشتم خودم 

درست کنم تازه وسیله هاشم نداشتیم پس بیخیال شدم زنگ زدم تا براش  

 بیارن  میخاستم برای شام عدسی درست کنم
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یه چندروزی بود رضا بی حال بود رنگش پریده بود هرچی میگفتم بریم  

 استرس داشتم خیلی نگران  بودم  دکتر نمیومد

 باید هرطورمیشد میبردمش دکتر اگه یه آمپولی چیزی بزنه خوب میشه

 این مردا اینجورموقع ها گوش نمیکنن که دق میدن آدمو 

داشتم به آراد نگاه میکردم  انقد قشنگ غذا میخورد  دلم میخاست برم 

 لپشا بکشم وسفت ماچش کنم

سرمو گذاشتم رومیز  منتظر بودم تارضا بیاد باالخره امد داخل وامد مثل 

همیشه صدام کنه سریع رفتم سمتش نذاشتم روبهش گفتم:همینجا 

 وایمیسی حاظرشم بریم دکتر 

 رضا:اوال سالم دوما تینا گفتم خوبم دکترنیازی نیست

 +توکجاخوبی رنگ و روتو دیدی

 رضا:آره دیدم توآیینه مشکلی نبود

+ازدید تومشکلی نیست ولی من میبینم  بیا بریم دکتر بابا مگه بچه ای یه  

 قرص  یه آمپولی چیزی میده خوب میشی  رضارنگ و روت پریده

 رضا: امروزسرکار یه قرص خوردم  خوبم عزیزم

+وای آخرمنو میکشی ازخودت قرص میخوری مگه دکتری بخدا رضا  

هم  حرف نمیزنی چون  اگه نیایی بریم دکتر بامن دیگه یه کلمه 

 جوابتونمیدم ازاالن شروع شد 



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

659 

..بعدشم رفتم تواتاقم و درازکشیدم پتوهم روصورتم کشیدم  همش حرف  

 خودشه اه

صدای پاهاش میومد که داشت بهم نزدیک میشداصلن تکون نخوردم تا 

 این که تخت تکون خورد ونشست 

 رضا:تینا خانوم

 ...جواب ندادم

 یکنی بابا خوبم منرضا:عزیزم چرا اینجوری م

 ...سکوت کردم نمیخاستم حرفی بزنم

 رضا:باشه عزیزم بلندشو بریم دکتر تا باورت بشه چیزیم نیست و خوبم

 ...بازحرف نزدم 

 رضا:خانومم اگ بلندنشی پشیمون میشما

 ....قبل ازاین ک پشیمون بشه بلندشدم وگفتم :االن حاظرمیشم

سریع ازکمد لباساموبرداشتم تندتندداشتم میپوشیدم ورضا هم همش  

 باکارام میخندید 

خب چه کنم میترسیدم پشیمون شه یه باربه حرفم  گوش کرده تا 

 تنورداغه باید چسبوند دیگه خخخ

آرادو حاظرکردم و باهم رفتیم پایین و سوار ماشین شدیم و رضاهم 

 حرکت کرد
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بیمارستان چون کسی نبودما روزودفرستادن تارسیدیم سریع رفتیم داخل 

 پیش  دکتر

 دکتررضارومعاینه کرد و براش آزمایش نوشت

 وبه منی که ترسیده بودم گفت:خانوم نگران نباشین حالشون خوبه

..زیرلب دعا میکردم آخه چرا گفت آزمایش خب یه سرماخوردگی یا 

بود که ای ویروسی چیزیه یه آمپول مینوشت خوب میشد نیازبه آزمایش ن

 بابا

صدای درونم گفت:مگه تودکتری که میگی یه آمپول بده اگه بلدی  

 بروجای دکتربشین نسخه بنویس 

 زیرلبم یه فش بهش دادم همیشه بی موقع میومد

 منتظر نشستیم تاصدامون کنن و رضابره آزمایششو بده 

 یه ربع نشسته بودیم که  صدامون کردن

 _آقای رضا محمودی 

 من نشسته بودم  که رضا گفت:تونمیای مگه...رضا بلندشد 

 +نه منو راه نمیدن آزمایشتو دادی بیا اینجا

 رضا:باشه عزیزم

..آرادروصندلی خوابش برده بود آروم کشیدمش توبغلم دستمو روسرش  

 کشیدم
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 دیدم رضا داره به طرفم میاد

 تاامد سریع پرسیدم:چیشد

م خونه بعد که رضا:عزیزم چی میخای بشه آزمایشو دادم االنم بری

 حاظربشه میایم نشون دکترمیدیم

 +بیا آرادو بغل کن فقط آروم بیدارنشه ها

 رضا:چشم 

 ...داشتم میرفتم سمت پرستاره تا باهاش حرف بزنم که صدای رضا امد

 رضا:کجا میری  

 +االن میام وایسا

به سمت پرستاره رفتم داشتن باهم دیگه حرف میزدن همیشه دوست  

 پرستار بشم فقط برای اینش به قول بچه ها دیوونه ای دیگ خخخداشتم 

 روبه پرستاره گفتم:سالم خسته نباشین

 _سالم عزیزم بفرمایید

 +میخاستم بپرسم آزمایشمون کی حاظرمیشه

 _عزیزم یه دوسه روزی طول میکشه مابهتون خبرمیدیم

 +خیلی ممنون

توفکر باخودم گفتم اینا هم خلن ازبیمارستان امدیم بیرون تا نشستم  رفتم 

 بابا یه آزمایش ساده دوسه روزطول میکشه مگه آزمایش بارداریه آخه
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روبه رضا گفتم:رضا فکرکنم حامله ای ها آخه گفتن دوسه روزدیگه  

 حاظرمیشه

 رضا با چشمای درشت نگام کرد 

 یهو باخنده گفتم:وای خداکنه دخترباشه

 من دختردوست دارم

 زیرخنده که باحرف آرادزدم

 آراد:مامانی دخترباشه منو دیگه دوست نداری

 +دوست دارم مگه میشه پسرمودوست نداشته باشم عزیزم

 رضا:چی میگی براخودت تینا

 بعد یکم آروم ترگفت:جلوبچه زشته

...سرمو تکون دادم همش زیرزیرکی میخندیدم ورضا هم چشم غره بهم  

 میرفت 

کردن بااین که همیشه دارم تارسیدیم خونه شروع کردم همجا روتمیز

 تمیزمیکنم ولی نمیدونم چرا وسواس گرفته بودم.

 صدای گوشیم بلندشد مامانی بود

 سریع جواب دادم گفتم :سالم جانم مامان

 _سالم دخترم خوبی 

 +خوبم مامان بابا اینا خوبن
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 _همه خوبن شکرخواستم خبرخوش بهت بدم 

 +خیرباشه چیشده

بردیمش بیمارستان االن یه پسرخوشگل   _ستاره زایید صبح دردش گرفت

 آورده

 ..بااین که ازته دلم داشتم ذوق میکردم فقط گفتم:بسالمتی مبارکه

 _نمیای مادر

 +فعال نمیتونم بعدشم باید به رضا بگم ببینم چی میشه

 _باشه عزیزم آرادو ببوس خداحافظ

 +خداحافظ

چقدآرزوداشتم عمه نشستم رومبل به صفحه سیاه تلوزیون خیره شدم 

بشم چه آرزوهاداشتم برای تیام واسه عروسیش همه روستاره ازم گرفت  

 باشم حاال نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت

 حواسم به دورورم نبود

 که رضاگفت:خانوم چیشده خیره شدی به تلوزیون خاموش

 ازفکرامدم بیرون گفتم:هاچی

 ه نشدی چیشده رضا:حواست کجاست تینااین همه حرف زدم متوج

 +مامانم زنگ زد گفت بچه تیام به دنیا امده

 رضا:خب عزیزم این کجاش ناراحتی داره
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 این که خوبه بسالمتی

+نه نیست موقعی خوب بود که اون اتفاقا نمیافتاد  آرزوها براش داشتم 

ولی همه روستاره ازم گرفت زندگیم عوض شد میدونی چقدبده بفهمی 

شدی خانوادت نیستن  توی چندوقت پشت اونایی که باهاشون بزرگ 

 سرهم کل زندگیم بهم ریخت آخه چرا 

 رضا:آروم باش عزیزم

 +آروم باشم من هق 

 ..زدم زیرگریه

 رضا:چته خانومی 

...رضا بغلم کرد وزیرگوشم همش باهام حرف میزد طوری که یادم رفته  

 بودکه چیشده آروم شده بودم

 کردگریه کردنیهو آرادپریدبغلم شروع 

 روبهش کردم گفتم:پسرم چیشده 

 آراد:چرا گریه میکنی مامانی 

 +گریه نمیکنم عزیزم 

 هرسه توبغل هم بودیم وچه لذت بخش بود کنارشون

همینجورکه سرم روسینه رضا بودگفتم:رضا میشه یه مسافرتی بریم دلم  

 میخاد ازهمه چی دوربشم 
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 رضا:چرا که نه میریم کجادوست داری 

 ،اصفهانی هرجاشد فقط بریم +شیرازی

 رضا:باشه گلم 

فکرمیکردم االن میگه نه نمیتونم کاردارم وازاین حرفا خیلی ممنون بودم 

 ازش که درکم کرده بود

رضا رفته بود بیرون هرچی بهش گفتم نروبااین حالت گوش نکردشامم  

 عدسی درست کرده بودم

کیف میداد وقتی آدم  رفتم پیش آراد باهم دیگه داشتیم بازی میکردیم چقدم 

بابچش  بازی میکنه بعدم اذیتش کنی اونم غربزنه وتوهم بخندی آخ  

 چقدشیرینه این بچه داشتم قربون صدقش میرفتم که باالخره رضا امد

 رضا کنارمون نشست وگفت:اگه گفتین چی گرفتم 

 +چی گرفتی 

 رضا:بفرمایید

تاببینم چیه که ..به دستش نگاه کردم سریع برش داشتم بازش کردم 

 بادیدن بلیط باذوق گفتم :آخ جون  حاالکجاهست

 رضا:خودت ببین

 بادیدنش اشک ازچشمام سرازیرشد  

 +توازکجا...
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 ..نذاشت حرف بزنم 

 گفت:میدیدم شبا گریه میکنی وهمش امام رضا روصدامیکنی 

 با صورت خیس ازاشک گفتم:باالخره طلبید آقا برم پیشش   

 ند که فردا رفتنی هستیم رضا:آره عزیزم ساکتو بب

 +دستت دردنکنه مرسی  منو به آرزوم رسوندی 

باذوق رفتم تواتاق ساکمو برداشتم هرچی لباس داشتم ریختم توش انقد 

خوشحال بودم که حتی لباسارو تاهم نکردم برای رضاهم لباس برداشتم 

 گذاشتم توساک

به  رفتم تواتاق آرادساکشو ازکمدش برداشتم ولباساشوچیدم توساک

هیچکس نگفته بودم که داریم میریم مشهد گفتم فردا یه زنگ بهشون  

 میزنم ازبس هول بودم نمیدونستم چیکارکنم

موقع شام همش لبخندرولبم بودرضا هم وقتی میدید لبخندمیزنم 

میخندیدوخوشحال بود همش احساس میکردم االن تومشهدم پیش آقا دل  

 تودلم نبود

چون فرداصبح زودبایدپاشیم بریم  دوست    رفتیم  تواتاق که زودبخابیم

 داشتم زودصبح بشه 

 باخوشحالی گرفتم خوابیدم

زودترازهمه پاشدم تازنگ بزنم مامان اینا خداحافظی کنم همه ناراحت 

شدن که چرا نرفتیم خونشون واینکه چرازودترزنگ نزدیم باالخره 
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ی کردم  که  ازناراحتی درشون آوردم انقد هول بودم که چندبارساکارو خال

 ببینم همچی برداشتم یانه وهمه رودوباره چیدم توساک

 همش داشتم خونه رومترمیکردم 

تاباالخره رضا بیدارشد امدپایین وروبهم گفت:سالم صبحت بخیر 

 چراتوبیداری کاری نداشتیم که چرا زودپاشدی

+نتونستم بخابم ازاسترس وخوشحالی همش چندبار ازخواب بلندشدم 

ارساکو خالی کردم ببینم همچی گذاشتم یانه صبحانه هم گفتم االنم دوسه ب

 شاید دیربشه چندتالقمه گرفتم توراه بخوریم

رضا:ازدست تو انقداسترس نداشته باش حالت بدمیشه ها  من برم دست  

 وصورتمو بشورم و حاظرشم بیام

 +باشه تا توبیای میرم آرادو حاظرمیکنم

ینا اینکارا چیه آخه توبشین من رضا:نمیخاد توبشین رنگ وروت پریده ت

 میرم حاظرش میکنم 

 +دستت دردنکنه لباساشو  آویزون کردم اوناروتنش کن

...خب چیکارکنم خوشحال بودم خیلی وقته آرزوم بود برم مشهد خب  

 نمیدونستم ازذوق چیکارکنم

 رضا دست آرادو گرفته بود وامدن پایین

 دم یقه پیراهن آراد بدمونده بود رفتم درسش کر

 بچم داشت چرت میزد
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روبه رضا کردم وگفتم:رضا توساکاروبیارمن آرادوبغل کنم داره چرت 

 میزنه اینجوری میافته

 رضا:سنگینه نمیخاد

 +نه نیست

 آرادوبغل کردم سرشو گذاشته بودروشونم

رفتیم بیرون که دیدم جلودرمامان اینا وایسادن عه ایناکی امدن رفتم 

 سمتشون وگفتم

 مامان اینجاچه میکنین+ سالم 

 مامان:شمابایدمیومدین دیگه ولی من دلم نیومداومدم که ببینمتون 

 ازشون تشکرکردم بعد

 ...روبروسی کردیم وازمامان اینا خداحافظی کردیم

 مامان ازقرآن ردمون کرد

الهی فداشون شم که این همه راه امده بودن اشتباه ازمن بودازبس هول 

 شون بودم من بایدمیرفتم پیش

سواراتوبوس شدیم رضا اول گفته بود باماشین خودمون بریم ولی من 

گفتم دوست دارم  اینجوری بریم تا کنارهم باشیم آخه اونجوری 

 بایدرانندگی میکرد خب خسته میشد.

 درسته اتوبوس خسته کننده اس ولی بهتره بنظرم.
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 رضا سه تاصندلی گرفته بود که آرادم راحت بشینه رضا رفته بودکه

روصندلی تکی بشینه منو وآرادم کنارهم که گل پسرمون لج کرد گفت 

 میخادبغلمون بشینه.

 اصلن خابم نمیبردانقدخوشحال بودم همش منتظربودم که برسم. 

زیرپام تویه ساک کوچولو یکم خوردنی گذاشته بودم درشو بازکردم میوه 

به  ازتوش برداشتم شروع کردم پوست کندن به خیاریکم نمک زدم اول 

رضا دادم بعد تایه کوچولو به آراد دادم خورد زودخوابید منم انقد به رضا 

 میرسیدم که

 رضا روکردبهم گفت:ازاین به بعد بیا باتاکسی یا اتوبوس جایی بریم

 +چرا

 رضا:خب بهم میرسی دیگه 

 خندم گرفته بود

 +دیوونه یعنی اونجوری نمیرسم بهت

 رضا:چرا ولی خب اینجوری بهتره

 ست تو+خخخ ازد

...یکم میوه پوست گرفتم وخوردیم رضا سرش توگوشیش بود داشت  

 بازی میکرد منم ازتوساک یه پفک برداشتم شروع کردم تندتندخوردن

 که حس کردم یکی نگام میکنه

 دیدم رضاس رو بهش گفتم:چیه



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

670 

 رضا:اصن تعارف نکنیا

 +تومیدونی من تواین چیزا تعارف نمیکنم وبه کسی هم نمیدم

 رضا:بله میدونم

..دوباره سرشو کرد توگوشیش دلم سوخت براش خخ پفکو به سمتش  

 گرفتم گفتم:دوتابردار

 رضا:ازدست تو 

 با بغض گفتم:خب تموم میشه

 رضا:بخوربازم میخرم برات

 +واقعا قول بده

 رضا:آره قول 

 دیگه انقد خورده بودم داشتم میترکیدم سرمو گذاشتم روشونه رضا 

 ذی برداشت کشید رولبمرضایه دستمال کاغ

 بهش گفتم:چی بود

 رضا:لبت پفکی بود مثل این بچه ها میخوریا

..لبامو کج کردم مثل بچه کوچولوها که رضا گفت:اوال بغض نکن  

 دومااینحورنکن زشته

...آخه رضا خیلی تواین چیزا حساس بود مخصوصا جایی  باشیم وگرنه 

 توخونه ازخداشه خخخخ
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اموبستم به مشهدفکرکردم ونفهمیدم کی سرم روشونه رضا بود وچش

 خوابم برد

 وقتی که بیدارشدم رضا بهم گفت که نزدیکیم فک کنم یه ربع دیگه برسیم

 با اتوبوس خیلی طوالنی بود  فکرکنم اگه قطاربود تااالن رسیده بودیم

 ولی اخه شمال قطارش کجابود من که تاحاال ندیدم واال خخخ

 رفتیم سمت ماشینا که بریم هتلزودرسیدیم پیاده شدیم 

 رضا خیلی کلک بود همه کارارو کرده بودمونده بودم چجوری

جلوهتل پیاده شدیم رفتیم توبعددادن مدارک رفتیم توخونه سریع رفتم  

 تواتاق ساکارو خالی کردم و چیدمشون توکمد

 وپریدم روتخت پاهاممم آویزون کردم ازتخت

 پاشو کاراتو بکن بریم زیارت رضا با آراد امد تواتاق گفت:عزیزم

...ازوقتی رسیده بودیم خیلی خوشحال بودم وقتی رضا گفت بریم داشتم 

 ازذوق سکته میکردم پاشدم چادرمشکیمو برداشتم سرم کردم

 ازاتاق امدم بیرون که رضا بادیدنم  لبخندزدوگفت:به به چقدربهت میاد

 +واقعا

 رضا:آره عزیزم خیلی بهت میاد 

 ل بودم که خوشش امده..خیلی خوشحا
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لباس  آرادو تنش کردم وباهم ازدرزدیم بیرون.رضا میخاست تاکسی  

 بگیره که روبهش گفتم:نه پیاده بریم

 رضا:عزیزم پیاده سخته تازه شلوغ هم هست خانومی

+رضا بعد این همه امدم میخام پیاده برم لذت ببرم همجاروباچشمامم ببینم 

 اونوقت باماشین برم

 رضا:باشه عزیزم  بریم 

...پیاده راه افتادیم سمت حرم وقتی بازارودیدم ،یا مردمی و دیدم که به  

عشق امام رضا امدن مشهدو خندهاشون که خوشحال بودن همه روبا 

 لذت نگاه میکردم

وقتی نزدیک شدیم اشک ازچشمم سرازیر شد دستمو روسینم گذاشتم وبه 

 ه بود حس خیلی خوبی بود آقا سالم کردم صورتم ازاشک خیس شد

منورضا ازهم جداشدیم من رفتم قسمت زنونه رضاهم دید دارم گریه 

 میکنم دلم میخادتنها باشم آرادو باخودش برد

رفتم توحرم خیلی شلوغ بود همه با دستاشون همو هول میدادن تا زودتر 

 دستشون برسه. 

ستم کمکم  به سختی رفتم جلوو اشک ریختم همیچو برا آقا گفتم ازش خوا

 کنه 

انقد شلوغ بود نمیشد بیای بیرون  به زور  امدم بیرون رفتم اونجایی که 

 بارضا قرارداشتیم
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 دیدم اونجا وایسادن چقد زودامده بودن 

 آخه بگو دختره خل تویه ساعته رفتی تازه االن امدی 

 رفتم سمتشون  

 به رضا گفتم:تونستین زیارت کنین

 رضا:آره 

 شه+خب خداروشکر قبول با

دیدم رضا داره به چشام نگاه میکنه  فهمیدم چرا نگاه میکنه ولی خودمو 

 زدم به اون راه گفتم:چیزی شده چرا اینجورنگام میکنی

 رضا:چشمات  

 +چشمام چی 

 رضا: بادکرده قرمزه

 +آها ولش کن بیا بریم بازار دلم خرید میخاد اونم اینجا

 رضا دیگه هیچی نگفت

 رفتیم سمت بازار

اون تسبیح های خوشگل به اون ریزاش واون دونه  درشتاش داشتم به 

 که خیلی قشنگ بودن نگاه میکردم  

رفتم سمتشون وبا دستام لمسشون کردم رو به مرده گفتم :آقا ازاین 

 تسبیح درشتاسه تا بدین  ازاون یکی هم دوتا
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 _چشم 

 +چقد میشه

 _قابلی نداره 

 +ممنون

 _میشه سی ودوهزارتومن

 پنجاه تومن درآوردم دادم به مرده اونم بقیشو داد اومدم بیرونازکیفم 

 دیدم رضا داره دورورشو نگاه میکنه رفتم سمتش گفتم:چیشده 

با اخم بهم نگاه کردگفت:معلوم هست کجایی سه ساعته دارم دنبالت 

 میگردم

 تسبیحارو بهش نشون دادم روبهش گفتم: رفتم ایناروخریدم

 خدا یهو گذاشتی رفتی _نمیتونستی بگی ترسیدم ب

 +ببخشیدحاال که حالم خوبه بیا بریم میخام یه عالمه راه برمو خریدکنم 

 _چشم بریم 

رفتیم سمت روسری فروشی خیلی قشنگ بودن  دلم میخاست 

همشونوبخرم رضا همش میگفت خیلی وقت داریم بزار بعدا خرید کن ولی 

 من االن دوست داشتم حسابی خریدکنم 

 دوتا روسری برداشتم برامامانای خوشگلم هردوشبیه به هم بودن 

 یهو یاد ستاره افتادم ولی بعد گفتم ولش کن
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دم پراز لباسای بچگونه هرکدوموکه نگاه میکردم ذوق یه مغازه  دی

میکردم خیلی کوچولوبودن همش فکرمیکردم تواین لباسا چه شکلی  

 میشه فداش بشه عمه

یه لباس بود که چشمموخیلی گرفته بودیه بلوزوشلوارکه چسبیده بود بهم  

رویقه اش یه پاپیون خوشگل بود کاله هم داشت رضاهم خوشش امده  

 رداشتمبودهمونوب

برافاطی ومریم هم دوتااترکه عاشق بوشون شده بودم ودوتاعروسک 

خوشگل که میدونستم خوششون  میادبرداشتم آخه عاشق 

 اینجورچیزابودن. 

حسابی خرید کرده بودیم دستامون پرشده بود دیگه دستم داشت  

میشکست قیافه رضا روکه دیدم دلم براش سوخت معلوم بود خیلی خسته  

 شده  

یگه بیخیال خرید شدم  به سمت هتل راه افتادیم آرادهمش غرمیزد فعال د

 بچم خسته شده بود.

یه لحظه حس کردم کسی داره نگام میکنه وایسادم و همجارونگاه کردم 

 وقتی دیدم کسی نیست فهمیدم توهم زدم.

تا رسیدیم همه ی خریدامونو چیدم توساک بزور زیپشو بستم باید بعدا 

 بخرم که لباسامونو بذارم برم یه ساک دیگه هم

موقع ناهارشده بود توهتل یه رستوران داشت که خیلی شیک بود رفتیم  

 نشستیم پشت یکی ازمیزا 
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غذامون کباب بودازگشنگی داشتم میمردم سرموانداخته بودم پایین 

وتندتند میخوردم و حاظرنبودم یه لحظه سرمو بلندکنم  به به ازدهنم نمی 

 مزه بودافتاد واقعا خیلی خوش

انقد خورده بودم نمیتونستم نفس بکشم یه لحظه سرمو باال آوردم دیدم 

همه دارن نگام میکننن وای ابروم رفت ازخجالت بلندشدم روبه رضا 

 گفتم:من میرم باال خوردین بیاین

بدون اینکه منتظر جوابش باشم سریع رفتم ازپله ها باال حتی آسانسورهم 

ودم وسط پله ها نشستم تندتند نفس سوارنشدم دیگ نفس کم آورده ب

میکشیدم وقتی حالم جااومد ازروپله ها بلندشدم خاستم بازم ازپله ها برم 

 دیدم درآسانسور بازشدبدون اینکه نگاه کنم پریدم تو

عرق ازسروروم میبارید آخه بگو دختره خل کی میخای یادبگیری که  

 درست غذا بخوری 

رفتم تو پشت درنشستم سرمو گذاشتم  آزآسانسورامدم بیرون  دروبازکردم 

 روزانوم

 که یهو صدای دراومد وپشتش هم صدای زنگ میومد  

وای خداحتما رفتن گفتن من چجورغذا میخورم اعتراض کردن حاال هم 

 امدن اینجا

آب دهنمو قورت دادم و بلندشدم سروضعمو یکم درست کردم 

  ودروبازکردم بادیدن رضا وآراد یه چشم غره بهشون رفتم
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رفتم تواتاقم ولباسامو عوض کردم و مثل این طلبکارا نشستم روتخت و  

دست به سینه نشستم  اخمامو کردم تو هم وقتی خودم خودمو  اینجوری 

 توآیینه دیدم ترسیدم چه برسه به بقیه

ازوقتی که امده بودیم گوشیم مدام زنگ میخورد شمارشم ناشناس بود 

دیگه داشتم عصبی میشدم دلم میخاست جواب بدم تا میتونم  فش بدم و  

 بعدقطع کنم ول کن نیست که 

ازاونورکه  اعصابم خیلی  خراب بود این خره  هم  همش زنگ میزد ول 

گ گوشیم رومخم کن نبود که داشتم ازعصبانیت منفجرمیشدم صدای زن

بود گوشیمو برداشتم وروبیصدا گذاشتم آخیش راحت شدما ای کاش  

 ازاول اینکارو میکردم.

 رضا امده بود تواتاق اصلن محلش نکردم خودمو سرگرم کارکردم 

آخه بگو خل به اون بدبخت چیکارداری  تواعصابت خورده به اون چه 

 آخه

 میشه اصن توجه نکردم زیرچشمی بهش نگاه کردم دیدم داره بهم نزدیکم

 وبدون اینکه بهش نگاه کنم به سمت دررفتم ودروبازکردم  ورفتم بیرون

قبل ازاینکه دروببندم جوری که متوجه نشه نگاش کردم توجاش خشک  

 شده بودو با تعجب به جای خالیم نگاه میکرد خخخ

نشسته بودم رومبل که دوباره گوشیم زنگ خورد باخودم گفتم شاید کسی  

 اجب داره که این همه زنگ میزنه خودشو کشت ازبس زنگ زد  کارو

 گوشیو برداشتم وجواب دادم گفتم:بله
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 صدایی نیومد دوباره گفتم بله  که  صدای فوت اومد

 ...وا اینم خل وچله ها این همه زنگ زده بعدفوت میکنه 

 دادزدم وگفتم:مگه اللی زبون نداری چرافوت میکنی

شنیدم  گوشیمو نگاه کردم دیدم که احمق  ....یهوپشت سرهم صدای بوق

 قطع کرده 

 هرکی بود دیوونه بوده خداشفاش بده

 دیگه بهش فکرنکردم

چندروزی بود مشهد بودیم ویه دل سیرزیارت کرده بودم ،کم کم موقع 

 رفتن   داشت میرسید

 دلم خیلی گرفته بود دلم نمیخاست ازاینجا برم

 لی نمیشدکهدوست داشتم حاالحاال هااینجا باشم و

 رضا باید میرفت سرکار اگه میشد بیشتربمونیم خیلی خوب میشد

دلم میخاست برم بیرون یکم راه برم میخاستم تنها باشم نمیدونستم 

 چجوری به رضا بگم  

یهو یه فکری به ذهنم رسید یه کاغذ برداشتم وتوش نوشتم که:رضا جان  

 من میرم بیرون یکم هوابخورم زودمیام نگران نشو 

 غذورومیزگذاشتم وآروم به سمت دررفتم کا
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کناردر یه چوب لباسی بود که  یکی ازمانتوهاموباروسریم بهش  آویزون 

کرده بودم برداشتم سریع پوشیدمش وازدر زدم بیرون وخیلی آروم 

 دروبستم

همینجورکه پیاده میرفتم با دقت به همجا نگاه میکردم و همچیو به ذهنم 

 میسپردم که این روزای خوبو یادم بمونه 

تواین چندوقت همش احساس میکردم یکی دنبالمه وبهم نگاه میکنه ولی  

تابرمیگشتم ببینم کیه میدیدم هیچ کس نیست و اونوقت میفهمم که 

 خیاالتی شدم

یدونم چم شده بود فکرکنم  باید یه مشاوره  برم من اینجوری نبودم نم

 تادیوونه نشدم

با دیدن یه پارک خیلی خوشگل  وایسادم خیلی خوشم اومده بوددلم 

 میخاست برم ازنزدیک ببینمش

رفتم داخل پارک وروی یکی ازصندلیاش نشستم و نفس عمیق کشیدم 

 هواخیلی عالی بود.

وسرش توگوشیش بود باتعجب با دیدن شخصی که روبروم وایساده بود 

 وایسادم و بهش نگاه کردم اون اینجا چیکارمیکرد

 خدایا تا میومدم یادم بره  همچیو بازمیدیدمش چرا ول کن نیست

یهو صدای درونم گفت:دختره خل اون به توچیکارداره مگه میخاد بیاد 

 مشهد پارک باید ازتواجازه بگیره

 م زیرلب یه فش به این مزاحم همیشگیم داد
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 و تند ازپارک زدم بیرون خداروشکر اصلن منو ندید 

 به سرعت  قدم برمیداشتم دوست نداشتم منو ببینه

 نمیخاستم تحقیرم کنه بیش ازاندازه منوخوردکرده بود دیگه بسه 

 زیرلب دعا میکردم که هیچ وقت نبینمش

 آخه من زندگی خوبی داشتم نمیخاستم ازدستش بدم

 و زدم  تا دربازشد رفتم تورسیدم توهتل دکمه آسانسور

آسانسور که وایساد دروبازکردم رفتم تو دیدم رضا نشسته رومبل و 

 کاغذه هم جلوش روی میزه

 پس خونده بودش

 نفس نفس میزدم ازبس که تندراه رفته بودم نشستم رومبل روبروی رضا

 روبهش کردم وگفتم:کی میریم

 رضا: رفتم بلیط گرفتم برای فردا صبح

 ها ورفتم توفکر دلم خیلی گرفته بود ازاین که میخاستیم بریمفقط گفتم آ

 رفتم تواتاق لباسارو چیدم توساک

یاد روزی افتادم که رفتیم خریداصلن دلم نمیخاست برای ستاره چیزی  

 بخرم اولش هیچی نخریدم 
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ولی بعدش یکم فکرکردم وباخودم گفتم زشته برای همه خریدم بعد برای 

یه انگشترخوشگل خریدم انقد از انگشتره خوشم  اون نخرم آخرسر براش 

 امده بود

 که  ازهمون مدل یکی هم برای خودم خریدم

رفتیم خوابیدیم و صبح زودبزوربلندشدم   بعدازخوردن صبحانه و تحویل 

 دادن کلید ازهتل امدیم بیرون وسواراتوبوس شدیم

ن  دل کندن خیلی سخت بود انگارپاهام فلج شده بودن نمیتونستم تکو

 بخورم دوست نداشتم ازاینجا برم

من بغل پنجره نشستم ورضا هم کنارم نشسته بود آراد هم توبغلم داشت 

 باگوشیم بازی میکرد من نذاشتم رضا یه صندلی دیگه بگیره 

اتوبوس هنوز راه نیافته بودکه بادیدن کسی که وارداتوبوس شد شکه   

 شدم

 ن اتوبوس میومد اه خدایا این  همه ماشین  حتما االن بایدبا ای

هرکارمیکردم آروم بشم نمیتونستم دستام یخ کرده بود میترسیدم رضا  

 بفهمه

رضا برگشت سمتم  چشماش روصورتم  میچرخید دستامو گرفت و  با  

 نگرانی گفت: 

 حالت خوبه تینا دستات چرا یخه 

 یه نفس عمیق کشیدم وگفتم:خوبم چیزی نیست نگران نباش
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داره ازدهنم درمیاد این همه جا چرا باید بیاد پشت صندلی  ...آخ خدایا قلبم 

 من بشینه

داشتم سکته میکردم خدایا این همه عذابم داد بس نبود.چرامیخاد زندگیمو 

 خراب کنه

 چشامو بسته بودم و زیرلب صلوات میفرستادم

 تا وقتی که برسیم چشم روهم نذاشتم

 داشتم جون میدادم

ا بریم خونه وراحت بشم اگه یکم دیگه  دعادعا میکردم که زودبرسیم ت

 میموندیم سکته میکردم ومیمردم

همیشه باخودم میگفتم ای کاش هیچ وقت قبال نمیدیدمش وباهاش دوست 

 نمیشدم

 که االن اینطور نمیشد ولی من ازکجا میدونستم آخه اینجوری میشه 

ولی دیگه  همچی تموم شده بود  وبا ای کاش گفتن چیزی درست نمیشد  

 همه اینها قبال اتفاق افتاده بود چون

 ونمیشد کاریش کرداینم ازشانس منه دیگه

آراد روپاهام وایساده بود  وداشت میخندیدوانقد خودشو ازذوق تکون 

 میداد که پاهام دردگرفته بود

برگشتم نگاش کردم که ببینم به چی میخنده که چشمام به چشمای آریا  

 خورد اونم داشت منو نگاه میکرد
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 آریا داشت با آراد حرف میزد ومیخندوندشپس 

همینجور توچشمای هم نگاه میکردیم که یهو به خودم امدم و آرادو 

روپاهام نشوندم و بااخم  جوری که آریا بشنوه بهش گفتم : برای چی با  

 غریبه ها حرف میزنی صددفعه نگفتم با غریبه ها حرف نزن ها

 آراد:مامانی عمو مهربونه

 یبه ها حرف نزن  اونوقت تومیگی مهربونه+من میگم با غر

 آراد:ببخشید

زیرلب یواش گفتم:آره قبال هم مهربون بود یهو باخودم گفتم داری چی  

 میگی تینا حواست هست توشوهرداریا

ازفکرامدم بیرون وخیلی زود رسیدیم و پیاده شدیم و به سمت خونه راه 

پیاده شد به من ربطی  افتادیم و دیگه به آریا توجه نکردم که ببینم کجا 

 نداره که 

تا رفتیم خونه آراد رفت خابید منم با این که خسته بودم واون بیشعور 

خوابو ازچشمم گرفته بود رفتم توآشپزخونه تا یه چیزی برای  

 ناهاردرست کنم

ازوقتی که امدیم خونه همه خبردار شده بودن انگارمارو تعقیب کردن  که 

 تیم بهشونفهمیدن ما امدیم آخه ما نگف

همه امده بودن خونمون منم توآشپزخونه داشتم چایی میریختم ناهار 

کوکو سبزی درست کرده بودم  میخاستیم بخوریم که اینا امدن دیگ چایی  

 روریختم گذاشتم توسینی 
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 شکالتارو توی شکالت خوری ریختم و  توی سینی گذاشتم 

 بردم توپذیرایی به همه تعارف کردم  ونشستم

درگیر ستاره بود زنگ زد باهم حرف زدیم ومعذرت خواهی کرد مامانی  

 که نیومده پیشم منم گفتم همین که زنگ زده خیلی برام ارزش داشته

با صدا کردن اسمم  برگشتم سمت صدا دیدم مامان صدام کرده روبهش 

 گفتم :جانم

 مامان:خوش گذشت زیارتتون قبول باشه برای ماهم دعا کردی 

 مامان ممنون معلومه برای همتون دعا کردم+عالی بود 

 وقتی سوغاتیا  رو آوردم  وبهشون دادم همه خوشحال شدن

همش میگفتن چرا اینکارو کردی سوغاتی نمیخاست مهم خودتونین که 

 سالمین وبهتون خوش گذشته  ازاین حرفایی که همه میزنن

 ولی من با حرف زدنم راضیشون کردم البته استادم توی اینکار

 مامان اینابعد خوردن چایی ومیوه یکم نشستن و بعدرفتن 

ازخستگی داشتم بیهوش میشدم روبه رضا کردم وگفتم:من میرم یکم  

 بخابم غذا روی گازه برو آرادو صدا کن و باهم  دیگه بخورین

رضا که حالمو توماشین دیده بود و خیلی ترسیده بود فقط گفت:باشه برو 

 استراحت کن

کشیدم و به فکرفرورفتم وهمچی امد توی ذهنم و بعد رفتم روتخت دراز

 چنددقیقه  خوابم برد.
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 وقتی بلندشدم ساعت دوازده ظهربودوای چقدرخوابیدم ازدیروزتا االن

 رضا رفته بود سرکار آراد هم داشت با ماشیناش بازی میکرد

 یهو یاد این افتادم که رضا آزمایش داده بودامروزبرم بگیرم

برداشتم وتنش کردم خودمم حاظرشدم وبه سمت ازکمد لباس آرادو

 بیمارستان راه افتادم

این چندوقت رضا حالش  خوب نبود و همش به من میخاست نشون بده  

 که حالش خوبه

 ولی من اینو می فهمیدم. که حالش بده ازصورتش مشخص بود

 ازاین که دردمیکشید ومن نمیدونستم چشه

ز برای آزمایش  ازش سوال رسیدم رفتم تو همون خانومی که اون رو

 کرده بودم و دیدم رفتم  سمتش  

 +سالم خسته نباشین

 _سالم ممنون بفرمایید

 +امدم جواب آزمایش و بگیرم 

 _اسمتون چیه

 +برای خودم نیست برای شوهرمه رضا محمودی

زنه یکم گشت وپیداکرد وداد بهم روبهش گفتم:آقای دکترهستن که برم 

 نشونشون بدم
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 ارندارن االن میتونین برین داخل_بله هستن بیم

 +خیلی ممنون

 درزدم رفتم تو به دکتر سالم کردم و نشستم روصندلی 

 بعد آزمایشو  گذاشتم رومیز

 وقتی دکتر داشت به آزمایش نگاه میکرد همش اخم میکرد

 روبه دکترگفتم:آقای دکتر چیزی شده

 _ خانوم یه لحظه  صبرکنین

 فشارمیدادمازاسترس دستامو بهم 

 ای خدا تا این بیاد حرف بزنه که من مردم

 قلبم داشت دیگ وایمیساد

دکترسرشو باال آوردمنتظرشدم حرف بزنه که باالخره بعداین همه مدت 

 صداش دراومد

 دکتر:چرا زودترنیومدین خانوم.

 باترس گفتم: آقای دکترمیشه بگین چیشده

 م خیلی سختهدکتر:چجوربهتون بگم راستش اینجورخبردادنا برا

 +آقای دکتر بگین دیگه شما که منوکشتین
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دکتر:باشه میگم بهتون ایشون سرطان دارن اونم ازنوع بدخیم اگه زودتر 

میومدین شاید میشد کاریش کردولی بااین چیزی که من میبینم نهایت تا 

 یکی دوهفته وقت دارن

  ...دکتر لبش تکون میخورد ولی من دیگ نمیشنیدم که چی میگه شکه

 شده بودم باورم نمیشد زبونم بنداومده بود 

به زورازصندلی بلندشدم نمیتونستم راه برم دستمو رودیوارگذاشتم  وراه 

 افتادم

هرچی دکتر صدام میکرد توجه نکردم  همینجور راه میرفتم نمیدونم کجا 

 فقط میخاستم برم خسته شده بودم ازاین دنیا

دبختی داره تا میام طعم ازاین دنیایی که همش نامرده همش توش ب

 خوشبختی رواحساس کنم 

بدبختی میاد سراغم خداهم دیگه مارونمیخاد وازمن خسته شده که داره  

 اینکارارو باهام میکنه میخاد کم کم جونمو بگیره 

 اصال متوجه نشدم  که شب شده

ومن همینجور   داشتم  توخیابونا  میچرخیدم  یهو به خودم اومدم  به 

 کردم ساعت نه رو نشون میداد دلم نمیخاست برم خونهساعتم نگاه 

اخه چجوربهش نگاه کنم چجوری باخودم کناربیام آخ خدا االن چطوربرم 

 خونه ببینمش یعنی تا چندوقت دیگه پیشم نیست

 دلم میخاست همین االن خدامرگمو برسونه
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 خداهم بامن لج کرده میخاد اذیتم کنه

اب دادنش شدم اصال حوصله هیچیو گوشیم مدام زنگ میخورد بیخیال جو

 دیگه نداشتم

خیلی دیرشده بودهوا خیلی تاریک بود باید برمیگشتم خونه کم کم داشتم 

 سکته میکردم اولش خواستم به رضا زنگ بزنم ولی بعد بیخیال شدم

داشتم فکرمیکردم که چه غلطی بکنم که یه ماشین جلوپام وایساد رنگ و  

 رزید امدم سریع بدوام  که صدای راننده اومدروم پرید دستو پام داشت میل

 _دخترم این وقت شب بیرون خطرناکه  بیا برسونمت خونه 

..یکم رفتم جلووازشیشه به راننده نگاه کردم یه مرد مسن بود خیالم 

 راحت شد 

 دروبازکردم ونشستم ازسرما به خودم لرزیدم مرده بخاریو روشن کرد  

 صندلی دستامو سفت بهم فشارمیدادم آدرسو بهش دادم وتکیه دادم به 

خیلی میترسیدم فقط دوست داشتم زودبرسم خونه برم تواتاق  بشینم گریه 

 کنم

 داشتم  به تمام بدبختیام فکرمیکردم وصورتم ازاشک خیس شده بود

مرده ازآیینه بهم نگاه میکرد فکرکنم باخودش میگفت این دختره هم 

 دیوونسا

 چقدربدبختمآه نمیدونه که من 
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ماشین وایساد و به بیرون نگاه کردم وقتی دیدم که رسیدیم ازخوشحالی 

 دروبازکردم ودویدم سمت خونه کلیدمو ازتوکیفم درآوردم که دروبازکنم

که یادم افتاد کرایه رو حساب نکردم ازتوکیفم ده تومن برداشتم ورفتم 

 سمت ماشین پولو به سمت مرده گرفتم

 دم رفته بودوگفتم:ببخشید آقا یا

 _عیب نداره دخترم قابلتونداره

 +ممنون مرسی

...مرده بقیه پولو دادورفت دروباکلید بازکردم ورفتم تو نمیدونستم چی 

 جواب رضارو بدم

 مطئمنن االن خیلی عصبیه

 برقا خاموش بود آخیش پس خوابیدن

 آروم داشتم به سمت اتاق میرفتم

 دادم که باشنیدن صداش وایسادم وآب دهنمو قورت

 _کجا تشریف داشتین تااین موقع

+سالم ببخشید حواسم نبود ساعتو ندیدم یهوبه خودم اومدم دیدم 

 هواتاریک شده

 ... باصدای دادش چشمامو محکم بهم فشاردادم
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_بهت میگم کجا بودی ساعتو نگاه کردی تا این وقت شب کجا بودی 

 نمیگی نگران میشم باتوام چرا جواب نمیدی

میزاری حرف بزنم من برم لباسامو عوض کنم بعدا حرف میزنیم +تومگه 

 االن سرم دردمیکنه شب بخیر

...رضا پشت سرهم اسممو صدامیکرد منم محلش نکردم و رفتم تواتاقم 

 دروپشت سرم بستم

 نشستم روزمین  وبا صدای بلند زدم زیرگریه

رضا هم با مشت به در میکوبید ودادمیزد:بازکن تینا معلوم هست  

کجابودی االن چرا داری گریه میکنی باتوام تا درونشکوندم بیا بیرون من 

 اعصاب ندارما زودباش

باگریه گفتم:خواهش میکنم رضا میخام تنها باشم بزارتوحال خودم باشم 

 بعدا توضیح میدم

بعد چنددقیقه دیگه صدایی نیومد یکم بعد صدای پاشو شنیدم که داشت 

 ازاتاق دورمیشد

خودم شروع کردم حرف زدن. آخه خدایا  چجورمیتونستم  ... زیرلب با

بهش بگم که امروزکجا بودم بگم بخاطر چی دیراومدم نمیخاستم 

 ناراحتش کنم

ازکجا معلوم حرف دکترا درست باشه هرچی خدابخاد همون میشه من که 

 میدونم  رضاخوب میشه باید خوب بشه
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گوشیم بلندشد   ازبس گریه کرده بودم صورتم قرمزشده بودصدای زنگ

دستمو روی زانوم گذاشتم وبلندشدم گوشیم روی میزبود برش داشتم  

 فاطمه بود.

تا دکمه تماسو زدم امدم حرف بزنم مثل همیشه شروع کردتندتند حرف 

 زدن نذاشت من حرف بزنم

فاطمه:معلوم هست کجایی دختره خل هرچی بهت زنگ میزنم وپیام میدم 

مشکوک میزنیا باتوام چراجواب نمیدی اللی  چراجواب نمیدی ها خیلی 

 هوی باتواما.

 +با دادگفتم :مگه تومیزاری من حرف بزنم چته بابا

یکم ساکت شد و بعدگفت: اوال سرمن دادنزنا بعدشم وایسا ببینم صدات 

 چرا اینجوریه

 +چجوریه

 فاطمه: گریه کردی

 +نه بابا برای چی گریه کنم سرما خوردم خل

رهم خودتی راستی زنگ زدم بگم خواستگار داره برام  فاطمه:آهاباشه  خ 

 میاد

 ....بعدهم صدای بوق اومد دیدم که قطع کرده دختره خل وچل

 یهو به خودم اومدم تازه فهمیدم که چی گفت 

 دلم میخاست بدونم که کی اومده خواستگاریش.
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 برای اینکه یکم ازاین حال دربیام  رفتم توپیام و شروع کردم به نوشتن

 ن خری که میخاد بیاد بگیرتت کی هست+او

 فاطی بعدیه دقیقه جوابموداد وگفت:حدس بزن 

 سریع براش نوشتم:نمیدونم بگو دیگه اه حوصله ندارما

 همون دقیقه گوشیم زنگ خورد خوده  بیشعورش بود

 تماسو برقرارکردم وگفتم:بله

 فاطی خل هم با جیغ گفت:آرتین قراره بیاد خواستگاریم

 م آروم گفتم:چی شکه شده بود

ازصداش معلوم بود که خوشحاله  با ذوق گفت :  زنگ زدن خونمون 

میخان بیان  اون موقع هم اشتباه کردم جواب مثبت ندادم من دوسش دارم  

 وای تینا دارم ازذوق میمیرم.

..براش خوشحال بودم توشون فقط من بدبخت  بودم و شانس نداشتم ازته 

 دلم براش آرزوی خوشبختی کردم

 فاطی پشت سرهم اسممو صدا میکرد منم با عصبانیت گفتم:چیه بابا چته

 اونم بادادگفت:کجایی بابا هی صدات میکنم جوابمو نمیدی. 

با خوشحالی بهش گفتم:هیچ جا عزیزم خیلی برات خوشحالم خوشبخت 

 بشی 
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فاطی یه خنده ی بلندی کرد که فهمیدم االن ازگوشه چشمش اشک اومده   

 دهمیشه عادتش بو

 دیگه یکم باهم حرف زدیم و بعدشم ازهم خداحافظی کردیم

اون شب به سختی گذشت ومن بزور خوابیدم صبح که بلندشدم رضا رو  

 ندیدم   رفته بودسرکار

ازوقتی پاشدم داشتم خودمو سرگرم میکردم تا یادم نیافته که چیشده آخه  

 هروقت بهش فکرمیکردم دیوونه میشدم

 ت کنماصال حال نداشتم غذا درس

 به سختی بلندشدم رفتم توآشپزخونه  شروع کردم به درست کردن کوکو

 که صدای بازشدن دراومد

 رضا اومد توبهش سالم  کردم اونم به آرومی جوابموداد

 مشخص بود که حالش خوب نیست و  من بااین حالش بیشتر دردمیکشیدم 

 رضا رفت تواتاق  تا لباساشوعوض کنه 

 ومنم کوکوها رودونه دونه سرخ  کردم

 وبعدش با صدای بلند رضا روصداکردم تا بیادناهاربخوریم

میزوخیلی خوشگل چیدم ونشستم روصندلی بعدچنددقیقه رضا هم  

 اومدوبی حرف نشست
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دیدم رضا برای خودم لقمه گرفتم داشتم میذاشتم دهنم که سرمو آوردم باال 

 داره با غذاش بازی میکنه وچیزی نمیخوره

 آروم صداش کردم وگفتم:رضاچراچیزی نمیخوری

...رضا سرشو باال آورد وبا یه حالتی نگام کرد مشخص بود ازیه چیزی 

 ناراحته بعد دودقیقه که گذشت سرشو انداخت پایین وگفت:

 _سیرم 

کشیدم بااین حالم ....باحرفی که زد ناراحت شدم آخه من این همه زحمت 

 اونوقت اون اینجوری اذییتم میکنه

باناراحتی روبهش کردمو گفتم:توکه چیزی نخوردی چجورسیرشدی  

 چیزی شده 

 رضا درجوابم گفت:نه

 بعدش هم ازروصندلی بلندشدوبه سمت اتاق رفت

شکه شده بودم و با ناراحتی به جای خالیش نگاه میکردم آخه این چرا 

 ود.اینجوری کرد چش شده ب

 اصال حوصله نداشتم میزوجمع کنم

 بعدچندقیقه  به خودم اومدم و بلندشدم

و ازآشپزخونه رفتم بیرون  نشستم رومبل وبه صفحه ی خاموش  

 تلویزیون خیره شدم
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نیم ساعتی گذشته بود که توفکربودم دستمو روی مبل گذاشتم وبلندشدم   

 به سمت اتاقمون رفتم دروبه آرومی بازکردم

دم رضا روی صندلی نشسته وسرشو روی میزگذاشته بود به ورفتم تودی

 سمتش رفتم ودستمو روی شونش گذاشتم و صداش کردم.

 +رضا

 ..رضا تاسرشو بلند کرد بادیدنش شکه شدم صورتش خیس بود

 ..یعنی گریه کرده  

 با تعجب روبهش گفتم:رضا توگریه کردی

روبازکردم  ..رضادستشو رو صورتش کشید.وگفت:نه گریه کجا بودپنجره

 خاک رفت توچشمم واسه اینه که چشمام اشک اومده 

... وقتی حرفش تموم شد به پنجره نگاه کردم که درش بسته بود پس 

میخاست من نفهمم که گریه کرده نشستم روتخت وروبهش کردم 

 وگفتم:رضا چرا بهم نمیگی چیشده مگه من غریبم

گفتم:نکنه دیگه دوستم نداری وتو یهویه فکری اومدتوسرم باناراحتی 

 فکریکی دیگه هستی روت نمیشه بگی ها 

رضا اومد سمتم و نشست روی تخت وگفت:چی میگی تینا برای خودت یه 

بندداری حرف میزنی من دوستت دارم اما توباید بری به زندگیت برسی 

 نمیخام کنارمن زندگیتو نابود کنی بهتره بری
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ها  توکه میگی دوستم داری  اونوقت   ..روبهش باداد گفتم:چی میگی 

االن میگی برم به زندگیم برسم هه پس درست حدس زدم زیرسرت 

 بلندشده

رضا دستامو توی دستاش گرفت وگفت:عزیزمن میگم توکنارمن 

 خوشبخت نمیشی بهتره یه فکرزندگیت باشی همین 

وقتی حرفش تموم شد با دادگفتم:هه  االن بعداین همه مدت فهمیدی  من  

 اتو خوشبخت نمیشم بس کن رضامن حرفاتو نمیفهمم ب

 تودیوونه شدی تمومش کن من میرم پایین توام بهتره استراحت کنی

...بدون اینکه بزارم حرفی بزنه به سمت دررفتم و  درو به آرومی  

بازکردم اومدم برم بیرون که با حرفی که زد همونجا وایسادم وبرگشتم  

 سمتش

 م دارم میمیرم حاال که فهمیدی برورضا:من دیگه موندنی نیست

 زیرلب باخودم گفتم:پس فهمیده بودمریضیشو اما چجوری 

 رفتم کنارش نشستم وگفتم:چجوری فهمیدی

رضا سرشو انداخت پایین وگفت:داشتم صبح میرفتم سرکار توخواب 

بودی کیفت افتاده بود زمین همه ی وسیله هات ریخته بود بیرون اومدم 

 جمعشون کنم

 ه آزمایشو دیدم  رفتم پیش دکتر نشون  دادم بهم گفت :که چمهکه برگ

 گفت که سرطان دارم ومیمیرم
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 توافقی ازهم طالق میگیریم توام بروبه زندگیت برس

روبهش کردم وگفتم:من هیچ جا نمیرم توخوب میشی  دکترا برای 

 خودشون یه چیز میگن فردا میریم دکتر باید درمانتو شروع کنی

م وآروم گفت: چی میگی تینا دکتر گفته که هیچ کاریش رضا  روکرد به

 نمیشه کرد اونوقت تومیگی  درمان 

وقتی حرفش تموم شد گفتم:هیس همین که من میگم االنم بگیر بخاب یکم  

 استراحت کن تا فردا  باهم بریم 

بعد اینکه حرفم  تموم شد بدون اینکه بزارم چیزی بگه ازاتاق اومدم 

 ومبل گوشیمو برداشتم ونتمو روشن کردم.بیرون ورفتم نشستم ر

 رفتم توتلگرام دیدم  توگروه فاطی پیام داده وگفته: 

فاطی:بچه ها استرس دارم نمیدونم چیکارکنم نمیدونم چی بپوشم هرچی  

 میپوشم خوشم نمیاد ای کاش بیاین کمکم 

منم جوابشودادم وگفتم:استرس نداشته باش  مگه چیشده یه نفس عمیق 

وربعدش کاراتو بکن من اگه کارنداشتم میومدم انشاهلل بکش وآب بخ

 خوشبخت بشی 

 پیامو که فرستادم نتو خاموش کردم وگوشیمو گذاشتم رومیز  

راستش حوصله نداشتم برم اونجا نمیخام با قیافم که مطمئنا مشخص بود 

 که حالم خوب نیست روزاوناروهم خراب کنم
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چندروزی گذشته بودو من ازموقعی که رضا مریضیشو فهمیده بود 

هرروزمو باترس میگذروندم فردای اون شب رفتیم بیمارستان   که   

 دکترحرف اون دفعه روزد چندجای دیگه هم رفتیم ولی هیچی به هیچی

 هرشب ازخواب بلندمیشدم به رضا  نگاه میکردم خیلی میترسیدم

 امشب برای شام قرمه سبزی درست کردم آخه رضا خیلی دوست داره 

وقتی رضا ازسرکار اومده بود یه جوری بود خیلی خوشحال بود فک  از

کنم باخودش کناراومده همش شوخی میکرد باهام با آراد بازی میکرد   

میخندید  اصال عوض شده بود برام عجیب بود آخه این چندوقت یک روز 

 خوش نداشتیم خیلی خوشحال بودم که االن اینجور میدیدمش

وره منم داشتم میزو میچیدم بچم آرادخیلی رضا رفت دست وصورتشو بش

 کمکم میکرد 

بعدچنددقیقه رضا اومد ودورهم نشستیم  شام خوردیم حسابی هم چسبید 

 انقد خورده بودم که داشتم میترکیدم 

نمیدونم چرا دلم شورمیزد هرچی هم به رضا میگفتم میخندید 

 ومیگفت :الکی دلت شورمیزنه

میخاست بخابه که رضا محکم بغلش کرد و تندتند آراد خوابش گرفته بود 

 بوسش میکرد 

 بچم له شده بود 

 وقتی آراد خوابید تا ساعت دوبیداربودیم میخندیدیم وفیلم نگاه میکردیم
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خیلی خوابم میومد چشام دیگ داشت بسته میشد جوری خمیازه کشیدم که 

 رضا بادیدنم خندش گرفت وگفت:بریم بخابیم

 ی حالی گفتم:بریممنم روبهش کردموباب

 رفتیم تو اتاق ودرازکشیدیم و دوسوته خوابم برد.

ازخواب بلندشدم تشنم شده بود رفتم ازیخچال  آب  ریختم تولیوان  

 وخوردم

آروم به سمت اتاق رفتم ودروبازکردم وروی تخت  درازکشیدم رضا خیلی  

قشنگ خوابیده بود آخه چرا آدم همیشه توخواب قشنگ میخابه وآرومه 

 لی توبیداری شیطونو

 بادستم دستشو گرفتم سردبود  بلندشدم یه پتو آوردم و روش  انداختم.

یه لحظه نگام افتاد بهش احساس کردم نفس نمیکشه با ترس رفتم 

 سمتش  تکونش دادم صداش کردم جوابمو نمیداد

 جیغ کشیدم رفتم سمت تلفن نمیدونستم به کی زنگ بزنم

ارشو گرفتم بعد دوتا بوق با صدای  فقط اسم آرتا اومد توذهنم شم

 خوابالودش جواب داد:جانم

 با گریه گفتم:آرتا. رضا

 گوشی ازدستم افتاد خودمم افتادم زمین   بعدش دیگه نفهمیدم چیشد.

..چشمام سنگین بود به سختی چشمامو بازکردم دورورم حسابی شلوغ 

 بود
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 صدای گریه میومد

اه کردم  یهو چشمم افتاد به توماشین نشسته بودم به اینورواونورونگ

 لباسام چرالباس مشکی تنم بود. 

 اینجا چیکارمیکردم  یه عالمه سوال توی ذهنم اومده بود

 درماشینو بازکردم رفتم بیرون که سرم گیج رفت 

دستمو تکیه دادم به ماشین یکم که بهترشدم راه افتادم به سمت اون 

 شلوغی 

 که یکی با دوبه سمتم اومد

 کترشد دیدم آرتاسیکم که نزدی

 روبهش گفتم:آرتا اینجا چخبره من توماشین چیکارمیکردم بچم کو

 آرتا روبهم گفت:بامن بیا میفهمی آرادپیش یکی ازدوستامه نگران نباش

 آروم بهش گفتم :یعنی چی پیش دوستمه بروبیارش ببینم

 بعد تموم شدن حرفم آرتاگفت:اینجا جای آرادنیست بیا بریم حاال

 ..دیگه چیزی نگفتم فقط نمیدونم من توماشین چیکارمیکردم 

وقتی رسیدیم به اون شلوغی با دیدن  این همه آشنا که اونجا وایساده 

 بودن تعجب کردم اینا اینجا چیکار میکردن

نشستم روزمین گالی رو قبروکنارزدم  زیرلب اسمی که نوشته 

 بودروگفتم:رضا محمودی
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 گفتم:این کیههنگ کرده بودم روبه آرتا 

آرتا جلوم زانو زد وگفت:خواهرگلم این رضاست شوهرت بابای آراد یکم  

 گریه کن حالت بدمیشه  

روبهش کردمو باعصبانیت گفتم:خفه شو چی میگی رضا خونس خسته 

 بود گرفت خوابید بروبچمو بیار بریم خونه رضا نگرانمون میشه

 هرچی آرتا میگفت من نمیفهمیدم

که دیگه رضا نیستش اینا داشتن بهم دروغ میگفتن  نمیتونستم باورکنم

 معلوم نیست این کیه براش مراسم گرفتن  الکی میگن رضاست  

 همه کم کم رفته بودن فقط من مونده بودم

نمیدونم چرا نمیتونستم بلندشم دلم یه جوری بود میترسیدم برم خونه 

 حس بدی داشتم نمیدونم چرا.

پتومسافرتی آوردانداخت روی شونم  هوا خیلی سردبود آرتا ازماشین 

 وکمکم کردبلندشدم

رفتیم سمت ماشین دروبازکردم ونشستم روصندلی  روبه آرتا کردم 

 وگفتم:آراد کو قراربود بیاریشا

آرتا همینجوری که حواسش به رانندگی بود. گفت:بهت که گفتم پیش 

اوناهم دوستم نگران نباش به دوستم گفتم بیارش خونه مااالن میرسیم 

 میان
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دیگه چیزی نگفتم سرموگذاشتم روصندلی وچشماموبستم .بادست آرتاکه  

 تکونم میداد چشامو بازکردم ازپنجره بیرونونگاه کردم دیدم که رسیدیم 

دروبازکردم وپیاده شدم که  دیدم یه ماشین دم خونمونه  ویه پسرقدبلند 

 ومدازماشین پیاده شد ودست آرادو گرفته بود وبه سمتمون می

 آرادتا منو دید پریدبغلم قربونش برم من دلم  برای بچم تنگ شده بود 

ازدوست آرتا تشکرکردم ودروبازکردم رفتیم تو آرتا هم رفت نشست  

 رومبل آرادو به سختی خوابوندم.

 بعدرفتم تواتاقمون دیدم رضا نیست وا پس کجاست. 

یت گفتم:نگاه ازاتاق اومدم بیرون ورفتم  روبروی آرتا نشستم و با عصبان

کن تروخدا منو بگو گفتم زود بیایم خونه که یه وقت آقا نگران نشن  

 اونوقت ایشون معلوم نیست کجاست اه

آرتا روبهم کردوگفت:چرا نمیفهمی رضا مرده یکم فکرکن بهم زنگ زدی  

گریه میکردی بعد تا اسم رضا روآوردی دیگه صدایی ازت نشنیدم ازترس 

 سریع

رچی زنگ زدم دروبازنکردی به یکی ازهمسایه ها  اومدم سمت خونتون ه

گفتم دروبازکرد برام و اومدم باال  بامشت میزدم به در   بازم 

 دروبازنکردی اخرکلید سازآوردم

اومدم  تودیدم  غش کردی افتادی روزمین زنگ زدم اورژانس اومد 

 توروبردن بهت سرم زدن ولی گفتن رضا مرده وبردنش سردخونه

 م و گفتم :بسه دیگ میشه دیگه حرف نزنیوسط حرفش پرید
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 آرتا بدون توجه به حرفم  گفت: 

باکمک آتوسا آوردیمت توماشین نمیدونم اینا واقعا یادت نمیاد یاخودتو 

 زدی به نفهمی  

انقدحالت بدبود که توماشین خوابیده بودی ماهم مجبورشدیم  و رضا  

حاال فهمیدی رضا  روخاک کردیم نمیخاستیم بیای ببینی بیشترحالت بدشه  

 دیگه نیست بفهم تینا

با تعجب داشتم به حرفاش فکرمیکردم بعدچنددقیقه روبهش گفتم :داری  

 دروغ میگی بسه دیگه

آرتااومد جلوم نشست وگفت: باشه من دروغ میگم بروازمامان اینا بپرس 

 اونا که دروغ نمیگن

 ....یهو قاطی کردم هرچی دم دستم بود پرت کردم سمتش

آرتا هرکاری میکردمنو آروم کنه  ولی من  دیوونه شده بودم یهو خسته 

 شدم نشستم روزمین 

 وبا داد گفتم:دروغه دروغه

انقدصدابلندبود که آراد ازخواب پرید  وباگریه ازاتاقش اومد بود بیرون 

 ومنو صدامیکرد

 آرتارو بهم گفت:تینا بلندشو ببین آراد ترسیده

 دوتایی داشتیم گریه میکردیم ..بلندشدم آرادو بغل کردم
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بعدآرادو بردم تواتاق خوابوندمش  بچم دستمو سفت گرفته بود نمیزاشت 

 بلندشم ترسیده بود

 سرمو روتختش گذاشتم وخوابم برد

 بانوری که به چشمم خورد چشمامو بازکردم دیدم آرتاپرده روکشیده

یکردم  پاشدم رفتم تواتاقم عکس رضا روبرداشتم همینجورداشتم نگاش م

 آخه چرااینقد بدبختم چرا یروز خوش ندارم اون ازآریا که اونجورشد

بعدش اومدم با رضا ازدواج کردم  همچیو فراموش کردم خوش بودم اینم 

 خراب شد آخه چرا

 زدم زیرگریه نمیتونستم باورکنم. آخه چرا اینطوری شد یهو آه

نباشین ولی من  مامان اینا همش زنگ میزدن میگفتن  بیاین خونه ما تنها 

 قبول نکردم اینجا راحت تربودم

 به آرتا گفتم بره میخاستم تنها باشم بیچاره اونم خسته شده بود

داشتم به همچی فکرمیکردم به گذشته به االن وقتی به همچی فکرمیکردم  

 باخودم میگفتم مگه ازمن بدبخترم هست

ستگاریش یهویاد فاطی افتادم.اون روز فاطی گفت آرتین داره میادخوا

شنیدم جواب مثبت داده میخاستن برن محضر عقدکنن  بخاطر من نکردن 

یکم حالم بهترشه بهش زنگ میزنم  نمیخام بخاطر من عقدشو عقب 

بندازه اوناهمو دوست دارن  خیلی وقته همو میخان  حاال این حقشون 

 نبود بخاطر من بازم ازهم دورباشن



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

705 

م کرده بودن منم گوشیمو مریم وفاطی راه به راه زنگ میزدن  خست

 برداشتم وخاموش کردم

ازوقتی که رضا نیست خیلی وقته گذشته بود  این روزاخیلی برام سخت  

 میگذشت جای خالی رضا خیلی اذییتم میکردسخت بود باهاش کناربیام

 بچم آرادهمش میپرسید باباکو منم نمیدونستم چی جواب بدم

به خاطرمن عقب ندازن اول  فردای اون روز به فاطی زنگ زدم وگفتم که

قبول نکرد ولی انقد قسمش دادم تا گفت باشه ولی گفت جشن نمیگیریم تا 

 همچی خوب بشه ومنم حالم میزون شه.

 آرادو صبح بردم مهدگذاشتم 

 انقدحالم بدبود که داشتم حال بچمو بدمیکردم واسه این گذاشتمش مهد 

ون یکم هوابخورم وبعدبرم رفتم سمت اتاقم که لباسامو بپوشم که برم  بیر

 دنبال  آراد 

ازخونه اومدم بیرون ورفتم سمت پارکی که نزدیک خونمون بود 

 چقدربارضا  اینجاخاطره داشتم آه

انگاردیروزبود که اینجا باهم میخندیدیم وباهم دیگه به بازی آراد نگاه  

 میکردیم

ندیدن داشتم به آدمایی نگاه میکردم که دست همدیگرو گرفته بودن ومیخ

وباهم خوش بودن یعنی ایناهم بدبختی داشتن.یه آهی کشیدم که دلم برای 

 خودم سوخت
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 کم کم به سمت مهدراه افتادم 

وقتی رسیدم  حوصله نداشتم  وایسم رفتم توبامربیا سالم کردم 

آرادتامنودیدپریدبغلم کیفشو تودستم گرفتم  واومدیم بیرون 

ش شروع کرد به تعریف کردن  آرادهمینجورکه توبغلم بودبازبون قشنگ

 کارایی که تومهدکرده 

آرادکه کنارم بود  بیشتروقتمو باهاش میگذروندم حالم خیلی بهتربود 

بعضی چیزارو کنارش فراموش میکردم ولی وقتی نبود همش توخودم 

 بودم  توتنهایی انقدربه همچی فکرمیکردم که داشتم دیوونه میشدم

 رفتم تواتاق لباسای آرادو عوض کردمرسیدیم خونه درو قفل کردم  

 آراد درازکشیدرومبل داشت  نقاشی میکشید. 

منم توآشپزخونه داشتم غذا درست میکردم اونم ماکارانی که آراد دوست  

 داشت

 سرم به کارگرم بود که آراد اومدتوآشپزخونه وصدام کرد

 آراد:مامانی ببین نقاشیمو

 ردم ونشستم روصندلی   ..برگه روبه سمتم گرفته بود زیرگازوکم ک

 نقاشیشو ازدستش گرفتم. وبهش نگاه کردم چیزی ازش نفهمیدم.

 روبه آرادگفتم:پسرمامان اینا چیه کشیدی

آرادبا کمک  من نشست روصندلی بادستش اونی که کشیده بودرونشون 

 دادوگفت:این باباییه اونی که بغلش وایساده تویی مامانی
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بوسیدم وگفتم:آفرین پسرم چه  اشک  ازچشمم سرازیرشد پیشونیشو 

 قشنگ کشیدی 

بلندشدم برم به غذاسربزنم تانسوخته که آرادبااون زبون قشنگش  

 گفت:مامانی این پسرکوچولوعه منما خوشگل کشیدم  

 روبهش گفتم:آره مامان خیلی قشنگ کشیدی آفرین

نقاشیشو ازش گرفتم وبه دریخچال چسبوندم برگشتم نگاش کردم بچم 

 بود با خوشحالی میدوید اینوراونور. خیلی ذوق کرده

 غذا که آماده شد مادروپسری نشستیم و خوردیم

ظرفا روشستم ورفتم نشستم رومبل وبه فکرفرورفتم بایدیه 

کارپیدامیکردم میرفتم سرکار هم خرجمونو درمیاوردم  هم من اگه 

 توخونه میموندم دیوونه میشدم

 فاطمه:

باشم چون هروقت به این روزا خیلی برام سخت بود که روزعقدم تنها

 فکرمیکردم مریم و تینا روکنارم میدیدم ولی حاال هیچ کدوم نبودن

 تینا که حالش خوب نبود بخاطر رضا

 مریم هم عمومحمد)باباش(حالش خوب نبود نمیتونست بیاد

میخاستم هروقت اینا هم تونستن بیان عقدکنیم ولی تینا نذاشت قرارشد  

که یکم حال تینا و عموبهترشدیه جشن   بریم محضر وچندوقت دیگه

 بگیریم که همه باشن
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 خیلی ناراحت تینا بودم خواهرم خیلی داره سختی میکشه 

 باصدای زنگ موبایلم  با ذوق پریدم روتخت گوشیمو برداشتم آرتین بود.

 آخ  هروقت بهم زنگ میزد قلبم ازدهنم میزدبیرون..

 تینا:

 خیلی توروزنامه دنبال کارمیگشتم

 کاری که خوب بود دورش خط میکشیدم تا بعدزنگ بزنم.هر

یهویاداون روزی افتادم که میخاستم آریا روفراموش کنم دنبال کاربودم 

 که بعدش رفتم پیش رضا.  

ضعف کرده بودم حالم داشت بدمیشد ازیخچال یه سیب برداشتم یه گاززدم 

 بهش داشتم میمردم آخیش جون گرفتم

زنگ میزدم کاردرست حسابی پیدانمیشد دیگه خسته  به تمام شماره ها که 

 شده بودم

 گوشی و پرت کردم رومبل وبلندشدم  به سمت پنجره رفتم

 سرمو ازپنجره انداختم بیرون و یه نفس عمیق کشیدم

 داشتم ازاین هوا لذت میبردم که...

 که گوشیم زنگ خورد.

 گوشیمو برداشتم آرتا بودجواب دادم وگفتم:جانم

 خواهری خوبی آرادخوبه چیکارامیکنی آرتا:سالم 
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 +سالم خوبم آرادم خوبه خوابیده دنبال کارم

 آرتا:دنبال کاربرای چی 

 +چون دارم افسرده میشم  

آرتا:چرابه من نگفتی آخه من یه جاروسراغ دارم وایسا یه خبربگیرم 

 بهت زنگ میزنم

 +باشه داداشی منتظرتم خداحافظ 

 آرتا:باشه عزیزم خداحافظ

طع کردم خوشحال شدم ازحرف آرتا دعادعا میکردم کاری که آرتا تماسو ق

گفته بود جوربشه چون واقعا خسته شده بودم وکم کم داشتم افسرده  

 میشدم.

ازموقعی که آرتا زنگ زده بود دوساعتی میگذشت من  که میدونم  شانس 

 ندارم.

  نشسته بودم رومبل  یهویاد اون روزایی افتادم که رضا ازسرکارمیومد

روی همین مبل  نشسته بودیم باهم فیلم میدیدیم وحرف میزدیم همش 

 میخندیدیم 

 رضا هیچ وقت نمیذاشت حوصلم سربره

هروقت  حالم خوب نبود  باکاراش منومیخندوند اما حاال تنها رواین مبل 

نشسته بودم ورضایی نبود تاحالمو خوب کنه هی.،باصدای زنگ پیام  

 گوشیم
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برداشتم قفلشو بازکردم  آرتا  پیام داده بودبازش کردم زیرلب گوشیمو 

 شروع کردم خوندن پیامش:خواهری یه کاری هست برای دوستمه.. 

 بقیه پیامو نخوندم زنگ زدم به آرتا بعددوتابوق جواب داد:جانم

+داداشی  اخه  اون همه پیام دادی کی حوصله   داره بخونه میشه دوباره 

 بگی 

 اشه آرتا:ای تنبل ب

یه کارهست  توشرکت برای دوستمه میشناسیش پوریا همون که دکتره 

 اومدخونمون یادته+آها آره خب

آرتا:یه نفرمیخاد برای منشی بعددنبال آشنا بود تا یکم توکارا بهش کمک 

کنه مخصوصا حسابداری هم بلدباشه که منم تورومعرفی کردم اگه 

ستم خوبه+آره اگه خوب برواونجا آدرسم برات میفر12موافقی فرداساعت 

باشه موافقم دستت دردنکنه فقط آرتا:فقط چی+آرادچی من که ازصبح 

تاشب نمیتونم بزارمش مهد که آرتا:عزیزم  من باپوریا  درموردآرادحرف 

زدم هیچی نگفت چون به یه نفر نیازداره اونم یه آدم خوب پس حلش 

نم عزیزم میکنه خودتم باهاش حرف بزن+باشه مرسی آرتا:خواهش میک

وظیفس آدرسم برات میفرستم من برم دارن صدام میکنن فعال عشقم+فعال  

 دادشی. 

رفتم توآشپزخونه شروع کردم به درست کردن الویه  همینجورکه 

 کارامومیکردم به این فکرمیکردم کارش چجوریه یعنی استخدام میشم.  

شد   میزوحاظرکردم رفتم سمت اتاق آراد بچم ازبس بازی کرده بود خسته

 وخوابش برد با دستم تکونش دادم وصداش کردم.  
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 +آرادپسرم بلندشو بریم غذا بخوریم

 ...آرادبلندشدو پشتشو کردبهم وگفت:تابابایی نیاد من نمیام

 هی خدا هروقت این حرفا رومیزد حالموبدتر میکرد.

روبهش کردم وگفتم:باشه منم به باباییت میگم حرف منو گوش نمیدی  

به مامانی پشت کردی میدونی که بابا ازاینکارا بدش میاد بهش میگم که 

 باشه نیا

 به سمت دررفتم تادروبازکردم آراد پریدسمتم و گفت:ببخشیدمامانی

باخنده نگاش کردم ونشستیم روصندلی دوتایی باهم غذامونو خوردیم و 

آراد بهم کمک کرد ظرفا روجمع کردم وشستم ازخدامیخاستم  فردا این  

 هکاره جوربش

خیلی این روزا برام سخت میگذشت همچی برام تکراری شده بود رفتم 

تواتاقم درازکشیدم روتخت زل زدم به عکس رضا که روی دیواربودو 

 بعدفکرم رفت به فردا وخوابم برد

 ساعت ده بود ازخواب بیدارشدم لباسامو پوشیدم 

 رفتم توآشپزخونه دوتا لقمه نون وپنیر درست کردم

اول دیربرم وپیش دوست آرتا بده بشم. رفتم تواتاق آراد نمیخاستم همین 

لباساشو تنش کردم همیشه میخاستم ببرمش مهد به سختی بلندش  

 میکردم  بچم همش چرت میزد
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آراد وبغلش کردم  سویچ ماشین وبرداشتم وازدرزدم بیرون درماشینو 

بازکردم آرادو نشوندم روصندلی کمربندو براش بستم بعدخودمم نشستم 

شت فرمون زیرلب اسم خدا روآوردم وراه افتادم. جلو مهد نگه داشتم   پ

لقمه رو گذاشتم توکیفش به سمت مهد رفتم آرادبغلم بود ومیل نداشت 

بیدارشه آرادو به مربیش تحویل دادم وسوارماشین شدم به سمت آدرسی  

 که آرتا داده بود راه افتادم وقتی رسیدم ازماشین پیاده شدم ودروقفل کردم

ورفتم داخل تااومدم دکمه آسانسور و بزنم که یه صدایی ازپشت سرم   

 اومد وگفت:باکی کارداشتین

برگشتم سمت صدا این  مرده معلوم بود ازنگهبانای  اونجاست.+باآقای  

 پوریا بهرامی_بفرمایید طبقه پنج

وقتی آسانسور اومد دکمه پنج و زدم  داشتم باخودم 

پنج انگار خودم نمیدونم منتظربودم  غرغرمیکردم :همچین میگه طبقه

 توبگی  

ازآسانسور پیاده شدم زنگ دروزدم دربازشد ورفتم توبادیدن منشی  

سرتاپاش عمل بود ویه من صورتش آرایش داشت و  نشسته بود پشت  

 میز تعجب کردم  این که منشی داره پس چرا  گفت منشی میخاد

لی ای کاش نمی آورد  رفتم جلو بهش سالم کردم.دختره سرشو آوردباال و

 آخ حالم بهم خورد.

دختره زشت ازسرتاپای منو نگاه کرد بعدیه چشم غره رفت دوباره مثل بز 

 سرشو انداخت پایین



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

713 

روبهش کردم وگفتم:خانوم با آقای پوریا بهرامی کارداشتم_چیکارشون  

 داری

+باخودشون باید صحبت کنم میخاین ازخودشون بپرسین_ایش االن 

 ظرشون میمونمجلسه دارن+منت

..اخ چقد فضوله دختره ایکبیری نشستم روصندلی که دراتاق محکم 

 بازشد وآقا پوریا اومد بیرون وبا دادی که زد شش مترپریدم 

روبه منشیه گفت:خانوم غالمی شما که هنوز اینجاین  تا دودقیقه فرصت 

 دارین برین و بعددودقیقه اگه من ببینمتون اینجا  زنگ میزنم پلیس ها.

باچشایی که ازحدقه زده بود بیرون داشتم بهشون نگاه میکردم اخه چرا 

 پلیس

سرمو برگردوندم سمت میزمنشی دیدم نیست عه هنوزدودقیقه نشدکه چه 

زودرفت دست دوست آرتا دردنکنه که تازه  منودیده بودپوریا:سالم  

 حالتون خوبه ببخشید خیلی معطل شدین 

 +سالم ممنون نه بابا عیب نداره

 پوریا:بفرمایید داخل

رفتم تونشستم روصندلی آقا پوریا هم نشست  روبروم وگفت:تینا خانوم 

دیدین که منشی ام رفت من یه نفرمیخام منظم باشه همچیش درست باشه  

که میدونم شما هستین  االن اون خانوم یه آدم دروغگو ودزدبود برای 

دوست داشتین  همین اخراجش کردم+دزد  _بله قضیه اش مفصله فقط اگه

بیاین ساعت کاری ازساعت نه تا هشته آرتا درمورد آرادبهم گفته  من 
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زودترمیفرستمتون تا برین بیارینش یکاری میکنیم حاال نگران نباشین 

 +مرسی ازکی کارم شروع میشه 

_اگه مشکلی ندارین ازاالن وگرنه میخاین ازفردابیاین +مشکل ندارم  

منم چنددقیقه دیگه میام یه توضیح  _خب پس شما برین همجا روببینین

 درموردکاربهتون میدم +باشه 

دروبازکردم رفتم بیرون وقتی قشنگ فضولی کردم و همجارو دیدم نشستم  

پشت میزآقا پوریا هم اومد توضیح داد که تلفن زنگ خورد چی بگم این  

پروندهای روی میزو چی هست واین حرفا کارآسونی بود یکم میومدم 

 باالخره امروزم گذشتیادمیگرفتم 

چندوقتی ازسرکاررفتنم گذشته بودومن کارویادگرفته بودم من اوایل 

میرفتم دنبال آراد وباخودم می آوردمش سرکار اونم میرفت پیش آقاپوریا 

واونواذییت میکرد بخاطرهمین من ازاون موقع آرادوسرکارنمیآوردمش 

بیارمش مثل  وپیش مامان میزاشتمش ولی آقا پوریا ازم خواسته بود

 اینکه اون ازاذییتای آرادخوشش اومده بود.

امروز مرخصی گرفته بودم آخه جشن فاطمه بود اول نمیخاستم برم ولی  

بعد گفتم فاطمه ناراحت میشه میخاستم  توخونه خودمو حاظرکنم که مریم 

نذاشت وگفت بریم آرایشگاه خانوم بدون اینکه به من بگه رفته بود وقت  

 گرفته بود

 امروز اصال من هیچ کاری نکرده بودم همه کارارو بچه ها کرده بودن.
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توآرایشگاه نشسته بودم  وداشتم زیردست آرایشگر جون میدادم یکی  

افتاده بود روصورت من اون یکی روناخنام آخه من نمیخام آرایش کنم 

 کیو باید ببینم زیرلب داشتم برای خودم غرغرمیکردم 

تن بدم میومد دوست داشتم خودم خودمو درست من همیشه ازآرایشگاه رف

کنم وقتی کارامون تموم شد سهیل امددنبالمون فاطمه هم که آرتین 

 میومددنبالش

مریم و سهیل خیلی مشکوک میزدن باخودم گفتم به من چه بزارراحت 

 باشن

تاالرنزدیک خونه فاطی اینا بودزود رسیدیم  وازماشین پیاده شدیم رفتیم 

 تو

ی که پوشیده بودم خیلی دوسش داشتم مریم اینو میدونست لباس مجلسی

 وبدون اینکه به من بگه رفته بود خریده بودش برام.

مریم ازاول وسط بود مگه میشد جمعش کرد منم بزوربردوسط آرادهم 

کنارمامان بودداشتم میرقصیدم که حس کردم یکی داره نگام میکنه  

ادامه دادم بعداون اتفاقایی که برگشتم ببینم کیه اما کسی نبود. به رقصم 

برام افتاداین اولین شبی بودکه من شادبودم موقع شام خوردن هم بازحس 

کردم کسی نگام میکنه ولی هیچ کس نبودتوهم زده بودم اینقداین چندوقت 

 حالم بدبوده که دیوونه شده بودم

میگن   دوست داشتم به یکی بگم اما بعدباخودم گفتم ولش کن اگه بگم االن 

 این دیوونه اس
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خیلی شب خوبی بود  وبهم بعدمدتها خوش گذشته بود باهمه خداحافظی 

 کردیم.

سهیل میخاست ماروبرسونه خونه اومدم سواربشم  که چشمم به 

 اونورخیابان خورد   داشت سوارماشین میشد

 آریا بود پس زنش کو خیلی دوست داشتم ببینمش

کنم چون یه لحظه نگاهمون  به  انگاراونم حس کرده بوددارم نگاش می

هم گره خورد ولی من به خودم اومدم وسریع سوارماشین شدم. ودیگه  

بهش نگاه نکردم من نباید به مردزن دار نگاه میکردم تازه خودمم درسته 

 شوهرم مرده اما هنوزم متاهلم و بهش فکرمیکنم. 

احافظی سهیل راه افتادومنورسوند جلودرخونه ازماشین پیاده شدم وبعدخد

بامریم اینا با دستم بزور کلیدو ازکیفم درآوردم آروم دروبازکردم مواظب 

 بودم آراد توبغلم ازخواب بیدارنشه رفتم تو دروباپام آروم بستم. 

آرادو بردم تواتاقش روتختش گذاشتم پتوروکشیدم روش خودمم بعداینکه 

دا باید لباسامو عوض کردم درازکشیدم روتخت باید زود میخابیدم چون فر

 میرفتم سرکار

خیلی برام سخت بودبهش فکرنکنم آخه همش فکرم میرفت سمت اینکه  

زنش چه شکلیه خوشگله عاشق چیش شده که منو ول کردورفت 

 وهزارچیزه دیگه که بافکربهشون خوابم  برد

ازصبح که اومدم سرکار همش سرم به کارگرم بود انقدکه سرم شلوغ بود  

 و بخارونموکارداشتم نمیتونستم سرم
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 داشتم پرونده ها رو مرتب میکردم که صدای زنگ پیام گوشیم اومد

گوشیمو ازجیبم درآوردم قفلشو باز کردم یه پیام ازشماره ناشناس اومده 

 بود بازش کردم  وبا تعجب زیرلب پیامو خوندم

نوشته بود:سالم خوبی امروز میخام ببینمت میتونی بعد کارت بیای 

 لهرستورانی که همین بغ

با تعجب دوبارپیامو خوندم این کی بود که میدونست من االن سرکارم 

 بیخیال شدم وباخودم گفتم هرکی بوده حتما اشتباه پیامو فرستاده برای من

 دوباره مشغول کارم شدم که این دفعه صدای زنگ گوشیم اومد

باز هم همون شماره دکمه تماسو زدم گوشیو دم گوشم گذاشتم اما هیچ 

دم فقط صدای اون طرفم که برام آشنا اومد وشنیدم که حرفی نز

گفت:میدونم شناختیم میخام ببینمت خواهش میکنم بعدکارت بیامیخام 

 باهات حرف بزنم

بدون اینکه جوابشو بدم وبزارم بیشترمخمو بخوره گوشیو قطع کردم  

وگوشیمو بیصداکردم وگذاشتم توکیفم نمیخاستم صداش باعث بشه اذیت 

 م عقب بیافتمبشم وازکار

امروز آراد یکم سرماخورده بود بخاطر همین مهدنبردمش  وگذاشته  

 بودمش پیش مامان

نزدیک ساعت هشت بود که وسیله هاموجمع کردم وازآقا پوریا 

خداحافظی کردم وبه سمت ماشینم رفتم وسوارشدم گوشیمو ازتوکیفم 

همشم   درآوردم وقفلشو بازکردم وبایه عالمه پیام و زنگ مواجه شدم
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ازهمون شماره آخرین پیامشو بازکردم که نوشته بود:خواهش میکنم بیا 

 بعدحرفام اگه قبول نکردی قول میدم دیگه مزاحمت نشم 

کنجکاو شده بودم به قول بچه ها فضولیم گل کرده بود میخاستم ببینم چی 

 میخاد بگه

 ر میام.به سمت رستوران راه افتادم قبلش به مامان پیام دادم که یکم دیرت

رفتم داخل رستوران باچشمام دنبالش گشتم وقتی دیدمش رفتم  سمتش  

وبدون اینکه بهش سالم کنم صندلی و کشیدم بیرون ونشستم وروبهش 

 گفتم:میشنوم فقط زودترمن عجله دارم 

 _اول بگو چی میخوری بگم بیارن

 +من برای خوردن نیومدم گفتم میشنوم

برام سخته که ازکجا شروع کنم وایسا  _روبهم کردوگفت:باشه میگم یکم 

 میگم

 ...منتظربودم حرفاشو بزنه تازود برم خونه آخه خیلی خسته بودم

داشتم کالفه میشدم حرف نمیزدکه سرموباالگرفتم دیدم به من زل زده 

روبهش کردم و گفتم:بهم گفتی بیام اینجا که به من زل بزنی اگه حرفی  

 نداری من برم مثل توبیکارنیستما

 ببخشیدحواسم نبود االن میگم_

 آریا:راستش اون روز یادته برات کارت و فرستادم من مقصرنبودم
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+باشه به من چه هرکی مقصربوده به من ربطی نداره مثل اینکه حرفات 

 مهم نیستن من بهتره برم

 آریا:صبرکن بزارحرفمو بزنم

 +میشنوم 

پدرم یه حرفی  آریا:قبل ازاینکه کارت و برات بفرستم خونه بودم مادرو

زدن که من خیلی  عصبی شدم وازخونه زدم بیرون مجبورم کردن با 

 دخترعموم ازدواج کنم 

...سرم پایین بود داشتم حرفاشو میشنیدم نمیخاستم چشمامو ببینه چون 

 حالم بدبود وچشمام همچی و لومیدادن

آریا:گفتن باهاش ازدواج کنم که بچه داربشم اونم پسر که نسل واین چرت 

 وپرتا ادامه پیداکنه

+میشه تمومش کنی فکرکردی خرم یعنی اگه باکسی دیگه ازدواج 

 میکردی نسل ادامه پیدانمیکرد

آریا: اونا دخترعمومو دوست داشتن اونو عروسشون میدیدن میخاستن 

 اون براشون نوه بیاره

گفته بودن اگه اینکارو نکنم کاری میکنن که من پشیمون بشم اول ازارث 

میکنن وهرچی داشتم ازم میگرفتن درسته برای خودم بودن اما محرومم 

میدونستم پدرم کاریو بخادبکنه رومطئمنن انجام میده هرجورشده وقتی  

 گفتن تورواذییت میکنن من ترسیدم نمیخاستم بالیی سرت بیاد
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نمیدوستم چجوربهت بگم نمیخاستم اذییت شی گفتم بهتره کارتو برات 

 م کنی خیلی اذیت شدم میدونم باورنمیکنیبفرستم تا بتونی فراموش

 +معلومه باورنمیکنم اگه تموم شدمن برم

 آریا:نه تموم نشد

 ..سرم دردگرفته بود داشتم اذییت میشدم پوف

آریا: اما تااالن  که اینارودارم بهت میگم یروزخوش نداشتم همش  

توفکرتوبودم وقتی مجبورشدم باهاش ازدواج کنم روزای اول بهش گفتم   

ازمن نخاد که ادعای عاشقا روبراش دربیارم بهش گفتم نمیخامش واگه 

 اینجام به اجباره

هرکاری میکردتاعاشقش بشم اما من هرروز به توفکرمیکردم همجا 

 تورومیدیدم

تااینکه فهمیدم بچه دارنمیشه وداشت ازمن پنهون میکرد ازاونورهم 

نمیکردم دیگه خسته شده بود چون من باهاش خوب نبودم وقبولش 

چندوقتی بودحالش خیلی بدبود دکترنمی رفت تااینکه انقدحالش بدشد که  

من بردمش دکتر فهمیدم که سراین که بچه دارنمیشه افسرده شده  بعداین 

موضوع گفت طالق بگیریم  میگفت تومیتونی بری باکسی ازدواج کنی که 

 دوسش داشته باشی وبرات بچه  بیاره بیا ازهم جدابشیم و ازاین

حرفادیگه میخام بگم بهت تینا من مقصرنبودم من عاشقت بودم وهستم 

 من مجبورشدم

 +هه باشه خداحافظ
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 _تینا من دوستت دارم تاآخرعمرم منتظرت میمونم

+من سمت آدمی که یک بار رفته برنمیگردم دوباره اشتباه نمیکنم 

توبخاطر ارث وهزارچی منو ول کردی چطورممکنه که بعدها  منوول 

 نکنی هه من دیگه اون آدم قبل نیستم خدانگهدار

ازرستوران زدم بیرون وسوارماشین شدم وراه افتادم پامو گذاشتم روگاز 

اشک ازچشمام سرازیر شده بود با دستام محکم میزدم روفرمون 

 وبلنددادمیزدم ومیگفتم:لعنتی چطورتونستی اینکارو باهام بکنی. 

 چشمام تارشده بود

 خونه مامان بهش پیام دادم تا آرادو بیارهرسیدم جلودر 

بعدچنددقیقه مامان باآرادکه بغلش بود  اومد آرادوگذاشت روصندلی خواب 

 بود بچم

 مامان روبهم گفت:تینا جان مادر میومدی باالاین بچه هم راحت میخابید

 +دستت دردنکنه مامان جان من دیگه برم خداحافظ

 مامان:خداحافظ دخترم

ت خونه وقتی رسیدم آرادو بردم تواتاقش روتخت گذاشتمش راه افتادم سم

روش پتوکشیدم وازاتاق اومدم بیرون ونشستم رومبل توفکرحرفای آریا  

بودم که صدای پیام گوشیم اومد بازش کردم خودش بود نوشته بود:تینا 

یه فرصت دیگه بهم بده باورکن من دوستت دارم من توروول نمیکنم 

 منتظرت میمونم
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 خاموش کردم وهمونجا رومبل درازکشیدمگوشیمو 

 این چندوقت همش کارمیکردم دیگه خسته شده بودم

 ازوقتی که آریا رودیده بودم همش به 

حرفاش فکرمیکردم اونم  منو ول نمیکرد که ازسرکارکه میخاستم برم 

 خونه جلوراهم سبزمیشد همش تعقیبم میکرد واقعا خسته شده بودم 

ن بزارهرکاری میخاد بکنه باالخره  خودش هی باخودم میگفتم ولش ک

خسته  میشه اما ول کن نبودکه همش بهم پیام میداد وزنگ میزد باید 

 خطمو عوض کنم

اگه من خطمو عوض میکردم بایدخونه ومحل کارمم عوض میکردم چون 

 اینارم بلدبوددیگه 

قضیه آریا رو به بچه ها گفته بودم اوناهم همش زیرگوشم میگفتن قبول  

 ن واین حرفانک

داشتم میزو مرتب میکردم که گوشیم زنگ خورد آریا بود انقد عصبی  

 بودم گوشیمو برداشتم وتماسو زدم

وباصدای بلند گفتم:اگه یک باردیگه بهم زنگ بزنی یا پیام بدی و  

جلوراهم سبزبشی به جرم مزاحمت ازت شکایت میکنم دیگه خستم کردی  

 اه

دم انقد صدام بلندبود که آقا پوریا بعدتموم شدن حرفم گوشیو  قطع کر

 ازاتاقش اومد بیرون وروبهم کردوگفت:چیشده تینا خانوم 
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 + هیچی یکی مزاحمم شده بودمنم عصبی شدم ببخشیدصدام بلندشد 

_نه عیب نداره به من میگفتین  مزاحم دارین اونوقت من میدونستم که 

 چیکارش کنم

 +فعال که حل شد دستتون دردنکنه

که رفت تواتاقش منم سرمو گذاشتم رومیز ونفس عمیق کشیدم  آقا پوریا

 آخ ابروم رفت االن باخودش میگه این دختره دیوونس

مثل همیشه ساعت هشت که کارم تموم شداومدم بیرون داشتم میرفتم 

سمت ماشینم که توی یه کوچه پارکش کرده بودم دیدم آریا بازم داره 

 پشتم میاد خیلی عصبی شدم 

فتم دستمو باالآوردم وچنان کوبیدم توصورتش که دست  به سمتش  ر

 خودم دردگرفت

 شکه شده بود دستشو گذاشته بود  روصورتش

روبهش کردم وگفتم: خستم کردی خجالت نمیکشی مزاحم میشی االن  

 زنگ میزنم به پلیس تا یادبگیری مزاحم مردم نشی 

وگوشیمو که  آریا اومد جلوم  110گوشیمو  ازتوکیفم برداشتم زنگ زدم

 ازدستم کشید وقطع کرد.

 دادوزدم گفتم:چیکارمیکنی به چه حقی گوشیمو ازدستم کشیدی 

 _آروم باش تینا چته

 +چمه کم زندگیمو خراب کردی کم داغونم کردی بازاومدی  که چی ها 



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

724 

 ...آریا هی میومد جلو ومن میرفتم عقب تاجایی که خوردم به دیوار

 گفتم:یکم دیگه جلوبیای جیغ میکشمابازم داشت میومد جلو که بهش 

 _باشه دیگه نمیام آروم باش 

+مگ میزاری  آروم باشم توبخاطر یه چیز مسخره منو ول کردی رفتی  

فکرکردی خرم ها منو رونه ی بیمارستان کردی اینم االن که دارم 

زندگیمو میکنم همچیو فراموش کردم بازاومدی زندگیمو خراب کنی و  

 بری  

کنم ایندفعه میخام کنارت باشم من دوستت دارم همیشه  _نمیخام خراب

 داشتم ازت میخام بهم فرصت بدی همین

+هه همین  چقد راحت حرف میزنی  اگه همین کارو من  باهات میکردم 

 توراحت قبول میکردی نه نمیکردی  

آریا انقد نزدیکم شده بود که اگه یکی ازاینجا ردمیشد مارومیدید 

 اری میکنیم فکرمیکرد ما داریم ک

 بروکنارمیخام برم

آریا:باشه فقط به حرفام فکرکن یباردیگه فرصت بده بهم من دیگه ولت   

 نمیکنم مجبورشدم یباراینکاروکردم واالن پشیمونم

 +بروکنارگفتم

تارفت کناردویدم سمت ماشین دروبازکردم استارت زدم وراه افتادم یکم 

م زیرگریه واقعا مونده که دورشدم وایسادم وسرموروفرمون گذاشتم وزد
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بودم چیکارکنم نمیتونستم خودمو گول بزنم و الکی بگم که فراموشش  

کردم  من هنوزم دوسش داشتم وقتی حرف میزد قلبم تندتندمیزد اما 

نمیتونستم قبولش کنم هم اینکه ازکجا معلوم دوباره ولم نکنه وهم 

 بخاطرآرادنمیتونستم

لی تاریک شده بودگوشیمو که حوصله نداشتم برم خونه مامان هواخی

نگاه کردم مامان چندبارزنگ زده بود حتما تااالن نگران شدن پیامی که  

 داده بودروبازش کردم:تینا آرادخوابیده امشب بیا اینجا

جوابشو دادم وگفتم: مامانی مواظب آرادباش من امشب نمیام اونجا 

 فرداشب میام دنبالش

 نیازداشتم تا باهاش حرف بزنم...من االن به یکی  

رفتم توپیاما شروع کردم به نوشتن پیام برای فاطمه:سالم خل وچل اصال 

 حالم خوب نیست اگه میتونین بامریم بیاین خونمون باهم حرف بزنیم.

میدونستم میان چون هروقت حالم بدبودکافی بودبهشون بگم یا اگه  

وندن  حتی اگه شب  خودشون میفهمیدن حالم بده سریع خودشونو میرس

باشه براشون فرقی نمیکرد میشناختمشون  رفتم خونه  یکم بهم ریخته 

 بودسریع همجا رومرتب کردم

نشستم رومبل وبه فکر فرورفتم که زنگ دربه صدا دراومد دکمه آیفونو 

زدم خداروشکر درستش کرده بودم وگرنه تواین هوای سردکی حال  

 داشت بره دروباز کنه

 بیان تومنتظربودم که 
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بچه ها اومدن داخل همدیگرو بغل کردیم  ونشستیم مثل همیشه 

فضولیشون گل کرده بود ازقیافشون مشخص بود که طاقت نداشتن و 

 منتظربودن تا حرف بزنم بگم چراحالم بده ازبس فضولن خواهرای من

 که فاطی گفت:عه چراحرف نمیزنی بگوچرا حالت  بده

 م چیکارکنم+بچه ها آریا ولم نمیکنه نمیدون

مریم:مگه دست خودشه که ولت نمیکنه ازش شکایت کن وقتی  

 اینکاروکنی پشیمون میشه ازمزاحم شدن

فاطمه:مریم راست میگه اون یبار داغونت کرده االنم اومده عذابت بده 

 وبعدش بره

 +نمیدونم

مریم:این همه حرف زدیم که توبگی نمیدونم پس توخودت دوست داری  

 که مزاحمت میشه

 ه خسته شدم +ن

 فاطمه:پس اونکاریو که میگیم بکن 

 ..زیرلب باخودم گفتم:آخه دلم نمیاد

 فکرکردم نمیشنون اما شنیده بودن

 فاطمه:یعنی چی دلت نمیاد نکنه تو..
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جوابی ندادم که مریم باعصبانیت گفت:یعنی هنوزم تو دوستش داری وای  

دوستش داری  خدا توچقدرساده ای خواهرمن این همه اذییت کرد بازم 

 توکه میخایش وجواب مثبت میخای بهش بدی پس چرا زنگ زدی به ما 

 فاطمه:مریم آروم تر تینا میفهمی داری چیکارمیکنی 

..روبه جفتشون گفتم: بچه ها من نگفتم میخام جواب مثبت بدم فقط میگم  

فراموشش نکردم یعنی فکرمیکردم که کردم چون بارضا بودم اون 

ه من به آریا فکرنکنم موفق ام بود اما وقتی   باکاراش سعی میکرد ک

دیدمش قلبم تندزد همش بهش فکرمیکردم و وقتی تنها میشدم میزدم 

زیرگریه اما  نمیدونم چیکارکنم ازاونورمیترسم بهش بگم آره بعدبه قول  

شماها بخاددوباره داغونم کنه بهش نه گفتم اما اون قبول نکردوازم 

 گیجمفرصت خواست االن موندم بخدا

مریم:ببین من حرفمو زدم دیگه هیچی نمیگم چون نمیخام بعدا پشیمون 

 بشی وبگی شماها گفتین پس دیگه دخالت نمیکنم

..بهشون حق میدادم میترسیدن بحث وعوض کردم تاصبح بیداربودیم 

 وحرف میزدیم خدایی هروقت میان کنارم حالم خوب میشه

 صبح بود بچه ها رفتن خونه منم رفتم سرکار  

نشسته بودم پشت میز که گوشیم زنگ خورد مامان بود تماسو زدم 

 وگفتم:سالم  جانم

مامان:سالم دخترم آراد ازوقتی بیدارشده داره بهونه میگیره منم گفتم 

 بهت زنگ بزنم تاباهاش حرف بزن
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 +باشه مامان جان گوشیو بده بهش

 ...یکم بعدصدای قشنگشو شنیدم که گفت:سالم مامان

 نگم +سالم پسرقش

 آراد:کی میای مامان

+شب میام پیشت ازمامانی میپرسم اگه پسرخوبی بودی و اذییتش نکرده 

 باشی برات ازاون خوراکیایی که دوست داری میخرم

 آراد:آخ جون قول اذییت نمیکنم زودبیا 

 ..با ذوق کردنش خنده اومدرولبم قربونش برم

 خداحافظی کردمبعدش پشت تلفن یه بوس کرد که انرژی گرفتم ازمامان 

یکم حسابا ریخته بودبهم آقا پوریا ازم خواسته بود کمک کنم داشتم  

حساب کتاب میکردم اصال حواسم به ساعت نبود وقتی کارم تموم شد یه 

خمیازه کشیدم به ساعت گوشیم نگاه کردم ساعت شش بود انقد حواسم 

 به کاربود یادم رفته بود چیزی بخورم 

 شکمم غارغورمیکرد

دم به رستورانی که همین نزدیکاس  ساندویچ هادداگ سفارش  زنگ ز

 دادم 

سختم بود تا هشت صبرکنم بعدش برم خونه غذا درست کنم واقعا حالشو 

 نداشتم
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رفتم توفکر ویاد تصمیمی که گرفتم افتادم  خداکنه  درست تصمییم گرفته 

 باشم

زدم   گوشیمو  ازکیفم درآوردم قفلشو بازکردم رفتم توپیام ورو اسمش

 نمیدونم دارم کاردرستی میکنم یا نه

بهش پیام دادم وگفتم:ساعت هشت ونیم کافی شاپ نزدیک سرکارم فک  

 کنم میشناسی میبینمت

 یکم بعدارسالو زدم 

انگار روگوشیش خوابیده بود سریع جواب دادوگفت:آره میشناسم ای به  

 چشم وای خوشحالم کردی میبینمت

جمع کردم ورفتم بیرون به سمت  ساعت هشت شده بود وسیله هامو 

ماشینم رفتم..اولش خواستم پیاده برم آخه راهی نبود ولی بعدش پشیمون  

 شدم سوارماشین شدم  وراه افتادم به سمت کافی شاپ  

خیلی زودرسیدم و پیاده شدم و رفتم توکافی  شاپ اسمش پاییز بود جای 

 اینجا اومده بودمخیلی قشنگی بود ومن خیلی دوسش داشتم قبال خیلی 

چشم چرخوندم تاببینم کجا خالیه  که برم اونجا بشینم تابیاد که دیدم یکی  

 بهم دست تکون داد  خودش بود

با تعجب ساعتمو نگاه کردم هنوز مونده بود به هشت ونیم چقدرزوداومده 

 بود به سمتش رفتم وباگفتن سالم نشستم روصندلی 

 یهو باخودم فکرکردم اگه اشتباه کرده باشم چی  
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 یه ازلحظه ازاومدنم پشیمون شدم میترسیدم کارم اشتباه باشه

ولی دیگه اومده بودم نمیتونستم که یهو بزارم برم اگه اینکارو میکردم   

 اون باخودش فکرمیکرد من دیوونم

 باصداش ازفکراومدم بیرون

 _چی میخوری 

 باهات حرف بزنم +برای خوردن نیومدم اومدم

 _اینجورنمیشه که بگو یه چی بخوریم بعد حرف میزنیم دیگه

 +باشه پس یه کیک براونی 

 .مرده اومد سمتمون وگفت:چی میل دارین 

 _دوتا موهیتو با دوتا کیک براونی

 .چشم االن میارم خدمتتون

بعد رفتن مرده گفتم:ببین من اومدم راجب اون حرفایی که زدی حرف  

 بزنم

چه عجله ای داری بزارسفارشامونو بیارن  آخه هوا خیلی گرم    _عزیزم

 شده یکم بخور خنک شی بعدحرف میزنیم دیگه

...آخ چه پروعه به من میگه عزیزم شیطونه میگه یه چی بهش بگما  

نگاه تروخدا خودش گشنشه و تشنشه   نمیتونه  طاقت بیاره اونوقت به 

دیگه هیچی نگفتم   من میگه وایسا بیارن بخورنگو خودش میخاد

 وصبرکردم
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وقتی که آوردن سرشو انداخت پایین ومشغول خوردن شد اما من یه قلپ   

 ازموهیتوموخوردم وشروع کردم به حرف زدن

 +ببین  اومدم اینجا که بگم چرا دست ازسرم برنمیداری

 _چون دوستت دارم

 +اگه دوستم داشتی ولم نمیکردی که عذاب بکشم و داغون بشم

من ازخدام بود باهات ازدواج کنم ولی نذاشتن خرابش کردن  _مجبورشدم

اومدم جبران کنم من همون موقع ها هم همش به تو فکرمیکردم همیشه 

 کنارت بودم تومنو نمیدیدی اونوقت توفکرمیکنی اصال نبودم

+چه فایده من تعقیب و اینارو میخام چیکار اون چجوربودنیه آخه من 

یو خراب کردی آریا ببین چیکارکردی که  تورودوست داشتم ولی تو همچ

 حتی فاطی و مریم هم میگن قبولت نکنم انقد که تو اذییتم کردی 

 _قول میدم دیگه نکنم

+توهمون موقع هاهم  قول دادی تنهام نمیذاری ولی گذاشتی مردا  

 همشون بدقولن

_ایندفعه فرق داره هرکاری بگی میکنم فقط قبول کن من میخامت تینا 

 م بفهمدوستت دار

 +هرکاری

 _آره 
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+با آرتا صبحت کن چون اون محاله راضی بشه وقتی همچیو فهمید انقد 

 عصبانی شده بود که  خیلی ازش ترسیدم

پس بهتره خودت بهش بگی واینکه بهم ثابت کنی که همچی راسته ومثل 

 قبل الکی نیست

 آریاباخنده گفت:باشه چشم من هرکاری میکنم تا به توبرسم

 بعدخوردن کیک  بلندشدیم ازکافی شاپ اومدیم بیرون 

 خداحافظی کردم ازش ورفتم سمت ماشین

 داشتم دروبازمیکردم که صدام کرد. 

 _تینا

 +بله

 _دوستت دارم

 با شنیدن حرفش بهش چشم غره رفتم وجوری که بشنوه گفتم:پرو 

 تودلم خیلی خوشحال شده بودم ازحرفش اما خیلی میترسیدم 

 شدم و راه افتادم سمت خونه مامان تا آرادو بیارم خونهسوارماشین 

توراه همش به این فکرمیکردم آیا کارم درست بوده یا نه همش دعا 

 میکردم  وازخدامیخاستم که مثل قبل نشه ومن پشیمون نشم ازکارم

 انقد فکرکرده بودم که سرم دردگرفته بود
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برای آراد بچم  ازسوپرمارکت نزدیک خونه مامان اینا خوراکی خریدم 

 خیلی دوست داشت من زیاد بهش نمیدادم آخه ضرر داره

مثل همیشه جلودرمنتظربودم تا مامان آرادو بیاره قبلش بهش گفته  بودم 

 که پایینم تا بیاد

مامان ودیدم که داره میاد سمت ماشین اخم کرده بود روبهم گفت:سالم  

 مادر خیلی کارت زشته ها

ربهم بزنی من بخاطر تو اومدم اینجا که همش االن چندوقته نیومدی یه س

 ببینمت اونوقت تواصال نمیگی مادری داری 

+این حرفو نزن  مامان من گرفتارم ازصبح تا شب سرکارم تابرم خونه 

کارارو بکنم و  غذادرست کنم،  بعدش هم بخابم دوباره باید صبح  پاشم  

 وقت نمیکنم چشم میام حتما آراد که اذییتون نکرد

 _باشه مادر  نه عزیزم اذییت نکرد بچم مواظب باشا بروبسالمت

 +چشم خداحافظ

به سمت خونه راه افتادم که صدای آراد اومد بیدارشده بودروبهم 

 گفت:سالم مامانی برام خوراکی خریدی 

 خندم گرفت زیرلب باخودم گفتم:عجب بچه ای چه یادش مونده 

یدم گفت بچه خوبی بودی  روبهش کردم وگفتم:بله خریدم ازمامانی پرس

 آفرین پسرم

 آراد:آخ جون
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 ..بچم میخاست مطمئن بشه تابعد راحت بخابه

 رسیدیم رفتیم تو آرادروگذاشتم روتختش ورفتم رومبل نشستم 

 و توگروه به بچه هام پیام دادم که... 

+سالم رفتم دیدمش یه جورایی بهش جواب مثبت دادم فقط بهش گفتم اول 

 بزنهبا آرتا حرف 

 خواهرای فضول من سریع آنالین شدن

 منم منتظر جوابشون بودم آخه اون باال زده بود که درحال تایپن

اون روزگذشت بچه ها بعدپیامم جوابمو دادن  وتبریک گفتن ولی پیام 

 دادنشون مشخص بود که راضی نیستن

  آقا پوریا گفته بود کسایی که قراره امروز بیان اینجا رو زنگ بزنم کنسل

 کنم 

 منم تلفن دستم بود یکی یکی بهشون زنگ میزدم

 با صدای زنگ پیام گوشیمو بازکردم آریا بودنوشته بود:

 +سالم عزیزم

 ...قبل اینکه ادامشو بخونم باعزیزم گفتنش اعصابم خوردشدچقدپوربودا

دوباره پیامو ازاول خوندم:سالم عزیزم من دارم میرم پیش آرتا میخام 

ه زودتر بهم برسیم تومال منی  دیگه نمیخام درستش کنم  که هرچ

 ازدستت بدم اومدم بهت بگم وبرم فعالخانومی
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 بعدخوندن پیام استرس گرفتم میترسیدم دعواشون بشه

سریع بلندشدم رفتم سمت اتاق آقا پوریا درزدم وباشنیدن صداش که  

 گفت:بفرمایین تو

 رفتم داخل

فتاده اگه میشه من یکم  روبهشون گفتم:ببخشید آقا پوریا یه اتفاقی ا

 زودتربرم

 _چیشده اگه کاری ازدستم برمیادبگین

 +ممنون فقط اگه بزارین زودتربرم ممنون میشم

 _کاری نداریم دیگه میتونین برین

 +ممنون خداحافظ

ازاونجا اومدم بیرون  سریع رفتم سمت ماشین وراه افتادم همش دعا 

 میکردم که زودبرسم وچیزی نشه 

 یزی که دیدم ترمزکردم و دویدم سمتشونوقتی رسیدم باچ

آرتا داشت آریا رومیزدومردم هم دورشون جمع شده بودن 

 وهرکارمیکردن که جداش کنن اما آرتا بیخیال نمیشد که

 با دستم لباس آرتاروگرفتم وکشیدم دادزدموگفتم:ولش کن  آرتاکشتیش 

میتونست  آرتا گوش نمیدادکه آریا مثل جنازه افتاده بودروزمین واونم تا

 میزدش
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آرتا که اززدن خسته شد بلندشد داشت میرفت که آریا با بی جونی  

 گفت:من بیخیال تینا نمیشم داداش

آرتا با شنیدن حرفش بازم اومد بره سمتش که جلوشو گرفتم وفرستادمش 

توخونه خودمم رفتم سمت آریا کنارش روزمین نشستم وگفتم:خوبی االن 

 میریم دکتر نگران نباش

 که میبینمت خوبم  به دکترنیازی نیست_من 

 +آخه اینجوری که نمیشه توحالت خوب نیست

 _خوبم برو عزیزم

 +باشه پس رفتم

 رفتم تودروپشتم بستم دلم پیش آریا بودآخه حالش خوب نبود 

 رفتم توخونه ودنبال آرتاگشتم که.. 

که پیداش کردم دیدم رومبل نشسته ودستشو گذاشته روی سرش  رفتم  

 سمتش وگفتم:معلوم هست چته داشتی میکشتیش 

 آرتا:بدرک

+آها فقط همین خجالتم خوب چیزیه فقط بلدی آبروببری اگه چیزیش 

 میشد باید چه غلطی میکردیم ها 

آرتا:هرکار کردم خوب کردم دستم دردنکنه یبار دیگه پاشو بزاره اینجا 

 مطئمنن نمیزارم سالم بمونه جنازشو میفرستم برای خانواداش

 +توغلط میکنی
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آرتا با چشمای درشت شده برگشت سمتم وگفت:توبخاطر اون  عوضی به 

 من فش میدی یادت رفته کاراشو

 +نه یادم نرفته ولی قرارنیست توبی ادبی کنی 

 آرتا:چرا یادت رفته فقط منو مسخره کردی

 +ببین آرتا من دوسش دارم 

 آرتا:چی گفتی 

 باتوحرف بزنه+من دوسش دارم من بهش گفتم بیاد 

آرتا:توبیخود کردی  سرخودهرکاری دلت میخاد میکنی همون آدمای دزد  

بهت یادندادن اینکارارونباید بکنی اگه پدرومادر باالسرت بود 

 اینکارارونمیکردی

...حرفایی که قبلش بهم زده بود دربرابر اینایی که االن گفته بود هیچ بود 

 یعنی داغونم کرد

نگاه کردم بغض کرده بودم تاحاال کسی  رفتم نزدیکش توچشماش 

 اینجورباهام بدحرف نزده بود 

 دستامو باالآوردم و محکم کوبیدم توصورتش

با دادوگریه گفتم:همون خانواده ای که داری بهشون توهین میکنی اگه  

نبودن من اینجا نبودم همونایی که داری درموردشون زرمیزنی هنوزم 

شماها چیکارکردین کجا بودین اجازه خانواده منن همه کاربرام کردن  
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بهت نمیدم بهشون توهین کنی منم میتونم ازاین حرفا  بهت بزنم اما 

 بیشعورنیستم وبی احترامی نمیکنم

...بدون اینکه بزارم حرفی بزنه ازخونه زدم بیرون ازقیافش مشخص بود  

که ازحرفش پشیمون شده  اما چه فایده آدم  قبل اینکه میخاد حرف بزنه 

اید فکرکنه ببینه چی میخاد بگه نه اینکه هرچی دلش خاست به زبونش ب

 بیاره بعدم پشیمون بشه

انقد اعصابم خوردبود اصال حواسم  نبودکه آراد توخونه نبوده پس 

 کجابود بچم

 گوشیمو برداشتم وشماره مامانو گرفتم بعد دوبوق صدای مامانو شنیدم

 _سالم جانم دخترم

 ه  نبودین آرادکجاست+سالم مامان اومدم خون

 _عه چه زودکارت تموم شدمادرآرادو آوردم پارک نگران نباش

+باشه مامان پس من میرم خونه زنگ بزنین میام دنبالش  ببخشید  

 آراداذییتتون کردا

 _نه مادر بروخدابه همرات

سوارماشین شدم وروندم تاخونه به این فکرکردم  که آدم توچه موقع 

 هایی میشناسه طرفشو

چندروزی از دعوای آرتا با آریا گذشته بود که مامان آریا زنگ زده  

 بودخونمون برای خواستگاری امروز قراربودبیان خیلی استرس داشتم 
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همش جلوی آیینه به خودم نگاه میکردم صدتا لباس عوض کردم 

میخاستم خوب باشم تامامان آریا ازم خوشش بیاد  آرتا ازوقتی فهمیده 

 ه بیاد عصبانی شدوازخونه زدبیرونبود که آریا قرار

 هرچی بهش زنگ میزدم جواب نمیداد.

من نمیخاستم بهش زنگ بزنم چون اون روز  بخاطر حرفاش  خیلی  

ناراحت شدم وتااالن اصال باهاش حرف نزدم االنم بخاطر مامان زنگ زدم 

 چون همش میگفت:برادر بزرگترته نباشه خوب نیست وازاین حرفا

وابموندادبهش پیام دادم وگفتم:من نمیخاستم بهت زنگ  منم دیدم آرتا ج

 بزنم مامان نگرانت بود وگفت بهت بگم که بیای همین.

ازوقتی آریا میخاست بیاد همه باهام قهربودن فاطی،مریم ،آرتا،اینجور 

موقع ها آدم دوست داره دوستاش که مثل خواهرمیمونن کنارش باشن   

 هی

زنگ میزنه بعدش به مامانم)همون که مامان همون موقع که مامان آریا 

 بزرگ کرده( زنگ میزنه وبهشون میگه که بیان حاال نمیدونم اومدن یا نه 

 من  خونه خودم بودم و قرارشدهروقت حاظرشدم برم خونه ی مامان

 خیلی استرس داشتم همش میترسیدم اشتباه کرده باشم

 تم چیکارکنمهی میشستم روتخت وهی بلندمیشدم کالفه شده بودم نمیدوس

یه شومیزخوشگل پوشیدم خودم دوسش داشتم ولی میترسیدم اونا دوست 

 نداشته باشن
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وقتی کارم تموم شد یه مانتو روشومیزم پوشیدم ولباسای آرادو تنش  

 کردم و ازخونه زدیم بیرون 

سوارماشین شدیم وراه افتادم زودرسیدیم جلوی خونشون ماشینوپارک 

دربازشد تا پامو گذاشتم تو همه شروع  کردم زنگ دروفشار دادم  که

 کردن دست زدن وکل کشیدن

یه لحظه فکرکردم اشتباه  اومدم مگه عروسیه هنوز چیزی معلوم نبودکه 

 اینا چه شلوغش کردن

 خالصه همه اومده بودن باهمشون روبوسی کردم  

مانتومو که درآوردم همه  گفتن لباست چه قشنگه ومن باالخره بعداین 

ی واسترسی  که دارم  یکم خوشحال شدم  رفتم تواتاق نشستم  همه نگران

 روتخت ازاسترس دستو پام میلرزید

آتوسا اومد نشست کنارم وگفت:توچرا میلرزی چرا استرس داری چیزی  

 نیست که

 +خیلی نگرانم آتوسا 

 آتوسا:نگران نباش  من میدونم به هم میرسین استرس نداره که

یوان آب ریخت وداد دستم  گلوم خشک  آتوسا ازکنارتختش ازپارچ یه ل

 شده بود آب ویه نفس سرکشیدم  

من به آتوسا قبال  قضیه روگفته بودم خوشحال شده بودکه داریم دوباره 

 به هم میرسیم خداکنه همونجورکه آتوسا میگه بشه
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خالصه روتخت نشسته بودم وبا آتوسا حرف میزدیم منتظر بودم که صدام 

 کنن تا برم پایین

م گل کرده بود دروبه آرومی بازکردم و چسبیدم به دیواراتاقم فضولی

 سرمو خم کردم تاببینمشون که صدای مامان آریااومد.

 مامان آریا:دخترتون نمیان

 ...ازطرز حرف زدنش بدم اومد خیلی بدگفت همه یه جوری نگاش کردن  

 باشنیدن صدای مامان که گفت:تینا جان مادر عزیزم بیا

 صداکرد دویدم سمت آتوسا تا اسمو 

 + وای ببین من خوبم

 آتوسا خندید وگفت:آره خوبی یه نفس عمیق بکش وبرو

رفتم سمت آیینه هی روسری مو درست میکردم وخودمو نگاه میکردم  

 میخاستم مطئمن شم که خوبم

 که آتوسا عصبی شد وهولم داد سمت دروگفت:برودیگ

 سالم کردم ونشستم آروم ازپله ها رفتم پایین وبه آرومی 

مامان آریا همش چپ چپ نگام میکرد  اما باباش وخواهرش مهربون 

بودن با لبخندنگام میکردن تعجب کرده بودم آخه من فکرمیکردم باباشم 

 بدش میاد ازمن بخاطر ازدواج آریا

اعصابم داشت خورد میشدآخه منو صداکرده بودن ولی همش داشتن 

 خودشون حرف میزدن
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 ن جزدرمورد خواستگاریازهمچی میگفت

 انقد زل زده بودم به زمین چشمام دردگرفته بود

که باالخره حرفاشون تموم شدوراحت شدم که بابای آریا گفت:اگه میشه 

 این دوتاجوون برن حرفاشونو بزنن

بابا که اجازه دادبلندشدم و به سمت اتاق رفتم و دروبازکردم ونشستم رو  

 تخت

 اون پروهم کنارم نشست 

عته نشستیم نه اون چیزی میگفت نه من خسته شده بودم بهش یه سا

 گفتم:نمیخای چیزی بگی 

آریا:چی بگم فقط میتونم بگم خوشبختت میکنم وهیچ وقت تنهات نمیذارم 

 فقط مرگ... 

...ازحرفش بدم اومد نذاشتم دیگه ادامه بده روبهش گفتم:ازکجا بفهمم 

 باورکنمتویبار قول دادی تنهام نذاری اما گذاشتی چجور

 آریا:اگه بخای امضامیکنم وبهم فرصت بده بهت ثابت میکنم

+ببین حرفای من همون حرفای قبله اینکه بهم دروغ نگی وخیانت نکنی  

،هیچ وقت تنهام نذاری وهمیشه توهمچی باهام مشورت کنی همون 

چیزای قبل که خودت میدونی فقط یه چیزه دیگه که خیلی برام مهمه اینه 

پیشم باشه حتی شده امضا باید بکنی میدونی چقدردوسش که آرادباید 

 دارم کسیو نداره اگرم داشت بهشون نمیدادم.
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آریا:آره همرو حفظم باشه عزیزم من با آراد مشکلی ندارم اگه نمیخاستم 

 اولش بهت میگفتم

...یه نیشخند زدم. رفتم توفکر.آخه بگو تو اگه همچیو میدونی ودوستم 

دایا کمکم کن فقط دعا میکردم که کارم اشتباه داشتی چرا ولم کردی خ

 نباشه.

 خالصه حرف زدنمون تموم شد و بلندشدیم رفتیم پایین

 همه منتظربودن تاببینن جوابم چیه

 روبهشون گفتم:هرچی مادر و پدرم بگن

 همه دست زدن الی مامان آریا اه بدم اومد ازش

 شیطونه میگه یه چی بهش بگما 

آریا ازدواج کرده قبول نمیکردن  ولی بعد   ...اولش که وقتی فهمیدن

فهمیدن  که ماهمو میخایم و ازدواجش هم به خواسته ی خودش نبوده به 

 سختی قبول کردن

مامان آریا که هیچی انگار اصال نبود فقط نشسته بود رومبل و به سقف  

 زل زده بود

دم  هی به سقف نگاه میکردم ببینم چی دیده که انقد زل زده ولی هیچی ندی

 زنه خل بود

 خالصه قرارشد یه صیغه بکنیم تا بریم بیرون وبشناسیم همو.
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من ازشون خواسته بودم وقتی اینو گفتم همه تعجب کرده بودن چون 

فهمیده بودن ماهمو میخایم وفکرمیکردن ما باهم بیرون ایناهم رفتیم اما 

الصه  من خیلی وقته با آریا نبودم باید چندبار باهم  حرف بزنیم دیگه خ

 قبول کردن

یه  صیغه بینمون خونده شد و محرم شدیم وبعدش اجازه گرفتن آریا 

 نشون و دستم کرد 

 آخ با کاری که کرد سرخ شدم ازخجالت دستمو جلوی جمع بوسید

 خانواده آریا یکم نشستن وبعد رفتن

بعد رفتنشون همه نشسته بودن وداشتن درمورد آریا حرف میزدن و  

 تعریف میکردن خوشحال بودم که خوششون اومدهحسابی ازش 

اما مامان)واقعی( باعصبانیت گفت: وای دیدین قیافه زنرو خجالت 

نمیکشه انگار اومده عزا همش زل زده بود به سقف ازبس نگاه کرد  

 سقف ریخت

روبهم گفت :مادر بیشتر فکرکنا ببین تو  میتونی با این مادر فوالد زره 

 کناربیای

 زحرف زدن مامان  خندشون گرفته بود.. همه بخاطر طر

 مامان اینا خیلی اسرارکردن اونجا بمونم ولی باید برم خونه خیلی کاردارم

آراد خواب بود رفتم بیدارش کردم ولباساشو تنش کردم. روبه 

 مامان)بزرگ کرده(گفتم:مامان پاشین بیاین خونه من 
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 احت نیستیبعدیواش طوری که کسی نفهمه بهش گفتم:میدونم اینجا ر

 مامان:نه دخترم ما که نمیخایم اینجا بمونیم میریم خونه خودمون

 +دیروقته پاشین حاظرشین منم که تنهام.

 ازهمه خداحافظی کردیم وازدرزدیم بیرون

خالصه مامان، بابا  با تیام،ستاره وقربونش برم عمه که بغل ستاره بود 

 نشستن توماشین بابا

توماشین وراه افتادیم به سمت خونه باباایناهم پشت منو آرادهم نشستیم 

 سرم بودن

 ..خداکنه خونم تمیزباشه بهم ریخته نباشه یه وقت ابروم بره

 رسیدیم ورفتیم توخونه خداروشکر همچیز مرتب بود.

همه رفتن لباساشونو عوض کردن ونشستن رومبل منم آرادو گذاشتم 

 روتختش وزیرچایی و روشن کردم.

ته بودم وباهم دیگه حرف میزدیم چایی که دم کشید آوردم  پیششون نشس

 بهشون تعارف کردم ودورهم خوردیم وحسابی چسبید

مامان اینا خسته بودن رفتن خوابیدن منم رفتم توآشپزخونه مشغول 

 درست کردن غذا شدم. 

 داشتم کارمیکردم که حس کردم کسی پشتمه

نم به کارم ادامه دادم برگشتم دیدم  ستاره بود بدون اینکه بهش توجه ک

 ولی اون شروع کرد به حرف زدن. 
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ستاره:میدونم ازم ناراحتی هرکاری میکنم که مثل قبل بشی تینا یادته 

بچگیمونو یادته وقتی همو پیداکردیم تینا بخاطر اون روزا بیا دوباره باهم 

 باشیم.

 ...اعصابم داشت ازحرفاش خوردمیشد

من حرفی ندارم باهات کاردارم  همونجورکه پشتم بهش بود گفتم: برو

 مزاحم نشو

ستاره:تینا بخاطر مامان اینا بیا آشتی کنیم اونا ناراحتن همشون ازچشم  

من میبینن بیا دوباره خواهرم باش تینا خیلی سخته وقتی  همه باهات  

 بدباشن 

.....اما ستاره  بیخیال نمیشد که اون تامنو دیوونه نکنه دست برنمیداره 

 ش قاطی میکنم من نمیفهمه کهآخر با کارا

 +آها پس بخاطر خودت اومدی سمتم

ستاره:نه تینا دلم برای اون روزامون تنگ شده هم خسته شدم ازاینکه  

همه باهام بدن حتی تیام هم کم باهام حرف میزنه  تینا مگه همیشه  یه  

چیزی میشد نمیگفتی گذشته هاگذشته یایکی کاری  میکرد زودمی  

حاال که من هم زن داداشتم هم دوست قدیمیتم حاظرنیستی بخشیدیش 

 ببخشیم

 +نه اتفاقا چون دوستم بودی، آشنا بودی  برام سخته نمیتونم

ستاره:تینا بسه بخاطر یه چیزمسخره دعوا گرفتی وقهرکردی بامن همچی  

 وخراب کردی به خودت بیا 
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ینا هم ...هیچی نگفتم شاید ازنظرهمه مسخره وبچگانه بودامامامان ا

بدشون امده بود ازکارستاره اگه چیزی نبود اوناهم ناراحت نمیشدن  

 ستاره دید چیزی نمیگم رفت  

دوست داشتم آشتی کنم ولی نمیدونم چرا نمیتونم انگار یکی جلومو گرفته 

 بود

 اونشبم گذشت

ازوقتی که بیدارشدم داشتم صبحانه درست میکردم  همش گوشیم زنگ  

 بودمیخورد شماره ناشناس 

 منم جواب نمیدادم نمیدونم کی بود انقدرزنگ میزد.

 خالصه ازبس زنگ زد خسته شد 

داشتم سفره میذاشتم که  همه بلندشدن واومدن کمک. وقتی کارمون تموم 

 شد نشستیم دورهم خوردیم وچقدرم چسبید

من زنگ زده بودم ازآقا پوریامرخصی گرفته بودم بخاطرمامان اینا تا 

 پیششون باشم 

یم ساعتی بودکه گوشیم زنگ نمیخورد فکرکنم هرکی بوده فهمیده یه ن

 اشتباه گرفته

بعدهمین فکرم  برا گوشیم پیام اومد ازهمون شماره بازش کردم دیدم 

 نوشته :من مامان آریام  االن باید ببینمت
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با تعجب به پیام نگاه کردم مامان آریا آخه چیکارم داشت بعدشم یه سالم  

 هم میگه باید. خجالتم خوب چیزیه بلدنیست بکنه تازه

 براش نوشتم که:سالم خوبین کجا ببینمتون

 بعددودقیقه پیام اومد آدرس یه پارک و داده بود

 بدون اینکه جواب بدم گوشیمو قفل کردم

 رفتم توفکر آخه چیکارم داره میخاستم به آریا  بگم که پشیمون شدم. 

ررفتم تااومدم دروبازکنم رفتم تواتاقم لباسامو سریع پوشیدم وبه سمت د

 که صدای مامان)بزرگ کرده( اومد:دخترم کجا میری

 +مامان من بیرون کاردارم میرم زودمیام

 مامان:باشه مادر خدابه همرات

سوارماشین شدم وراه افتادم به آدرسی که داده بود وقتی رسیدم ماشینو 

داره   پارک کردم همینجورکه داخل پارک میشدم رفتم توفکریعنی چیکارم

ای کاش به آریا میگفتم اونوقت االن مشکل اینو نداشتم که باهاش روبه 

 روبشم

همه جا روداشتم  نگاه  میکردم تا ببینم کجاست که با دیدن مامان آریا یه 

 لحظه وایسادم ونفس عمیق کشیدم وبعدبه سمتش رفتم

 با گفتن سالم نشستم روصندلی 

 ی واجبهمامان آریا:بهت گفتم بیای چون کارم خیل

 +بفرمایید چیشده
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 _اومدم بگم دست ازسرپسرم بردار   

+چی _همون که شنیدی اززندگی پسرم بروبیرون من نمیخام توعروسم 

 بشی واگراون روز چیزی نگفتم فقط بخاطر آریا بود

 ....بایدحدس میزدم برای چی گفته بیام

نمیزارین روبهش کردم وگفتم:من دست ازسرپسرت بردارم یا شما که 

زندگی کنه یبار بخاطر شماتن به ازدواجی دادکه باعث شد جدابشه اون 

دوسش نداشت اما شما مجبورش کردین  همش بخاطر شما وتهدیداتون 

اونوقت به من میگین دست ازسرش بردارم یبارمارو ازهم جداکردین 

 پسرتونو عذاب دادین بس نبود

ی میکنم بخاطرپسرمه _خجالت بکش دختره پرو من هرچی میگم وهرکار

 چون برام عزیزه

+براتون عزیزنیست اگه بودعذابش نمیدادین مجبورش نمیکردین به 

 کاری که دوست نداره

 _تونمیخادبه من بگی چیکاربکنم ونکنم فقط اززندگیش بروبیرون

 +چرا اومدین اینارو به من میگین  ایناروبه خودش بگین

دخترجون من راضی به این  _چون اون قبول نمیکنه نمیفهمه ببین 

ازدواج نیستم وهرکاری میکنم که سرنگیره پس بهتره خودت بری بهش 

 بگی که پشیمون شدی تا من کاری نکنم  که باعث بشه آبروتون بره

+درست حرف بزنین خانوم شما هیچ کاری نمیتونین بکنین منو هم تهدید 

 نکنین خداحافظ
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 نی خودت خواستی بلندشدم داشتم میرفتم که گفت:حاال میبی

 خیلی عصبی بودم هرچی دلش خاست بهم گفت خجالتم نمیکشه 

رفتم سوارماشین شدم وروندم سمت خونه گوشیمو برداشتم  وشماره  

 آریارو گرفتم

بعد دوبوق جواب داد بدون اینکه بزارم  حرفی بزنه گفتم: چی میخای  

اززندگیم بس نبود یه بارگندزدی توکه میدونی مامانت راضی به  

ازدواجمون نیست چرا اومدی سمت من  دوباره اومدی همچیو خراب کنی 

 وبری

 آریا:چی میگی تینا

 +من چی میگم بروببین مامانت چی میگه

 حرفم که تموم شد گوشیو قطع کردم

 یعنی بازم اشتباه کرده بودم هی خدامیدونه

 مریم:

ازوقتی دیدمش یه جوری شده بودم نمیدونم چم شده بود دوست داشتم  

این حالمو با یکی درمیون بزارم شاید یکی بدونه اما همش تا میومدم به 

 یکی بگم پشیمون میشدم نمیدونم چرا

ازوقتی تینا به آریا جواب مثبت داده بود من باهاش حرف نمیزدم چون 

میدونستم  داره اشتباه میکنه نمیخاستم بازم عذاب بکشه ولی اون که  

 گوش نکردبه حرفم
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 کنم که ازما فاطمه خوشبخت شدهولی خداروشکر می 

دلم خیلی برای پچه ها تنگ شده بودمخصوصا تینا که خیلی وقت بود  

بخاطر آریا ندیده بودمش دلم میخاست بهش زنگ بزنم ولی سختم بود 

باالخره بعدکلنجار رفتن  باخودم گوشیمو برداشتم وشمارشو گرفتم بعد  

 دوبوق جواب داد:بله

 نجوری حرف بزنه حتما ازم ناراحته...کم پیش میومد تینا  ای

 بهش گفتم:سالم تینا خوبی

 تینا:سالم بدنیستم

 ..صداش گرفته بود 

 مریم:چیزی شده تینا صدات چرا گرفته گریه کردی

 +نه چیزی نیست سرماخوردم

...میدونستم داره دروغ میگه دروغگویی خوبی نبود مگه میشه من 

 نشناسمش 

 دروغ نگو چیشدهمریم:تینا من میشناسمت به من 

 ...تینا انگار منتظر حرف من بود که زدزیرگریه

 باترس گفتم:چیشده قربونت برم چرا گریه میکنی

تینا:بدبخت شدم مریم راست میگفتین من چقد خربودم حرفتونو گوش 

 نکردم هق
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 مریم:چی میگی درست بگو تا بفهمم

 تینا نمیتونم حرف بزنم حالم خوب نیست مریم خداخافظ

ی وچیو خداحافظ حداقل بعدا بهم زنگ بزن من میمیرم اینجوری مریم:چ

 که

 تینا:باشه خداحافظ

وقتی قطع کرد رفتم توفکریعنی چیشده ای خدا چرا تا تینا  حالش خوب 

میشه دوباره یه چی پیش میادو حالش بدمیشه  هروقت اینجور میدیدمش 

ازدستش حالم بدمیشدخدایا مواظبش باش من دیگه تحمل ندارم دوباره 

 بدم

 تینا:

ازوقتی که مامان آریا رودیده بودم خیلی بهم ریختم هرچی مامان اینا ازم 

 میپرسن که چته هیچی نمیگفتم

دوست نداشتم فعال چیزی  بدونن زیرلب گفتم: خدابگم چیکارت کنه آریا  

که نمیزاری زندگیمو بکنم هروقت اومدی فقط گندزدی به زندگیم منه خر 

ردم اونا که دشمنم نبودن اونا بخاطر خودم میگفتن باید حرف گوش میک

اما من گوش نکردم میگن عشق آدمو کورمیکنه نیمفهمه که آدم داره 

 چیکارمیکنه همینه دیگه

اما من یبار اشتباه کرده بودم دوباره چرا اینکاروکردم ای خدا چرا من  

 شانس ندارم
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م واقعا خسته آریا همش بهم زنگ میزد اما حوصلشو نداشتم که جواب بد

شده بودم همه میگن توبچه ای واینا اما نمیدونن چه سختی کشیدم این  

چندوقت به اندازه بیست سال پیرشدم خودمو که توآیینه نگاه میکردم  

 وحشت میکردم

 یعنی این منم که انقد داغون شدم چیکارکردم باخودم

ه ای کاش رضا نمیرفت ای کاش هیچ وقت آریا برنمیگشت اما اینا هم

 اتفاق افتاده بود هی دیگه ای کاشی وجودنداره

 خدایا چی میشدزمان برمیگشت به عقب

اینقد این چندوقت توفکربودم وهمش به کارام وهمچی فکرمیکردم که  

 دیگه دیوونه شده بودم

اعصاب مامان اینا روهم خوردکرده بودم ازفکراومدم بیرون به سمت 

که حداقل مامان اینا ناراحت  پایین رفتم میخاستم خودمو خوب نشون بدم

 نباشن خیرسرم مهمونمن

مامان اینا وقتی منو دیدن تعجب کردن رفتم توآشپزخونه شیرآبو بازکردم 

سرمو خم کردم زیرشیروآب خوردم یهو باصدایی که شنیدم ترسیدم تا 

اومدم سرمو بیارم باال که سرم خورد به شیرآب دستمو روسرم گذاشتم  

انیت نگام میکنه وبااخم گفت:صددفعه نگفتم  وبرگشتم دیدم با عصب

 اینجوری آب نخور مگه بچه ای 

 +وای مامان چرااینجوری صدام کردی ترسیدم باباسرم دردگرفت

 مامان:حقته چقد بگم بهت مثال بچه داری ولی کارات مثل بچه ها میمونه
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 مامان حرفشوکه زد بعدش رفت

منم همش یادم میرفت بعداین آخ مامان همیشه ازاینجور کارا بدش میومد 

 همه ناراحتی یکم خندیدم

دریخچالو بازکردم سرمو کردم توش مثل همیشه آخه هی دلم یه چیزی  

میخاست اما نمیدونستم چیه ازترس اینکه مامان دوباره بیادغربزنه 

سریع دریخچال وبستم ورفتم کنارشون که گوشیم زنگ خوردبازم آریا 

د زنگ زده بود تماسو زدم وازرومبل بود خسته شده بودم ازبس انق

 بلندشدم وگوشیودم گوشم گذاشتم وگفتم:چیه

 آریا:چراجوابمونمیدی

 +خودت خواستی دیگه بهم زنگ نزن

 آریا:تونامزدمنی هرچقدربخام بهت زنگ میزنم چون دوستت دارم

 +منم جواب نمیدم  خداحافظ

چیکارمیکنه رفتم خونه آریا:صبرکن تینا بخدا من نمیدونستم مامان داره 

ازش پرسیدم گفت اومده پیش تومن نمیزارم توروازم بگیرن.+فعال 

 مامانت داره اینکارومیکنه

آریا: من نمیزارم بهش گفتم اگه یبار دیگه ازاینکارابکنن منودیگه 

نمیبینن من دیگه اون آدم قبل نیستم که بزارم هرکاری که دلشون خاست  

 بکنن

 م کناربیام با این موضوع خداحافظ+من فقط میدونم نمیتون
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حواسم نبود که این همه مدت پیش مامان اینا داشتم حرف میزدم و همه  

حرفموشنیدن برگشتم  سمتشون دیدم چندتا چشم دارن نگام میکنن تا  

 بفهمنن چیشده که منم با گفتن چیزی نیست سریع رفتم تواتاقم.

 ازپنجره بیرونو نگاه کردم هواتاریک شده بود

  رلب گفتم:شب هر چقدر همزی

 که سیاه باشد 

 تنهایی ام را نمی پوشاند.

 دلتنگی 

 از گوشه هایش بیرون می زند. 

ازوقتی که بلندشده بودم یه حس خیلی بدی داشتم دلم مثل سیروسرکه  

 میجوشید

 نمیدونم چرا همش دعامیکردم که هیچ اتفاقی نیافته. 

کردم که بمونن قبول مامان اینا رفته بودن خونه خودشون هرچی اسرار

 نکردن 

 ای کاش میموندن  حداقل تنها نبودم وفکروخیال نمیکردم

 االن که تنها بودم همش توفکربودم

 آراد تو اتاقش بازی میکرد منم سرگرم غذا درست کردن بودم
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صدای زنگ گوشیم  اومد ازروی میز برداشتمش به صفحه گوشیم نگاه  

زده بازچیکارم داره چرا دست  کردم تعجب کرده بودم چرا دوباره زنگ

 ازسرم برنمیداره آخه من مگه مقصرم تماسو زدم وگفتم:بله

مامان آریا:گوش کن ببین چی میگم اگه بالیی سرپسرم بیاد من میدونم 

 باتو فکرکردی میزارم پسرمو ازم بگیری

 تااومدم حرف بزنم گوشیو قطع کرد

 ی بود دیگه بهم گفتوقتی به حرفاش فکرمیکردم هیچی نمیفهمیدم اینا چ

 زیرلب هی باخودم غرغرمیکردم

شب شده بود وداشتیم با آراد غذا میخوردیم که تلفن خونه زنگ خورد 

 واقعا دیگه اعصابم خوردشده بود امروز همش تلفن زنگ میخورد 

 تلفنو برداشتم وجواب دادم :بله بفرمایید

 _سالم دخترم من بابای آریام

 +سالم خوب هستین 

 دخترم ازآریا خبرنداری _چه خوبی

 +من نه چطور چیزی شده 

 _نمیخام نگرانت کنم اما

 +اما چی اینجوری که بیشتردارین منو نگران میکنین بگین چیشده
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_راستش دیشب دوباره با مادرش دعواش شدآریاهم گفت پاشو دیگ  

تواین خونه نمیزاره و رفت فکرکردیم الکی میگه گفتم شاید بره خونه 

حالش که  خوب بشه میاد ولی هنوز نیومده گفتم شایدشما  دوستاش 

 خبرداشته باشی گوشیشم که جواب نمیده مادرش خیلی نگرانه

 زیرلب گفتم:حقشه االن چه فایده داره که نگرانه

+واال من خبرندارم بعدشم بچه که نیست ناراحته میاد نمیتونه که همش 

 بیرون باشه نگران نباشین

 ودت باش اگه خبری شد به ماهم خبربده خداحافظ_باشه دخترم مواظب خ

 +چشم خداحافظ

پس برای این بود که دلم شورمیزد پسره بی عقل اخه کجا رفته خیلی 

 نگران بودم

 گوشیمو برداشتم وشمارشوگرفتمو زنگ زدم ولی اصال جوابمونداد.

 دوباره که زنگ زدم بعددوبوق  جوابموداد

 +معلوم هست کجایی پسره بی عقل 

 _چیه مگه برات مهمه

+همه رونگران کردی مگه بچه ای ببین من دوست ندارم به زورمادرتو 

راضی کنی اینکه توازخونه رفتی بیرون و میخای یکاری کنی مامانت 

قبول کنه ولی اون ازته دلش راضی نیست توباید باهاش حرف بزنی یه  

 جوری که واقعامنو بخاد نه اینجوربه زور
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یشناسم میدونم چیکارکنم دست ازاینکاراش برداره _اما من مامانمو م

 اون فکرمیکنه هنوزبچه ام ونمیتونم برای خودم تصمییم بگیرم

+پچه ای دیگه که قهرمیکنی بروخونه همه نگرانتن مامانو بابات بهم 

 زنگ زدن پاشو برو همین االن وگرنه منو دیگه نمیبینی

 _باشه هرچی توبگی 

 +آفرین خداحافظ

م پیام میداد دوست داشتم ببینمش فاطمه بی معرفتم که از  مریم همش به

 وقتی شوهرکردفراموش کردمارو

 به مریم پیام دادم که بیاداینجا

 تنهابودم دلم میخاست با یکی حرف بزنم ودردودل کنم

نیم ساعتی گذشته بود که زنگ دربه صدادراومد دروبازکردم مریم اومدتو 

 شده بود.پریدیم بغل هم دلم خیلی براش تنگ  

مریم که نشست منم رفتم توآشپزخونه چایی ریختم و بردم بهش تعارف  

 کردم وقتی برداشت نشستم رومبل

مریم ازفضولی نمیتونست بشینه من میشناختمش روبهش گفتم:بشین  

 االن میگم بهت فضول خانوم

 وقتی نشست همچیوازروزخواستگاریو ودیدن مامان آریاو بهش گفتم 

راش تعریف کردم آتیش گرفت وگفت:خاک توسرش  تا جریان امروز ب

مادره لیاقت نداره که  خیلی دلش بخاد توعروسش بشی چیه اون دختره 
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خوب بود که عروسش شده بوددیدم انقدخوب بودکه آخرش به طالق 

 کشیده شد آدم چقدرمیتونه پروباشه که این حرفارو بزنه

ی قبالهم داشت اما +مریم من دوسش دارم مطئمنم اونم دوستم داره میدون

مجبورش کردن وگرنه ولم نمیکرد ببین میدونم کارش درست نبودا ولی  

 اون بخاطر من ازخونه زدبیرون یعنی دوستم داره دیگه

مریم:نمیدونم تینا درست تصمییم بگیرتامامانه روراضی نکرده باهاش  

 ازدواج نکنا چون بعدها به مشکل میخورین

 +میدونم منم بهش گفتم

اینقد بامریم حرف زدیم که سبک شدم آخه این چندوقت همرو ریخته بودم 

 توخودم مریم یکم نشست و زودرفت بازم تنها شده بودم

 برای گوشیم پیام اومددیدم آریابود نوشته بود:

 به جان جوشم که جویای توباشم

 خسی برموج دریای توباشم 

 تمام آرزوهای منی، کاش یکی ازآرزوهای توباشم

دن پیام خوشحال شدم ولبخندزدم زیرلب گفتم معلومه که یکی  باخون

 ازآرزوهای من تویی 

 

صبح زود بلندشده بودم و همش جلوآیینه بودم  آخه قرار بود با آریا بریم 

 بیرون  رودرباهم حرف بزنیم اینجوری بهتربود.دیگه
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آراد و برده بودم پیش مامان اینا گذاشتم خودمم آماده شده بودم و 

 ربودم تا آریا بیاد دنبالممنتظ

باالخره بعدچنددقیقه زنگ دربه صدا دراومد  خوب شد زود اومدا چون 

 لباس پوشیده بودم واقعا گرمم شده بود

رفتم پایین دیدم نشسته توماشین درجلوروبازکردم ونشستم روصندلی  

 بهش سالم کردم و سریع کمربندموبستم منتظرشدم تا راه بیافته

 ی خوبیآریا:سالم خانوم

 +ممنون

 ...نمیدونم قراربود کجا بریم منم سکوت کردم و ازش نپرسیدم

نمیدونم چرا نمیرسیدیم کم کم داشتم میترسیدم که باالخره ماشینو نگه  

 داشت.

ازپنجره بیرونو نگاه کردم خیلی جای قشنگی بود من که تاحاال  اینجا 

ی خوشگل و  زندگی میکردم همچین جایی ندیده بودم.یه عالمه کلبه ها

 چوبی اونجا بود رفتیم تویکیش نشستیم همچی بود ازغذا گرفته تا قلیون.

آریا هم غذا سفارش داد هم قلیون فقط قرارشد اول غذا بیارن بخوریم بعد 

 قلیون بکشیم. 

 آریا:خب خانوم خانوما چرا قیافش توهمه

 +خودت خوب میدونی
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دارم سعیمو میکنم   آریا: تینا رفتم باهاش حرف زدم یکم راضی شده منم

یکاری میکنم تا راضی بشه مگه تونگفتی باهاش حرف بزنم منم گوش 

کردم دیگه  االنم خوشحال باش بعد خیلی وقتی باهم اومدیم بیرون 

 بزارخوش باشیم االنم بخند

 باخنده ای که کردم آریا خوشحال شد وگفت:آفرین حاال شد

حسابی خوردم دیگه  غذا رو آوردن کوبیده بود منم خیلی گشنم بودو

 داشتم منفجرمیشدم.

گفتیم برامون قلیون آدامس دارچین بیاره خیلی هوس کرده بودم  داشتم 

ازاین هوا لذت میبردم که با حرفی که آریا زد سرفم گرفت داشتم خفه 

 میشدم

که باالخره آریا به دادم رسید برام آب ریخت وداددستم منم یه نفس 

 سرکشیدم 

 ماآخ داشتم خفه میشد

 روبهش گفتم:توچی گفتی یباردیگه بگو

آریا:گفتم که سهیل بهم گفته عاشق شده اونم عاشق مریم روش نمیشد 

بهش بگه میترسید جواب نه بشنوه ازمن خواست به توبگم تا بری  

 باهاش صحبت کنی

 باتجعب گفتم:نه

 آریا:آره



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

762 

 +باید حدس میزدم

 آریا:به نظرتو مریم هم دوسش داره 

+واالاگه اون خواهرمنه ومنم میشناسمش آره مشخصه اونم دوسش داره 

 اما بازم باید باهاش حرف بزنم ببینم چی میگه 

 آریا:باشه

.....خیلی خوشحال بودم همیشه دوست داشتم کسی که میاد سراغمون  

باهم دوست باشن یا برادرکه تاهمیشه کنارهم باشیم. قبلنا ازاین 

میخندیدیم چون میدونستیم نمیشه یعنی نشدنیه   حرفاخیلی میزدیم وبعدشم

اما مثل اینکه داره میشه فقط هی توشون من بدبختم که مامانش راضی  

 نیست.

قلیون خیلی خوب بود مزه آدامس دارچین تودهنم اومده بود واقعا عالی 

بوددوسش داشتم باالخره ازاونجا اومدیم بیرون دلم میخاست بازم بمونم 

 ودازبس جای قشنگی ب

سوارماشین شدیم به آریا گفتم منوببره پیش مریم تا باهاش حرف بزنم  

 ببینم مزه دهنش چیه

وقتی رسیدیم ازآریا تشکروخداحافظی کردم وازماشین پیاده شدم زنگ  

درو زدم بعد چنددقیقه دربازشد ورفتم تو مریم اومد توحیاط وهمونجور 

میای بیا تو  که میدوید سمتم گفت:تواینجا چیکارمیکنی چرانگفتی 

 هواسرده سرما میخوری

 +وای چقد حرف میزنی 
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رفتیم داخل لباسامو درآوردم نشستم رومبل چقد دلم برا اینجا تنگ شده  

 بود.

 پاهامو درازکردم رومیز

 مریم تا اومدبادیدنم گفت:اینکارتو هنوزفراموش نکردی دخترزشته

 +نچ اومدم اینجا چون کارت داشتم

 مریم: چیکار

 برات پیدا شده آخ بیادتوروبگیره تاازدستت راحت شیم+خواستگار

 مریم:خواستگار؛کی هست 

 +سهیل

 مریم:چی

مریم تا شنید چی گفتم هول شد وبه تته پته اقتاده بود صورتش سرخ شده  

 بود 

 +دختر مگه توترشیدی چرا هول کردی 

 مریم:هان نه بابا هول کجا بود

 +دوسش داری 

 مریم:چی میگی بابا
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ش داری درسته من میشناسمت آخه وگرنه چرا هول کردی +مریم تو دوس

تو که هروقت ازاین چیزا بهت میگفتیم  عین خیالت نبود من خواهرمو 

 خوب میشناسم پس دروغ بهم نگو

 مریم:راستش چیزه نمیدونم

 +یعنی چی 

مریم:یعنی اینکه ازوقتی که دیده بودمش یه حسی داشتم نمیدونم چم بود 

 یه جوری شدم فکرکنم مریض شدم االنم تا اسمشو گفتی 

 +نه دیوونه توعاشق شدی 

 میگی بابا عاشق کجابود منو عاشقی هه برو بابامریم:چی

+دیوونه تومیگی دیدیش  یه جوری شدی حتی االنم اسمشو گفتم هول 

کردی باید قیافتو تو آیینه میدیدی من ازاون  روز اول فهمیده بودم واالن 

 دیگه مطئمن شدم

 مریم:یعنی من

+آره اون االن منتظره جواب توعه خودش روش نشد بگه به آریا گفت تا  

 به من بگه عروس خانوم

بعد یه عالمه حرف اومدم بیرون باید میرفتم خونه دیگه  هواداشت 

 تاریک میشد

خیلی خوشحال بودم براشون که دارن بهم میرسن رسیدم خونه ازماشین 

 دپیاده شدم داشت بارون میباری
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آریا همیشه یه شعری یه پیام عاشقانه ای بهم میداد ومنم عادت کرده 

بودم همش به گوشیم نگاه میکردم ناراحت بودم ازاین که منو یادش رفته 

داشتم ناامیدمیشدم که گوشیم تودستم لرزید سریع رمزگوشیمو زدم 

 وپیامشو بازکردم وزیرلب شروع کردم خوندن:

 بوی شور انگیز باران می دهی 

 با نگاهت بر دلم جان می دهی 

 بسکه خوب ومهربان و صادقی 

 بر دلم عشقی فراوان می دهی 

باصدای بلند خندیدم اگه کسی منو میدید فکرمیکرد دیوونم دستامو 

زیربارون گرفتم وچرخیدم همه لباسم خیس شده بود دوست نداشتم برم  

د اگه توخونه قدم زدن توبارونو خیلی دوست داشتم اما لباسم خوب نبو

نمیرفتم توحتما سرمامیخوردم  دویدم تو لباسمو دراوردم وکناربخاری 

نشستم دندونام ازسرما میخوردبهم کناربخاری درازکشیدم کم کم  گرمم  

 شد وچشام داشت بسته میشد که خوابم برد

5 

ازخواب که بیدارشدم بدنم خیلی دردمیکرد راه به راه سرفه و عطسه  

رون من سرما میخورم بزور پاشدم ازیخچال میکردم میدونستم تواین با

قرص سرما خوردگی برداشتم انداختم تودهنم با آب دادم پایین صدام 

 گرفته بود خیلی بدشده بود.

 خودمو که توآیینه دیدم وحشت کردم رنگم پریده بود چشمام قرمزشده بود 
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 آخ ببین باخودم چیکارکردم  خب چیکارکنم آخه عاشق بارون بودم

 منم همش میخوابیدم ازبس که بی حال بودم 

 انقد حالم بدبود میترسیدم آراد ازمن بگیره

 نمیذاشتم بچم سمت من بیادروتخت درازکشیده بودم  که نفهمیدم چیشد

وقتی بیدارشدم دیدم آراد کنار تختم خوابش برده دستمو نگاه کردم سرم  

 تودستم بود

 د تو عه مامان کی اومده بود  میخاستم بدونم چخبره که مامانو دیدم اوم

 مامان:خوبی دخترم بهتری

 +خوبم چیشده

مامان:حالت بدشده بود مثل اینکه آراد هرچی صدات میکنه جواب نمیدی 

بچه میترسه بهم زنگ میزنه وباگریه همچیو بهم میگه منم خودمو 

رسوندم اینجا البته با دوستم که دکتره اومدم معاینت کردو سرم بهت زد  

 ورفت

 دستتون دردنکنه زحمت افتادین+

مامان)واقعی(:چه زحمتی مادر تواستراحت کن که خوب بشی نگاه کن  

 آراد ازبس گریه کرد همونجا خوابش برده

 +بمیرم

...دستمو کشیدم روسرش زیرلب گفتم:خدابگم چیکارت کنه تینا ببین 

 اشک بچه رو درآوردی
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 وگفت:مامانی خوبیتادستمو کشیدم روسرش آراد چشماشو بازکرد 

+خوبم پسرم مامانی دیگه نزدیک من نیا برو اتاقت نمیخام تومریض 

 بشی 

 آراد:نمیخام؛میخام پیش تو باشم مامانی 

هرکارکردم نرفت فقط،دعا میکردم که ازمن نگیره  آراد خیلی بدمریض 

 بود آخه اگه مریض میشدحاالحاالها خوب نمیشد که

یخاست بخابم آخ چقدر بده همونجورکه این همه خوابیده بودم بازم دلم م

درازکشیده بودم آراد اومد توبغلم به این بچه میگفتی نیا بدترمیومدکارش 

برعکس بود چشمامو بستم وبعد هزارتافکراومدتوسرم حس میکردم  

 قراره زود اتفاقای خوبی بیافته نمیدونم هرچی خدابخادهمون میشه

276   

یام داشت تموم میشدباالخره داشتم امروز خیلی روز خوبی بودبرام بدبخت

 یه روز خوش میدیدم

 آریا هم مامانشو راضی کرده بود و 

 امروز روزی بود که همیشه آرزوشو داشتم

 روزعروسیم بود من ازخوشحالی نمیدونستم چیکارکنم

 همه انقد خوشحال بودن نذاشتن من کاری بکنم. 

شتن خودمو ازقبل خودشون همه کارارو کردن وحتی برا خرید نمیذا

 خسته کنم فقط نظرمومیپرسیدن.
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 امروزتوعروسی دوتا عروس داشتیم و دوتا داماد.

یکی ازعروسا  من بودمو واون یکی مریم آخه هردومون. قرارگذاشته  

بودیم تویه روز عروسی بگیریم واینم شد  وهمه قبول کردن اتفاقا 

 ازخداشون بود

میدادیم دیگه خسته شده   ازصبح من ومریم توآریشگاه بودیم داشتیم جون

 بودیم

آخه آرایشگره نمیذاشت تکون بخوریم داشتم خفه میشدم دوست داشتم  

 فقط زود تموم شه

 یهو یاد اون روز افتادم که آریا بهم زنگ زد وگفت مامانش راضی شده. 

منم باورنکردم وقتی مامانش باهام حرف زد باورم شد اون روز 

آراد هم با تعجب نگام میکرد فکرکنم   ازخوشحالی میپریدم باال و پایین 

 باخودش میگفت مامانم دیوونه شده

بعدش اومدن خونمون برای عروسی واین چیزا حرف زدن خیلی زود 

همچی تموم شد البته ما خیلی سختی کشیدیم دوست داشتیم زودتموم شه 

 فقط خانواده ها میگفتن زوده.

گفت که سهیل اومده همون موقع ها بود که مریم  زنگ زدوخوشحالم کرد

خواستگاریش وجواب مثبت داده ماهم باهم قرارگذاشتیم که تویه روز 

عروسی بگیریم.ماها همیشه آرزومون بود که سه تامون تویه روز 

 .عروسیمون باشه فقط حیف که فاطی نیست
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فاطی کثافت گفت دیگ عروسی نمیگیرم و میخایم بریم مسافرت با اینکه  

دن اما باالخره راضیشون کردن دیگه عروسی  همه خانواده مخالف بو

 نگرفتن

باالخره کارمون تموم شد خودمو که توآیینه نگاه کردم خیلی خوشگل  

 شده بودم البته خوشگل بودما 

 مریم خیلی ماه شده بود

ازگشنگی داشتیم میمردیم دامادا برامون غذا گرفته بودن وفرستاده بودن 

م تندتند میخوردیم هی آریشگره  اینجا ماهم عین این نخورده ها نشستی

میگفت آروم تر آرایشتون خراب میشه ولی ما که توجه نمیکردیم  فقط 

میخوردیم خب چیکارکنیم گشنمون بود ازصبح هیچی نخورده بودیم من 

که این چندوقت انقد استرس داشتم و درست غذا نمیخوردم که الغرشده  

مگه میشه آروم غذا  بودم االنم وقتی غذا رودیدم نتونستم تحمل کنم

 خوردآخه 

 االن بخام به حرف آرایشگرگوش بدم که میمیرم

کارمون که تموم شد منتظرشدیم تا آقاهامون بیان زنگ آرایشگاه به صدا  

دراومدزنه انقد ازدستمون عصبی بود دوست داشت زودتربریم تا 

 ازدستمون راحت شه

 زنه با صدای بلندگفت:اومدن 

 ازدست شماها چقدرمن امروز حرص خوردمپاشین خوشبخت بشین 

 زنه آشنامون بود همیشه باهم شوخی میکردیم  االنم 
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 که بنده خدارو عصبی کرده بودیم

دوتایی مظلومانه نگاش کردیم وآروم ازپله ها اومدیم پایین پرده رو 

کنارزدم آقامونو دیدم به به چه دومادایی شوهرم چه خوشتیپ شده بود  

و آروم به سمت ماشین رفتیم اول   گالمونو بهمون دادن

قراربودماشینامون جداباشه اما منو مریم حرف زدیم باهاشون که بایه 

ماشین بریم  ازدست فیلمبرداردیگه خسته شده بودیم ازبس هی  

 دستورمیدادکه اینکارو بکن؛اونکارو بکن

آقامون که قربونش برم راننده بود سهیلم جلو نشست ما دوتاهم هرکی 

سر آقاش نشست تا آتلیه زدیم رقصیدیم میگن عروس باید سنگین  پشت 

باشه اما آخه مگه میشه آدم تو عروسیش ساکت بشینه وکم برقصه باید 

 آدم عروسیشو بترکونه خخخ مثل ما دوتا دیوونه

توآتلیه یه ژستای میگفتن بگیریم که آدم خجالت میکشید ماهم هی سرخ  

 میخندیدن میشدیم پسراهم که ازبس بیشعوربودن

همش زنه میگفت عزیزم اینورو نگاه کن؛اونورونگاه کن  نمیدونم دیگه 

درازبکش رومبل دومادخم روعروس بوسش کن وهزارتا مدل دیگه انقد 

بودکه عصبیم مثل مریم خخ مادوتا تودلم به زنه فش دادم ازقیافم مشخص

 همیشه باهم دیوونه میشدیم.

مت تاالررفتیم. آریا  همش بوق خالصه  تموم شدسوارماشین شدیم به س

میزد  بعضی ازمردم هم مثل ما خوشحال بودن همراهیمون میکردن و 

دست میزدن  چقدخوب بود. رسیدیم جلو تاالر که بازاین فیلمبرداره اومد 

 وای دوباره شروع شد 
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دامادا پیاده شدن. دروبرامون بازکردن. وآروم پیاده شدیم صدای دست  

 یختن روسرمون وسوت میومد و نقل میر

اسپندآوردن سمتمون چهارتا گل قرمز توسینی بود اول آریا باالسرم 

چرخوند وریخت داخل جا اسپندی  من  میخاستم باالسرش بچرخونم که 

 قدم نرسید وآریا هم خم شد  

چقدربده اینجورکه آدم قدش نرسه مریم ایناهم انجام دادن بعد رفتیم اتاق 

 عقد.

 السرمون قندمیسابید نشستیم روصندلی فاطی با

 عاقدشروع کرد به خوندن

ما را به عقد  تینارحیمی )قبلی محمدی بود(آیا بنده وکیلم ش سرکار خانم

به ِصداق و مهریٔه یک جلد  زوجیت دائم و همیشگی آقای آریا صولتی

سکه  ۵۰۰یک شاخه نبات و مهریه  یک آینه و شمعدان، کالم هللا مجید ،

به ِذمٔه زوج ُمَکّرم  مز با این شرط که مهریهتاشاخه گل رزقر100تمام و 

و   ِدین ثابت است و ِعنَدالُمطاِلِبه به سرکار عالی تسلیم خواهند داشت.

 شروطی که مورد توافق طرفین بوده در آورم.

 آیا بنده وکیلم؟

 فاطی:عروس رفته گل بچینه

 عاقد:عروس خانوم برای بار دوم عرض میکنم آیا بنده وکیلم؟

 روس خانوم مریم گفت:عروس رفته گالب بیارهایندفعه ع
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 عاقد:برای بارسوم عرض میکنم آیا بنده وکیلم؟

 ستاره گفت:عروس زیرلفظی میخاد

 آریا یه گردبندخوشگل گذاشت روپام

ازخداخاستم خوشبخت بشم اول به همه نگاه کردم وگفتم:با اجازه 

 پدرومادرم وخواهرموبرادرام؛وبقیه بزرگترا بله

ن و ماهم  حلقه دست هم دیگه کردیم و بلندشیم تامریم اینا همه دست زد

 بشینن.

 مریم:

استرس داشتم بزورنشستم روصندلی اگ سهیل حواسش بهم نبود حتما 

 افتاده بودم

 صدای عاقد فقط شنیده میشد 

مریم اسدی  آیا بنده وکیلم شما را به عقد زوجیت دائم و  سرکار خانم

داق و مهریٔه یک جلد کالم هللا مجید به ِص  همیشگی آقای سهیل احمدی

سکه تمام و با این ۳۱۴یک شاخه نبات و مهریه  یک آینه و شمعدان، ،

به ِذمٔه زوج ُمَکّرم ِدین ثابت است و ِعنَدالُمطاِلبِه به  شرط که مهریه

و شروطی که مورد توافق طرفین بوده  سرکار عالی تسلیم خواهند داشت.

 در آورم.

 آیا بنده وکیلم؟

 فاطی:عروس رفته گل بچینه
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 عاقد:عروس خانوم برای باردوم عرض میکنم آیا بنده وکیلم؟

 تینا:عروس رفته گالب بیاره

 عاقد:برای بارسوم عرض میکنم آیا بنده وکیلم؟

 ستاره:عروس زیرلفظی میخاد

 ...سهیل یه النگو خوشگل داد دستم وگفتم:با اجازه پدرومادرم وبقیه بله

 و حلقه دستمون کردیم

همه دست زدن باالخره شدیم زن وشوهر دیگه ازاالن من متاهل شده 

 بودم

اخرسر همه اومدن سمتمون وکادو دادن بهمون منو تینارو انقد بوس 

 میکردن داشتیم خفه میشدیم  وقتی تموم شد ازاتاق عقد رفتیم  بیرون

 فیلمبردار گفت بریم تک تک سرمیزا خوش آمدبگیم

رفتیم سمت میزا به همه سالم و خوش آمد  دست دردست کنارهم دیگه 

گفتیم بعضیا رو خیلی وقت بود ندیده بودم واین عروسی باعث شده بود 

ببینمشون ازاون اول یه سریا وسط بودن میل نداشتن بشینن مثل ما که 

هروقت میخایم برقصیم همش وسطیم  بعد یه عالمه خستگی و سرپا نگه  

نو مریم کنارهم نشستیم ودامادا هم داشتنمون باالخره گذاشتن بشینیم م

کنارمون نشستن آریا همش درگوشم حرف میزد منم باحرفاش میخندیدم و 

 ذوق میکردم

 آریا:دیدی باالخره مال هم شدیم من میدونستم تو مال منی 
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 +آره اما دیر اگه تو..

آریا اومد بین حرفم وگفت:عشقم دیگه حرف گذشته رو نزن مهم اینه منو 

 همیمتودیگه کنار

 با خجالت و لبخند رولبم گفتم:آره

آرادبچم کت شلوارخوشگل پوشیده بود وکنارمامان اینا نشسته بود  

آرادقبل عروسی همش ازم میپرسید این آقاهه کیه منظورش آریا بود 

 هزارتا سوال ازم میپرسید بچم 

داشتیم دست میزدیم برای اونایی که اون وسط بودن دستشون دردنکنه 

 دن عروسیمونو خوب گرم کر

آریا بالبخندشیطون درگوشم گفت:راستی نگفتی بچمون دخترباشه یا پسر 

 چی دوست داری البته پسرداریم میگم دخترخوبه هوم

ازشنیدن اینکه آرادوپسرش میدونست خوشحال شدم ولی بعدش سرمو  

 برگردوندم اونور مثال قهرکردم وزیرلب گفتم:پرو

 مریم:

جالت میکشیدم روبهش گفتم:وای سهیل  سهیل همش حرفایی میزد که خ

 زشته همه دارن نگامون میکنن

سهیل:خانومی نگاه کنن زنمی اصال دوست دارم همین االن بوست کنم 

 مشکلیه. کسی نمیتونه حرفی بزنه که

 ازخجالتمریم:عه تروخدا بابا آب شدم 
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 سهیل:قربون خجالتت خانوم

 **************************** 

 تینا:

قراربود آهنگ بعدی ماها برقصیم باالخره نوبتمون شد انقد نشسته بودم  

 دیگه خسته شدم فقط دلم میخاست برقصم

بلندکه شدیم همه دست زدن وآهنگه ازخوشی میمیرم روگذاشتن خودمون 

 گفته بودیم.

میخوندم وقرمیدادم  رفتیم وسط شروع کردیم به رقصیدن زیرلب آهنگ 

 بودن ودست میزدنکناروایسادهسهیل و آریا

 این آهنگه رو دوست داشتم

 صدای بعضیا میومد که دارن با آهنگ میخونن خخ انگار اومدن کنسرت

 ...هرکسی عاشقه حال منو میدونه

 بذار کل دنیا بهم بگن دیوونه 

 بذارهمه بگن به جنون کشیده کارم

 وکاردارم تموم شه کاردنیا من بات

انقد رقصیده بودیم که پاهام دردگرفته بود آخراش دیگه کفشامو درآورده 

 بودم 
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آهنگ خارجی گذاشته بودن ماهم میپریدیم باال و پایین همه بهمون نگاه 

 میکردن خخ

بعضیا خیلی خوشحال بودن ولی بعضیا خیلی حسودبودن باهم دیگه 

ده بودم  فقط  درموردمون حرف میزدن یکی دوتاشونو خودم  شنی

میخندیدم ازکارشون آخه چرا باید حسودی کنن  اینجور موقع ها آدم باید  

خوشحال باشه حاال طرف هرکی که هست اصال حرفاشون براهیچکدومون 

 مهم نبود بزارانقد حرف بزنن تا خسته بشن

فاطی عشقم اومده بود کنارمون وایساده بود وباهامون حرف میزد چقدر 

لباس قشنگ پوشیده بود که گالی خوشگلی داشت   خوشگل شده بود یه

موهاشو هم جمع کرده بود ویه آرایش مالیمی داشت که خیلی بهش 

میومد من اولش  ازاین که میخاستن عروسی نگیرن ناراحت شده بودم 

آخه خیلی آرزوها داشتم میخاستم بترکونم عروسی خواهرمو اما  باخودم 

ن وهمچی خوب باشه کافیه گفتم عیب نداره همون که خوشبخت باش

 هرجورخودشون دوست دارن 

فاطی رفته بود وسط داشت میرقصید من ازش خواستم اون رقص چاقو 

 بکنه 

 آریا و سهیل بهش شاباش دادن 

 خواهرم چقدر قشنگ میرقصیدقربونش برم

قرار بود اول ما کیک و ببریم بعدمریم اینا خخ دوتا عروسی این سختی  

 هارم داشت دیگه
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گ گذاشتن برای بریدن کیک. من و مریم کنارکیک آروم وهماهنگ آهن

 میرقصیدیم قبال تمرین کرده بودیم 

 ...عروس باچشم مستش چاقو رو گرفته دستش میخاد کیک و ببره

 ببره یا نبره

 یه سریا گفتن ببره یه سریا نبره

 باالخره بعد چندبار راضی شدن که ببریم دیدن خسته شدیم دلشون سوخت 

رو گرفتم دستم آریا هم دستشو گذاشت روی دستم همه ازده به چاقو 

 پایین میشمردن ماهم همراهشون چاقورو میاوردیم پایین

یک و که گفتن کیک وبریدیم بعد منومریم دست همو گرفتیم بدون اینکه 

 به کسی قبلش بگیم رفتیم وسط

یم که  البته فقط به فیلمبرداره گفته بودیم انقد قشنگ و هماهنگ میرقصید

 همه نگامون میکردن بعضی ها که انقدمحوشده بودن خخ مااینیم دیگه

 وقت شام شد وماهم گشنه

وقتی شامو برامون آوردن میخاستم کله این فیلمبرداروبکنم هی میگفت  

 بزارتودهنش ؛ سرتوبگیرعقب نخور؛نازکن؛ بابا کشت مارواین

 حمله کردیم به غذا اینکارا چیه آخه وقتی فیلمبرداره رفت غذاکوفت کنه ما

بعدشام عروسی به خوبی تموم شد خیلی خوش گذشت بافک وفامیل  

خداحافظی کردیم فقط خانوادهامون مونده بودن که دنبالمون میومدن 

سوارماشین  شدیم سرمونو ازپنجره انداختیم بیرون ومیرقصیدیم صدای  
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آهنگ بلند بودو ماهم همراهش میخوندیم هرکی که دنبالمون میومد 

داشتن توماشین میرقصیدن آریا و سهیل همش میگفتن بیاین توخطرناکه 

 ماهم به حرفشون گوش نمیکردیم

یه روعروسیمونو میخایم خوش بگذورنیم ماهمیشه انقد حرف گوش کنیم  

 فقط همین یبارگوش نمیکنیم )الکی مثال(

تا دم خونه زدیم و رقصیدیم پیاده که شدیم توچشم همه اشک جمع شده  

 بود

 مامانو باباهامون ماروبهم دیگه سپردن وخداحافظی کردیم ورفتیم باال

چیزی که منو مریم دیدیم ازخوشحالی چنان جیغی کشیدیم که سهیل و آریا  

 همزمان گفتن:همسایه ها

آخه تویه آپارتمان خونه گرفته بودن که طبقه اول مال مابود ودوم برای 

کارمیکنیم که هردو پریدیم بغل مریم اینا ازخوشحالی نمیدونستیم داریم چی

آقاهامون بعد که فهمیدیم چیکارکردیم  ازخجالت سریع اومدیم بیرون من 

جلو سهیل خجالت کشیده بودم و مریم هم که سرشو انداخته بود پایین 

 پسرا که ریزریز میخندیدن زیرلب گفتم: دارم برات آقا آریا

خونه رومامان اینا  ازهم دیگه خداحافظی کردیم ورفتیم تو خونمون همه

 چیده بودن به سلیقه خودشون

اون خونه ای که توش بودم قبال روگذاشته بودم که وقتی آراد بزرگ شد  

 بدم بهش چون مال اون میشه دیگه 
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آراد هم هرچی خواستیم باخودمون بیاریمش مامان اینا نذاشتن آرادهمش 

 بود گریه میکرد بچم میخاست باهام بیاد بمیرم براش دلم پیشش 

بااون لباس سنگین که دوست داشتم هرچی سریع تر درش  بیارم رفتم 

تواتاقمون دروبازکردم  با تعجب به همه جا نگاه کردم زمین پرازگل و 

 شمع بود خیلی اتاق قشنگ شده بود 

آریا نمیدونم داشت چیکارمیکرد وکجا بودمنم تا اون بیاد سریع لباسامو  

م رفتم حموم سختم بود این لباسو درآوردم ویه تاپ وشلوارک برداشت

بپوشم  وای ازدست مامان اینا هرچی لختی بودگذاشته بودن توکمد 

 وپوشیده ترینش فقط همین بود

 به سختی موهامو بازکردم ورفتم زیرشیر واقعا حالم جا اومده بود 

به این فکرمیکردم که یعنی همچی تموم شد به انگشتر تودستم نگاه کردم   

 میترسیدم یکی بیاد بازم مارو ازهم جداکنه

خودمو شستم وحوله رو پیچیدم روسرم لباسامو پوشیدم واومدم 

بیرون.جلوآیینه نشستم و یه رژ قرمز برداشتم و رولبم کشیدم و منتظر 

 شدم تا آریا بیاد

بعدچنددقیقه اومد لباساش عوض شده بود این کجا رفته بود که اینا رو 

 عوض کرده 

 گفتم:کجا بودی کهروبهش 

آریا:رفتم حموم تواون یکی اتاق یه حموم هست گفتم برم یه دوش بگیرم  

 بیام
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 +آها

 من وآریا نشستیم روتخت و باهم دیگ  حرف زدیم ازهمچی براهم گفتیم

 مریم:

خونمون خیلی قشنگ بود من ازسهیل خجالت میکشیدم و یکم هم  

 میترسیدم

جا زندگی کنیم اونم تنها  دیگه وقتی  سهیل اینازاین به بعد قراربود من و

 پاشم ازخواب تواتاقم نیستم پیش مامان وبابا این باعث شد اشکم دربیاد

 یکم بعد اشکامو پاک کردم من االن به عشقم رسیدم باید خوشحال باشم

عوض کردم سهیل همه جای خونه رو بهم نشون داد با کمکش لباسمو

 پایین اونم چون دستم نمیرسیدلباسمو بکشه  البته فقط گذاشتم زیپ

 سهیل کمکم کرد موهامو بازکردم

وقتی تموم شد اومد سمتم ترسیده بودم ای کاش  به تینا میگفتم بیاد 

پیشمونا حداقل امروز و میپیچوندم باخودم گفتم االن بپیچونم 

فرداروچیکارکنم دستام سردشده بود سهیل اینو ازقیافم فهمیده بود 

اش آرومم کرد.حرفای عاشقانه وقشنگی بهم میزد وبخاطر همین  باحرف

 واین ترسمو ازبین برد

رو کنار آریا سپری کردم انگار  هنوز هم باورم نمیشه یکسال شبانه روزم

همین دیروز بود زندگیمونو شروع کردیم یکسال لبریز از خاطرات شیرین 

 گذشت و من االن خانم خونه ای هستم که همیشه آرزوشو داشتم  
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 وخداروشکرمیکنم  که خداآریاروبهم داده  خوبی داشتم زندگی 

همش فکرمیکردم یعنی آریا سالگرد ازدواجمونو یادشه اصال کادو برام 

 میخره 

آریا و آرادانگارپدروپسرواقعی بودن ازآریا خیلی ممنون بودم که جای 

خالی پدرو برای آراد پرکرد وآراد انقد دوسش داشت که  من حسودیم 

 میشد

 خیلی خوشحال بودم  کنار خانواده چهارنفریمون 

من حامله بودم ورفتم سونوگرافی گفته بود دختره وقتی آریا و آراد  

فهمیدن خیلی خوشحال شده بودن مخصوصا آراد بچم وقتی فهمید خواهر 

 دارداره میشه ذوق کرده بود

 هنوزهم بابچه ها دورهم جمع میشدیم همیشه کنارهم بودیم

ازدواج کردو برای ماه عسل رفت مسافرت و خیلی زود  فاطمه وقتی 

خبربارداربودنش به گوشمون رسیدهممون تعجب کردیم چقد عجله داشتن 

اینا واالن یه نی نی کوچولو دارن به اسم میالد که خیلی خوشگله جیگر  

 خاله

 یروزآریا ازم خواست با ستاره آشتی کنم من قبول نکردم

ونه بودم برگشتم تا ازیخچال چیزی بردارم روز وقتی  توآشپزخفردای اون

 که ستاره رو دیدم یه دست گل دستش بود

تاخواستم تندی کنم وجوابشو بدم که آریا با حرفاش آرومم کردهنوزم 

حرفاش یادمه که گفته بود:خانومی تودلت بزرگه بیا ببخش یه کاربچگانه 



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

782 

زن ای کردین وبخاطرش همه روناراحت کردین  اون هم دوستته هم 

 داداشت همیشه چشم توچشمین زشته حاال بیا آشتی کن بخاطر من

 یکم بعد فکرکردم دیدم راست میگه  

تمومش کنم هم بقیه رو خوشحال کنم واینکه هم باید این کار بچگانه رو

 مگه میشد آریا بگه بخاطر من ومن قبول نکنم

اهم باالخره همو بغل کردیم و آشتی کردیم وهمه تنهامون گذاشتن که ب

 حرف بزنیم هرچی گفتیم نمیخاد قبول نکردن

چقدرآریا خوب بود اون باعث شد به خودم بیام وتمومش کنم این مسخره 

 بازیو ازش خیلی ممنون بودم

توآشپزخونه بودم داشتم غذا درست میکردم  ازدست این پدروپسر 

نمیدونم چیکارکنم تمام خونه رو بهم ریخته بودن و دوتایی رفته بودن 

 تمیزکنم ای خداون اونوقت من با این وضعیتم  باید خونه روبیر

 صدای کلید دراومد وبعدش دربازشد باالخره تشریف آوردن

 آراد دوید سمتم وگفت:مامانی ببین بابا چی خریده برام

 تینا:سالمت کو

 آراد:سالم مامانی 

 تینا:سالم عزیزم حاال بگو بابا چی خریده

ریخت وسط میز چندتا ماشین و چیزای  آراد هرچی که آریا خریده بود 

 فکری بود
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تینا:دستش دردنکنه به به چه قشنگن آراد مامانی برو تو اتاقت اینا رو 

 کمدت بچین

 آراد:باشه مامانی 

...من همیشه به آریا میگفتم به جای این همه اسباب بازی چیزای فکری  

 اینا براش بخر چه عجب باالخره گوش کرد

ا گفتم:  برو دستو صورتتو بشور آرادم صداکن میزو چیدم و روبه آری

 تابیاد غذابخوریم 

 آریا:چشم خانومم

زیرلب گفتم :پرو میخادخرم کنه این جوری حرف میزنه چون دیده بود 

 عصبیم اینو قشنگ فهمیده بود

نشستیم دورمیزوناهارخوردیم حسابی بهمون چسبید توشستن ظرف آریا  

 بهم کمک کرد.

د که آریا بهم گفت:بیا اینجا رومبل بشین کارت آراد داشت بازی میکر

 دارم.

 منم دستامو که خیس بودن با حوله خشک کردم ونشستم وگفتم +جونم

 آریا:چشماتو ببند

 +وابرای چی

 آریا: توببند میفهمی 

 چشمامو بستم  که  صداشوشنیدم که گفت: چشماتو بازکن عزیزم
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 چشمامو بازکردم یه جعبه کادوشده دستش بود

 +این چیه

 آریا:برای توعه همون که میخاستی سالگرد ازدواجمون مبارک

 ازخوشحالی ازش گرفتم و بازش کردم گوشی موبایل بود

دستامو گذاشتم جلوی دهنم تعجب کرده بودم+وای فکرمیکردم یادت 

 نیست

 آریا:مگه میشه یادم بره این روزه به این مهمی وقشنگو 

به سمتش گرفتم خیلی خوشحال شده  منم رفتم ازاتاق کادوشو آوردم و 

 بود فکرمیکرد یادم نبوده و چیزی نخریدم

براش  یه ریش تراش خریده بودم خیلی وقته میگفت ریش تراشم خراب 

 شده  

خیلی روز خوبی بود من کیک درست کرده بودم و یه جشن سه نفره البته  

 باید بگم چهارنفره گرفتیم وخیلی هم خوش گذشت

ومد خونمون وخیلی ناراحت بود هرچی ازش  مریم چندوقت پیش ا

میپرسیدم چته جوابمو نمیداد که آخرسر زدززیرگریه وگفت:دکترگفته که 

 باردارنمیشه 

خیلی ناراحت شده بودم باالخره اونم آرزوداشت مادربشه ولی سعی کردم 

بهش امید بدم بهش گفتم که حاال زوده بچه میخاین چیکار وهزارتا حرف 

 شو یکم خوب کنم دیگه که تا حال



 رمان دو سه تا ؟     

 

 

785 

اون روز مریم هرچی میگفت من یه جوابی میدادم چون میدونستم چقد 

سختی میکشه  اگه همچین اتفاقی برامن میافتاد من میمردم پس درکش 

میکردیم تا میکنم من وفاطی،هرکاری ازدستمون برمیومد براش

 خواهرمون مثل اول بشه. 

ریم هم الکی داره  سهیل هم اومد پیشمون میگفت من بچه نمیخام.وم

 خودشو اذییت میکنه 

بگیریم؛ این اما مریم هرچی باهاش حرف میزدیم فقط میگفت باید طالق

حق سهیله که بچه داشته باشه و ازاین حرفا. هرکاری میکردیم تا 

منصرف بشه ولی نمیشد که حرف حرف خودش بود سهیل بیچاره هم 

 امهم نمیخ ناراحت بود میگفت طالقش نمیدم و بچه

آخه مریم فکرمیکرد االن سهیل میگه بچه نمیخام دوروز دیگه پشیمون  

 میشه بهتره االن جدابشیم کال خواهرمن حرف چرت زیادمیزد

 االن همچی فرق کرده علم پیشرفت کرده مگه میشه بچه دارنشد

مریم همش  حالش بدبود داشت افسرده میشد سهیل همیشه ازمنو فاطی  

نیم وازخرشیطون بیاریمش پایین اما ما میخاست که بامریم حرف بز

مریمو خوب میشناختیم  اون حرفی که میزد عمل میکرد همش حرف  

 خودشه همیشه اینجوربود حاال خداکنه این بار اینجور نباشه

 صدای زنگ گوشیم اومد ازروی میز برداشتمش فاطی بود

 تماسو زدم وگفتم:سالم جانم

 فاطمه:سالم تی تی خوبی
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 زم میالد و آرتین خوبن تینا:مرسی عزی

زدم بگم میای با مریم درموردپرورشگاه اینا حرف  فاطمه:آره خوبن زنگ

بزنیم اونسری هم گفتم بگیم بهش اما تو گوش نکردی گفتی بهش بگیم  

 ناراحت میشه

+هنوزم میگم مریم بچه خودشو  میخاد بزرگ کنه من میدونم اینو صد 

 میدیدفعه یه جوری بهمون گفته تو یعنی نفه

فاطمه:بهتر ازهیچیه تو حالشو نمیبینی داره دیوونه میشه بعدشم سهیل  

دوسش داره میگه طالقش نمیدم بخاطر بچه تازه مریمم دوسش داره 

 حیفه زندگیشون بهم بخوره

 تینا:نمیدونم فاطی این روزا همش توفکرشم چرا زندگیش اینجورشد

 بریم باال باهاش حرف بزنیمفاطی:هی خواهر من میام اونجا دوتایی باهم 

 تینا:باشه

 فاطی:پس من برم حاظرشم فعال خداحافظ

 تینا:خداحافظ

....فاطی همش میگفت  به مریم بگیم ازپروشگاه  بچه بیارن اما من 

 نمیذاشتم اخه میترسیدم ناراحت بشه دیگه واقعا نمیدونم چیکارکنم

تم سمت آیفون  بعدنیم ساعت صدای زنگ در اومد  فهمیدم فاطی اومده رف

 و دروبازکردم که فاطی اومد تو میالد هم تو بغلش بود روبوسی کردیم و  
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بچه رو ازش گرفتم آرادتا صدامونو شنید دوید پیشمون خیلی میالدو 

 دوست داشت. 

منم یه چادرسرم کردم ومیالدسپردیم به آریا و رفتیم باال زنگ درو زدیم 

یومدیم  دروبازمیکردبعدش بعد دودقیقه  دربازشد طبق معمول هروقت م

 میرفت تواتاقش به دیوارزل میزد خواهرم دیوونه شده بود

خداکنه راضی بشه با حرفامون تا یکم حالش بهتربشه هروقت میبینیمش 

 اعصابمون بهم میریزه باالخره خواهرمونه نمیتونیم بیخیال بشیم که

 رفتیم سمت اتاقش و دروبازکردیم یه 

م روتختش اونم اصال جوابمونو نداد که فاطی  سالم بهش کردیم و نشستی

 شروع کردحرف زدن:

فاطی:چیه زانوی غم بغل گرفتی دیوونه شدی بسه دیگه به فکرسهیل  

باش خودتو زندونی کردی که چی بابا بچه میخای فکرکن.یه راهی هست  

 علم پیشرفت کرده به جای اینکه به دیوارزل بزنی به زندگیت فکرکن  

شستم وگفتم:خواهری به خودت بیا ببین ما به راهی من روبروی مریم ن

پیداکردیم که میتونی بچه داشته باشی.همونی که آرزشو داشتی باسهیل  

 حرف زدیم اون مشکل نداره میگه هرچی مریم بگه 

دیدم این همه حرف زدیم هیچی نمیگه روبهش باعصبانیت گفتم:گوش 

کون بده و حرف  میدی چی میگم اگه داری گوش میدی یااون  زبونتو ت

 بزن یا سرتوتکون بده بفهمیم این همه حرف زدیم الکی نبوده

 ..باالخره یه سرتکون  دادومنم خیالم راحت شد
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فاطی:ببین شماهامیتونین برین پرورشگاه بچه بیارین تازه ثوابم داره 

غصه خوردن نداره که خیلیا تودنیا هستن که این مشکل ودارن اما نا امید 

ن درمان میکنن یا ازپرورشگاه بچه میارن خواهری نمیشن  یا میر

زندگیتو  داری خراب میکنی بخاطر چیزی که میشه حلش کرد سهیل  

 دوستت داره اصال دیدیش میدونی چه حالیه

 تینا:

که دهنمون کف کرده بود با حرفامون باالخره مریم زد انقد حرف زدیم

همش میرفت  زیرگریه خوب بود گریه میکرد چون سبک میشد آخه 

 توخودش وزل میزد به دیوار خب این باعث میشد دیوونه بشه

تینا:مریم ببین امشب خوشگل کن سهیل اومد باهاش حرف بزن نه با  

گریه و عصبانیت با آرامش پاشو عشقم یکم به خودت برس شبیه جن 

 شدی این چه قیافه ای آخه 

 باحرفم مریم یه لبخند کوچک زد که خیلی خوشحال شدیم 

یم و راضی کردیم تا بلندشه به خودش برسه ماهم اومدیم پایین تا مر

 کاراشو بکنه

بعدا فهمیدیم که باالخره مریم با سهیل حرف زد وقرارشد ازپرورشگاه 

بچه بیارن و رفتن که بچه ببینن  که یه دخترخوشگل انتخاب کردن 

تا عکسشو بهمون نشون دادن و حاالباید کارای اداریش رو انجام بدن که 

همچی تموم شه ولی  مریم خیلی عجله داشت میگفت تو دوسه روز باید 

کاربچه درست بشه وما بیاریمش خونه هرچی میگفتن نمیشه طول 

 میکشه قبول نمیکرد که
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منم ازاین که خبرخوش شنیده بودم ودیدم مریم حالش بهترشده خوشحال 

 شدم  وقرارشد یه مهمونی بگیرم و همه رو دعوت کنم خونمون 

باالخره اون روز رسید وهمه خونمون جمع شده بودن فقط مریم اینا 

نیومده بودن که بهشون زنگ زدم گفتن توراهیم میایم فقط موندم  اینا که 

طبقه باالهستن پس چجور توراه موندن یعنی انقد راهشون دوره فکرکنم  

 تو ترافیک موندن خخخ 

باالخره صدای زنگ در  که بیان یه ربع گذشته بود وما منتظرشون بودیم

اومد ازآیفون نگاه کردم دیدم سهیله ولی خبری ازمریم نبود یعنی چی ای  

بابا دروکه زدم  اومد تو من حواسم به میالد بود داشتم نازش میکردم که  

 دیدم همه با تعجب به درنگاه میکنن

برگشتم به همون قسمت نگاه کردم دیدم مریم و سهیل کنارهم بودن و یه 

خیلی آشنا بود بغل مریم بودبعدچندقیقه فهمیدم که این بچه همون  بچه که

دختریه که مریم عکسشو نشون داده بود بهمون فقط اینجا چیکارمیکرد 

بگیرن ازفکراومدم بیرون دیدم اخه حاال حاال ها کارداشت تا بچه رو

 هنوزسرپاوایسادن با یه ببخشید بهشون تعارف کردم که بشینن

 آخه فهمیدیم که پشت درقایم شده بودکه ما نبینیمشازدست این مریم 

براشون چایی آوردم و دیگه طاقت نیاوردم وروبه مریم گفتم :نمیگی  

 چیشده همه منتظریما

مریم:هیچی قرارشد امروزپیشمون باشه وبعدشم کاراش چیزی نمونده 

 تموم بشه تا چندروز دیگه میاد پیشمون برای همیشه

 بزارینتینا:اسمشو میخاین چی 
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 مریم:سوگند

 تینا:آخ قربونش بره خاله چه اسم قشنگی 

همه خوشحال شدیم و بهشون تبریک گفتیم  حالم خیلی خوب بود وقتی 

 میدم دوتا دوستم هنوزم کنارمنن و خوشبختن این همیشه  آرزوم بود

چشمم افتاد به مردزندگیم اونم  به چشمام نگاه میکرد خیلی خوشبخت 

ش این پسرمنم که همش دورسوگند بود فکرکنم اخر  بودم ازاین که دارم

عروس خودمه وهممون منتظربودیم تا نی نی منم دخترخوشگلم بدنیا بیاد 

 و قرارشد اسمشو بذاریم تارا

صدای رعد وبرق اومد بلندشدم ورفتم سمت پنجره بارون میباریددستمو 

 زیربارون گرفتم و سرمو به سمت آسمون گرفتم وگفتم:خدایاشکرت 

 ندگی ذره كاهیست ، كه كوهش كردیمز

 زندگی نام نکویی ست كه خارش كردیم

 زندگی نیست بجز نم نم باران بهار ،

 زندگی نیست بجز دیدن یار ،

 زندگی نیست بجز عشق ، 

 بجز حرف محبت به كسی ،  

 ورنه هر خار و خسی ،

 زندگی كرده بسی ،
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 زندگی تجربه تلخ فراوان دارد ،

 وچه ودو سه تا كوچه و پس ك

 اندازه ی یك عمر بیابان دارد .

 *پایان* 

۱۳۹۹/۱/۲۸ 


