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 .میبه حرف استادها گوش کن دیکه با میکرد یآخه ما دانشجو ها چه گناه ایخدا

 ده. یدرس م ثاغورسیکه انگار داره ف چوندیپ یم یمطلب و جور کیکه عاشق رشتم بودم، اما  نیا با

 .دیامتحان جلسه بعد هم آماده باش یبرا د،یور رفتم که استاد گفت:خسته نباش میکم با گوش هی آروم

 ناله همه بلند شد. یصدا

 _استاد!

 درس خوندنه. فشیدانشجو وظ نم،یبب دی:براستاد

 .رونیاز کالس زدم ب الیخ یخونده بودم ب شیدرسا و از پ شتریمن که ب 

 رو دوسش داشتم. گریج نیزد،،چقدر ا یو شش خوشگلم از دور بهم چشمک م ستیدو

 زدم. رونیدانشگاه ب یشدم و از در اصل سوارش

 زد بهم. نفر با شدت از پشت هینشده بود که  یهم ط قهیپنج دق هنوز

 که! میشانس ندار یشدم، لعنت ادهیپ

 رفته بود تو و پشتش داغون شده بود! یکل نمیخدا، ماش ای

 شد و به سمتم اومد. ادهیپ نیاز ماش لکسیر یلیخ مرده

 اعصاب بودم. یخسته و ب یلیکه خ منم

داده؟  نامهیبه شما گواه یاصال ک ن؟ینیب یو نم یبزرگ نیبه ا نیمحترم شما مگه ماش یبستم و شروع کردم:آخه آقا چشمامو

شده،  ادیگه که تصادف ز یم ادیم یرانندگ ییتاسف داره؛ نچ نچ بعد اداره راهنما یمن برم درش و پلمپ کنم؟!واقعا جا

 ر،یبگ لیتحو ایب ستن،یبلد ن یکه خانوما رانندگ ارنیما اس ام اس در م اسه. تازه ونید یم نامهیخب بابا خودتون گواه

 جالبه...

 باالخره زبون باز کرد و گفت:خانم چند لحظه به من فرصت بده تا حرف بزنم. مردهه

 داد. یدرباره تصادف نظر م یآدم دورم بودن که هر ک یداد زده بودم کل اونقدر

 آقا! نمیبه ماش ی! گند زدیبگ یخوا یم یچ-

 

 

 بچه سوسوال بود، دوست داشتم با جفت دستام خفه اش کنم. نیبهش کردم از ا ینگاه

 کنم. یپرداخت م نیو بگ نیبد امیشمارم هر قدر که خسارت زدم و پ نی:امرد

 تونه پررو باشه! یآدم م  کی چقدر

 ادب. ی! بییدستور ند یندادن که به کس ادیرفت که گفتم:پولت بخوره فرق سرت، بهت  نشیو سمته ماش برگشت

 شدم. نیو سوار ماشازش نشدم یوابج منتظر
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 گاز گذاشتم و راه افتادم. یو رو پام

 اضافه شد. نمیخودم امروز اعصاب داشتم که ا یلیخ

 رفتم خونه. یرسوندم و خودم با تاکس  رگاهیو  به تعم نیماش

 یتنها بودم و کس یکه تنها یکه تنها پناهگاه من بعد از طالق مامان بابام بود، خونه ا ییباز کردم و به خونه ا دیو با کل در

 کنارم نبود، نگاه کردم.

 خودم بود. یبودم که نقاش ییتابلو ها عاشق

بکشونم و  شیهام و به نما یاز دردام و تنها یلیتونستم خ یم دنیمن بود و با کش یاز زندگ یکردن بخش بزرگ ینقاش

 کنم.فراموش 

 .ستمیمن آدم بش و ن مایگوشه انداختم به قول ش کیمبل پرت کردم و هر کدوم از لباسام و  یو رو فمیک

 تونه حالل زاده باشه! یآدم م کیزنگ خورد، چقدر  میبودم که گوش ریافکارم درگ تو

 خانوم! مایبه به ش-

 من، ملوسک من. یبای:سالم ماه من، زمایش

 کوفت عمت و مسخره کن.-

 !یریکبیا یهست ی:کدوم قبرستونمایش

 اعصاب ندارما.-

 دلبندم؟ یاعصاب داشت ی:تو کمایش

 !یکار دار یچ نمیبنال بب-

 :ماهک جونم من که انقدر دوست دارم.مایش

 !نمینرو.بنال ب هیحاش-

 ؟یکتاب  و بکش ۲۷ یشه واسم عکس صفحه  ی:ممایش

 نه.-

 :ماهک جونم!مایش

 گفتم نه.-

 .ی:تو که عشق منمایش

 اوف باشه.-

 عاشقتم ی:وامایش

 نکش. غیکوفت ج-
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 :عاشق اون دل مهربونتم.مایش

 

 

 ؟یحوصلش و دار یبگه آخه ک سین یکیاصال حوصله درست کردن غذا رو نداشتم،  یگرسنه بودم ول یلیخ

 مبل ولو شدم. یرو سفارش دادم و دوباره رو تزایپ نمیریسمت تلفن رفتم و عشق د به

 کنم؟ کاریرو چ مایش ینقاش یخستگ نیحاال من به ا پوف،

 رو روشن کردم تا غذام برسه. ونیزیتلو

 ومد؟یپس چرا ن وا

 به رستوران زنگ زدم. دوباره

 ن؟یاوردیمن و ن ی_سالم،آقا چرا غذا

 هم مشغولن.  هیتصادف کرده و بق کیخوام خانم،پ ی:سالم،معذرت ممرد

 من مسخره شما هستم؟ ؟مگهیچ یعنی_وا آقا 

 .ادیبوق م یصدا دمیلحظه ساکت شدم و د کی

 مگه بدشانس تر از من هست؟ ایخدا

 .یشگیهم یشدم و به سمت گاز رفتم و غذا مونیسفارش پش از

 زدم و منتظر شدم. تابهیماه یمرغ رو رو تخم

 شدم. ریس شیآخ

 .دمیحدودا  بود، وقت داشتم، به سمت اتاق رفتم و خواب ساعت

 هم گردن من بود. مایواسه ش مون،یرفتم البته نقاش میسراغ نقاش میخواب که پاشدم مستق از

 ؟ییخواست بکنه خدا یکار م یرو به من نداده بود،چ یمهربون نیا خدا

 بکشم؟ یچ حاال

 رابطه داشتم. نیبود و منم چند تا کتاب در ا یدرون شهیاند ینقاش موضوع

 .رمیبگ دهیکنار قفسه بلکه با خوندن چند تا نوشته ا رفتم

 

 

 کردم. ادهیکاغد پ یهام و رو دهیو تو دستم چرخوندم و ا قلم

 ساعت تموم شد.  بعد
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 که تموم شد. نیساعت وقت گذاشتم تا ا کی بایاونم  تقر یرو ما،یش ینقاش حاال

 واقعا خسته بودم. گهید

 اوه! اوه

 رفته بود، تلفن رو برداشتم و به پسره زنگ زدم. ادمیکل تصادف ظهر  به

 _سالم.

 :سالم، شما؟پسره

 بهش.  نیدیکه امروز کوب ی_همون کس

 پسره:کارتون؟ 

 با شما حرف بزنم نه شما. یطور نیا دیمنم که با نیحواستون کجاست، ا ستیو معلوم ن نی_کارم؟ هه، جالبه شما مقصر

که رو کارت  یآدرس:خانم من االن کار دارم و حوصله بحث کردن با شما رو ندارم.فردا ساعت سه بعد از ظهر به پسره

 . خدانگهدار.نیایمن هست ب

 _الو

 کنه. یمثل من قطع م یخانوم محترم یکشه تلفن و رو یخجالت هم نم 

 ندارم بهت بگم اه، دوباره اعصابم خورد شد. یچیه

 نگاه کردم چند تا اس ام اس داشتم. میگوش به

 کالس؟ یایخره فردا م یبود:هو مایش

 .امی_اوهوم م

 نره؟ دتای می:نقاشمایش

 . دمشیراحت، کش التی_نه خ

 .یخودم هیدستت طال دوست جون ی:وامایش

 .ادیخسته شدم خوابم م ز،ی_بسه، زبون نر

 : بخواب پررو.مایش

 .زمیعز یبابا

 .گری_خداحافظ ج

 رو که کنار گذاشتم خندم گرفت. یگوش

 نداره. یخدا تعادل اخالق بنده

 .نمیترسناک بب لمیف دیفکرم رس به
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 کردم. یو توبه نم نمیخواست بب یاما بازم دلم م دمیترس یم یلیخ شهیشدم، هم یترسناک خسته نم لمیف دنیوقت از د چیه

 بود. ختهیر لمیف ییبرام چند تا مایسمت اتاق رفتم و دنبال فلشم گشتم قبال ش به

 از همه ترسناک تر بود و گذاشتم. ترشیکه ت یهمه رو چک کردم و اون ناهاش،یخب ا 

 .لمیشد چه برسه به خود ف نیشلوارم سنگ تراژیبا پخش شدن ت ییهللا، خدا بسم

 کرد. یروح سرگردان رو تو خونه حس م کیخانواده بود که دخترشون  کیخوب بود و ماجرا درباره  اولش

 گرفتم.   یاومد تو صحنه گازش م یکم کم ترسناک شد؛ بالشتک بنده خدا تو دستم بود تا روحه م اما

 یریجلوگ یکردم برا چیگرم بود خودم رو کامال پتو پ یلیکه خ نیبه سمت اتاق رفتم و دو تا پتو بزرگ آوردم و با ا عیسر

 .یاحتمال یاز حمله ها

 نبود. یشدم اما چاره ا یاز گرما آب پز م داشتم

 ترسناک بود. یادیز گهیشده که د نیبود اج ثیخب یلیبه اسم وولک که خ طانیش کیاون روحه از طرف  ،یوا

 . دمیکش غیلحظه که اومد کنترل خودم و از دست دادم و ج کی

 ه؟یک گهید نیا ایخدا یبه در. وا دیکوب یکی هوی

 دونه مالقه برداشتم و به سمت در رفتم. کیداخل آشپز خونه  از

 !مینزن دختر منم، مر یدر رو باز کردم، مالقه رو آوردم باال که گفت:وا تا

 !ییخانم شما میمر دیببخش یوا ی_ا

 ماهک جان؟ ید زیم غیچرا ج زم،یخانم:آره عز میمر

 .دمیکم ترس هیاومد،  یم ییصدا هی_راستش 

 شده؟ یزیچ نهیبب ادیخانوم:باشه بزار من بگم شوهرم ب میمر

 

 

 شم. یآبرو م یب  کهدمیترسناک ترس لمیواسه ف نهیبب ادیاگه ب یوا

 .ستینه دستتون درد نکنه الزم ن-

 ؟یخانوم:مطمئن میمر

 .یبله، بله مرس-

 داشت و مراقبم بود. یلیبود و هوام و خ یشد و رفت، خانوم مهربون المیخ یب باالخره
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 !ومدهین دنیترسناک د لمیگذشتم به من ف رشیو خاموش کردم از خ ونیتلوز

 گستاخ افتادم. یو به فکر اون پسره  دمیتختم دراز کش یرو

 گه بزنم لهش کنما. یم طونهیخواد ش یازم م پررو انگار  ارث باباش و بچه

 دستور نده اما آخه به نفع اونه که من نرم. رهیبگ ادیرم، تا  یفردا شرکتش  نم اصال

 .یگ یچرت و پرت م ا،یخنگ شد ماهک

 به ظاهر محترم. یکنم، اقا یفردا آدمت م دیفکر توپ به ذهنم رس کی آها

 قدر بترسم. نیکه االن ا دمیترسناک د لمیبرد انقدر خودم و فش دادم که چرا ف یو بستم اما مگه خوابم م چشمام

 بابابزرگم باالخره خوابم برد. یروستا یشمردن گوسفندا و گاوها بعد

 دوش گرفتم، حاال وقت حاضر شدن بود. عیبلند شدم و سر میآالرم گوش یصدا با

 .دمیو پوش یسرمه ا یو مقنعه  یسرمه ا یو کتون یگلبه ا یو مانتو یتنگ سرمه ا یل شلوار

 .ختمیکردم و موهام و کج ر یکم شیآرا

 برداشتم و خوردم. خچالیآب پرتقال از  وانیل کی

 ندارم! نیافتاد ماش ادمیرفتم که تازه  نگیسمت پار ک به

 بدعنق افتادم. یاون پسره  ادیبازم  یصبح اول

 .ارمیب ریگ یتا بتونم تاکس دم،یسر کوچه دو تا

 دربست گرفتم  و سوار شدم. یمعطل قهیاز پنج دق بعد

 ساعت راه بود، چشمام و بستم و خوابم برد. میدانشگاهم ن تا

 

 

 

 .میدیگفت: خانوم..خانوم، رس یکه م یکس یصدا با

 مقدمه گفتم: یو چون حواسم پرت بود، ب دمیخواب پر از

 کار من نبود. حتما اشتباه شده! نیآقا باور کن ـ

 .میدیگم رس ینگفتم؛ فقط م یزیبا تعجب گفت: خانوم من که چ مرد

 شدم. ادهیرو دادم و پ هینبود. کراشده بودم و حالم دست خودم هول

 . پووف...دیکش یانتظار من رو م ایاستاد دن نیشده بود و بد خلق تر رمید قهیدق پنج

 کالس و زدم و گفتم: در
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 استاد اجازه هست؟ ـ

 داخل دیی: بله بفرمااستاد

 نشستم. مایبچه ها تعجب کرده بودن. منم آروم رفتم و کنار ش یخالق! همه  جلل

 . خب، نفر اول؟نیهاتون رو ارائه کن ینقاش دی: بچه ها.. بااستاد

 وقت گذاشته بودم؛ دستم و باال بردم. یرو نقاش یکامال آماده بودم و کل چون

 .یخانوم تهران نیی: بله بفرمااستاد

 که خونده بودم . ییو متن کتاب ها ،یو روانشناس یدرون شهیدادن درباره اند حیو برداشتم و، شروع کردم توض مینقاش

 بود، ممنون. یکرد که استاد گفت: عال یکم دهنم داشت کف م کم

 سر جام رفتم. خوشحال

خوام که کامال به حرفام  یهم مهم هستش. م یلیموضوع باهاتون صحبت کنم که خ کیخواستم درباره  ی: بچه ها.. ماستاد

 .نیتوجه کن

 .نیخوام تموم تالشتون رو براش بکن یمن. خب سخت هم هست و ازتون م یهمه دانشجو ها نیهست ب یرقابت کی

 .نیحاضر کن ندهیرو تا هفته آ نیتون یکه م ینقاش نیبهتر دیبا نیرقابت باش نیبرنده ا نیکه بتون نیا یبرا

 

 

 ه؟یرقابت چ نیا ی دهی: استاد.. فاگفتمیبکشم! که مر دیبا یبودم که چه نقاش نیفکر ا تو

 رن. یم یبعد یرقابت و برنده شن، به مرحله  نیکه بتونن ا ی: کساناستاد

 ه؟یچ یبعد ی: استاد، مرحله مهسا

 آدم خبره. کی شیفرستم پ ی: افراد برنده رو ماستاد

 استاد؟ ی:کمهسا

 دم. یو م حاتیتوض یاون موقع همه  نیکرد دایبعد راه پ ی! اگر به مرحله نیپرس یچقدر سوال م ،ییرزای:خانوم ماستاد

 ..؟ حقته!یشد تیآروم گفت: مهسا خ یلیشوخ کالس بود خ یاز بچه ها یکیکه  یعل

 خنده که استاد گفت: چه خبره اون جا!؟ ریز میزد همه

 .میدرس گوش داد یو به ادامه  میساکت شد همه

 .میوقت داشت یساعت تا کالس بعد میکالس تموم شد. ن باالخره

 میبخور یچ هی میبر ایب مایش ـ

 .یشیو چاق نم یخور یکه انقدر م کمت،ی:کارد بخوره تو شمایش
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 !میش میش ،یمیکه همش رژ ستمیدراد.. مثل تو ن تا چشت ـ

 !یخودت میش میش شعوریو گفت: ب دیکش یفیخف غیج مایش

 غصه نخور پسته بخور ـ

 بدبخت. یترشی! مرهیتو رو بگ ادیم یمخت من موندم ک نیخنگا نگاهم کرد و گفت: با ا نیع مایش

 ؟یریکبیا رهیتو رو بگ ادیم یاصال ک ـ

 جوکش جلومون سبز شدن. یقایو رف یخواست حرف بزنه، عل مایش تا

 ؟یچطور میش می: شیعل

 بچه ها نینکن تشیگفت: اذ اریکه سام کنههیگردوست داشت  مایش

 ؟ی: به تو چه باقالیعل

 مهی: بوقلمون، هم کالساریسام

 

 

 .ادیم دیاستاد جد مونیکالس بعد م،یکوفت کن یچ هی میبر نیای: اوف. بسه باریمه

 کجاست؟ یمیوا ! مگه استاد کر ـ

 .میبگذرون دیاستاد جد نیبا ا دیواحد و با نیا ی. ادامه ادیاومده نم شیگن مشکل واسش پ یدونم واال. م ی:نماریمه

 ..فی: حمایش

 .میو خورد میگرفت یچ هیو  میبه سمت بوفه رفت همه

تونستم خودم و  یگرفت و اصال نم مییدستشو هویچرا  دونمی. اما نمادیب دهیکه استاد جد میو منتظر بود میکالس رفت سر

 کنترل کنم.

 رم دست به آب. یمن م ما،یش یهو ـ

 بد اخالقه. یلیخ دمی! شنکشتتیم یای. اگه بعدش بادیاالن استاد م ؟ی: خل شدمایش

 بابا. ترکمیدارم م ـ

 .دمیکالس به سمت مستراب دو از

استاد سر کالس  م،یخوش شانس یلیکه بنده آدم خ نیو انجام دادم و دستامم شستم و به سمت کالس رفتم. اما نه اکارم  عیسر

 رفته بود.

 دییکلفت گفت: بفرما ییگفتم و در، رو زدم که صدا ییهللا ا بسم

 انداختم و وارد شدم. نییو آروم باز کردم و سرم و پا در
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 من... دیاستاد ببخش ـ

 ن؟یایب ریکالس بنده و د دیگفت: به اطالعتون نرسوندن که نبا یزیام هیوسط حرفم و با حالت کنا دیپر

 روشن شد. روزیادب و گستاخ د یب یصداش آشنا بود! سرم و باال آوردم، که چشمم به جمال پسره  چقدر

 از کجا اطالع داشته باشم؟ دی. بنده باریحرص گفتم: نخ با

 .دینیبخشم، بش یاوله م یرفت و گفت: چون جلسه  ییغره ا چشم

 .نیرفتم و با حرص گفتم: الزم نکرده ببخش جلوتر

ترم بندازتم با  نیخوام تحملش کنم!؟ اگه ا یم یپرو.. من چجور یرداشتم و از کالس خارج شدم. پسره و ب فمیک عیسر

 کنم. یدستام خفش م

 کردم. رهیبخشمت؛ انگار گناه کب یگه م یبد عنق. به من م ی.. پسره ششیا

 نشدم، فقط بهش اس ام اس دادم که من رفتم. مایش منتظر

 گاه رسوندم. ریخودم و به تعم م،یگرفتم و تا ساعت دو ون نیماش عیسر

 نقشه بود. یگرفتم. خب حاال وقت اجرا لیو تحو نیماش

 رستگار... نیکردم. اوهوو.. متو دراوردم، و به اسمش نگاه کارتش

 !افشیسرش با اون ق ریرستگارهه. خ چقدرم

 

 

 

 واحد و پاس کنم؟ کیخوام باهاش  یم یچطور موندم

 کردم که بچزونمش.  یم یفکر بکر کی دیبا

 نکنه باهام لج کنه و بندازتم.  دمیترس یهم م کمی اما

 که من دلم خنک شه. نهیکنه.. مهم ا لج

 اس ام اس دادم: بهش

 . حافظتون که هنوز سالمه؟نیپرداخت کن دیرو با نیحافظ. خسارت ماش ابانیسر ساعت چهار بعد از ظهر، خ ـ

 . رمشیگ یبا اعمال شاقه م وگرنه

 شه. یم یچ نمیکه گذشت جواب داد: شما با اعمال شاقه وارد شو، بب قهیدق چند

و جوابش رو دادم:  اوردمیباشه. واقعا حرصم در اومد. طاقت ن حیتونه پرو، و قب یآدم م هیشه! چقدر  ی.. باورم نمیوااا

 فقط نگاه کن.
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 .نمیبی: مرستگار

 بود. نیکار هم نیباحال روبرو شدم. بهتر زیچ کیو بلند کردم و با  سرم

 کنم. تیخواستم شکا یمرکز شدم و گفتم: سالم م وارد

 تا صداتون کنم. نینی: بشسرباز

 _ باشه ممنون.

 داخل. نیی: بفرماقهیاز چند دق بعد

 اتاق کوچک رفتم. کیشدم و داخل  بلند

 _سالم

 ه؟ی: سالم مشکلتون چمرد

رفتن. االن هم  عیمقصر بودن، اون موقع که نموندن و سر شونیتصادف کردم و ا ینسبتا محترم یبا آقا شی_ چند روز پ

 من و پرداخت کنن نیکه خسارت ماش ستنیحاضر ن

خواستم ازش  ی. مزاستیچ نیپرروتر از ا شونیاخطار دادم و خسارت و خواستم؛ اما انگار ا شونیچند بار به ا یحت من

 کنم. تیشکا

برگه رو امضا  نیی. و پانیدار تیکه شکا نیسیو بنو نیبرگه شرح بد نیا یرو تو نایدستم داد و گفت: تمام ا یکاغذ مرده

 .مید یبهشون م ی. ما اخطار دوباره انیکن

 از پر کردن برگه بلند شدم. بعد

 _ ممنون

 نی: خوش اومدمرده

 راحت شد.. المیخ یآخ

 

 

 ده. یمن ماست، چقدر کره م هی یش یدادگاه، متوجه م دمتی.. حاال که کشهیپررو.. فکر کرده ک ی پسره

 بود.  مایزنگ خورد، ش میگوش

 _ـالو

 ؟یکرد یشیکه پسره رو انقدر آت یدفعه کجا رفت هی شعور،یب ی:هومایش

 کنم برات یم فی_حاال بعدا تعر

 :باشه.. ماهک جونم؟مایش

 _ها؟
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 زم؟ی: عزمایش

 واریبه در و د یکوبیخودت و م یگربه شرک؛ ه یشد ،یخوا یم یباز چ مای_ش

 باهات مهربون باشم؟ کمیمن  ومدهی:خاک بر سرت. به تو نمایش

 از آدم یخوا یم یزیچ هی. حتما یش یمهربون نم ی_ آخه تو الک

 رون؟یب میبر یایم مم،ی: باشه بابا من تسلمایش

 _نه

 میگرد یزود برم میبر ایب گه؛ی: عه.. ضد حال نزن دمایش

 در خونه تون یجلو امیباش م _خب بابا..حاضر

 زمیعز ی.. مرسی: واامایش

 ؟یندار ی_خب خره، کار

 :نه گمشومایش

 دلقک. یرو قطع کردم، دختره  یو گوش دمیخند

 کردم. ادیضبط رو ز یشدم و صدا نیسوار ماش عیسر

 شه! یچزونده م یادیخوشحال بود، مطمئن بودم که ز یلیخ

 شه!؟ یم یچه شکل افشیق رهیاخطار دادگاه رو بگ یوقت ا،یخدا یوا

 کرد. یبود، و رو به آسمان نگاه م سادهیدر وا یحواسش نبود و جلو مایش

 دفعه رفتم طرفش و بوق.  هی! یطانیکه ش منم

 .فتادی.. داشت پس مچارهیب دیترس چقدر

 ؟ییپرو قدیبگم آخه به تو؟ چرا ا یواقعا ماهک .من چ یشعوریب یلیشد و دهنش رو باز کرد: خ نیسوار ماش اومد

 هم دلت بخواد، انقدر که خوبم من یلی_خ

 

 

 تو رو ندارم اقتیکه من ل یقدر خوب نی: آره اصال تو امایش

 به تو دمیها چسب وونهید نیمنم که ع نیا ؟ی_ پس چ

 تو سر توها! تا نزدم برو.. یکیزنم تو سر خودم،  یم یکی: ماهک مایش

 ؟یریگ یپاچه م یه ی_عه؟ مگه سگ شد

 : ماااهک...مایش
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 _ باشه بابا، رفتم رفتم.

 کردم. ادیضبط و ز یو روشن کردم و صدا نیماش

 دادم. یم راژیگرفتم و واسه خودم و یها سبقت م نیدونم چرا انقدر سرخوش بود و خوشحال؛ از ماش ینم

 هشتاد و هشت، بزن کنار! رانیالک ابه پ ییو شش آلبالو ستیاز پشت سر گفت: راننده پژو دو ییصدا هیدفعه  کی

 یآفتاب پرست رنگ عوض م نیهم که قربونش برم فقط ع مایکنم. ش سیبودم که کم بود شلوارم و خ دهیکه انقدر ترس من

 !تیموقع نیکرد تو ا

 که پشتم بود رفتم. یبنز نیشدم و به سمت ماش ادهیزدم کنار و پ آروم

 بود. یرانندگ ییراهنما سیپل

فقط  ستین یچیهم ه نمونی! تو ماشمیمثل خواهر میستین لینکردم؛ اونم دوستمه با هم فام یمن کار نیآقا.. باور کن_سالم 

 .ایمنم و دوستم و صندل

 کردم. مهیتازه ب نممیمدارکم؛ ماش نمیا

 

 کنه. یپوکر داره نگام م یطور نیمرده هم دمیشدم و د ساکت

 .نیبلبل واسه من حرف بزن نیمن حرف بزنم بگم چرا نگهتون داشتم، بعد ع نی:خانم شما چند لحظه وقت بدسیپل

 نشه. عیضا یطور نیآدم با چنگال دوغ بخوره ا یعنی

 !نیی_بله بفرما

 ن؟یدوست دار ی:شما مسابقه رالسیپل

 .ستنیاز داور هاش عادل ن یاما بعض هیورزش خوب یلیمورد عالقمه، خ یاز ورزش ها یکیبله  ی_وا

 .نیریاشتباه بگ یرال ستیشه اتوبان رو با پ ینم لی:دلسهیپل

 مدارک لطفا. راژ،یو یسبقت ه یه

جمع  شتریکرد و گرفت به سمتم:حواستون رو ب اداشتیبرگه  یرو یزیبرداشت و چ یو ازم گرفت، خودکارساز مدارک

 اون جا ذکر کردم. نگ؛یبره پارک نیدفعه بعد ماش ن،یکن

 یدستم نگاه کردم، وا یتو یشد و رفتن، به برگه  نیماش سوار

 !یکرد مهیهمه جر نیخبره آخه ا چه

 رفتم و سوار شدم. نیسمت ماش به

 مگه؟ یکار کرد یگفتن؟چ یم یشد؟چ ی:چمایش

 لحظه دهن و ببند بزار منم حرف بزنم. کی_

 .گهی:خب بگو دمایش
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 کرد. مهیجر ،یگفت چرا سبقت گرفت ی_م

 حاال. شدهینداره بابا، گفتن چ:اوه اشکال مایش

 و که نخوابونده. نیماش ینباش خواهر نگران

 خانوم خانوما؟ میخوام روزم و خراب کنم.خب حاال کجا بر ینم الیخ ی_آره ب

 دربند؟ می:ماهک جونم برمایش

 . مینرفت ی_اوم، باشه از ک

 و گفتم و حرکت کردم. نیا

 .میدیبعد از  ساعت رس حدودا

 رستوران؟ می؟بریستیگرسنه ن مای_ش

 نخوردم. یزیمنم چ می:آره برمایش

 مجسمه بزرگ دربند بود. یکه روبه رو یداخل رستوران میرفت

 .رسمیخدمت م گهید قهیبه سمتمون اومد و منو رو داد:من تا چند دق گارسون

 _ممنون.

 م؟یش میش یخور یم یچ خب

 

 

 :آبگوشت.مایش

 جا آبگوشت دارن؟ نیآخه ا ما؟یش یخوا یکتک م-

 :خب دلم خواست.مایش

 بهش رفتم و از گارسون درخواست دو پرس چلوکباب  کردم. یغره ا چشم

 ؟یاز من نظر گرفت یواسه چ یریخودت بگ یخواست ی:تو که ممایش

 ید یآدم که نظر نم نیع-

 :باشه.مایش

 توجهم بهش جلب شد.  میاس ام اس گوش یصدا با

 درش آوردم و اس ام اس و باز کردم. فمیک از

 .یخانوم تهران شهیکه براتون بد تموم م نیشک نکن نیگستاخانه رفتار کن نی_اگر فردا سر کالس باز هم بخوا

 .یریکبیا یاز خود راض یداشتم چاقو و بردارم و برم بزنم لهش کنم پسره پررو دوست
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 !یفلفل خورد ؟مگهیشده؟چرا انقدر قرمز شد ی:چمایش

 خوردم. ی_کاش فلفل م

 بود خب؟ ی:کمایش

 زبون نفهم. کی_ 

 شده؟ یو گفت:چ دیخند مایش

 !یبا ک یدون ی_بهت گفته بودم که تصادف کردم م

 :نهمایش

 _با همون استاد گند اخالقه.

 : نهمایش

 _آره

 .نمیکن ب فیرفت. تعر یم ادمی یاما ه یکرد یخواستم ازت بپرسم که چرا امروز اون جور ی:ممایش

 کرد. یتراز قبل تعجب م شیگفتم هر لحظه ب مایو به ش زیچ همه

 درس و! نیا یفتی:شک نکن ممایش

 .ستی_به درک مهم ن

 

 بهش بدم تا روش کم شه. یبود که چه جواب ریدرگ یاما فکرم حساب م،یرو آوردن و مشغول خوردن بود غذا

 .افتمی آها

 کردن. پیبرداشتم و شروع کردم به تا زیو از رو م یگوش

 .دینه تهد نیاهل عمل باش دیکن یوسع دیبکن دیکه دوست دار یو هر کار نیمزاحم نش دیبه ظاهر محترم لطف کن ی_آقا

 .تهیتخصص یرشته  نیاندازتت، ا یلج نکن م وونهی:دمایش

 .فتهیخواست با من در ن یکنه م یخوب کار م ایدنده لج مرداد یدون یکنه تازه اول راهه، تو که م ینم یغلط چی_ه

 .خونت بمونم امیخوام ب یکه امشب م میکنه. پاشو بر یخوب کار م یلیگفت:بله، بله خ ییبا حالت با مزه ا مایش

 _مهمون دعوت نکردما!

 .ستمی:من مهمون نمایش

 .میتو برگش میشد نیبرداشتم و صورت حساب و پرداخت کردم و سوار ماش مایدست از بحث کردن با ش باالخره

 کرد. یوراج میداد یم لیتحو دیبعد با یکه هفته  ینقاش یدرباره  مایش ریمس کل
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17 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نیمسابقه داشتم و دوست داشتم بهتر نینسبت به ا یاصال استرس نداشتم و دوست داشتم که تمام تالشم و بکنم، حس خوب من

 کارم و ارائه بدم.

 یبرا یمسابقه فرصت خوب نیا دیخودم بشم شا یتو رشته  یفرد مشهور و بزرگ کیبود که  نیآرزوم ا نیبزرگتر شهیهم

 آرزوم باشه. نیبه بزرگتر دنیرس

 

 

 .کردنیم یرشته رو انتخاب کنم هنوز با و مامان بابا هم زندگ نیخواستم ا یم یوقت اد؛یم ادمی خوب

ات پشت پا  ندهیبه آ یگفتن دار یکردن و م یرشته مخالفت م نیهر دوشون با ا یخونمون تو اوج تنش بود و از طرف اما

 خونم. یدرس نم ایهنر  ایو گفتم  ستادمیرشته بودم، پس محکم ا نیمن عاشق ا یول یزن یم

 نبود که بهم بگه نه. یکس گهیاونا طالق گرفتن و د گرفتمیم یقطع میتصم دیوقت بعد که با چند

 .بایز یهنر درس خوندم و حاال هم که دانشگاه هنر ها رستانیدب تو

 ؟یدیاالن به کشتنمون م یی: کجامایش

 تو فکر رفته بودم. یادیرو کنترل کردم،ز نیماش عیسر

 جام. نی_هم

 جونم؟ ی.ماهکییجا نیبدم پس گفت:قشنگ معلومه هم حیخواد توض ینم دیفهم مایش

 زشته؟ یخوا یم ی_تو باز چ

 . ی:عه من زشتم، تو که از منم بدترمایش

 .یکه زشت ی_پس قبول دار

 :گمشو، اصال قهرم.مایش

 و کرد سمت پنجره و مثال قهر کرد. روش

 و گذاشتم رو پاش. دمیخر لیو پفک و آلو وپاست پسیچ ینگه داشتم جلو مغازه و کل ارمیکه دلش رو بدست ب نیا یبرا

 !یخواهر یمرس ی:وامایش

 .گهید مینی_ما ا

 م؟یترسناک بخر لمیف می. گم بری:باشه باشه حاال پررو نشو، ممایش

 عمرا. امرزه،ی_نه نه خدا پدر مادرتو ب

 . یترس ینم شتم،یمن پ گهی:عه خب ضد حال نزن دمایش

 .ستین ادتی شیدفعه پ یترس یم شتریتو که از من ب مای_ش

 .گهید میدم خودم بغلت کنم بخر ی:بابا من قول ممایش



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

18 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خب. یلی_خ

 .ولی:امایش

 هم ترسناکه. یلیکه فروشنده گفت خ میگرفت لمیو دو تا ف میسمت مغازه حرکت کرد به

 خونه. میدیباالخره رس اوه

 

 

 یها یجا از بس نقاش نیا ادیشه، م یعاشق خونتم آدم دلش باز م یتو و گفت:وا دیپلنگ پر نیع مایباز کردم و ش درو

 .یکش یقشنگ قشنگ م

 یمرس-

 ؟یدیکش یو ک ینقاش نی:ماهک امایش

که هم مادرم و هم پدرم ترکم کردن و  دمیکش یو زمان یکرد نگاه کردم، دلم گرفت چون اون نقاش یکه اشاره م ینقاش به

 خونه تنها گذاشتن. نیمن و تو ا

 کشوندم. ریو به تصو میاز زندگ یو بخش دمیو کش ینقاش نیاون روز انقدر حالم بد بود که ا ادمهیخوب  یلیخ

 گهی! بگو دییدختره کجا ی:هومایش

 .شیسال پواسه چند -

 !؟یدیو کش نی:مطمئنن حالت خوب نبوده که امایش

 رم لباس عوض کنم. یمن م ال،یخ ی_اوف ب

 نزاشتم که حرفاش و ادامه بده. دمیسمت اتاقم دو به

 .فتمیب میزندگ یاتفاقا نیبدتر ادیدونست اما دوست نداشتم راجب گذشته حرف بزنم و  یمن و م یکل زندگ مایش

 .ادیباشم و اشکم در ب فیتنهام اما دوست نداشتم ضع یلیخ درسته

 رفتم. ییرایو به پذ دمیدوسش داشتم پوش یلیو که خ میلباس خرس عیسر

  میشمی_ش

 :ها؟مایش

 ؟یخوا ینم یزیادب، چ ی_ب

 کاسه تخمه لطفا. کیو  پسیکاسه چ کیدلستر هلو،  وانیل کی ال،یکاسه پف کی:دو تا پتو و دو تا بالشت، مایش

 !نینداشت گهیامر د ،یی_چقدر تو پررو

 .اریآبم ب وانیل کی:اوم بزار فکر کنم...آها مایش
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19 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 !یمعرکه ا گهیتو د ی_وا

 : چاکرم.مایش

 رفتم. ششیخانوم امر کرد و برداشتم و پ مایکه ش ییزایچ

 زنگ خورد. میکه گوش میکن یو پل لمیف میخواست تا

 

 

 گفت جواب بده. یاز درونم م یحس کیدادم اما  یناشناس و جواب نم یشناختم معموال شماره ها یبود، نم بهیغر شماره

 _بله؟

 زد و ساکت بود. ینم یداد و حرف یجواب نم یکس

 ؟یالل ؟یزن ی_چرا حرف نم

 نگاه کردم که بهم زل زده بود. مایش یمرغاب نیع ی افهیتلفن و قطع کردم و به ق عیمزاحم بود سر حتما

 ه؟ی_چ

 بود؟ ی:کمایش

 _مزاحم.

 شد. یدادم آدم م یمن چهارتا فش ناموس بهش م یداد ی:ممایش

 .مینیو بزن بب لمیف ا،ی_تو هم که دنبال دردسر

 کرد و شروع شد. یو پل لمیف

درخت  کی ریشه و پس از تجاوز بهش  ز یم دهیدزد شیروز عروس شیبود که چند سال پ یدختر کیداستان  لمیف اول

 کنن. یدفنش م

دختر  کیکشه، حاال داستان راجب  یبال سرشون آورده و رو م نیکه ا ییوقت اروم نبوده و کسا چیروح اون دختر ه اما

 اون جا. یخبر از گذشته  یکنن و ب یم یتو جنگل و زندگ رنیبود که م یپسر

 تونستم تکون بخورم. یکل وجودم و فرا گرفته بود و نم ترس

 داد. یفشم م قهیمن و هر چند دقبود به  دهیکه چسب مامیش

 !هیلمیچه ف نی:ماهک امایش

 !ییحاال من مقصر شدم!؟ چقدر تو پررو ریترسناک بگ لمیف ی_عه عه تو خودت گفت

 کنه؟ یسکته م فه،یبچه ضع نیدل ا ینگفت ؟یکردم تو چرا قبول  کرد یگفت:من نفهم هیبا حالت گر مایش

 .مایش یباحال یلیو گفتم:خ دمیخنده و دلم و گرفتم و خند ریزدم ز یپق
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20 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کنم. ی_کوفت اصال خاموشش م

 ریدفعه ام د نیا م،اگریفردا با اون استاد گند اخالقه ساعت هفت کالس دار میخاموش کرد و گفت:بخواب ونیو تلوز پاشد

 ترمت  صد درصده! نیافتادن ا گهید یبر

 _به درک.

 :لج نکن ماهک.مایش

 

 

 بشم؟ زونشیکنه من برم آو یرفتار م یطور نیا  یوقت ،ی_وا چه لج کردن

 . هیاندازدت، درس تخصص یگم لج نکن، م یم یشو ول زونشیگم برو آو ی:نممایش

 دم بزار بسوزه.  یرم انصراف م ی_جهنم اصال خودم م

 .گهید میبخواب، فردا زود برس ری:حاال اشکال نداره حاال بگمایش

 ارم؟یب یخوا یم یزی_باشه، چ

 برام. اریبالشت بزرگتر ب کی:نه فقط مایش

 پهن کردم. ییرایپذ یسمت اتاق رفتم و چند تا بالش و پتو آوردم و تو به

 ره. یکه چشمام داره م می_بدو بخواب

 .سمیگفت:باچه عس یبا حالت چندش مایش

 چه وضع حرف زدنه؟ نیزهر مار ا ی_ا

 من و، من که نازم. یزن ی:عه چرا ممایش

 ام؟یب ای یبند یدهنت و م مای_ش

 منم قهلم با تو. گهی:باشه دمایش

 بود تونستم برسم بهش. ادیدنبالش که پا به فرار گذاشت حاال من بدو اون بدو چون سرعتم ز افتادم

 اون ور مبل. ستادیدستم فرار کرد و ا ریز از

 گم فقط نزن. ینم گهی:باشه باشه، دمایش

 ندارم. تیکار گهید رمیگ یگاز م هیور  نی_بدو ا

 توروخدا ماهک گناه دارم به خدا. ی:وامایش

 نداشته باشم. شیشدم کار یالتماس راض یبا کل آخر

 .میدیسمتم و کنار هم دراز کش اومد
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21 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 هم افتاد. یزد که چشمام رو یداشت حرف م مایاومد ش یخوابم م یلیخ یآخ

 ":مایش

 کنم؟ یمن اشتباه م یعنیماهک،  ستین یطور نی_به نظر تو ا

 که خواب بود! نیتکونش دادم.وا ا ومد،یدر ن صداش

 . دمیاز اون همه حرف که واسه خودم زده بودم خواب یپوکر شده ا یلیصورت خ به

 .رمیگ یحالش و م صبح

 پاشدم. میگوش یصدا با

 و نگاه هنوز خوابه! خرس

 

 

 

 بشم. الیخیب یطور نی. تونم همیکرد، منم که نم تمیاذ یلیخ شبید

 .نهیهم ولیزد به سرم، ا یطانیفکر ش کی

 و توش آب کردم که قشنگ خنک بشه. خی یبرداشتم و کل خیآب  خچالیاز داخل  رفتم

 کردم. میاپن آشپزخونه تنظ یرو رهیبگ لمیکه ف نیا یو برا میرفتم باال سرش و اول گوش نیو پاور چ آروم

 گرفته پاشو. شیماهک خونه آت ش،یآت ش،یماهک پاشو آت یزدن:وا غیشروع کردم به ج 

 کو؟ شیکنم کو آت کاریشدم حاال چ چارهیب مایش ی:وادیترس پر با

 خونم سوخت؟بگو. مای:شزدیبازم داد م یول دهیکرد لوله ترک یتو سرش، شوکه شده بود و فکر م ختمیرو ر خیدفعه آب  کی

 . بخند یخنده حاال نخند ک ریزدم ز یکه تا االن به زور خودم و نگه داشته بودم پق من

 مایزد:ش غیسمت من و ج دینشده بعد نگاهشو کش یزیچ یآروم سرش و برگردوند به اطراف و متوجه شد ماهک

 رفتم تو اتاق و در و بستم. عیاوضاع قرمزه سر دمیکه د من

 کنم. یبه خدا خودم خفت م رونیب یایب سایوا مای:شزدیو داد م دیکوب یدر رو م محکم

 باش. الیخ نی_به هم

آروم در و باز  پمیاتاق بود شروع کردم به آماده شدن و بعد کامل شدن ت نیا یتو لمیمنم چون وسا ومدین ییصدا جیه گهید

 .رونیکردم و اومدم ب

 . ؟ماهکی_ماهک،کوش

 من رفتم عسلم. ینرس ریبدو که د نیدنبال ماش ادهیافتاد:پ خچالیدر  یکجا رفته بود، چشمم به کاغذ رو وا
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22 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شه. یم رمیاالن د ؛یه

 تکون دادم. یتاکس یو دستم و برا دمیبه سمت در دو عیسر

 .ستادیا عیهولم سر یلیخ دیکه د مرده

 شده. رمیمن واقعا د نیبر عی_آقا لطفا سر

 گفت و راه افتاد. یباشه ا مرد

 .ریها رو ازمون نگ یخوش نیا ایکارامون خندم گرفت، خدا به

 

 

و باز کردم و نگاه کردم انقدر خوب شده بود که از خنده روده  لمیو ف یآوردم و رفتم تو گالر رونیب فمیو از داخل ک میگوش

 بر شدم.

 کرد که فکر کنم به عقلم شک کرده بود. یبهم نگاه م یمسن بود، جور بایتقر یکه مرد راننده

 خانم. میدی:رسراننده

 شدم،بدو به طرف کالس. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 برخورد کردم و سرم رو  درد گرفت. یسفت زیدفعه با چ کی

 _آخ.

 استاده. دمیآوردم باال که د سرمو

 . دمتونیاستاد..ند دی...ببخشزهیو با من و من گفتم:ام.. چ دمیکش یه

 .نیهم زمان با من داخل کالس نش نیاریب فیکم زودتر تشر هی:استاد

 _باشه استاد.

 .نییفرمادستش به سمت کالس اشاره کرد:ب با

 رفتم تو کالس و نشستم کنار ماهک. عیسر

 لب فوشم داد. ریاز پهلوش گرفتم، که جمع شد و ز زیر شگونین هی دمیکه رس نیهم

 و به درس گوش دادم. دمیخند زیر

 نیهم د،یخند یکرد و م یم یپروندن همراه یکه مزه م یآروم بود اما حاال با همه بچه ها یلیسر کالسا خ شهیهم ماهک

 استاد شده بود. تیباعث تعجب بچه ها و عصبان

 "ماهک

 برداشتم و از کالس خارج شدم. زیم یپسره پررو سرم رو از رو دیخسته نباش یصدا با
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23 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جوجه اردک زشت پشتم راه افتاده بود. نیهم ع مایش

 کاکائو سفارش دادم. ریکافه دانشگاه شدم و ش وارد

 هم قهوه سفارش داد. مایش

 عذاب اون بدبخت. نهییآ یتو شد :ماهک چتهمایش

 .ستین یبودن الک یبار هم گفتم بهت مرداد ماه کی_حقشه، 

 .دمی:باشه باشه فهممایش

 ؟یدیدو ادهیجا پ نیزدم و گفتم:تا ا یمرموز لبخند

 

 

 کارت و جوجه. نیکنم ا یم یماهک تالف ینامرد یلی:خمایش

 بکنم نه تو اردک. دیمن با یخنده و گفتم:تالف ریو بلند زدم ز رمیخودم و بگ یجلو نتونستم

 زنمتا! ی:ممایش

 .یتون ینم-

 رفتم و تموم شد. میبحث کردم که خودم حوصله ام سر رفت، کالس بعد مایبا ش انقدر

کردم  یو شروع م ینقاش دیخسته بودم اما امشب با یلیدانشگاه بود، ساعت حدودا پنج غروب بود و خ نگیتو پارک نمیماش

 مهم بود. یلیمسابقه برام خ نینداشتم و ا یادیوقت ز

 افتاد. یگالب یگشتم که باز چشمم به اون پسره  یم چمیسو دنبال

 واسش رفتم و سرم و برگردوندم. یتوپ یاومد چشم غره  یدونم چرا انقدر ازش بدم م ینم

 نبود. یکس یجز من و اون گالب نگیپارک تو

 است؟کج چمیسو نیبابا پس ا ی_ا

 جاست. نی:انیمت

 و نشون داد. چی! برگشتم سمتش و که دستش و باز کرد و سودمیشن یچ من

 دم. یبهت نم یجور نیزد و گفت:نه خوشگله ا یخند شیدستش و بست و ن رمیخواستم ازش بگ تا

 کنه؟ یکار م یبچه پررو، اصال دست تو چ نمی_بدش من ب

 ومدهی:اونش به تو ننیمت

 .یکردم دزدم باش ی_هه فکر نم

 فکر کن ملوسکم. یو گفت:هر جور دوست دار دیتصورم خند خالف
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24 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 نزاکت باشه، بده من اون و. یتونه ب یادم م کی_چقدر 

 .یگم و انجام ند یکه م یدم، تا کار ینکن نم ی:سعنیمت

 و من قبول کنم! یکه بگ یدرصد فکر کن کار کیخنده و گفتم : ریز زدم

 .یچون مجبور یکن ی:منیمت 

 وقت مجبور نبودم و نخواهم بود. چیه می_هه! مسخره است من تو زندگ

 

 

 .زمیکنم عز یدفعه رو مجبورت م نی:حاال من انیمت

 .یکار رو بکن نیا یتون ینداشتم؛تو هم نم یاجبار چیه میگم من تو زندگ یبه ظاهر محترم بازم م ی_آقا

 

 حرف گوش کن باشه. دی:عه چرا خانم کوچولو؟دختر بانیمت

 

 باش. الیخ نی_هه به هم

 

دانشجوها از  یادبانت در حضور همه  یب دایبه خاطر رفتار زشت و شد یمجبور گهیساعت د مین تینها ه؟تایچ الی:خنیمت

 با سوز و گداز. ،اونمیکن یتر از جانت عذر خواه زیاستاد عز

 که خود پسره هم تعجب کرده بود. دمیخند یخنده زدم؛ اونقدر بلند م ریدفعه ز کی

 امروزم رو! یشاد شدم،ساخت ییدستت درد نکنه خدا ی_وا

 

 سازمت.  یم شتریادامه ب ؟دریگ ی:راست منیمت

 ؟یدیمنو ند زیپس هنوز سورپرا ی_آنقدر از خودت مطمئن

 .یدیجا جون م نیهم رمی! من دماغ تو رو بگیبکن یخوایم کاری:آخه جوجه تو چنیمت

 

 اخطار دادگاه آدرس دانشگاه رو داده بودم. یدونستم برا یغول رو نم نیکه آدرس خونه ا من

شما؟همه  نییما تعجب کرد و با ناز گفت:اوف استاد کجا دنیاز دانشجوها بدو بدو به سمت ما اومد و با د یکیلحظه  نیهم

 جا رو گشتم.

 :کارتون؟نیمت
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25 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 بسته اومده. کیگفتن براتون  یمهدو یتاد آقااس دیشده بود گفت:ببخش عیضا یکه حساب دختره

 .امی:باشه منیمت

 رسم خدمتت. یجا جوجه،م نیهم سایسمت من و گفت:وا برگشت

 بودم اون بسته از دادگاه باشه. دوارینگاش کردم و ام یبا لبخند ژکوند منم

 بسته رو بفرسته! یزود نیدادگاه به ا شهیخب مگه م یول

 .شهیم یدنیچقدر د افشیکه ق یاگه اون باشه وا یول

 شیدر پ یروزیعمر پ کیبعدش  امیو م رمیم نیروز بدون ماش کیدربست گرفتم؛فوقش  یرفتم و تاکس ابونیسمت خ به

 دارم.

 

 

 خواست. یم یرو ادهیاومدم  دلم پ یبا تاکس یریمس کی تا

 باشه. دهیکنم که مملو از ا یبکشم و طراح یکردم که چه نقاش یفکر م دیبا

 .دمیدر خونم رس یجلو دمیبه خودم اومدم د تا

 کردن  نشستم. ینقاش یو عوض کردم و پا لباسام

 

 بکشم. ریبه تصو یاومد و به خوب یکه تو ذهنم م یها دهیتونستم ا یگذشت و من هنوز نم یم زمان

 یبخورم. چشمم به برگه ها یزیچ کیشب بود از سره جام بلند شدم تا  ۱۲من!ساعت  یخدا یساعت نگاه کردم وا به

 افتاد. نیزم یرو یمچاله شده 

 بود. نیعادتم ا شهیگرفت هم خندم

 خوردم. زیچ کی عیسر

 چند روز تمومش کنم. نیو تو ا یتونستم نقاش یتا روز مسابقه نداشتم پس م یکالس چیه گهید

با  دیروز مونده بود به مسابقه با کیبکشم و فقط  یخوب یتونستم نقاش ینم نکهیگذشت و کالفه شده بودم از ا یم روزا

 کردم. یکه داشتم مقابله م یاسترس

 کردم. دنیکارم و شروع به کش زیپشت م نشستم

 

 یکردن بخش یسوخت اما مهم نبود چون نقاش یم دم،چشمامیکش یرو م دیرس یکه به ذهنم م ییا دهیرو برداشتم و هر ا قلمم

 و عالقه من بود. یاز زندگ

 وف!  باالخره تموم شد._ا
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26 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 نگاه کردم خودم دوستش داشتم. میبه ساعت و بعد به نقاش اول

 ییبه نقطه ا رهیکه خ ییدختر بچه ا کیتنهاست کمک گرفتم  و پرتره  یلیاز کودک درونم که خ ینقاش نیا یطراح یبرا

 .دمیبود و کش

 به استراحت داشتم. ازیخسته بودم و ن یحساب

 واسه من بود. ی. فردا روز بزرگدمیتختم و خواب یرو دمیپر

 

 

 خواب بودم. یخسته و  ب یلیشدم.خ داریاز خواب ب میآالرم گوش یباصدا

 و دست و صورتم رو شستم. چشمام سرخ سرخ بود. ییدستشو رفتم

 

 !پوف

 خوردم و به سمت در رفتم. یزیچ هی عیو سر دمیهام رو پوش لباس

 رفت. ادمی ینقاش یوا

 رفتم.  ینم ییپله ها رو برگشتم برش داشتم. بدون اون که جا دوباره

 دانشگاه بود. نمیرفتم؛ اما ماش نگیعادت هر روز به سمت پارک به

 تکون دادم که خداروشکر نگه داشت. یتاکس کی یرو برا دستم

 .دیتر بر عیرو دادم و گفتم:لطفا سر آدرس

 

 در دانشگاه بودم  یجلو شیاسترس و تشو یبا کل قهیاز  دق بعد

 

 بودم. دهیشاخ و دم رس یزودتر از قول ب اوه

 ! یریکبیا پسره

 سمت اش رفتم و کنارش نشستم. دادبهیکه از ته کالس برام دست تکون م دمیرو د مایش

 معرفت. یسالم بر دوست ب-

 :اوالًسالم دوماًبه خدا سرم شلوغ بود ماهک.مایش

 چرا چه خبره بوده مگه؟-
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27 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . مایبد لیرو تحو ینقاش دیکجاست دختر،با:حواست مایش

 نبود. ادمی_آهان،

 تورو! ینقاش نمی:ببمایش

 .نتشینب یپوشونده بودم که کس یرو با کاغذ روغن مینقاش یرو

 

 شه. ینچ نم-

 .گهید نمی:عه ماهک ببمایش

 نه.-

 :اصال قهرم.مایش

 .یشد یاسب آب هینکن شب یو اون طور افتیق-

 :ماهک!مایش

 .میدادش گفتم:خب بابا تسل با

 .نمی:خب ببمایش

 رو؟ یچ-

 .گهیرو د یماهک،نقاش یتو چقدر خنگ ی:وامایش

 .نیندارم بازش کنم بزار پسره اومد بب گه،حالینکن د تیاذ-

 ؟یدیکش ی:حاال چمایش

 بودم. دهیهمه واسش زحمت کش نیکه ا میدادن نقاش حیکردم با ذوق توض شروع

 کنه. یم دادیهم غم تو چهره کوچولوش ب یشده و کل رهینقطه خ کیدختر بچه کوچولو که به  هی_پرتره 

 سرش فکر کردم. یلیخ

 دراومد. نیسر هم انقدر قلم رو تو دستم تکون دادم که ا آخر

 

 

 نیآفر ن،ی:آفرمایش

 ه؟یتو چ ی_نقاش

 دمی:نکشمایش

 !یبلندگفتم:چ یصدا با
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28 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .وونمیکردن د یکردن، حتما فکر م یبا تعجب بهم نگاه م همه

 ندارم. یلیمسابقه شرکت کنم تما نیخوام تو ا یمن نم وونه،ید سی:همایش

 که! هی_فرصت خوب

 .یموفق باش زمی:تو برو عزمایش

 .مایتونم ش ینم یدونم چرا اما ناراحت شدم و بغض کردم و گفتم:تو پشتم نباش ینم

 .یقو یلیتو خ هیچه حرف نیا وونهی:عه دمایش

 .گهیراه تنها برم! ها بگو د نیتو ا یو ندارم، چجور یو جز تو کس یمن بانیتو تنها پشت مای_ش

 من پشتتم و هوات و دارم نگران نباش. نیدستم و گرفت و گفت:بب مایش

 ؟یگ یم ی! پس االن چمیبد لیرو تحو اینقاش دیبا یکم فکر کردم و گفتم: تو، تو، تو مگه من اومدم نگفت هی

 کنم و جو بدم. تتیخواستم اذ یکرد و گفت:اون موقع م یزیر یخنده  مایش

 .یعوض یلی_خ

 ایش یپررو م ی: دارمایش

 و استاد وارد شد. میاستاد همه از جامون بلند شد یصدا با

 براتونه. یکه امروز روز بزرگ نیدون یون،می:خب سالم خانوما و آقااستاد

 :بله میصدا گفت کی همه

، مسابقه هستن نیهم تو ا یمیاستاد کر یمن دانشجو ها یبهتون بگم امروز عالوه بر دانشجو ها دیبا:محض اطالع استاد

کنن و اونان که انتخاب  یبرتر دانشگاه م یو استادا یاصل یریگ یرا گهیشه و موضوع د یبرابر م نیپس رقابتتون چند

 برنده است. یکنن چه کس یم

 شه؟ ی:استاد مسابقه ساعت چند شروع ممهسا

 تو سالن اجتماعات دانشگاه. گهید قهی:ده دقاستاد

 هاشون و بردارن و  برن. یهمه نقاش لطفا

 ده. یاستاد استرس م نیگرفته بودم، از بس که ا استرس

 

 

 .ارمی_اه دارم از استرس باال م

کنه که به آرزوهات  یتونه کار یتو رو به اوج برسونه، م ینقاش نیفکر کن که ممکنه ا نیبه ا الیخ ی:چته بابا، بمایش

 بده. هیرو بهت هد زایچ یلیتونه خ یم ،یبرس

 . ادیب شیبه صالحمه پ یدعا کن برام دعا کن هر چ مایش ی_وا



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

29 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یتو رو داره مطمئن باش تو برنده ا ی:تو فقط تمام تالشت رو بکن، خدا خودش هوامایش

 که من برنده ام؟ یگ یم نیقیحاال تو چرا انقدر با  یول دوارمی_ام

 :چون بهت باور دارم.مایش

 هنرمند جان. یشده ا ثابت

 دانشجوها اومدن. هیکه بق دمیخند زیر

 دانشجوها اومده بودن و استاد ها هم نشسته بودن. یهمه  بایتقر گهید

 و جلسه رو شروع کنن. ادیبودن که ب سیمنتظر رئ فقط

 کرد و نشست. یوارد شد و همه بلند شدن،اونم معذرت خواه ینیحس یکه آقا د؛یطول کش قهیدق  حدودا

 خان بلند شد و شروع کرد به حرف زدن: بداخالق

 یسالم به همگ اوال

 .نیجلسه حاضر شد نیهمه شماس و همتون با استرس و اضطراب در ا یبرا یدونم که امروز روز مهم یم

 همه شماس. یروز سرنوشت ساز برا کی امروز

 .نیگذاشته باش ینقاش نیا یهمه تالشتون رو پا دوارمیام

 . رهیصورت نگ یاشتباه چیکه ه م،یمنصفه قرار داد ئتیمسابقه چند نفر از استاد ها رو به عنوان ه نیا یداور یبرا

 شه. یخونده م یبه صورت کامال تصادف اسما

 .هیو بعد هم دفاع نیگ یرو م ینقاش دهیجا و ا نیا نیایم

 من. یکرد تو چشما نگاه

 چون همه تمام توانشون و گذاشتن. ن؛ینباش دواریام ادیزد و گفت:ز یپوزخند

 

 

باشه، که ازش  دهیبه گوشش رس دینگاه نکنم تا حالم خراب نشه معلوم بود که تا حاال با شیریکبیا ی افهیکردم به ق یسع

 کردم خدا به دادم برسه. تیشکا

 شد. هیخوندن اسما و دفاع موقع

 یدونم چرا من و صدا نم یخودشون و ارائه داده بودن اما نم یها ینقاش تیساعت از مسابقه گذشته بود و اکثر کی حدودا

 کردن.

 .دیاریب فیارائه کار خودتون تشر یبرا ی:خانوم ماهک تهرانیباقر یآقا

 رفتم..." یشول ئتیو برداشتم و به سمت ه مینقاش
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30 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

دن که از شانس بد من اون  یچهار نفر کنار هم نشسته اند و نظر م جیاست یبرنامه  نیا نیگم ع یمگه بد م هیچ خب

 .رستگار هم جزوشونه

 گفت:خب کارت و نشون بده. یباقر یاقا

 ییو رضا یمیو کر یباقر یتو نگاه آقا نیکه روش چسبونده بودم و برداشتم و روبروشون قرار دادم؛ برق تحس یها ورقه

 نگاشم نکرد. یبود اما اون رستگار پررو حت

 .هی:جوابم منفنیمت

 لیتخ یو بر اساس قوه  ینقاش نیبگو ا ،یبهش کرد و رو به من گفت:خب خانوم تهران زیتعجب آم ینگاه یباقر یآقا

 ت؟یواقع ای یدیکش

 

 

که  یتنهاست. دختر یلیم که خو بکش یکردم پرتره کودک درون و فرد یسع ت،یو گفتم:بر اساس واقع دمیکش یقیعم نفس

 زنه. یشده و غم تو چشماش موج م رهینقطه خ کیبه 

 حس ترحم بهم بکنه. یاومد کس یاون فرد خودمم چون بدمم م نگفتم

 .هیخوب یلیخ ی دهیگفت:ا یمیکر یاقا

 نظرتون؟ یباقر ینه، خب آقا ای نیکن یم دایبعد راه پ یشما به مرحله  مینیبب دی. باهیریگ ی:خب وقت راییرضا 

 .:جواب من مثبتهیباقر

بعد  یکه به مرحله  نیا یبود برا یگرفتم کاف یم یاگر دو را رم؛یمثبت بگ یرا کیخوشحال بودم که تونسته بودم  یلیخ

 .برم

 ه؟ینظر شما چ یمیکر  ی:خب اقاییرضا

 ماهره. یلیتو  کارشون خ شونی:نظر منم مثبته چون ایمیکر

 .دیر یبعد م ی؛ شما به مرحله م مثبته:و نظر بنده هییرضا

 .نیممنونم که قبولم کرد یلیخ یمرس ی_وا

 نگاه کنم رفتم..." لیکه به اون گور نیو برداشتم و بدون ا مینقاش

 نه! ای دهیبهش رس تمیدوست داشتم بفهمم که شکا یلیخ

 .رمیبگ دیگستاخ حالت و با ی پسره

 نه! ایهنوز هست  نمیماش نمیدانشگاه تا بب نگیرفتم تو پارک 

 کشمت رستگار. یو سوزونده! م نمینازن نیچرا نبود!؟ نکنه ماش وا

 .رمیاگه حالت و نگ ستمیتو دانشگاه؛ من ماهک ن دمیدو
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 گه نه مسخره. یم دهیو ند یمن بشه، نقاش شرفتیتونه مانع پ یکارش م نیپررو فکر کرده با ا ی پسره

 ادیتا ب ستادمیهاشون رو ارائه بدن، پس منتظر ا یمونده بودن که نقاش یرفتم جلو در سالن اجتماعات، هنوز چند نفر  

 .رونیب

 اشاره کردم که منتظر باشه و خودم رفتم سمت رستگار. مایش رون،بهیگذشته بود که همه بچه ها اومدن ب قهیچهل دق حدودا

 ن؟یمن رو پس بد نیماش دیبا ظاهر محترم شما قصد ندار ی_ آقا

 .نیکه خواستم و بکن یکه کار یدمش، در صورت یصورت م کی:گفتم که فقط در رستگار

 .رمیگ یرو بدون انجام اون کار  ازتون پس م نمی_مگه شهر هرته، من اگر بخوام ماش

 کن. پس شروع یرفت گفت: عه،جد یم نییکه به سمت طبقه پا یحال در

 .نیش یامروز متعجب م نیرستگار، هم یآقا نیگفتم: منتظر باش بلند

استادته؛  ؟اونیکن یم یبود به سمتم اومد و گفت:ماهک آخه چرا واسه خودت دشمن تراش دهیکه مکالمه ما رو شن مایش

 .یاستاد درس تخصص

 . ستی_بره به جهنم، اصال برام مهم ن

 گرسنمه.  میبر ایال،بیخ یب حاال

 خب. یلی:پوف؛ خمایش

 .میگرفت یو تاکس میرفت نییبه سمت پا باهم

 رو به راننده دادم. آدرس

 شده مگه؟ یزی؟چیکالنتر یچ ی:وا برامایش

 کنم. یم فیتعر امی_م

 گردم.  یبرم نیمنتظر باش یرو به راننده و گفتم:کم برگشتم

 شه ها. یم شتریب هی:کراراننده

 نداره آقا. ی_مشکل

 .امیم نی:بشمایبه ش رو

 :باشه.مایش

 دادم. لیرو تحو میسمت سرباز رفتم و گوش به

 ن؟یکار دار ی:با کسرباز
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 .یریگیپ یکرده بودم اومدم برا تی_قبال شکا

 اتاق ته سالن. نییبفرما

 

 

 رو داشت. یمامور جلو در بود که به نظرم نقش منش کیکه بهش اشاره کرده بود رفتم،  یطرف اتاق به

 ن؟یداشت ی:کارمامور

 بدبخت. نیکردم سر ا یبس اعصابم خورد بود خال از

 جام. نیوجود داره که ا یمشکل کیجا، حتما  نیاومدم ا ینداشتم که نم یمحترم اگر کار ی_خب آقا

 . فمهیکنم وظ یدگیرس دی:به هر حال من بامامور

 .نیشما بر رونیچند نفر داخلن اومدن ب 

 _بله، ممنون.

 و من رفتم. رونیاونا اومدن ب قهیده دق بعد

 _سالم

 ن؟یی:سالم بفرمامرد

 .  هیاتیح یلیمن خ یموضوع برا نیا ده،یکردم اما ظاهرا به دستشون نرس تیشکا ییاز آقا شیمن چند روز پ دی_ببخش

 لطفا. تونیلی:اسم و فاممرد

 .ی_ماهک تهران

 لیتحو یعنیافتاده  انیبه جر ادیطور که به نظر م نینامه شما صادر شده و ا تیو گفت:شکا وتریکم سرشو کرد تو کامپ هی

 پست داده شده.

 دستشون؟ یمرس ی_به نظرتون ک

 .گهیتا سه روز د کی:مرد

 شه. ی_زودتر نم

 در صد نفر مثل شما هستن. نیبشه خانم، پشت ا یط یمراحل ادار دی:بامرد

 _باشه،به هر حال ممنون.

 .نی:خوش اومدمرد

 دربست رفتم. یو به سمت تاکس رویب اومدم

 .نیمعطل شد دی_ببخش
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 .ستین ی:مشکلراننده

 تو؟ یکار کرد یشد؟ چ ی:چمایش

 خونه من؟ میبر یایم مایگم. ش ی_بعد م

 دونم بزار زنگ بزنم به مامان. ی:نممایش

 :کجا برم خانم؟راننده

 گرسنه. ینبود و ما هم بس یچیرستوران مورد عالقم رو دادم چون تو خونه ه آدرس

 شد؟ ی_چ

 ده، گفت باشه. یم یخودش اوک ادیاسم تو ب ؛یشناس ی:مامان من و که ممایش

 .گریقربونش برم خاله ج ی_اله

 ؟یمون یم شبم

 چرب زبون. شی:امایش

 مونم. یم بله

 .یقربون توام برم، دوست جون خودم ی_آخ اله

 :خوبه خوبه خفه شدم.مایش

 احساس. ی_ب

 .میدی:رسراننده

 .میشد ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 .میرستوران نشست زیم نیتر یگوشه ا یو رو میهم وارد رستوران شد دوشادوش

 ؟یخور یم یکنم.چ یصدات م یتو ه ییکجا ی:هورونیاومدم ب مایش یفکر رستگار بودم که با صدا تو

 خوام. یمنم م یخور یتو م یجا،هر چ نیهم یچی_ه

 ه؟ینکنه خبر ،یتو هپروت یلیخ دای:جددیدو پرس کباب برگ با مخلفات سفارش داد و پرس مایش

 کردم. فیو ماجرا رو براش تعر دنیشروع کردم به خند بلند

 . ایدوسش دار یلیو گفت:معلومه خ دیخند اونم

 !یلی_خ
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کرد توجهم و جلب کرد معلوم بود  یکه دور تر ازمون نشسته بود و با گارسون بحث م یپسر م؛یحرف زدن بود مشغول

 داره. گاردیهمه دورش باد نیکه ا هیمهم یلیآدم خ کی

 چه وضعشه؟ نیکنم! ا دیتو غذام مو پ دیگفت:من چرا با ینسبتا بلند یبا صدا پسر

 .خودتون بود یگفت:اصال امکان نداره حتما مو یحق به جانب ی افهیبا ق گارسون

که  فتهیم تیجا پلمپ شه دو زار نیکردم در ا یکار ینداره، وقت یامکان داره چ یدم چ ی:عه حاال بهت نشون مپسره

 !؟یدیحرف، حرف منه فهم

 شه از بس که خدمتکاره پررو و گستاخه. یرو بزنه البته حقم داره عصبان ارویاوه چقدر خشن بود کم مونده پاشه  اوه

 تونم بکنم. یم ییکه چه کارا نیزد و گفت:هنوز من و نشناخت یخند شیجاش بلند شد و ن از

مغرور و از خود  یلیکردن، که گارسون گفت:خ یافراد رستوران مبهوت و تعجب زده بهش نگاه م یو رفت همه  برگشت

 .یبکن یتون ینم یغلط چیه ،یراض

 شمارن پسرک..." یم زییکرد و گفت:جوجه رو آخر پا یبلند یخنده  پسره

 .رهیرو به سخره بگ هیحرف بزنه و بق ریتونه با تحق یادم م کی چقدر

 کشه از دستش. یم یزنش چ چارهیکردم، ب سیچقدر سگ بود من که به شخصه خودم و خ ینزد و رفت ول یحرف گهید

 بود. رهیرفت خ یکه اون هرکول عصبان ییباز مونده بود و به نقطه ا صدریغار عل یافتاد که دهنش اندازه  مایبه ش چشمم

 خنده. ریو زدم ز رمیخندم و بگ یجلو نتونستم

 مرگته!:مرض چه مایش

 باحال شده. افتیق یلی_خ

 بود. یا کهیرو عجب ت اروی یدی:ماهک دمایش

 مفت گرونه. افشیو ق کلی_اخالق نداشته باشه اون ه

 

 

 .یزبون نیریتو چقدر ش یوا ی:وامایش

 می_خودت و مسخره کن، پاشو بر

 که! میغذا نخورد می:کجا برمایش

و غذا  نمیجا بش نیا دمیکه از پسره شن ییدرصد فکر کن من بعد اون حرفا کیتو  کمت،یکارد بخوره تو اون ش ی_ا

 بخورم.

 خوام بخورم. ی:مشکل خودته من ممایش

 در منتظرتم. یمن جلو رونیب ایب ی_کوفت کرد
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 لبخند زد و گفت:باشه گلم. ییبا کمال پرو مایش

 .سادمیدر وا یامدم و جلو رونیرستوران ب از

 که نداشتم. نمیماش

 کم تو تلگرام بگردم. هی ادیب نیبزار تا ا خب

 ام بود. یو چهار تا پ ستیهزار و ب کیام برام اومد نزد یپ ینت و روشن کردم کل تا

 بودم و خودم خبر نداشتم. یآدم مهم چقدر

 یسک دمینظرم و جلب کرد چتش و باز کردم و فهم بهیغر یشماره  کیکه بخونم اما  نیهمه رو پاک کردم بدون ا عیسر

 !مونیتونه باشه جز اون رستگار م ینم

 شه. یوگرنه بد برات تموم م یکن یهمه ازم معذرت خواه یتا جلو ی:فقط تا فردا وقت داررستگار

 کرد. یم وونهیپررو بود و آدم و د یلیخ یلیداشتم با دستام خفه اش کنم خ دوست

 .یدرخت مونیکن م دیکردم که:برو بابات و تهد پیتند براش تا تند

 ..نایکنن ا یو فرستادم و نت و خاموش کردم اعصاب آدم و خورد م امیپ

 .میاورد و با دربست به خونه رفت فیخانوم تشر مایش باالخره

 کرده و ناراحته. هیرفتم احساس کردم که گر مایش شیو عوض کردم و پ لباسام

 ؟یخوب مای_ش

 افتادم. انیشا ادی:نه مایش

 اون جاش راحته مطمئن باش. مای_ش

 ازیکه فقط پونزده سالم بود و ن یکرد و رفت. موقع یزود تنهام گذاشت و پشتم و خال یلیبا بغض گفت:ماهک داداشم خ مایش

ترکم  شهیهم یجون خودش و از دست و برا یلعنت یکوه پشتم باشه، اما تنهام گذاشت و تو اون حادثه  نیع داشتم که داداشم

 کرد.

 

 

 نتونستم خوب داداش داشتن و تجربه کنم. یزود رفت که حت انقدر

 شد. یم یبود چ یکم اونور تر م هی یلعنت ونیکنم که اگر اون کام یفکر م شهیهم

 ان؟یشا چرا

تو دعواها پشتم بود، به مامانم  شهیکوه پشتم بود، هم نیع شهیکه زود رفت اما هم نیکرد:با ا سیآروم صورتشو خ اشکاش

 شکنه. یدله داداشش م یدله اون و بشکن ا،ینداشته باش یمن کار مایگفت:مامان با ش یم

 دور کمرش. چوندمیکردم و دستام و پ بغلش
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 .یلیتنها شدم ماهک خ یلیمثل قبل نبودن، خ گهید انی:مامان و بابا هم بعد شامایش

 االن که تو رو دارم خوشحالم. اما

 دلم.  زیقربونت برم ناراحت نباش عز ی_اله

بهت باشه، بعدشم من اگه تو  شهیدم حواسم هم یقول م شتمیپ شهیزود. منم هم ای ریم،دیر یم ایدن نیروز از ا کیما  همه

 مونه جز خودم و خودم. یبرام نم یزیچ گهیرو ول کنم که د

 بمونم باهات ماهک. شهیدم هم ی:منم قول ممایش

 کنما. یم هیگر گهی_بسه د

 اد؟یخوابت نم نمیبب

 .دمیخواب رید یلیهم خ شبی:چرا اتفاقا دمایش

 داخل اتاق پتو و بالش آوردم. از

 .یخواهر ی:مرسمایش

 .زمیکنم عز ی_خواهش م

 از خواب پاشدم. یبود که با آالرم گوش کیکنم هوا تار فک

 ساعت هفت بود. اوف

 !مای_ش

 :اه برو اون ور بزار بخوابم.مایش

 .رونیب میکم بر هیپاشو  ،یدیخواب ی_پاشو بابا اندازه چ

 بخوابم. ای رونیب میبر ید ی:قول ممایش

 .میر ی_پاشو بابا اه م

 درست کن گشنمه. یزیچ کیاز جاش بلند شد و گفت:باشه پس اول  مایش

 تو؟ یخور یبود دوما کارد بخوره تو شکمت چقدر م اهی_اوال نوکر بابات س

 بده بهم. زیچ هیبخورم حداقل االن  ی_ برو بابا نهار که نزاشت

 کنم. یتو پاشو من درست م ،یر ینم ی_ا

 

 

 درست کردم. یعصرونه مشت کیو  پاشدم

 و صداش زدم. زیگذاشتم رو م میداشت خچالیتو  یچ هر
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 !یدوست جان ی:اوف چه کردمایش

 .گهید گهی_د

 :وقت شوهرته ها.مایش

 و در آوردم و گفتم:برو بابا، شوهر کجا بود؟ اداش

 .مثل دو تا قورباقه عاشق.نیایبه هم م یلیرستگار، باور کن خ نی:مثال هممایش

 پسره چندش. ادیهم ازش خوشم م یلیخ مای_ش

 ماهک. یریبم یدلم، ا ی:وامایش

 _واال به خدا.

 ؟یخواهر میکه گفتم:حاال کجا بر میخوردن شد مشغول

 .یگرد ابونیرستوران شام، بعدم خ میپاساژ از اون جا هم بر می: برمایش

 شه؟ ینم ری_باشه فقط د

 خوام حال کنم تو ضد حال نزن. یروز م هیبابا؛  الیخ ی:بمایش

 خب. یلی_خ

 .میو باهم از خونه در اومد میآماده شد میپاشد

 .میدیخر یادگاریولباس و  لیهم وسا یو کل میگشت یلیپاساژ خ داخل

 هم شلوغ و معروف بود. یلیپاساژ که خ نییرستوران پا میرفت دیاز خر بعد

 .میو منتظر شد میمخصوص سفارش داد ینیزم بیو س تزایپ

 :ماهک؟مایش

 _جان؟

 . گرنیبغلمون نشستن، چه ج قایپسرا نگاه، دق پیاک نی:امایش

 از اونا هم برگشت طرف من. یکیو بلند کردم که هم زمان  سرم

 .مایبرگشتم سمت ش عیسر منم

 زنم. یم دیدارم د دید ما،پسرهیکارت کنه ش ی_خدا بگم چ

 آدم نگاه کن. نی:حقته خب عمایش

 کنن. یدارن نگاه م یاونا هم تو کف ما موندن کل یول
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 تا اومدن و کنارمون نشستند دینکش یطول

 ن؟ید یم یی:افتخار آشنایاول پسر

 نیمزاحم نش ر،ی_نه خ

 گاد چقدر خشن! ی:اوه مایدوم پسر

 واسم قد قد کن! ایموقع  باون  ینکن یو قاط یسیو انگل یزبان فارس یگرفت ادی_هر موقع 

 .یشد تیبد خ دیخنده و گفت:سع ریزد ز یاول پسر

 خفه. ری:امیدوم پسر

 .نیو مزاحم ما نش نیو دعوا کن نیخودتون بخند زیسر م نی:برمایش

 !می:اگر نریدوم پسر

 پاتون علف سبز شه. ریتا ز نیسیانقدر وا ن،ی_خب نر

 .میو  محلشون نداد مایخنده و شروع کردم به حرف زدن با ش ریزدم ز بلند

 .میکرد یانداختن اما ما اصال نگاشونم نم یم کهیت یاز گاه هر

 ن؟یهست یک گهی:بابا شما ددیسع

 محض اطالع. ستمی_من بابات ن

 .یخوام خانوم خونم ش یاما م ،یستیزد و گفت:بابام ن یخند شین

 !یخونم ش یخوام آقا یمن نم یگفتم:ول یزیلحن تمسخر ام با

 .میاز رستوران خارج شد مایصحبت بهش ندادم و با ش اجازه

 بودن. ششیری:چقدر پررو و سمایش

 واسه من زر مفت بزن. ایتو اول شلوارت و بکش باال بعد ب ؛یخوام خانوم خونم ش یگه م یبه من م رهیخ ی_پسره 

 گم. یت مگه بد مکه گفتم:کوف دیخند یبلند بلند م مایش

 یبا..حا ل.. ی..لی:خمایش

 _قربونت. اما...

 زد نگاه کردم. یکه زنگ م یو درآوردم و به مخاطب میگوش عیحرفم نصفه موند، سر میزنگ گوش یصدا با

 !نی_اه باز ا

 .ایقرص خنده خورد یخنده که گفتم:روان ریدوباره زد ز مایش

 خواستم جواب ندم اما وسوسه شدم و جواب دادم. اول

 _بل..



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها
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 .ریو بگ نتیماش ایکنم ب یکه برات اس ام اس م یادرس نیگفت:به ا یکامال عصبان ینزاشت حرف بزنم و با صدا نیمت

 که ادرس و داد. دینکش یخواستم جواب بدم قطع کرد و طول تا

 بود. هیکه داده بود تو زعفران یآدرس

 کرد خاک بر سر. یم یتهرانم زندگ یجا نیتر باکالس

 و بده! نیشد ماش یرفتم؛ اما برام سوال شده چرا راض یدارم و گرنه عمرا م ازین نمیکه به ماش فیح

 .گفتم و دربست گرفتم مایش یماجرا و برا عیسر

 

 

 .نیکم تندتر بر هیشه  ی_آقا م

 :بله، حتما.راننده

 کرد و به راهش ادامه داد. شتریو ب سرعتش

دلم خنک شد تا دفعه آخرش باشه من و  یبود، آخ یبود که انقدر پشت تلفن عصبان دهیاخطار دادگاه به دستش رس احتماال

 کنه. یم تیاذ

 ؟یچ ارهیسرم ب ییاگر برم اون جا و بال دم،یکم تو دلم ترس هی

 ؟یوقت تو خونش حبسم کنه چ کی اگر

 کردم. یو عمل دیرس که به سرم یفکر نیاول

 زنگ زدم مایش به

 ما؟یش یی_سالم، کجا

 رسم خونه. ی:سالم، دارم ممایش

 .ستین دیبع یچیشاخ و دم ه یترسم از اون غول ب یکم م هی یرم خونه رستگار ول یمن دارم م مایش نی_بب

 باحاله. ست،یبد ن یگ ی:نه بابا ماهک اونقدر هم که تو ممایش

 زده به سرت! مای_وا ش

 گم. یم ی:جدمایش

 گهیشد د یزیوقت چ هیگه  ،ایما رو بشنو یزنم به تو که حرفا یاونجا زنگ م دمیمن رس مایش نیرو ول کن، بب نای_ا

 خودت هوام و داشته باش.

 کنم. یخونش رو هم برات اس ام اس م آدرس

 .ستایپسره ترسناک ن نیماهک به خدا ا ی:باشه ولمایش
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 .ستین دیبع یچی_حرف نباشه، از اون ه

 بگم واال؟ ی:چمایش

 که گفتم رو انجام بده. ینگو، کار یزی_چ

 .فعال.زمی:باشه عزمایش

 .ی_با

 .میدی:رسراننده

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا

 .اروی نیداره ا یهمه راه و چه دم و  دستگاه نیره ا یم یک 

 در باز شد. یرو زدم، بدون حرف زنگ

 آسانسور شدم وشماره دوازده رو فشردم. سوار

 گذاشتم. بمیو تلفن رو تو ج مایپشت در و زنگ زدم به ش دمیرس

 نبود. یباز بود اما کس در

کردن خونه که  یبودم و در حال بررس ییرایو وارد خونه شدم، وسط پذ ستادمیکم ا هیجواب نداد،  یبازم کس یزدم ول در

 ن؟ینش ییوارد جا یندادن بدون هماهنگ ادیاز پشت گفت:مادر محترم به شما  یکی

 به استقبال مهمان بره، نه دینکته رو هم گفتن که صاحبخونه با نیسمتش برگشتم و گفتم:چرا اتفاقا، منتها ا به

 به استقبالش. مهمان

 .تیبا پوزخند:اوه بله چه باشخص رستگار

 شه. یم تتونیشخص یباعث بهبود ن،ینکته رو به خاطر بسپار نیحتماا نیکن ی_سع

 

 

به اندازه  یشه خوب بود؛ هر ک یبا همه که نم زه،یبر یچه کس یشو پا تیبدونه شخص دی: آره اما باالخره آدم بارستگار

 خودش.

 .نیدون یرفتار من با خودتون رو م لیخوبه که دل یلیپس خ قا،ی_آره دق

 : حس متقابله. رستگار

 ن؟یدار لیم یزیچ

 خوام. یرو م نمی_ نه ممنون، ماش

 ن؟یخوا یو م نتونی:عه، پس ماشرستگار
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 وجود نداشت. یا گهید لیاومدم، وگرنه دل نی_بله.. من فقط به خاطر ماش

ذهنتون رو  یلیماجرا خ نی. معلومه انیهم کرد تیاز من شکا ایگو ن،یخواستم رو انجام نداد یکه من م ی: شما کاررستگار

 مشغول کرده، نه؟

 یشد. به هر حال هر آدم عاقل یبود ذهنش مشغول م بهیغر هیدست  نشیبود و ماش یا گهیاگر هرکس د ن،یدار اری_اخت

 که بهش اعتماد نداره بسپره.  یرو که دوستش داره دست کس یزیتونه چ ینم

 .ستین نیاز ماش یصورت خبر نیا ریدر غ ن،یریپس بگ دیرو با تیاما در قبالش شکا ن،یگ ی:بله درست مرستگار

 نه. ایبدم  تیکه رضا رمیگ یم میبعد تصم ن؛یمن رو بد نی_ماش

 . میرس یبه توافق نم یطور نی:نه ارستگار

 به من  یبه صورت کتب دیبا شما

 صورت من معذورم.  نیا ریدر غ ن،یریگ یرو پس م تیکه شکا نیبد تعهد

 ،یکه مملکت قانون داره و دزد نیهم مهم هست، ا یلیرفته، که خ ادتونیرو  ییزایچ هیکنم شما  یرستگار فکر م ی_آقا

 تقاص.

 .نیدون یشما خودتون م گهید حاال

 .دیدار ازیمن ن یبه را یمسابقه نقاش نالیشرکت در ف یکه برا نیمثال ا ،یستین زیهمه چ ادی: شما هم به رستگار

 کشم. یشما هم خودم رو باال م ی_من بدون را

 رفت،گفت: یسالن بود م یکه به سمت اتاق که انتها یرو پرت کرد به سمتم و در حال نیماش چییسو

 .نگهیتو پارک نیماش ی. راستنیریرو پس بگ تیکه به نفعتونه شکا نیدون یاما خودتون بهتر از من م ست،ین یحرف

 زدن شدم. دیرفت مشغول د ییرایاز پذ نکهیپس از ا یمدت

 بود ییبایلوکس و ز یلیخ ی خونه

 بود. دیسف لشیوسا یشدم که همه  رهیدکور اشپزخونه خ ییبایز به

 نه کرم! دهیشد گفت سف یداشت نه م یرنگ خاص مبالش

 یتر به فضول شیاما اگه  ب نمیخواست اتاقا رو هم بب یدلم  م یلیکنه، خ یم دایآرامش پ ییخونه ا نیکل ادم تو همچ در

 .رفتم یدادم لو م یادامه م

 کردم و منتظر جواب نشدم. یخداحافظ

 در آوردم و رو گوشم گذاشتم: بمیرو از ج یگوش

 ما؟ی_الو ش

 باهات نداره. یپسره کار نیگم ا یمرده شورت و ببرن حوصلم سر رفت، من که م ی:ها؟ امایش

 کنه. ینم بیع ی_کار از محکم کار
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42 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 خواست بخورتت؟ ی؟می:مثال که چمایش

 از کجا معلوم آدم خوار نباشه؟ ست،ین دیبع یچیه یابونیغول ب_واال از اون 

 ؟یعنیواسه تو، ماهک زده به سرت  رمیمن بم ی:الهمایش

 بود. دهیجان، فعال عروسک رو گرفتم خوشحالم دلم براش تنگ وونهید ری_نه خ

 رو هم از آسمون برسون دلش واسه ما تنگ شه. یکیخدا  ی:همایش

 تو! یهست ی_عه عه عجب آدم

 .گهید جمیکاره بگو من هو هی پس

 . یارشوریخانم شما خ نیدار اری:اختمایش

 بهت سور بدم. نیخواستم به افتخار گرفتن ماش یمن و باش که م ا،ی_رو دادم پررو شد

 با ادب و احترام باهات حرف بزنم. گهیدم د یخوردم، به خدا دفعه آخرمه قول م زی:ماهک چمایش

 _نچ.

 .ییمن تو یفرنگانقدر عاشقتم،دوست دارم، توت:من که مایش

 شور بودم. اری_تا االن که خ

 نه بابا با خودم بودم. ،یگ ی:اون و ممایش

 دل درد گرفتم از خنده. میش می_خدا خفت نکنه ش

 گه؟ید ید ی:سور رو ممایش

 _باشه باب ا؛ندم که کچلم از دستت.

 دهنم باز موند. نیماش دنید با

 ؟یکجا رفت شد؟ یچ ،ی:مکمایش

 و به فنا داده!  نمیماش مای_ش

 به فنا داده؟ ی؟کیگ یم ی:چمایش

 زنم بهت.فعال. یمن زنگ م مای_ش

 :باشه خداحافظ.مایش

 بود. زونیسپر جلو به طور کامل آو نم،یترس رفتم سمت ماش با

 .یرستگار گور خودت و کند یا
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 گه کار خودشه. یم ادیکاره م کیتونستم ثابت کنم کار اونه،  یطرف هم نم هی از

 کنم رستگار جان. یاگر من ماهکم که آه از نهادت بلند م یول

 . یافتیبه پام ب یایکنم خودت ب یکار کی

 کنه. یلبخند ژکوند نگام م کیداره با  دمیباال رو نگاه کردم که د رون،یشدم و از خونه زدم ب نیماش سوار

 من ماست چقد کره داره رستگار خان! کیگم  یم بهت

 

 

خونه و ازش خواستم هر چه زودتر آمادش کنه  کیگاه نزد ریتعم کیرفتم به سمت  میداغون شده بود رسما، مستق نیماش اه

 کشه. یکه مرده هم گفت حداقل دو دوز طول م

 هستم.  زیعز یها رانیرم دانشگاه، حاال حاال ها در خدمت تاکس یخودم م نیبا ماش گهیدلم خوش بود فردا د مثال

 اس ام اس اومد. میگوش یکردم که برا یرو جمع م ییرایچند روز با دربست رفتم خونه، داشتم پذ نیمعمول ا طبق

 خوام. یمن از طرف اون معذرت م نتون؛یماش ینیرستگار بود:در حواسش نبود، با کله رفت تو ب از

 زنگ خورد منم فکر کردم رستگاره و بدون نگاه کردن گفتن:ها؟ یادم و با حرص دوباره مشغول شدم که گوشو ند جوابش

 ه؟یچ دوباره

 ؟یریگ یشده گاز م یباز چ ی:مکمایش

اومده  نیعروسکم و خورد کرده، همه دم و دستگاه ماش نیزده ماش ستین دیازش بع یچیه کهیمرت نیگفتم ا یدید مای_ش

 اوراق شده رسما. ن،ییپا

 .گهیخودته د ری:تقصمایش

 ما؟یبه من داره ش ی_چه ربط

 استادت هم که هست خداروشکر. ادیبر م یکله شقه ازش همه چ نیا فت،ی:ده بار گفتم باهاش لج نمایش

 نگاه کنم. سمیوا یکس نیهمچ هیتونم در برابر  ی_من نم

 که مثل ماست نگاه کنه. نیاز حقش دفاع کنه،نه ا دیکنن دخترا خنگن، آدم با یوقت فکر م اون

 بازم حواست باشه ماهک.  یواال ول دونمی:نممایش

 گه؟ید یای_باشه بابا؛ فردا م 

 آره. یخستم ول یلیخ نکهی:با امایش

 مگه؟ ی_کوه کند

 :اتاقم و جمع کردم آخه.مایش
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 ن؟یکه آخرش بشه ا یلباسات و با پا پرت کن ی_مجبور

 .ستنین زهیحالش به همونه؛ همه که مثل شما پاستور :برو بابامایش

 زه؟یرم حاال شدم پاستور یمن دارم تند م یگفت یم ی_عه عه عه، عجب تا االن داشت

 .قایخنده و گفت:دق ریزد ز مایش

 یپررو خداحافظ گه،ی_بسه د

 .ی:باشه باشه. بابامایش

 .ارمیباالخره سر از کاراش در م رهیگ یم پسره رو نیهم چقدر مشکوک شده همش طرف ا دایدلقک، جد دختره

 دیمسابقه کجا با یبعد یکه مرحله  نیسمت اتاق خواب رفتم فردا تا ساعت چهار کالس داشتم و قرار بود استاد بهم خبر ا به

 کار کنم و بگه. یبرم و چ

 

 

 بود از خواب پاشدم. ایدن یصدا نیو رو مخ تر نیکه به نظر خودم بدتر یآالرم گوش یصدا با

طرف هم  کیدارم؛ آخه از  یشم و کالس هام و صبح بر م یم ریموقع انتخاب واحد جوگ شهیکنم هم یدرک نم پوف،

 دارن. یاستادا صبح ها هستن و اکثرا هم درس تخصص شتریب

گرفتم  نگیچشمم رو از پارک دیمشده بود بلند شدم و بدو بدو آماده شدم و باز ناا رید یفکر کردن نداشتم، به اندازه کاف وقت

 .دمیو به سمت در دو

 شدم. ادهیرو حساب کردم و پ هیاومد کرا یمن چون خواب بودم دلچسب به حساب م یساعت که برا مین بعد

 کیخواستم سر به تنش نباشه و مطمئنا تحمل ور زدنش  یبود، که م یدر حال نیکالس هم با رستگار داشتم و ا کی امروز

 اومد. یعمل شاقه به حساب م

 دمیو با اقتدار بود بعد درس دادن گفت:شن یجد یکالس رو برنداشته بود و منم سر کالس تنها بودم، استاد که مرد نیا مایش

 نتون؟یمسابقه گذاشتن ب

 گفت. یم زیچ هی یحرف صدا ها باال رفت، هر ک نیزدن ا با

 انتخاب شدن؟  ایکالس ک نی:از ااستاد

 .میهم باحال بود ستمون رو باال برد یلیبود خ یپسره که اسمش عل کی ای من

 داوران خوب بود. ئتی:خوبه، انتخاب هاستاد

 استاد. نیدار اری_اخت

 حد ممکنه برسه. نیمراحل رو رد کنه و به باالتر نیو هنر دستش عالقه داره بتونه ا یکه واقعا به نقاش یهر ک دوارمیام

 .نیخسته نباش خوب
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از دخترا کالس که روز مسابقه قبل من اومد و ردش کردن محکم بهم تنه  یکیرفتم که  یرفتن استاد منم به سمت بوفه م با

 زد.

 چته؟ ی_هو

 من حواسم به خودم هست. زم،ی:تو چشمات و باز کن عزدختره

 .نییپا یسرت و انداخت یچ نی_معلومه، ع

 ه.گوش ندادم و رفتم داخل بوف اشییبزله گو هیبق به

 زنگ زدم. مایو به ش دمیخر رکاکائویش

 ده. یچرا جواب نم وا

 

 

 باالخره جواب داد. یاز مدت طوالن بعد

 :بله؟مایش

 !؟یخواب مای_ش

 ؟یکالس ندار مگه

 .امیمعطل کن تا من ب یجور هیخاک بر سرم ماهک خواب موندم، توروخدا  ی:وامایش

 . مایبا رستگار کالس دار مای_بدو ش

 باشه خداحافظ.:باشه مایش

 .ی_بابا

 حاال خوبه ساعت اول کالس برنداشته. اله،یخ یب یلیخ

 شد!؟ یم یداشت چ یبرم

 .دیرس یم دیآروم آروم با گهیاومدم، د رونیبوفه ب از

 سر کالس. میو باهم بر ادیب مایتا ش ستادمیسمت پله ها رفتم و روشون ا به

 ومد؟یچرا ن پس

جلو  یریکبیرستگار ا دنیمن هم زمان شد با رس دنیشده بود که به سمت کالس رفتم و از شانس گندم رس ریواقعا د گهید

 .یمن وارد کالس شد و بلند گفت:تکرار نشه خانم تهران

 نیو نگذاشت نیکه از معقوله ادب و احترام وارد نشد نیخوده شما بود نیمنتها ا دم،یرستگار من زودتر از شما رس ی_آقا

 داخل. امیمن اول ب

 وارد کالس شد. مایلحظه در کالس زده شد و با اجازه دراکوال ش نیهم
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 استاد. دی:ببخشمایش

 .نییکنم بفرما ی:خواهش مرستگار

 من که قد کاسه آش شده بود. یبه سمت من اومد و کنارم نشست، چشما مایش

 کرد. یث ماومدن با من بح رید هیاالن داشت سر چند ثان نیهم لیگور نیا وا

رستگار به خودشون اومدن:قرار  یکردن که با صدا ینگاه م مایبچه ها هم با تعجب به رستگار و ش هیتنها من بلکه بق نه

 یطوره وارد مرحله بعد نیهم ایلیمرحله سخت تره و خ نی.به من نگاه کرد:مطمئنا امیمرحله دوم مسابقه رو برگزار کن

 زحمت بکشن.  دیبشن و واقعا با

 کردن. فیپسره پررو،  حاال خوبه سه تا داور اون همه از من تعر شیا

 .مایادامه حرفاش گوش ندادم و رو کردم به ش به

 تو؟ یاومد ری_چرا انقدر د

بابا کچلم  یش داریصبح زودتر ب یخواست یغر زدم آخر برگشت گفت م هیبود؛ از بس به راننده تاکس یکیتراف هی:مایش

 .یکرد

 چقدر منتظرت بودم؟ یدون یگه خب، م یت م_خدا خفت نکنه راس

 کار کرده! ی:خب حاال انگار چمایش

 

 

 منتظرت بمونم. هیچند ثان یبه بعد عمرا حت نیپررو، از ا گهی_دستت درد نکنه د

 منگوال شد. هیشب افتی:خب حاال؛ قهر نکن قمایش

 تموم موند. مهیرستگار حرفمون ن یباصدا

 مهمه. یلیمبحث خ نیا ن،یکن تی:لطفا سکوت رو رعارستگار

که در حال نوشتن رو تخته بود گفت:ادا منم  یدر حال یناباور نیدر ع یریکبیبرگشت سمت تخته اداش و در آوردم و ا تا

 . دیاریدر ن

 دفعه کالس منفجر شد. کی

 :ساکت بچه ها.رستگار

و برداشتم و با  لمیوسا دشیخسته نباش یشروع کرد به درس دادن، حدودا  ساعت به حرفاش گوش دادم که باصدا دوباره

 .میرفت اطیبه سمت ح مایش

 _اه اه حوصلم سر رفت دهنش کف نکرد چندش؟

 !ی:ماهک کجاش چندشه؟پسر به اون قشنگمایش
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 رو گرفته؛ خفه شو از جلو چشمام. کهیکنه طرف اون مرت یاز من طرفدار نکهیا یدهنت و ببندا، به جا مای_ش

 .ارهیجوش م:خب بابا،چه زودم مایش

 _نخند!

 دم. یهمون کارو انجام م ن،منیی:شما امر بفرمامایش

 _سکوت کن بزار خون به مغزم برسه.

 :چشم سرورم. مایش

 و به راهم ادامه دادم. دمیخند

بعد مسابقه قرار بود  یبود که مرحله  گهیساعت د  مین یکالس بعد م،یسمت پشت دانشگاه و رو چمنا نشست میهم رفت با

 .میکار کن یبده که چ حیبهمون توضاستاد 

 خونه بعد کالس؟ یر ی:ممایش

 هم وجود داره؟ گهید ی_مگه جا

 شماله. ستیبابا هم ن م،یخونه ما عذر و بهانه هم ندار میبر ای:بله که داره، بمایش

 رو دور! یور وره جادو افتاد نی_بابا بزار منم حرف بزنم ع

 ن؟یی:بفرمامایش

 شم. ی_مزاحم نم

 ها. بهیغر نیا نیهر بار ع یه گهیببند د :اهمایش

 شم. یشم، مزاحم نم یآورد:مزاحم نم یکه ادام و در م یحال در

 خب. یلی_خ

 دختر خوب مادر. ی:حاال شدمایش

 !وونهی_د

 .زمیعز ی:خودتمایش

 

 

 یکار کنم واسه مرحله  یچ دیهم دوست داشتم کالس زودتر شروع شه تا بفهمم با یکل کردم از طرف کلمایبا ش گهیکم د هی

 بعد.

 .میدیو خند میتو محوطه گشت گهیکم د هی

که  دیکن قیو تشو یحسن یو آقا یبه احترام استاد از جاشون بلند شدن و سالم دادن که استاد گفت:خب اول  خانوم تهران همه

 .کردن دایبعد راه پ یبه مرحله 
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 .میبر ششیدست زدن و استاد ازمون خواست که پ همه

 شما ورود به اون جاست. یبعد یتهرانه، مرحله  یگالر نیورود شما به بزرگتر یشماره  نی:ااستاد

 م؟یکار کن یچ دی_خب استاد اون جا با

نظرش و جلب  نیو اگه بتون نهیب یهنر کاراتون و م یاستادا نیاز بهتر یکی. نیاونجا نشون بد دیو با تونی:هنر اصلاستاد

 .دیابیبه مراحل بعد راه م دیکن

کنه پس حواستون جمع  یقبول نم یهر نقاش یگفت:قابل ذکره بگم که کارن به  راحتکرد و یناز یحرفش خنده  یادامه  در

 .سیبه پار نیش یو فرستاده م ستیجا ن نیجاتون ا نیباشه که اگه برنده بش

 .فتمیهر لحظه بود که پس ب جانیه از

 اد واقعا ممنونم ازتون.که گفتم:است میها رو از استاد گرفت شماره

 اونجا؟ میبر دیبا ی:استاد کیعل

و اون جا  دیو آماده کن تونینقاش نیتا اول دیرفت.شما فقط تا پس فردا وقت دار یم ادمیداشت  یدیپرس ی:خوب شداستاد

 .دیببر

 استاد چرا انقدر وقتمون کمه؟ ی_وا

 داده نشه. یادیبوده که وقت ز یجور نیا فیکرد  و گفت:دستور استاد شر ییدوباره خنده ا استاد

 زنه! یحرف م اروی نیا یدرباره  یزنه وقت یخند م شین یبابا استاد چرا ه یا

 هست حاال! یک مگه

 آدم بد اخالق و ندارم. کی یطور نباشه چون اصال حوصله  نیکه ا دوارمیبدجنسه، ام یلیانگار خ اما

 

 

 استاد؟ هیوقت کم چ نیا لی_خب دل

هم  سیکنه، چون احتماال اگر پار یبتونه در لحظه نقاش دیباشه با ینفر هنرمند واقع کی:چون کارن معتقده که اگر استاد

 وقتتون مثل االن کم خواهد بود. دیبر

 حتما. دم،ی_بله فهم

رفتن به  یرو برا یمرحله  قدم اصل نیا ی. چون در صورت قبولنیکار بزار نیا یهمه تالشتون رو برا دوارمی:اماستاد

 .نیبرداشت سیپار

 .میو نشست میسرمون رو تکون داد هردو

رو شروع کنم،  ینقاش عینبودم و فقط منتظر بودم که برسم خونه و سر ایدن نیکرد به درس دادن اما من اصال تو ا شروع

 .ادیهم درم یکنواختی نیشه. از ا یعوض م میمرحله رو هم رد کنم،اگر بتونم کل زندگ نیخواست ا یدلم م یلیخ

 مجبور بودم که تحمل کنم. گهیخسته شدم اما د یکل میساعت چهار که کالس داشت تا
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 رو جمع کردم. لمیاستاد به خودم اومدم و وسا دیخسته نباش یصدا با

 خونه؟ یر ی:ممایش

 رو شروع کنم. یخوام زود نقاش یکه م نیخسته شدم هم ا یلی_آره هم خ

 :چرا انقدر زود؟مایش

 _تا پس فردا وقت دارم فقط. 

 .یومدیباشه خونمون ن ادتیخوام برم خونه .اما  ی:اوه اوه، برو پس، منم ممایش

 قول. امی_بعدا م

 :باشه مایش

 زدم و دربست گرفتم. رونیدر دانشگاه ب از

 تخت. یرو فتمیو ب ارمیبود که لباسام و در ب نیکه کردم ا یتنها کار دم،یباالخره رس یوا

 و گذاشتم من؟ نیا یاز خواب پاشدم، اه ک یآالرم گوش یباصدا

 شد یساعت چشمام اندازه نعلبک دنید با

 بود.  یقرص سرما خوردگ یکه من و نجات داده بود برا یآالرم نیهشت شب بود و ا ساعت

 .میبوم نقاش یخوردم و نشستم روبه رو یجزئ زیچ هیاز جام پاشدم و  عیسر

 .دیپر یکالسم م کیرفتم تا بهتر روش کار کنم، فقط  یهم دانشگاه نم فردا

 قدر فکر کردم که باالخره طرح مورد عالقم و رو قلم آوردم. اون

 

 

 اومد. یسخت بود هم به چشم م یلیبا رنگ روغن ارائه بدم چون هم خ یگرفتم کار میتصم

 کردم پس قلم و برداشتم و شروع کردم. یاستفاده م کیلیاز رنگ اکر دیکه تو ذهنم بود با ینقاش یبرا

 طرحم بود. یتمرکزم رو یبودم و حواسم به گذر ساعت نبود و همه  یطراح غرق

 و ارائه بدم. یدادم تا بتونم کار خوب یادامه م دینداشتم با یسوخت اما چاره ا یم یاز خستگ چشمام

 تر وقت بده. شیکم ب کیمرد  یاحمق، انگار م ی پسره

 شد  یازش کم م یزیچ انگار

 بد اخالق و غر غرو باشه. یلیخ دیگه که با یماما حسم دمشیند نکهیا با

نفر و قبول  کیبعد نرفت فقط  یبه مرحله  یکس چیمسابقه ه نیقبل ا یکردن و گفتن تو دوره  یازش نم فیها هم تعر بچه

 !هیحرفه ا یلیاون دختره خ یعل یدوره شرکت کنه و بنا به گفته  نیکرد که تو ا
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 فکر نکنم نفر آخرم بشم. دمیو شن فشونیکه من تعر یها بیرق نیشد، با ا بیتخر دمیام اصال

 و کنار گذاشتم و به ساعت نگاه کردم. یو نقاش دمیکش یقیعم نفس

 اش باشه واسه فردا. هیبق دمیخواب یم دیبا گهیساعت سه شب بود د اوه

 .ادیجا بدوش گرفتم تا حالم کیو بدو بدو رفتم حموم و  دمیاز خواب پر میگوش آالرم یصدا با

 رفتم. یخوردم و سراغ نقاش یمشت ی صبحونه

 بکشم. ریبه تصو یکه داشتم و به خوب یها  دهیو تمام تالشم و کردم تا ا دمیها رو با دقت کش یکار زهیر تمام

 کردن داشتم. یبه نقاش یدیشد یافتادم، که فقط ده سالم بود و عالقه  یروز ادی

 به اون روز... لعنت

 

 

 !هیآدم بزرگا چجور یایدونستم دن یبودم و اصال نم یکه تو اوج بچگ یروز

 مامان بابام تو مغزم اکو شد. یدعواها یبودم که بازم صدا دنیکش ینقاش سرگرم

 زدم:نه نه... غیو محکم گرفتم و ج گوشام

 ه تموم شده بود.شدم ک رهیروبروم خ یو باز کردم و به نقاش چشمام

به  لیشه و تبد یم ریکنم اشکام سراز یفکر م یلعنت یبه اون روزا یوقت شهیهم دم،یبود کش سیصورتم که خ یو رو دستم

 شم. یم فیآدم تنها و ضع کی

 پاش گذاشته بود و تو خودش جمع شده بود. یکه سرش و رو ینگاه کردم دختر مینقاش به

 بودم که سرشار از احساس بود. دهیکش یو کرده بودم و نقاششدم اما من تالشم یبعد انتخاب نم یمرحله  یبرا دیشا

 نخورده بودم. یچیساعت نگاه کردم پنح غروب بود و من هنوز ه به

 تونستم از جام تکون بخورم. یگرفته بودم و نم یدیدرد شد کمر

زنگ  میگوش شمیپ ادیزنگ بزنم که  ب مایو برداشتم تا خواستم به ش میتخت انداختم و گوش یبود، خودم و رو یهر بدبخت به

 خورد.

 جواب دادم:ها؟ نمیکه مخاطب و بب نیا بدون

 ن؟یخوب ی:خانوم تهراننیمت

 _کارت و بگو!

 :چرا صدات گرفته؟نیمت

 _به تو چه اصال!



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

51 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 جواب ازش نشدم و تلفن و قطع کردم. منتظر

 .دمیو بستم و خواب زنگ بزنم چشمام مایکه به ش نیا بدون

تونستم تکون بخورم تمام بدنم عرق کرده  یاما نم دمیکشت از خواب پر یزنگ در خونه که داشت خودش و م  یصدا با

 .دمیلرز یبود و از سرما م

 رفت. یم یاهیتالشم و کردم تا از جام بلند شم، اما چشمام س تمام

 رسوندم و در و باز کردم. یو به در ورودبود خودم یهر بدبخت به

 

 

 ؟یطرف که گفت:خانم تهران یبسته بود که در رو باز کردم و باصدا چشمام

 خوردم. جا

 !؟نیکن یم کاریچ نجایچشمامو باز کردم و فقط تونستم بگم:شما ا آروم

و منو گرفت؛ عطر تلخش تو مشامم  ستمین نیشدم، اما لحظه آخر حس کردم رو زم لیمتما نیو گفتم و به سمت زم نیا

 .نیگفتم:بزارم زم ومدیکه از ته چاه در م ییباصدا د،یچیپ

 حالت؟ نی:با ارستگار

 شدم. هوشیو ب دمینفهم یزیچ گهید  

 سیدستم و به سمت چشمام بردم متوجه دستمال خ یاما وقت دمیکم ترس هیاولش  دم،ید ینم یزیچشمامو باز کردم اماچ آروم

 شدم و برش داشتم.چشمام  یرو

 شده بود. رهیجفت چشم سبز روبه رو شدم که به من خ کی با

 ترس سر جام نشستم که سرم خورد تو سرش. با

 _آخ.

 ؟یشد یچ نمی:دستت و بردار ببرستگار

 تو خونه من؟ یاومد یچ یبرا ؟یینجایا ی_تو به چه حق

 !یکرد یتشنج م دیاومدم اگه از تب شد ی:اگر نمرستگار

 تشنج کنم. یزاشتی_جهنم، م

 . یزاشت یمن نم یشخص میپات و تو حر اما

 ارمیب نییکم پا هیکردم تب چهل درجت و  ینکردم فقط سع یبود رفت و گفت:نترس، کار زیم یکه رو فشیسمت ک به

 ده. یکار دستت م یحجم از لج باز نیا

 بود. رهیدستگ یزد به سمت در رفته بود و حاال دستش رو یکه حرف م یدرحال
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 .یکرد یهم م یکار هی_نه توروخدا، 

 خوشت اومد. نکهیو گفت:مثل ا دیخند

 ؟یکرد دایمن و از کجا پ ی_اصال خونه 

 .ومدهی:اونش به تو نرستگار

 رفت. یبلند یبه سمتش رفتم که در رو باز کرد و با خداحافظ تیعصبان با

 آدم. یزاره برا یوقت اعصاب نم چیپسره پررو ه اه

 .یبا شلوار لگ مشک یتاپ سرخاب هیافتضاحم شدم،  پیمتوجه ت نهییآ یسمت اتاق رفتم و تو به

 تونستم فش نثار خودم و اون پسره کردم. یم تا

 بود که اون من و نجات داده بود. نیوجود داشت و اونم ا یقتیحق کیخب  اما

 

 

 هنوزم تب داشتم و حالم بد بود اما نه به شدت قبل. رم،یشونه باال انداختم و به سمت حموم رفتم تا دوش بگ الیخ یب

گرفتم تا  یم یکاف یرویفردا ن یبرا دیبا دم؛یاز دوش آب گرم که حالم رو بهتر کرد چند تا قرص خوردم و دوباره خواب بعد

 دفاع کنم. گهیپسر بد اخالق د کیاز خودم دربرابر 

 که داشتم هنوز همراهم بود و لپام گل انداخته بود. یم اما خب تبرو داشت یکاف یکه بلند شدم حالم بهتر بود، انرژ صبح

 نگیو برداشتم و به سمت پارک زمیعز یخوشحال آماده شدم، نقاش شیادآوریگاه گرفته بودم، با  ریعروسکم و از تعم روزید

 رفتم.

 خوب بود. یلیخ یبعد مدت ها رانندگ شیآخ

خود اون پسره بود،  یکه برا ینقاش شگاهینما کیبود فکر کنم  گهید یجا هیکه استاد بهم داده بود رفتم؛ مسابقه  یآدرس به

 بود اسمش؟ یچ

 کارن. اها

 شدم. ادهیکردم و پ دایزور جا پارک پ به

کرد،  یم ییارنگارنگ خودنم یعالمه گلها کیبزرگ بود، که اطرافش  یلیخ یلیسالن خ کیهمه راه و،  نیره ا یم یک 

 به سمتش برگشتم. یعل یباصدا

 شه. یم ریاالن د میبر ایتو بابا ب یی:ماهک، کجایعل

 . دمی_اوالً سالم، دوما من به موقع رس

 .میبر ایخب ب یلی:خیعل

 همه اومدن واسه رقابت؟ نایا ی_عل
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 اومدن. شگاهینما دازیواسه بازد ای:همشون نه بعضیعل

 _استاد هم اومده؟

 . دمشیندارم من که ند:خبر یعل

 رفتن داخلش شدم. یکه همه م یربع گذشته بود که نوبت من شد داخل اتاق کی حدودا

 به سمتم برگرده بلند سالم دادم. نکهیا یبرا نمش،یتونستم بب یبه من بود و نم پشتش

 . دیشن یکرد که خودش هم به زور م یلب سالم رینگام کنه ز یحت نکهیسمتم برگشت و بدون ا به

 .بایز یهستم، از دانشگاه هنر ها ی_تهران

 شناسن.اما.. یهنر من رو م یروزا همه بچه ها نیباشه ا یکنم الزم به معرف یاز من گفت:البته فکر نم تیتبع به

 شناسم. ی_اما من نم

 هستم. فیشر تونه،ی:از کم سعادتفیشر

 .میشروع کن میتون یم گهی،دی_اوک

 باطل. الیخ یگم خوشبختم، زه یگردم بهش م یحرصش گرفت، فکر کرده من برم شیآخ

 خودخواه و مغروره. یلیمعلوم بود که خ افشمیق از

 ینیسنگ یشد ازش گرفت و از رنگا ینم یرادیا چیخوب بود و ه یلیخ پشیداشت اما ت یو خشک یکامال جد ی افهیق

 استفاده کرده بود.

 داشت. یکوچک و خوش فرم ینیو ب یمشک یتوجه کردم چشما شتریب افشیق به

 شد چهرش جذاب به نظر برسه.  یداشت که باعث م یبرق خاص چشماش

 کنم که گفت:خب شروع کن. دایپ یرادیبودم تا بلکه ا افشیق زیآنال مشغول

 بار نگاهم نکرد! کی یبودم چرا حت مونده

 رو به سمتش برگردوندم و مغرور شروع کردم به شرح دادنش. ینقاش

 

 

 تونستم از چشماش بخونم. ینم یچیکرد و ه ینگاه م یبه نقاش فقط

 تونه؟یاصل ینقاش نی:اکارن

 نهی! بله همیچ یعنی_وا 

 .ی:َردکارن

 به گلوم رخنه کرد. یقیلحظه چشمام تار شد و بغض عم کی واسه
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 از لطفتون. یو گفتم:مرسکردم خودم و کنترل کنم  یسع

 هم بهم نگاه نکرد. کباری یحت

 .رونیو برداشتم و از اونجا زدم ب مینقاش

 .دمیدو  نمیکرد نکردم و به سمت ماش یکه صدام م یبه عل یتوجه

 گاز گذاشتم و اون محل مزخرف و ترک کردم. یو رو پام

 نشده بودم. ریحد تحق نیشده بود تا حاال در ا ریسراز اشکام

 شم، از بس که گند اخالقه. یم ریکار کنم پ نیتونه آشغال باشه من اگر بخوام با ا یادم م کی چقدر

 فهمم. یاون روز استاد و م  یخندا شین لیدل تازه

 .ونیکام ریز یبر شاالیخوره ا یحالم ازت بهم م کارن

 زشت! خروسک

 زدم. یباهاش سر و کله م یلیخ دیداشتم مطمئنا با یدونم چرا انقدر نسبت بهش احساس بد ینم

 گردم. یمتهران دارم یشده و من تو پس کوچه ها کیهوا کامال تار دمیبه خودم اومدم د تا

 بود. یتماس از عل نیتر شیپونزده تا تماس داشتم و ب کیدرآوردم نزد فمیو از ک میگوش

 تو؟ یجواب داد و گفت:ماهک کجا رفت عیزنگ زدم و سر بهش

 دور زدم. یچی_ه

 شه! یکه نم ،یاگر انقدر زود خودت و بباز وونهی:دیعل

 

 

 .یگه رد یراحت م یلی_ خ

 گفت. یجور نیخنده و گفت:به همه هم ریزد ز یعل

 ؟یچ یعنی_

 قبول نشد! یکس چیه نکهیا یعنی:یعل

 شه؟ یم ی! حاال چهیک گهید نی_عجبا ا

 .میکار کن یچ دیگه که با یکالس گذاشته اونجاش م کی:فردا یعل

 .امینم_من 

فردا  م؛ینیکه ما بهتر میو بهش بفهمون میروش و کم کن دیبا ینبود فیتو که انقدر ضع اریدر ن یباز ونهی:ماهک دیعل

 .یبا یمنتظرتم. با  یساعت دوازده تو گالر
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 ازم نشد و تلفن و قطع کرد. یجواب منتظر

 آوردم. یانقدر زود کم م دیبود من نبا یواقعا حق با عل دیشا

 تونم. یرقابت برنده شم، من م نیتو ا دیمن با اره

 رفتم خونه. میگرفتم و مستق تزایپ کیراه  نیب

 کردم. یخودم و واسه فردا آماده م دیو خوردم و حاال با غذام

 یو کفش پاشنه پنج سانت یکرم و شال کرم نارنج یبا شلوار لوله تفنگ یکت پرتقال کیگرفتم  ممیسمت کمدم رفتم و تصم به

 بپوشم. ینارنج

خوندم و رنگا رو  ینقاش یبود که رشته  نیبخاطر ا دمیشا اد،یپوشم رنگشون به هم ب یکه م ییدوست داشتم لباسا شهیهم

 شناسم. یخوب م

 .شدم رهیبود خ  نهینشستم و به قاب عکس پدر مادرم که کنار آ شمیآرا زیم یجلو

 شد و نتونستم خودم و کنترل کنم. ریسراز اشکام

 نگاه کردم. نهیو از قاب عکس گرفتم و به خودم تو آ اهمنگ

 چیرسم که پدر مادرم ه یم ییرسم، به جا یشم و به مقام باال م یراه موفق م نیخورم که تو ا یقسم م ی_من ماهک تهران

 دم. یقول و م نیکردن ا یوقت فکرشم نم

 

 

 کنم. یزیفردا برنامه ر یفکر نکنم و برا یچیبه ه گهیکردم د یسع

 !هیکنه ک یو کم کنم فکر م اروی نیا یشده رو یهر جور دیبا

 .دمیخواب عیو سر دمیتخت پر یماهرانه رو اریحرکت بس کی با

 جا کجاست؟ نیا

 کنم؟ اطرافم و نگاه کردم. یکار م یباغ چ نیتو ا من

 طاقت فرسا بر همه جا حاکم بود. ییبود و سرما یبزرگ باغ

 .دمید یو م میاز زندگ یصحنه ا کردمیهر طرف که نگاه م د،بهیلرز یاز شدتت سرما م بدنم

 هوا بودن. یکیبود که منتظر تار یوحش یها وانیح یآفتاب بود و سرتاسر جنگل پر از صدا غروب

 کل بدنم و فرا گرفته بود. ترس

 خالص شم. کیکنم، تا از اون باغ بزرگ و تار دایپ یتا بلکه راه دمیدو

 .دمید ینم یزیهرز چ یسبز و زرد  و علف ها ینفس نفس افتادم اما اطرافم جز درخت ها به

 نداشتم. ییمطلق  و تنها یکیخالص شدن از اون تار یبرا یشد و من هنوز راه یم کیکم کم داشت تار هوا
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 هق هق افتادم و با تمام توانم خدا رو صدا کردم. به

 ای_خدا

 کرد. یشد و ترسم و صد برابر م یم اکو مگرگ بود که تو سر یزوزه  یصدا

 حد از جنگل متنفر بشم. نیکردم که تا ا یفکر نم چوقتیعاشق جنگل بودم و ه شهیاطرافم نگاه کردم هم به

 .دمیو دو دمیو محکم گرفتم و دو گوشام

 که دنبالم بودن داشتم. ییبا گرگ ها یکم یلیخ یاما فاصله  نمیتا پشتم و بب برگشتم

 .آرامش بود تیفرو رفتم که آغوشش نها ینفسام بود، که محکم تو بغل کس یآخرا

 برسه. انیبه پا ییها و تنها یاهیاون س یکه باعث شد همه  یآغوش

 از ترس بود. یکه ته یآغوش

 شد. دیناپد یاما همه چ نمیکه انقدر بهم آرامش داد و بب یو بلند کردم، تا فرد سرم

 _نه!

 

 

 نبود. یزیو نگاه کردم و تو اتاقم بودم و همش جز خواب چ اطرافم

 بود! یچه خواب مزخرف گهید نیا اه

 کنم. هیبود گر کیبه ساعت که افتاد نزد چشمم

 .دمیاون خواب مسخره است که من تا االن خواب ریاخه!همش  تقص دمیخودت کمکم کن، چرا من انقدر خواب ایخدا ی_وا

 وقت داشتم. قهیفقط ده دق و چهل بود و من ازدهی ساعت

 موهام و صاف کردم. یکردم و جلو یمیمال شیآرا عیسر

 .یتون یزدم و گفتم:تو م یبه خودم کردم و چشمک نهیو نگاه آخر و تو ا دمیلباسم پوش 

 راه افتادم. عیشدم و سر نیماش سوار

 برداشتم و خوردم. نمیشکالت از داشبورد ماش کی

 کنم! یحاال چه غلط ایخدا یدم؛وایدوازده و پنج بود که رس ساعت

 اما از شانس مزخرفم استاد سر کالس رفته بود. دمیتمام توانم دو با

 خوره. یمنو م نیمن اگه االن برم تو که ا یوا

 بد تر... گهینرم د اگرم

 کار کنم؟ یجونم خودت بگو چ خدا
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 گرفتم که وارد اتاق شم. میو تصم ایو زدم به در دل

 نه. ایدر قرار گرفته بودم، اما بازم مونده بودم که در بزنم  یو روبرو دستم

 من و نخوره. باشه خدا جون؟ نی_خدا جونم خودت مراقبم باش ا

 ؟ی:خانوم تهرانکارن

 کنم؟ یچه غلط ایاومد، خدا یصداش از پشتم م ستیکه تو کالس ن نیا یوا

 اونم هشت قلو... دهییشه گاوم زابا دهیحرفام و شن اگه

 د؟یسادیماست وا نیبا شمام چرا ع ی:خانوم تهرانکارن

 _ها!

 نگاش کنم در و باز کردم و وارد اتاق شدم. نکهیا بدون

 

 

 قورباغه شد. نیاتاق که  شدم چشمام ع وارد

 شد. بیکه داشتم تخر دمیکم  ام هیمسابقه داوطلب داشت،  نیا چقدر

 نگه. یچینشستم و تا خواست حرف بزنه با چشم بهش فهموندم که ه یکنار عل عیسر

 که داشت شروع کرد به حرف زدن. ینشست و با تکبر خاص شیصندل یرو فیشر

که  یکنه و نگاهش به برگه ها ینگاه نم یکس چیکردم فقط به من تا حاال نگاه نکرده اما تازه متوجه شدم به ه یفکر م من

 بود، بود. زیم یرو

کامال خوشحالم  دیبابت که رد شد نیو بر خالف تصورتون از ا نیاول و رد شد یشما مرحله  ی:خوشبختانه همه کارن

که  ادیب شیباال اومدن؛ حاال ممکنه سوال براتون پ یالک یرو آموزش بدم که الک یچون اصال دوست ندارم اطرافم  کسان

 .نیشدکه همتون رد  یدر حال نیجلسه شرکت کرد نیچرا تو ا

خوام  یدم  و م یو خودم بهتون م یبار موضوع نقاش نیاش بلند شد و صداش و صاف کرد و گفت:چون ا یصندل یرو از

هم  یکنم و چه کس یو باز هم مالقات م یکنم و انتخاب کنم که چه کس سهیهاتون و با هم مقا یمرحله سطح طراح نیتو ا

 سپاره. یو به خاطره م یگالر نیا

 .دمیانقدر خودخواه و مغرور ند نیا یبه اندازه  ی! تا حاال آدمهیک گهید نیا ایخدا یوا

 کار کنم! نیبا ا دیبا یچجور من

 بسازم! نیبا ا یچجور من

 !سیده نگاهمون کنه، چه برسه بخواد ما رو بفرسته پار یافتخار نم یحت نیا
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گفت:خانوم مهرجو فکر  فیکه تو جمع ما بود دستش و باال برد و اجازه خواست تا حرف بزنه که شر یاز دختر ها یکی

صحبت  یاجازه  یبنده تموم نشده کس یکه تا حرفا نیبدون دیبا ن،یمسابقه همراه بود نیقبل تو ا یکنم شما که با من سر یم

 کردن نداره.

 

قرمز شده بود اما خنده  تیبه مهر جو که نگاه کردم از اعصبان دنیصدا خند یدهنشون گرفتن و ب یدستشون و جلو همه

 کنما... یفرق م هیکرد و گفت:عه استـاد من با بق ییا

 دختر! کیتونه باشه  یم کیچقدر چندش و رک ش،یا شیا

 .رونی:بفیشر

 د؟یجو:ببخش مهر

 .رونی:گفتم بفیشر

 زاغش. یبا اون چشا یعمل یحقته دختره  آها

 و برداشت و از کالس  خارج شد. فشیک

در  یزیتونه هر چ یحاال م یمیو قد ییخوام؛ طرح روستا یازتون م یبعد یمرحله  یبرا دیکه با ی:موضوعفیشر

کنم که سرشار از احساس  یو قبول م یباشه من نقاش ادتونیکنم و  یمورد محدودتون نم نیتو ا نیریروستا رو در نظر بگ

 ییها یحالتون بده طراح یوقت نیو داشته باش نیا یتجربه  دیابه احساسات فرد داره خودتون ب یبستگ دنیکش یباشه. نقاش

مسابقه احساس پاک و خالصه  نیزدنه، اما شرط برنده بودن در ا هیتر کارتون با سا شیو ب دهیو سف اهیمعموال س دیکن یکه م

 و نفرت. یینه احساس تنها

 درست بود. قایکه زده بود دق ییاومد اما حرفا یازش خوشم نم نکهیا با

 نبردم. ینکته پ نیوقت به ا چیکرد و من ه یم فیو توص میحالت روح قایدق دمیکه کش ینقاش سه

 .دیکه عوض ش دوارمیو ام دمیو فهم تونیحال روح قایدق دم،یکه ازتون د ییها یو گفت:من با نقاش دیکش یقینفس عم فیشر

 .دیبه ساعتش کرد و گفت:تا فردا ساعت دوازده وقت دار ینگاه

باال  نیسرعت عملتون و ببر دیشه با یزد و گفت:حرف من عوض نم زشیم یبچه ها خواستن اعتراض کنن محکم رو تا

 .دیش یوگرنه موفق نم

 .دیو برداشت و گفت:موفق باش شیدست فیک

 !میکوه غرور سر کن نیبا ا میخوا یم یکه چجور دنینال یود و ماز کالس خارج شد همه  صداشون درامده ب نکهیاز ا بعد

 

 

به  شتریعمرا وقت ب دمیکه من د یاون م؟یکن یبحث م میدار یچ یبرا ؟یگفت:باالخره که چ یبلند یاز بچه ها باصدا یکی

 .هیلیهم خودش خ قهیدق کیما  یاالن برا م،یبر میما بده! پاش

 کردم. یرفتم و زودتر شروع م یم دیگفت، با یم راست
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 یخواستم وقت برا یکرده بودم و نم دیرفتم، خداروشکر تازه رنگام رو تمد نیکردم وبا دو به سمت ماش یخداحافظ یعل از

 بزارم. دیخر

واسه  نهیگز نیباشم، آب بهتر داریگرفتم چون به احتمال هزار درصد شب رو قرار بود ب یدوش مختصر دمیکه رس خونه

 در من بود. روین رهیذخ

کرد، ماهم تابستون  یم یدماوند زندگ یاز روستاها یکیعمه داشت که تو  کیکه مامان بابام باهم بهتر بودن، بابام  قبال

خواست از همون خونه الهام  یهم داشت دلم م یقشنگ یلیبود، خونه خ یخانم خوب یلیاونجا، خ میرفت یاز سالها م یبعض

 بهتر از االن بودن. یلیاون وقتا همه باهم خ ،یبوم نقاش یرو ارمیکه همه احساسات خالص و نابم و ب رمیبگ

داشتم االن داره احساس اون  یکه تو بچگ ییها یکردم تمام خوش یبوم حرکت دادم و شروع کردم، احساس م یو رو قلم

احساس تو وجودم رخنه کنه  نیزاشتم ا یکه نم شهیکه مادرم کنارم بود، برعکس هم یکشه، زمان یم ریموقع رو به تصو

 اجازه از طرف من صادر شده بود. نیدفعه ا نیا

تموم صفحه پر شد و ک  گهیخالصم دستام و رو بوم چرخوندم که د یدونم چقدر گذشت، چند ساعت با تموم خوشحال ینم

 فراتر از تصورات من دراومد. یزیچ

 کرد. یوجودم بهش افتخار م یکه تموم سلول ها یزیچ هی

 کردم. یغش م یخوابیساعت حدودا پنج صبح بود و من داشتم از ب د،یساعت مخم سوت کش دنیو بلند کردم که با د سرم

 ندونستم و به خواب رفتم. زیبودن و جا داریب گهید

 

 

 .دمیکرد از خواب بلند شدم، اوه چقدر خواب یدرد م یادیکه ز یبود که با گردن ازدهیحدودا  ساعت

شد، چقدر  ریدست خودم باشه اشکام سراز نکهیخورد، بدون ا یو شستم و دوباره اومدم تو اتاق چشمم به نقاش صورتم

 قشنگ بود!

 .ایدن یها و غصه ها نهیمادر با دخترش به دور از همه ک کیزد  یتوش موج م یمهربون

 از من دوره. ینقاش نیا یلیکردم خ یم احساس

 نیحس خرج ا یلیو برداشتم، مطمئن بودم خ میو نقاش دمیست خوشگل پوش کی عیخودم اومدم و اشکام و پاک کردم سر به

 کرده بودم. ینقاش

 محکم و استوار راه افتادم. یبا قدم ها ه،یبه آتل دمیرس

 زدن. یاکثر بچه ها بااسترس اونجا نشسته بودن و با هم حرف م یبود ول دهیهنوز نرس یعل

 هم اومد و جلسه شروع شد. ینشستم که عل یا قهیدق ده

 من شده بود. ادیباعث استرس ز نیبودن و هم دیناام یلیخ رون،یاومدن ب یکه م ییکسا

 . دمییجو یضرب گرفته بودم و ناخونام و م نیزم یپاهام رو با

 :چته دختر؟یعل
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 .یاسترس دارم عل یلیخ_

 .یتون ی:به خودت مطمئن باش ماهک، تو میعل

 .یبلند گفت:خانم ماهک تهران یکه مسئول اونجا با صدا میحال حرف زدن بود در

 خدا توکل کردم و بلند شدم. به

 .امی_االن م

 

 

همه بچه  یوقت ستین دیبع یچیکردم اما از اون خرس مغرور ه یمن از خودم مطمئن بودم، حضور خدا رو کنارم حس م 

 تونه رد کنه. یها رو رد کرد، بازم م

 زدم و وارد شدم. در

 _سالم.

 :سالم.فیشر

 استرس از مغزم خارج شه سکوت کردم که گفت:خب منتظرم، شروع کن. نکهیا یبرا

 .هیپا یرو برگردوندم و گذاشتم رو ینقاش

 رو کنکاش نکردم و با اعتماد به نفس شروع کردم. لشینبود اما تعجب کرده بود که دل نیتفاوتش تحس یصورت ب تو

 نوشت.  یرو کاغد م ییزایچ کیتند و تند  د؛یطول کش یا قهیحرف زدن من که ده دق موقع

 _تموم شد.

 کنم. یرو اعالم م جی.بعد از تموم شدن داوطلبان نتای:اوکفیشر

 سراسر وجودم رو گرفته بود. ینشستم اما دلم روشن بود و احساس خوب یحرص از اتاق خارج شدم و رو صندل با

 ماهک؟ شدی:چیعل

 دم، خرس مغرور! یگفت خبر م گه،ید یچی_ه

 دشه؟یلقب جد نمی:ایعل

 .قشهی!؟ به نظر من که واقعا الادی_بهش نم

 بگم واال. ی:چیعل

 اومد. رونیب ینفرات بود داخل شد و بعد مدت نیشد و اون که جزء آخر یکه نوبت عل مینشست یربع کی

 کنم. یو اعالم م جینتا ادیهم ب گهینفر د کیماهک استرس دارم، گفت  ی:وایعل

 رسه. ی_حق به حق دارش م
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 :آره.یعل

محدود  نیدون یبلند و رسا شروع کرد:خب همون طور که م یشد و با صدا میکه ما منتظر بود یوارد محوطه ا کارن

که استعداد دارن رو با چشم باز  یشد و من تونستم کسان نطوریقضاوت راحتر بود؛ و واقعا هم ا یکردن موضوع برا

 .ستمین مونیانتخاب کنن و از انتخاب هم پش

 وجود نداره. یاعتراض چیه یجا درضمن

 مرحله رو رد کردن: نیکه ا ییکسا یخب اسام 

 رامان نی_محمدحس

 موحد شی_ستا

 نک خدابنده_فرا

 _و...

 .دنیپر یم نییکردن و باال و پا یم یخوند و اون افراد خوشحال یرو م اسما

 هم خونده شد و اون خوشحال به طرفم اومد. یعل اسم

 خوشحالم. یلیماهک خ ی:وایعل

 تو دلم نمونده بود. یدیام چیمونده بودن و من ه گهیدو نفر د فقط

 

 

 کنه. دایراه پ یبعد ینفر مونده که به مرحله  کیو تنها  یمحمود دیسع ی:آقافیشر

 حرکت کردم. یبرداشتم و به سمت در خروج یصندل یو از رو فمیک

همه  نیسوخت که بعد از ا یخودم م یتر دلم برا شینداشتم به قبول شدنم، ناراحت بودم دروغ ندارم بگم اما ب یدیام گهید

 نگرفت. یا جهیکردم که سرشار از احساس بود و در آخر نت یو طراح یسال نقاش

 .ینفر خانوم ماهک تهران نی:و آخرفیشر

نگاه کردم که طبق  فیبزنم، اما خودم و کنترل کردم و برگشتم و به شر غیج یشده بودم و دوست داشتم از فرط شاد شوکه

 کرد. یسرد به همه نگاه م یلیمعمول خ

 داشتم خفه اش کنم آخه چرا من و گذاشت نفر آخر! دوست

 نماز شکر بخونم. دیکه قبولم کرده با نهیا شیاما خوب دمیلجباز و خودخواه ند نیا یبه اندازه  آدم

 .یتو معرکه است امکان نداره تو رد ش ی! کارایتو هم قبول شد یدیماهک د ی:وایعل

 بزغاله. یبهش زدم و گفتم:مرس یچشمک

 .میبر ایب یآمازون مونی:میعل
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 _کجا!

 آقا شجاع. ی:خونه یعل

 ه؟یچ یبعد یراحت شم از دستت. خب مرحله  ،یری_مرض بگ

 دن. ی:خبر میعل

 ؟ی_چجور

 

 

 .گهی: شماره دارن دیعل

 _آها

 دربند؟ میبا بروبچ دانشگاه بر یا هی:امشب پایعل

 دارم. ازیبهش ن یلیخ هیعال ی_وا

 .ایب مایزارم تو هم با ش ی: پس من بابچه ها قرار میعل

 _حله.

 شدم و راه افتادم. نیسوار ماش عیکردم و سر یخداحافظ یعل از

 .دمیکم خرت و پرت واسه خونه خر هیراه  نیب

آهنگ اروم  کیدفعه  نیخروس بود اما ا یصدا شوازشیآهنگ پ شهیو گرفتم، اما بر خالف انتظارم که هم مایش ی شماره

 و ارامش بخش بود.

 !ادیآهنگ ها خوشش ب نجوریاز ا مایبود که ش بیبرام عج واقعا

 :بنالمایش

 .یشعوریب یلی_خ

 :بابادست به آبم.مایش

 شه. یگم چرا صدات پخش م ی_خاک بر سرت م

 انقدر غر نزنا. یماه ی:هومایش

 دربند؟ میبر یایشب م میش می_ش

 ده. ی:تنهاحال نممایش

 دانشگاه هم هستن. ی_بچه ها

 مثال؟ ای:کمایش
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 نه؟ ای یایم دونمیمن چه م ی_وا

 نزن. با اون صدات. غیتو فقط ج ام،ی:باشه باشه ممایش

 کشتمت. نمتیبب یعنی مای_ش

 دلقک. یتون ی:نممایش

 تلفن و قطع کرد. عیازم نشد و سر یجواب منتظر

 کم خونه رو جمع و جور کردم. هیلباسم و عوض کردم و  دمیکه به خونه رس نیاز ا بعد

 شدم. یحاضر م دیهشت شب بود و با ساعت

 کمرنگ و انتخاب کردم. یو کفش اب یسرمه ا یآب یو روسر یآسمون یاب یبا شلوار لوله تفنگ یسرمه ا یکت مانتو

 و از کرم برنز استفاده کردم و رژ بنفش زدم. دمیکش یچشم نازک خط

 کردم و در آخر خودم و تو یخودم خال یورساچه که عطر مورد عالقه ام بود و رو عطر

 .دمید یقد نهییآ

 خودم زدم و راه افتادم. یبرا یعادتم چشمک طبق

 

 

 رسم. یاالن م نییبدو پا مایزنگ زدم:ش مایش به

 !یاومد عیماهک چقدر سر ی:وامایش

 _انقدر حرف نزن فقط بگو چشم.

 .امی:منتظر باش، االن ممایش

 _منتظرم.

 اومد نییجلو در خونه شون منتظر موندم که پا یا قهیدق پنج

 فرما شدن. فیتشر زابتی_چه عجب شاهدخت ال

 .فتیملعون، زود راه ب ی:دهانت را ببند امایش

 از جانم. زتری_چشم سرور عز

 شدم. ریشاهدخت منم جو گ یکنم خوب، خودت گفت کاری:چمردیکه داشت از خنده م یدر حال مایش

اونجا باشن، چند تا از بچه  هیبه مجسمه بزرگ اول دربند که قرار بود بق میدیبعد رس قهیو راه افتادم، حدودا چهل دق دمیخند

 ها هم اومده بودن.

 .میشد هیو منتظر بق میکرد کیسالم و عل باهاشون
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 .میباالتر بر یاز قهوه خونه ها یکیشد که به  نیربع همه اومدن و قرار بر ا کی بعد

 زنگ خورد: یکه تلفن عل میو قهوه خونه جا خوش کرده بودت تازه

 دنبالتون. امیمن خودم م نیایکم باالتر ب هی:بله بله، یعل

........ 

 .باشه،فعال

 ؟یبود عل ی_ک

 .امیاالن م یچی:هیعل

 _وا.

 دفعه خشک شدم. کیهم وارد شد، اومدم براش دست تکون بدم که  یمحض اومدن گارسون عل به

 شه. یروز خواستم خوش باشم االن کوفتم م کیخواست، یم یچ نجایا نیا

 شدم. تونییمزاحم خلوت دانشجو دیببخش ،ی:سالم برهمگرستگار

 کردن. یو گرم باهاش احوالپرس دنیها خند بچه

 دادم و خودم و مشغول حرف زدن با بچه ها کردم. دمیکه به زور شن یسالم کی منم

 اره؟یب ی:بچه ها قلقلیعل

 .ادی:بدمون نمرستگار

 به بچه ها گفتم:   رو

 .نیرو هم آلوده نکن نجایا یهوا کار؟یچ دیخوا یم ونیقل د،یدربند از هوا لذت ببر نیاومد

 نیسفارش بده. تو ا ونیهم قل یکی ارن،یو مخلفاتش و ب ییو گفت:لطف کن بگو چا یسرش و برگردوند سمت عل رستگار

 چسبه.  یهوا م

 نداره. یارزش چیخواد بگه حرف من واسش ه یم مثال

و  میکم باالتر بر هیدادن که  شنهادیبچه ها پ شتریبعد از اون ب م،یدیهم خند یو کل دیچسب یلیخ میخورد رونیرو که ب ییچا

 .مینیبش

 

 

 .میو عزم رفتن کرد میکم از قهوه خونه بلند شد کم

 رفت. یجلو تر از همه م یبا عل یبه خاطر شرط بند مایو ش میرفت یبا هم به سمت باال م همه

 جلو بچه ها. یش عیترسم ضا یم ی:علمایش
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 .زمیعز یایحرف نی:کوچولو تر از ایعل

 دم که کوچولوه، آقا بزرگ. ی:حاال بهت نشون ممایش

 که رستگار خودش رو کنارم رسوند و گفت:چه خبر از مسابقه؟ دمیخند یم داشتم

 رفتم. یبه مرحله بعد ایچشم حسودها و بعض یبه کور ه،ی_عال

 تر بود. قهی:عه، کارن مهربون شده؛ قبال خوش سلرستگار

 بوده. ینداشته و حق من ورود به مرحله بعد شونیا قهیبه سل یربط چیاگر من رو انتخاب کردن ه نی_مطمئن باش 

 بود. یورود به مرحله بعد ایلی:حق خرستگار

 رم. یم شیباالتر هم پ یمهم خودمم که االن جام خوبه، مطمئنم که تا مرحله هاندارم،  ایلیبه خ ی_من کار

 جان. ی:باعث افتخاره که برنده از دانشگاه ما باشه. چه شما چه علرستگار

 .نیبگ نیتون یم نیخواست یمستقله اما شما اگه کمک یعل

 تونم... یممنون خودم م ری_نه خ

 خوردنش شدم. نیبه سمتش برگشتم که متوجه زم مهیسرا س مایآخ گفتن ش یصدا با

 با خودت؟ یکرد کاریچ ما،ی_ش

 نشد. یزی:نترس بابا چمایش

 کم زانوم خون اومده.  هی

 . گهی_خب حواست باشه د

 جان،حاال کوچولو منم؟ مای:شیعل

 

 

 کنما. یزنم لهت م یم امیم ی:علمایش

 .یخور ی:کوچولو به ما نمیعل

 زد. یعل کمیقرار گرفت و با پاش محکم به ش یعل یاز جاش بلند شد و روبرو مایش

 .یآمازون ی:آخ، وحشیعل

 .نیدعوا نکن نی:بچه ها با هم دوست باشرستگار

 ._باشه بابا بزرگ

کردم و سرم و  یگشاد یبهم رفت که خالف انتظارش خنده  یتوپ یچشم غره  نیبچه ها باال رفت و مت یخنده  یصدا

 برگردوندم.
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 شدن و راه افتادن. نیسوار ماش همه

 باهات حرف بزنم. دی:بانیمت

 با شما ندارم. ی_من حرف

 .ی:به ضررته بازم خود داننیمت

که حس  ییگرفتم که به حرفاش گوش ندم اما از اونجا میخوابش برده بود، اول تصم نینگاه کردم که تو ماش مایش به

 فعاله قبول کردم و دنبالش راه افتادم. یلیخ میفضول

 بود. نجایتهرانم مثل ا یو گفت:کاش هوا سادیکه اونجا بود وا یحوض آب کنار

 بود؟ ی_کارتون چ

 :مراقب خودت باش.نیمت

 ه؟ی_منظورتون چ

 خواستم بهت اخطار بدم که حواست باشه. یو برات باز کنم اما چون دانشجوم یتونم همه چ ی:نمرستگار

 مراقب باشم! دیآخه با یچ ی_برا

 .یفهم ی:بعدا خودت منیمت

 ازم نشد و رفت. یجواب منتظر

 

 

 پسره خل شده ها! وا

 .ارهیهم نم یلیدل چیگه حواست به خودت باشه و ه یباره اومده به من م سه

 رفتم. نیباال انداختم و به سمت ماش یشونه ا الیخیب

 .دیجابه جا شد و دوباره خواب کمی مایش نیروشن شدن ماش یصدا با

 و برداشتم وبه مامانش زنگ زدم: شیگوش

 .ی_سالم بر خاله گرام

 خاله؟ یخوب زدلم،ی:سالم عزخاله

 بانو. ی_مرس

 :ماهک جان پس دختر سر به هوا من کجاست؟خاله

 .ییدانشگاه دوتا میر یخونه ما،صبح هم م میکه بر رمی_خوابش برده خاله، منم زنگ زدم اجازش و بگ

 .میخونه، مهمون دار ادیبنداز زود ب ادشیفقط بعد دانشگاه  زمی:باشه عزخاله
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 _چشم، فعال بااجازه.

 :خداحافظ.خاله

 پارک کردم. نگیو تو پارک نیبه خونه و ماش دمیرس 

 پاشو. مایش ما؛ی_ش

 خوام بخوابم. ی:ولم کن ممایش

 .میدی_پاشو بابا رس

 خوابم. یجا م نی:من هممایش

 خنده گفتم:پاشو. با

 ؟یو گفت:چته وحش دیگه گفتم خواب از سرش پر نویا

 گم پاشو پاشو. یم ی_واال سه ساعته مشنگ تو شدم، ه

 .یناقابل صرف دوستت کرد قهیشده، حاال پنج دق ی:خب حاال انگار چمایش

 _وقت طالست، طال.

 شه خاک کرم دار. یم یتو کن صرف

 آورد:طال طال. یکه ادامو در م یدرحال

به خونه  دنیمحض رس نیهم یبرا میو فردا هم صبح زود کالس داشت میهر دو خسته بود م،یو به سمت آپارتمان رفت میدیخند

 خوابمون برد.

 

 

 جواب دادم. نمیمخاطب و بب نکهیشدم و بدون ا داریاز خواب ب میزنگ گوش یصدا با

 _ها! بنال

 .یحرف زدن خانوم تهران ینجوریتاسفه ا ی:جامخاطب

 ؟یهست یک نمیبگو بب ای_واسه من لفظ قلم ن

 .دیو عقلتون اومد  سرجا زنگ بزن دی:هر موقع خوابتون پرمخاطب

 ازم بمونه قطع کرد. یمنتظر جواب نکهیبدون ا 

 من و بلد بود! یلیفام یمزاحم بوده، اما آخه چجور حتما

 تونه زنگ زده باشه! یم یصبح ک شید اخه ساعت شقورباغه ش نیساعت که نگاه کردم چشمام ع به

 .ینش یمزاحم ماهک تهران گهیکنم که د یم تیحال یدو زار ی کهیمرت
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 که زنگ زده بود و دوباره گرفتم. ییتختم بلند شدم و شماره ا یرو از

 بوق خورد تا برداشت. ییچهار تا سه

 :کارتون؟مخاطب

 اونم اول صبح؟ نیش یم هیمزاحم بق ی_شما به  چه حق

 !نیکرد و گفت:فکر کنم هنوز نشناخت یا خنده

 هم ندارم بشناسم. یلی_نه تما

 .یندارم که با شما کار کنم، خانوم تهران یلیتما گهی:بنده ام دمخاطب

 شه قطع کرد. یمنتظر جواب نکهیا بدون

 نه امکان نداره! یهمون همون، همون، وا نیا نکنه

 

 

 استرس دوباره شماره رو گرفتم اما قطع کرد. با

 اومد! یبه من چه آخه، خب خوابم م ا،یخدا یوا

 بره. یاصال خوابم نم گهیرفتم و صورتم و شستم، چون مطمئن بودم د ییبه سمت دستشو یناراحت با

شدم  مونیکردنش پش داریبره،از ب یتو خواب هفت پادشاه به سر م دمیرفتم که د مایخوردم و به سمت ش یمختصر صبحونه

 و نشستم رو کاناپه.

تلفن رو  ای رمینه به آدم انتظار داره حرفاش و طال بگ زیصبح زنگ م شیش یوقت ،یهست یلعنت بهت که انقدر عقده ا اه

 براش. نیبره بزنم زم دهمیکنم؛ شا ییبراش گل آرا

 بشم. میزنگ بزنم، عمرا تسل یکردم تا ساعت بگذره و به عل ونیزیتلو دنیو خودم رو مشغول د دمیکوب نیو رو زم پام

 رو سر خودم خورد کنم. ونیزیخواستم تلو یم گهیکانال ها رو گشته بودم که د اونقدر

 رو گرفتم. یبود که شماره عل میهشت و ن بایتقر

 :الو جانم؟یعل

 ؟ی_سالم، چطور

 شمال؟ ایجنوب  ایآفتاب از مغرب دراومده  ز،ی:سالم بر خانم سحر خیعل

 جلوشو گرفته نتابه به من. یخر هیطرف از همون مشرق دراومده،منتها  چی_ه

 هات غرق شدن؟ یمگه! کشت شدهی:چیعل

 گهیشدم بد حرف زدم،طرف هم گفت متاسفم و د یعصبان دمیخواب ریهم که د شبیتلفن زنگ خورد، د شی_نه بابا،ساعت ش

 خوام باهات کار کنم. ینم
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 پسره کارن بود. نیکنم ا فکر

 مگه! یگفت ی:اوه اوه چیعل

 فقط گفتم:ها بنال! یچی_ه

 نکردم، خوبه واال. یکار چیه یگیبعد م یکرد یتیشخص بی:پسر مردم و تخریعل

 به تو زنگ نزده؟ نایا الیخی_حاال ب

 .میرو داد و گفت سر ساعت اونجا باش نیمنتخب نیجلسه ب هی:چرا زنگ زد ساعت و مکان یعل

 آدرس و بده!_خب 

 خواد باهات کار کنه! ی!؟مگه نگفت نمیچ ی:برایعل

 _زهرمار، بدو آدرس و بده.

 فرستم برات. ی:خب بابا نخور من واالن میعل

 .ی_باشه، دستت درد نکنه فعال بابا

 کنم. دارشیرفتم تا ب مایراحت شدو به سمت ش المیخ یاز عل یاز خداحافظ بعد

 

 

 .گهیپاشو د میش میش ی_هو

 آدم بخوابم. نیع ینشد بزار کباری:مایش

 ؟یمگه کالس ندار ،ی_از بس خرس

 خوام فقط بخوابم. یم گهی:اه ولم کن دمایش

 من راحت شم از دستت. ادیخبرت ب شاالی_ا

 رفتم. میشدم و سراغ گوش مایش الیخیکه برام اومد ب یاس ام اس یصدا با

 ساعت وقت داشتم. ۱صبح بود و من فقط  ۹ساعت جلسه  اوه

 کم تنوع بشه. هیبپوشم تا  رهیگرفتم امروز ت میتصم

 .دمیو مقنعه ام و پوش یو کفش پاشنه هفت سانت یو شلوار جذب مشک یبلند مشک یمانتو

 .ختمیصاف کردم و کج ر موهامو

 زدم. یکردم و در آخر رژ قرمز گوجه ا یمیمال شیارا

 رم. یتو بکپ من م مای_ش

 ؟یو گفت:کجا به سالمت دیاز رختخواب پر یچ نیع
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 _جلسه دارم.

 .زای:اوهوع چه چمایش

 .ی_از کالستم که جا موند

 :نه مگه ساعت چنده؟مایش

 میساعتم نگاه کردم و گفتم: هشت و ن به

 نه! ی:وامایش

 .میاسکل جلسه دار فیشر نی_منم نرفتم نگران نباش. با ا

 ؟ینکرد دارمی:چرا بمایش

 کردما بعدشم چقدر واست مهم شده کالس! ی_دو ساعت داشتم صدات م

 .ستین یزی:نه نه، چمایش

 کنم. چشیبود اما وقت نداشتم تا سوال پ یخبر کیکردم حتما  شک

 شدم. نمیکردم و سوار ماش یخداحافظ

 رفتم. یو پارک کردم و به سمت گالر نیماش دمیتو راه بودم تا رس یا قهیدق ستیب

 

 

 .میوارد اتاق شد عیسالم کردم و سر یعل با

 .ادیگفت:اوف االن عشقم م کایبود که رون ومدهین فیشر هنوز

همه  یبد جلو یلیاون روز افتادم که خ ادیکرد  یاصال ادمم حسابش نم فیخنده حاال خوب بود شر ریز میبا هم زد همه

 شد. تیخ

مسابقه  نیکه تو ا ن،یچندمها یدفعه  ستیداره و معلوم ن یا دست بر نمکنه ام یم کشیهمه کارن کوچ نیخوبه ا حاال

 شرکت کرده تا برنده شه!

اما هر  هییحرفه ا یلیگفتن کاراش خ ینکنه اما بچه ها م کیکم غرور داشته باشه  و انقدر خودش پ کوچ هیحداقل  دیبا آدم

 شد. یدفعه  قبول نم

 شه. یدفعه قبول م نیشانس منه ا اگر

 کرد و شروع کرد به خوندن اسما و حضور زدن. یسالم فیهمه از جاشون بلند شدن و شر فیورود شر با

 کنه آخه! یکس نگاه نم چیآدم چرا به ه نیموندم ا من

 !هینجوریچرا ا ستیمعلوم ن نیاما ا ،یکن یبه طرف مقابلت  نگاه م یباش وونمیح

 .هییآدم فضا حتما
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 ی:خانوم ماهک تهرانفیشر

 .بهیکه غا نمیخواستم بگم حاضر، که  گفت:خب ا تا

 و از جام بلند شدم و گفتم:من حاضرم. ایو زدم به در دل

 .رونینگام کنه گفت:ب نکهیا بدون

 ...یعنی_آخه 

 .رونیگفتم ب یوسط حرفم و گفت :خانوم تهران دیپر

 کنه. یم تیشخص بیگه و تخر یدوست داره م یپررو شده هر چ یلیخ اروی نیا گهید نه

 

 

 .سادمیرفتم و روبروش وا زشیو برداشتم و به سمت م فمیک

 به دفترش بود. رهینگاهم نکرد و هنوزم خ بازم

 د،یکن یم یراحت باز یلیافراد خ تیکه با شخص ستیدرست ن نیبراتون احترام قائلم اما ا یلیدرسته خ فی_استاد شر

 زدم. یحرف م یباهاتون پشت تلفن اونجور دی. درسته من نبادیکن یم عیضا گرانید یجلو

شما رو بشناسم و البته اگر شما هم  دیکن یخودتون و معرف نکهیبدون ا دیدونستم که با یزدم و گفتم:اما شرمنده نم یخند شین

 .نیهر طور راحت ستی.اما مهم ن نیش یم یبهتون زنگ بزنه مسلما عصبان یکیو پنج صبح  نیباش

 .رونیب ینگاهم کنه گفت:خانوم تهران نکهیا بدون

 مردم. یم تیاومد و داشتم از عصبان یخونم در نم یزد یم کارد

 .ستین نجایمن ا یجا گهی_خوشحال شدم از کار کردن باهاتون اما د

 بار اول نگام کرد. یو بلند کرد و برا سرش

 م.خودم و کنترل کن تونستمیدونم چرا اشک تو چشام جمع شده بود و نم ینم

 شدم. نیاز کالس خارج شدم و سوار ماش عیسر

 کنه! یباز گرانیباشه، که با غرور د یتونه عوض یآدم تا چه حد م اخه

 تونه انقدر سنگ دل باشه آخه! یم چطور

 از دستت راحت شم  یریبم شاالیا

 کنم. یم یو سرت خال یهمه چ یتالف

 

 



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

72 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ":مایش

 داد. یزدم جواب نم یبهش زنگ م ینبود و هر چ ینه شب بود و هنوز از ماهک خبر ساعت

 داشته باشه. یاون ازش خبر دیزدم، شا یزنگ م یبه عل دیبا

 و گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده. شمارش

 :بله؟یعل

 ؟ ی_سالم خوب

 :سالم، شما؟یعل

 خنگ. مامی_ش

 ؟یقنار ی:به به چطوریعل

 .یطرف یکه با ک یدیفهم یکردم و م یندارم وگرنه آدمت م بحث یکه حوصله  فی_اوف ح

 :خب چته؟یعل

 ؟یدی_ماهک و ند

 کرد و کالس و ول کرد و رفت. یقاط فیبد سر شر یلیامروز خ ی:وایعل

 ؟یچ یعنی ؟ی_چ

 صد برابر شد. میکه کرد، نگران فیو تعر یچ همه

 شه. نیتوه تشیکنه مخصوصا اگر به شخص یم رعاقالنهیغ یکارا تشیتو زمان عصبان ماهک

 تونستم خودم و کنترل کنم. یدر اومده بود و نم اشکم

 شده؟ یچ مایش یوا ی:ایعل

 خطشم خاموشه. ست،یماهک ن ی_عل

 ؟ی:از کیعل

 .ستیزنم اما ن ی_از ظهر دارم زنگ م

 ؟ییفقط کجا ام؛ی:تو نگران نباش االن میعل

 ماهک. ی_خونه 

 :اومدم.یعل

 و قطع کردم و بازم به ماهک زنگ زدم اما خاموش بود. تلفن
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 حال نشسته بودم رو مبل که زنگ خونه رو زدند. یب

 به سمت در رفتم و بازش کردم. عیسر

 _سالم.

 !؟یحال ی:سالم، چته تو؟ چرا انقدر بیعل

 .هیبابا،م اهک دختر عاقل میکن یم داشیپ

 بشه. انشیاطراف یناراحتکنه که باعث  ینم یکار اشتباه چیمطمئنم ه من

 .نیرو غرورش حساسه، خودت بب یلیماهک خ ی_عل

 باشد... ینحس گفت:مشترک مورد نظر خاموش م یبا صدا یکه خانوم شیحال زنگ زدم به گوش نیهم در

 ؟یکن یم تیخودت و اذ یواسه چ یآخه الک ما،یبه سمتم اومد گفت:بس کن ش یشد که عل ریاز چشمام سراز اشک

 بشه؟ شیزی_اگه چ

 کجا رفته باشه؟ یزن یشه، حدس م ینم یچی:هیعل

 کم فکر کنم. هیدونم بزار  ی_نم

 .دمیدفعه گفتم:آهان، فهم کیرو شستم و  صورتم

 شد!؟ ی:چیعل

 ره بام تهران. یشه م یکه ناراحت م یماهک مواقع ،یکجاست عل دمی_فهم

 االن هم اونجا باشه. دیشا

 خودت کمک کن. ایخدا یوا

 ده یارائه م یمحکم لیرفتنش دال یکه. مطمئن باش برا ستیشه بچه ن یم دایپ م؛یبر ای:آماده شو بیعل

 .دمیسمت اتاق رفتم و لباس هام و پوش به

 .میو گفتم:بر ییرایتو پذ اومدم

 

 

 .میدیخاطر زودتر از موعد رس نیکرد به هم یحرکت م یادیبا سرعت ز یعل

 تا برسه. میو منتظر شد میشد نیتله کاب سوار

 مونده باشه. نییپا دیباالس؟ شا ی:مطمئنیعل

 آسمون باشه. کیدوست داره نزد اشی_نه تو ناراحت

 نگفت و تو فکر فرو رفت. یزیچ
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 مدت چقدر وابسته و دلبسته ماهک شدم؛ چقدر نبودنش برام سخته. نیتو ا نکهیبه ا ،یفکر کردم، به دلتنگ منم

 بود. نجایشد پاتقمون ا یحالمون بد م یوقت شهیبود و سرشار از آرامش بود هم ییبایز یلیخ مکان

 شو بابا. ادهیزنم، پ یسه ساعته دارم صدات م ما؟یش یی:کجایعل

 کلک؟ یشدم که گفت:نکنه عاشق شد ادهیسرعت پ با

 _برو بابا دلت خوشه، کو پسر خوب!

 االن؟ می:خب حاال کجا بریعل

 رم کنار اون کافه. یدونم تو برو سمت رستوران، منم م ینم

 :کدوم کافه؟یعل

 ی_کافه الول

 :جانم؟یعل

 .گهید کهیباکالس و ش یلیهمون کافه که خ ،ی_اوف چقدر تو خنگ

 هم باکالس. کهیکافه هست که هم ش یکل نجای:ایعل

 متنوع رو داره. یمختلف از کشور ها ی_اون جا که دسر ها

 :آها گرفتم.یعل

 گفت و از من جدا شد. یا باشه

 بود. کیکم تار هیکه  دمیرس ییکردم که به جا یدقت اطراف رو نگاه م با

با ماهک به اونجا  یبود و چند بار بایز یلیدورتر بود، جاش خ کمیو روشن کردم و دوباره به راه افتادم، کافه  میگوش نور

 رفته بودم.

 عاشق بود. یزوج ها یبزا یو  عاشقانه بود و معموال مکان کیرمانت یلیاونجا خ یفضا

 کنم اما نبود. دایاطرافم نگاه کردم، تا ماهک و پ به

 !؟زدلمی:کجا عزصدا

 یم کیکرد و بهم نزد ینگام م یحیبود که با لبخند کر یپسر یبه سمت صدا برگشتم گردنم درد گرفت، صدا برا یجور

 شد.

 _گمشو اون ور.

 کنم هلو. یحال م:کنار تو پسر

 ! ارچنبلی_برو کنار ننت حال کن خ

 خواد. یدلم فقط تو رو م یری_تو بم
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 نشون ندادم. یشد؛ خوشحال شدم اما عکس العمل یم کیکه از پشت پسره نزد دمیرو د یعل

 _نه بابا؟

 زنه. ی:جون تو، فقط دلم تو رو صدا مپسر

 !زمیعز هی:نظرت درباره من چیعل

 رو صورتش فرود اومد. یبرگشت، مشت عل یتا به سمت عل پسر

 

 

 . ختمیر یزدم و اشک م یم غیو  االن موقع اش بود. از  استرس فقط ج دمیترس یدعوا م از

 توروخدا ولش کن، بسه.  ی_عل

 پسره رو ول کرد و به سمتم برگشت. قهی یداد من عل با

 ؟یکن یم دادی:چته؟ داد وبیعل

 !شیکشت گهی_بس کن د

 :حقشه.یعل

 .یدفعه حمله کرد کیکه  فیفاصله پسره خودش و جمع کرد و گفت:ح نیا تو

 و رفت. 

 ش؟ینکرد دایشد؟ پ یزد و به سمت من گفت:چ یپوزخند یعل

 باالتر. میبر دی_نه بابا فکر کنم با

 .می:خب بریعل

 شده بودم. دیواقعا ناام گهیاما ماهک نبود، د میپا گذاشت ریتمام بام تهران رو ز یدو ساعت گذشت و من و عل حدودا

 خسته شدم. ست،ین ستی_ن

 گرده.  یخودش برم مایکه نگران نشو ش ستیشه، بچه ن دای:گم نشده بود که پیعل

 آخه! ی_ک

 شه. یدرست نم یچیتو ه یو ناراحت یدونم با نگران یدونم؛ فقط م ی:من نمیعل

 .ادیزارمت خونتون. استراحت کن تا ماهک جونت ب یمن م االنم

 .یرفتم و گفتم:اوک نیبه سمت تله کاب دیناام

 شدم و به سمت خونه رفتم. ادهیپ عیکرد سر ادمیپ یوقت

 بدم، به فردا موکولش کردم و به سمت اتاق رفتم. حیرو توض زیتر از اون چه بودم که همه چ خسته
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 باشه. دهیکش هیبه ثان یحت ستمین مطمئن

 زود خوابم برد. یلیخ

 کم کمتر شه. هی یخستگ نیشدم و دوش گرفتم تا ا داریزود ب یلیبودم صبح خ دهیخواب ریشب د نکهیا با

 .دمیره دو یکه به سمت طعمش م یریماهکه مثل ش نکهیا دیشدم، با ام میاومدم متوجه زنگ گوش رونیحموم که ب از

 

 

 _بله؟

 ؟ی:سالم خوبیعل

 ام گرفت. هینتونستم خودم و کنترل کنم و گر ست،یکه ماهک ن دمید یوقت

 ؟یکن یم یجور نیچرا ا مای:عه شیعل

 _آخه کجاست؟

 که جوابم و گرفتم. یتو خبر ندار نمیگردم زنگ زدم بب یدارم دنبالش م یجور نی:من همیعل

 ؟ی_نرفته گالر

 شه. دیکه باعث شده ماهک ناپد ی:لعنت به اون گالریعل

 .امیبگو منم ب یی_تو کجا

 دنبالت. امیحاضر شو خودم م عی:سریعل

 ی_اوک

 و قطع کردم و اشکام و پاک کردم. تلفن

 ؟یکن یم هیشده؟چرا گر یچ مای:شمامان

 _مامان ماهک، ماهک، ماهک...

 بگو دختر جون به لب شدم. شده؟یام گرفت که محکم بغلم کرد و گفت:ماهکم چ هیخودم و کنترل کنم و گر نتونستم

 خاموشه. شیگوش م،یزن ینگ مبهش ز یشده و هر چ دیظهر ناپد روزی_ماهک از د

 ماهک من کجاست؟ ؟یچ یعنی ؟یگ یم یدار یگفت:چ ینسبتا بلند یتختم بلند شد با صدا یرو از

که خانوادش ولش کردن، با ما بود و مامانم مثل من  یتر از من  و دوست داشت چون ماهکماهکوقت شیب یلیخ مامانم

 دوستش داشت.

 میر یم سیپل شیپ مینکن داشیاگر پ میبازم بگرد میماهک بر یدونم مامان االن قراره با عل ی_نم

 .امی:منم ممامان
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 دم بهت خبر بدم. ی! الزم نکرده قول میایب یخوا یحاال م ،یر یراه م ی_مادر من تو با اون پاهات به سخت

 

 

 :منتظرما.مامان

 _باشه نگران نباش.

 شدم. نشیو سوار ماش نییپا  دمیزد دو یکه عل یلباسم و عوض کردم، با زنگ عیسر

 م؟ی:خب کجا بریعل

 ؟ی_دانشگاه و گشت

 :آره به بچه ها هم خبر دادم اگر دانشگاه رفت بهمون بگن.یعل

 !می_امروز با رستگار کالس دار

 :آره به محمد گفتم که بهش بگن.یعل

 _اون خبر نداره؟

 :وا اون از کجا بدونه؟یعل

 .گهی_اوف مغزم رد داده د

 اون جا باشه. دیشا یگالر می:بریعل

 _آره برو.

 باشد. یگفت:مشترک مورد نظر در دسترس نم یلعنت یو در آوردم و بهش زنگ زدم، اما بازم اون صدا میگوش

 رفتم. یشدم و به سمت گالر ادهیپ عیسر سایکامل وا نیمنتطر نشدم تا ماش میدیرس تا

 اما خبر نداشت. دمیازش پرس دمیکه د ینفر نینبود، اول یکس

 ازش نداشت. یخبر چیه میدیپرس یم یهرکس از

 افتاده! یزد نکنه واسه ماهک اتفاق یکه به سرم نم ییشدم، چه فکرا یم وونهیداشتم د گهید

 ؟ییکجا یلعنت آخه

 :نبود؟یعل

 _نه!

 بپرسم. فی:صبر کن از شریعل

 دونه؟ ی_اخه اون اوالغ از کجا م

 !مای:زشته شیعل
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 زارم. یزندش نم ادیسر ماهک ب ییاگر بال زه،یباعث همه چ یگفتم:اون لعنت یلرزون یگرفت و با صدا بغضم

 

 

 مودبانه در زد و داخل شد. یلیخ یو عل میبه سمت اتاقش رفت 

 خراب کنم. خودشیو روسر خودش و اون غرور و تکبر ب یگالر نیگفت، اول  بزنم در و بشکونم دوم ا یم طونهیش

 باز موند. درصیغار عل یدهنم اندازه  دنشید با

 بود! یک گهید نیا یوا

 شد، بهش بگم مخش و بزنه. دایپ یماهک گور به گور نیباشه بعدا که ا ادمیو خوشگل بود  پیخوشت چقدر

 کرد. یبهمون نم ییتوجه ا چیکاراش بود  و ه مشغول

 رفت نه تنها جواب نداد، بلکه نگاهمونم نکرد. یکرد و همون طور  که انتظار م یسالم بلند یعل

نداشته باشه اصال  تیشخص یباشه وقت پیکرد، ادم هر چقدم خوشگل و خوشت ریینظرم راجبش صد و هشتاد درجه تغ اصال

 .ادیبه چشم نم

 نگم. یبد زینکنم و چ شیو کنترل کردم تا قهوه ا خودم

 .میبود که اومد یضرور یلیاما خ میمزاحمتون شد دی:استاد ببخشیعل

 است و... گهیسه روز د تونینقاش لی:زمان تحوفیشر

 شه. ینم یوسط حرفش و گفت:نه اصال مربوط به نقاش دیپر یعل

 که بخوام باهات حرف بزنم. نمیبینم یلینگاه کرد و گفت:پس دل یسرش و باال اورد و به عل باالخره

 بود! اه اه ادم تا چقدر خودخواه و مغرور! یک گهید نیخدا ا یوا

 .همه غرورم داره نیا شیدوزار ی افهیحق داشت بهش بگه خروسک مغرور، با اون ق ماهک

 !یگ یم یچ که! حاال یکرد یم فیازش تعر یداشت شیپ قهیدو دق مایش

 مهمه. یلیکنم خ ی:استاد خواهش میعل

 .گهیبسه د یلنتونستم خودم و کنترل کنم و گفتم:اه ع گهید

 ن؟یخبر دار یبه ظاهر محترم شما از خانوم تهران یو گفتم:آقا سادمیوا زشیم یسمتش رفتم و جلو به

 داشته باشم. یاطالع یمثل خانوم تهران یو اصال دوست ندارم که از فرد گستاخ رینگاهم کنه گفت:خ نکهیا بدون

 .ادیم رونیاز دهنتون ب یچ نیفهم یکه نم نیینه دوست بنده. شما نییکه گستاخه شما یاوردم و گفتم:اون جوش
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 .یش یخوبه گم نم یهمه سوء تفاهم و گنگ نیبا ا ،یگ یم یدار یچ ستین تیگفتم:اصال حال یبلند تر یصدا با

 نجایمنه و من هر لحظه ممکنه شما رو با لگد از ا یشخص یگالر ستین دونیچاله م نجای:خانم درست صحبت کن؛ افیشر

 .نیاون و هم ندار اقتیلبته ل رونیپرت کنم ب

 مثل شما حضور داره. یخانواده ا یمونم که آدم ب ینم ییمن خودم جا د،یکن رونی_چرا شما ب

 یکه من ب ستیط ندفعه صداش دوبرابر شد و گفت:به شما مربو کیکه انگار رو نقطه ضعفش دست گذاشته باشم  یجور

 با خوانواده. ایخانواده ام 

 محترم.  یخانم بس یگرد یدنبال دوستتون م ابونایتو خ نیکه دار نیباش نینگران ا نیبر شما

 !ی_مثال نقاش

 رفتم. رونیتمسخر جمله رو گفتم و از اتاق ب با

 و نداشتم. ستمیرو پام با نکهیتحمل ا یحت گهیبه اعصابم فشار اومده بود، که د انقدر

 اومد. رترید هیشدم که چند ثان یدادم و منتظر عل هیتک نیو به ماش خودم

 دختر! یکرد بشیخنده گفت:تخر با

 پررو. ی_حقش بود، پسره 

 ؟یآگاه میجا هم نبود، بر نیو خورد و گفت: ا لبخندش

 .می_نگاهم به آسمون دوختم و گفتم:بر

 داشت. یکه در سبز رنگ و بزرگ میشد تیاتاق هدا کیهامون به سمت  یدادن گوش لیاز تحو بعد

 دادیو داد و ب دنیدو یدنبال کاراشون م یشدم، که چطور اهویدر حال ه تیهمه جمع نیو من محو ا میها نشست یصندل رو

 کردن. یم

 شد. یم دایپ دادیکاش ماهک هم با دادو ب یا

 داخل. نیی:آقا نوبت شماست، بفرمایرو به عل سرباز

 .میوارد شد یخسته کس یکه باصدا میهم به سمت در رفت با

 ...اریمرد بلند گفت:مه دنیبا د یعل

 

 

 !یپرونده ها بلند کرد و گفت:عل یبراش آشنا باشه، سرش و از رو یعل یکه انگار صدا یجور پسره

 معرفت دلم برات تنگ شده بود. یو خودش و به پسره رسوند و بغلش کرد:ب دیدو  یعل

 کدوم از بچه ها ازت خبر نداشتن. چیچقدر دنبالت گشتم، ه یون دیطور؛ م نی:منم هماریمه

 اون ور! یرفت ی:من نبودم؛ تو گذاشتیعل
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 کردم. یم یبیغر یلی:من که دو ساله برگشتم؛ خاریمه

 .یخوب نیداره! مملکت خودمون به ا یآخه اونور چ ،یکرد ی:خوب کاریعل

 بلند گفتم :سالم. ینشستم و با صدا یصندل یرو یکالفگ با

 رفت. ادمیبه کل تو رو  دیبه طرفم برگشت و گفت:ببخش یعل

 _مشخصه.

 اپسر؟یچند سالشه، دختره  ن؟ی! بچه هم داریکرد یدعوتم م تی:ناکس حداقل عروساریمه

 هیهمکالس مایه! ش!؟ بچه کدومهیعروس ک ام،یآروم برو منم ب م،یرس یبه گردت نم ی:چته بابا تخته گاز گرفتیعل

 دانشگاهمه.

 من. رستانیدب قیشف قیرف اریهم مه شونیا مایبه من:ش رو

 تکون دادم و گفتم:خوشبختم. یسر

 طور.  نی:منم هماریمه

 نیا میاومده بود گهید زهیچ یجان، ما برا یو گفتم:عل دمیخواست دوباره شروع کنه به خوش و بش که وسط حرفش پر یعل

 هست. ادتیجا، 

 شده بود. اری:آخ، حواسم کال معطوف مهیعل

 .میدیکه دوستمون گم شده که تو رو د میبگ میاالن اومده بود م،یزن یحرف م ریدل س هیبعدا  اریمه

 گم شده مگه بچس؟ یچ یعنی:اریمه

رفته  میکرد یکه فکر م ییناراحت شد و رفت جاها ییماجرا هیاز   روزیسن خوده ماست، اما د ه؟همی:نه بابا بچه چیعل

 .میدینرس یا جهیاما  به نت م،یرو گشت

 

 

 پرش کن بده به من. عیقرار داد و گفت:سر یعل یو جلو یفرم

 داد. اریمه لیفرم و پر کرد و تحو یتا عل د،یطول کش ییا قهیدق پنج

 دم. یکردم بهتون خبر م داشیخونه، اگر پ نی:شما براریمه

 رم. ینکنم خونه نم داشی_من تا پ

 .دیبهم کرد و گفت:بهتره احساساتتون و کنترل کن یظیغل اخم

 !؟نیگفت یو م نیکردم و گفتم:اگر خواهر خودتون هم بود هم یا خنده

 کردم و دنبال چاره بودم. یشدم اما خودم و کنترل م ی:درسته ناراحت ماریمه
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تونم نبود ماهک و تحمل کنم، اون تنها دوستم و  یاما من دخترم و نم یمحکم باش یتون یم یگرفت و گفتم:شما مرد بغضم

 خواهرم بود.

 تحمل ندارم که ماهکم از دست بدم. گهیکه از دست داده بودم هم بود و االن د یبرادر یشد و گفتم: اون جا ریسراز اشکام

 آب بده بهش. وانیل کی! یسادیچوب خشک وا نیچرا ع ی:علاریمه

 رم دنبال ماهک تو برو خونه. یم ییگفتم:من خودم تنها یرو به عل و برداشتم و فمیکم اب خوردم و ک هی

 ازش نشدم و از اتاق خارج شدم. یجواب منتظر

 !؟ییتو کجاکجاست؟ ماهک  یعنیحاال کجا رو بگردم؟  ایخدا یو پاک کردم و دربست گرفتم؛ وا اشکام

 زد. یخورد، که زنگ م یرو معزم بود تا خواستم خاموشش کنم چشمم به مخاطب میگوش ی برهیو

 

 

 _بله؟

 د؟ی:سالم خوب هسترستگار

 _هه! به نظرتون خوبم!

 شه اون گم شه! یگم شده! مگه م یخانوم تهران یچ یعنی:من واقعا تو شوکه ام اخه رستگار

 .ستیگفتم:فعال که ن یحوصلگ ینداشتم و با ب دنیخند ینا

 .دید یاما جواب نم رم،یگ ی:من از صبح دارم باهاتون تماس مرستگار

 کارتون؟ دینر هی_استاد لطفا حاش

 ؟یخونش و دار دیام، فکر کنم کل یخانوم تهران یخونه  ی:من جلورستگار

 _آره دارم. چطور؟

 .ای:سوال نپرس فقط برستگار

 ازم نشد و تلفن و قطع کرد. یمنتظر جواب 

 کار!؟ یخواد چ یمماهک و  یخونه  دیبود، که کل نیاومده بود ا شیکه برام پ یسوال

 چون تنها درست نبود که با اون هرکول تو خونه باشم. ادیدادم تا ب یخبر م یبه عل دیبا

 باشد. یگفت:مشترک موردنظر در دسترس نم یلعنت یو گرفتم و بازم اون صدا یعل ی شماره

 کار کنم! یخاموشه حاال چ شیکه گوش نمیا اه

 هر چه باداباد. ستیمهم ن الشیخ یب اصال

 شدم. ادهیو حساب کردم و پ هیو کرا دمیرس باالخره
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 نبود. ینیاما ماش رستگار بودم نیماش دنبال

 

 در رو اومد تو. یدستش و گذاشت ال یباز کردم و رفتم داخل، تا خواستم در رو ببندم کس دیخونه رو با کل در

 موقع هاست. نیواسه ا فونیواجازه وآ واریرستگار در و زنگ و د ی_آقا

 .نی:اوال سالم، دوما شما از اومدن من خبر داشترستگار

 .دییخب؛ بفرما یلیداخل:خ ادیکنار در عقب رفتم تا بتونه ب از

 .میو سوار شد میهم به سمت آسانسور رفت با

 ن؟یباش نجایکه ا نیخواست یچ یبرا نیبگ نیخوا ی_نم

 .میکن داشونیکه کمکمون کنه پ میکن دایپ یزیچ هی میبتون دی:شارستگار

 _مثال؟

 بود. یزیچ دیباال شا میدونم، بر ی:چه مرستگار

 .دیکن یکار نیکه تا االن نتونست شما

ماهک تنگ  یدلم برا شتریمن ب نیشدن ماهک کردم، مطمئن باش دایپ یاز دستم بر اومده برا ی_استاد محترم من هر کار

 مثل شما. یشده تا کس

 .دمیگفت که نفهم یزیچ رلبیز

 بکنه. خوادیکار م یچ نمینگفتم و منتظر شدم بب یزیچ گهید

 .میوارد خونه شد ییدر انداختم و دوتا یو رو دیکل

 _خب؟

 اتاق خودش. نی:شما بررستگار

 باال انداختم و وارد اتاق شدم. یا شونه

 که اتاق کار بود شد. ییهم وارد اتاق روبه رو رستگار

 گذشت که صدام کرد. یا قهیپنج دق حدودا

 _بله؟

 .ستیهست داخل تهران ن یدور، هر چ یجا هی:رفته رستگار

 ه؟ی_منظورتون چ

 لباس جمع کرده. یعنیچمدان کمه، خب  هی یزارم داخل کمد جا یم یجا چند تا ساک و چمدان هست که وقت نی:ارستگار

 د؟یشه شما کشو ها رو چک کن یم
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 _باشه.

 سمت اتاق ماهک رفتم و با عجله کشوها رو باز کردم. به

 و نامرتب بود. ختهیلباساش تا شده، به هم ر شهیکه هم یینبودن و کشو اشونیشتریماهک ب یگفت، لباسا یم راست

 .ستیاتاق روبه رو:احتماال فکرتون درسته؛ لباساش ن یتو برگشتم

 

 

 شد حدس زد. ی:مرستگار

 شه خوردتش. یمن عسل نم هیزهره که با  کهیت هی نینسبتا محترمه، ع یاون آقا ری_همش تقص

 عسله.  یلیشما خ قیشف قی:حاال نه که رفرستگار

 هم خوبه. یلی_خ

 نگفت و به سمت در رفت. یزیچ

 ن؟یر یرفتم و گفتم:م رونیازش ب تیهم به تبع من

 .روقتهید گهی:بله؛ درستگار

 .خدانگهدار.نیبهم خبر بد هیکنم فقط کاف ینم غیدر ادیاز دست من برب یکمک هر

 _ممنون.فعال.

 مرتب کردم و به سمت خونه رفتم. یرفتن رستگار خونه ماهک رو کم با

 شده. وونهیمحکمه، اما حاال که به غرورش اونم جلو همه لطمه خورده د یلیکردم که ماهک خ یفکر م نیراه فقط به ا تو

 مدت دق کردم... نیکه تو ا یرفت، پس من چ یم یطور نیا دینبا اما

 ماهک کجا رفته؟ ما؟یشد ش یوارد شدنم مامان نگران به سمتم اومد:چ با

 .ستی_رفته سفر مامان، تهران ن

 و فقط اشک تو چشماش جمع شد. دینپرس یزیچ گهیحال بدم د دنیبا د مامان

 دوست داره. شتریماهک و از من هم ب یکردم مامان حت یوقتا حس م یبعض

 ذاشت. یمن م یو پا دومش کیکرد، یقدر که بهش محبت م اون

 ماهک و داشته باشم و نزارم احساس کمبود کنه .  یگفت هوا یبهم م شهیهم 

 تو راه بود. یصبح شلوغ دم،یلباس هام و در آوردم و خواب خسته
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 چشمام و باز کردم و به ساعت نگاه کردم. یخستگ با

 تازه هشت بود. ساعت

 پرم. یاز خواب م ایبره  یخوابم نم یهمش از نگران دم،یآدم نخواب نیچند روز ع نیا تو

 کرد. یدوش مختصر حالم و بهتر م کیسمت حموم رفتم،  به

 و وحشت کنه. ادیترسم ماهک ب یشدم م یزامب نیچند روز ع نیکم به خودم برسم، ا هیکردم که  اراده

 .دمیاومدم و لباس پوش رونیحموم ب از

 کردم.  یصبحونه خوردم و از مامان خداحافظ 

 و رفتم خونه ماهک. دمیخر زهیو خرده ر لیکم وسا هیراه  تو

 دستمال کوچولو بستم که شدم خوده خانم نقاش. هیو سرم و با  دمیکار پوش لباس

 کردن خونه. زیگذاشتم و شروع کردم به تم یباحال آهنگ

 ایابیا،دنیامیا،دنییایدن قیرف نیبهتر تو

 ایکه قلبم تو مشتت دار حاال

 ...اییتنها دهیته رس به

 شد. یمن هم تموم م اییگشت و تنها یماهک هم برم باالخره

 دادم کار رو از سر گرفتم. یکه خودم و تکون م یگرفتم و در حال یکم انرژ هیحرف  نیا با

 ایامی،دنیامی،دنیلحظه هام قیرف

 ...ایامیا،دنیو روزمو بهتر کن،ب بمون

 هیکیعشقم  یوقت هیبه ک یک

 هیتو زندگ یچشما

 ..هیک ایدن بگو

 و آشپزخونه. ییرایدوتا اتاق گرفته تا پذ از

 و رو داخلش گذاشتم. لیکردم و وسا زیرو هم تم خچالی

 ...یبخونه اس ام اس دادم:منتظرتم خواهر نکهیا دیکار ها تموم شد، نشستم و به ام یوقت

 و از خونه ماهک خارج شدم. دمیهام و پوش لباس

 که با بوق دوم جواب داد. یزدم به عل زنگ

 :الو سالم.یعل

 ؟ی_سالم، چطور
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 ؟ی:آره من خوبم، تو خوبیعل

 خبر نداد؟ ؟دوستتیشد عل ی_آره بهترم چ

 دم. یکنم و بهت خبر م یتلفن بهش م هینزده اما باز االن خودم  ی:فعال که زنگیعل

 پس منتظرم.  ی_اوک

 :فعال.یعل

 .ی_با

 آسانسور به طبقه هم کف. دنیقطع کردن تلفن هم زمان شد با رس 

 شدم و قدم زنان به سمت خونه راه افتادم. ادهیپ

 

 

 فرو رفتم. یافکارم بودم که محکم تو بغل کس غرق

 که روبروم بود، نگاه کردم. یو بلند کردم و به فرد سرم

 ؟یزل زد ی:خانوم سه ساعته به چفیشر

 بهتون زل نزنن. گرانیکه د نیو نبند یراه کس دیکن یبه ظاهر محترم شما سع ی_آقا

 .نیدیمن و ند نیداشت فیو زد و گفت:شما تو عالم هپروت تشر شیشگیخند هم شین

 رفتم. ی_من راه خودم و داشتم م

 یا دهی:حرف زدن با شما فافیشر

 نداره. 

 کردم و گفتم:پس بکش کنار رد شم. یظیغل اخم

 .تونیناراحت یزارم پا یطرز حرف زدنتون و م نی:افیشر

 .یخوام صدسال نزار ی_م

 لجبازتر از خودش دوست شه! یکیبا  یزدم، که خانوم تهران یو گفت:حدس نم دیبه موهاش کش یدست

 .نییاسم ماهک اومد دوباره بغضم گرفت و سرم و انداختم پا تا

 ازش نشده؟ ی:هنوز خبرفیشر

 _نه!

 شه. یبده از مسابقه حذف م لیو تحو ی:فردا اگر نتونه نقاشفیشر

 که زد نتونستم خودم و کنترل کنم و جوش آوردم. یحرف  با
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لعنت به شما و اون مسابقه تون که باعث همه  د؟یهست یک گهیشما د د؟یهست نیاالن به فکر ا د؟ی_شما نگران مسابقه هست

که  نیافتاده باشه مطمئن باش یو اگر واسش اتفاق نییزده فقط و فقط مقصرش شما بشیمحترم اگر ماهک االن غ یاقا ه؛یچ

 کشمتون. یم

 بزاره بره. یموضوع نیبچه باشه که بخاطر همچ دیبا یلیخ یو گفت:خانوم تهران دیخند یکمال خونسرد در

 متاسفم براتون. ن،یمونده تا ماهک و بشناس یلی_خ

 

 

 .نینگرانش بود یمدت الک نیکه همتون ا نیفهم یگرده و م یبر م ییجا ی:آخرش از شمالفیشر

 مادربزرگش. یتو ذهنم زده شد و گفتم:خونه  یحرفش جرقه ا نیا با

 ؟ی:چفیشر

 برم رامسر. دی_با

 :چرا؟فیشر

 رفته باشه اونجا. دیمادربزرگش اونجاس شا ی_خونه 

 اونا بدونن کجاست؟ دی؟شایپرس ی:اصال چرا از مادر پدرش نمفیشر

 کنه. یم ینداره، مادربزرگش رامسر زندگ ایدن نیو تو ا یمادربزرگ کس کیکردم و گفتم:ماهک جز  یتلخ ی خنده

 و گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده. یعل یشماره  عیسر

 :جانم؟یعل

 رامسر. میبر دیبا ی_عل

 :چرا اونجا؟یعل

 ؟یایماهک اونجا باشه. تو م دی_شا

 شانس. نی:لعنت به ایعل

 _چرا؟

 .رگاهمیخراب شده از صبح تو تعم نمی:ماشیعل

 برم!؟ یپس چجور ی_وا

 تونم بکنم. یکار م یچ نمی:صبر کن ببیعل

 .یبا ی_اوک

 و قطع کردم و منتظر شدم. تلفن
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 سالم و خندون اونجاست. دینیب یو آخر م نیر یهمه راه و م نی:افیشر

 کنم. یخواهش م دی_بس کن

 رم. روز خوش. ی:به هر حال من مفیشر

 شدم. رهیداد خ یکه عل یاس ام اس به

 شه!؟ یمگه م نمیبدتر از ا گهید

 

 

 حاال؟ میکار کن یتا فردا شب کار داره،چ نیماش گهیکاره م ریتعم نیشرمنده، ا مای:شیعل

 رسه؟ یبه نظرت م یفکر

 دادن نداشتم. یبرا یجواب یعنیو ندادم،  یعل جواب

 کردم. یم یکار هی دیمنتظر ماهک بمونم و نداشتم،با نکهیاصال طاقت ا گهید

 که به سرم زدم با دو راه رفته و برگشتم و خودم رو به خونه ماهک رسوندم.  یفکر با

 داخل اتاق و دنبال دفترچه گشتم. رفتم

 رنگ افتاد. یاتاق کار ماهک و بهم زدم که باالخره چشمم به دفترچه خوشگل زرشک لیوسا انقدر

 برش داشتم و شروع کردم به ورق زدن. عیسر

 کردم. دایپ باالخره

 جونم. ی'مهگل

 خونه. یگرفتم برا یخونه ماهک خارج شدم و تاکس از

 به مامانم دادم که اونم موافقت کرد. یمختصر حیتوض

 .دیکش یاز من انتظار ماهک رو م شتریمامانم ب چون

 هام و جمع کردم و زنگ زدم به آژانس. لباس

 بعد تو فرود گاه امام بودم. قهیچهل دق حدودا

 بود. یچهار تر طیسخت بود و تنها راه من بل یلیخ طیبل گرفتن

 اومد. ریگ طیهزار زور و زحمت بل با

کنم لبخند  دایماهک رو پ ندهیممکنه تا چند ساعت آ نکهیبود، داخل کافه فرود گاه نشستم و با فکر ا گهیساعت د مین پرواز

 بعد چند روز سراغم اومد .

 .سفارش دادم و با لذت مشغول خوردن شدم یا قهوه
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محترم پرواز ششصد و پنجاه و نه به مقصد  نیبرد، که شماره پرواز و اعالم کردن:مسافر یکم کم داشت خوابم م گهید

 .دیشو گاهیلطفا وارد جا جانیاله

 شدم. مایدادم و سوار هواپ لیرو تحو طیبل

 آه از نهادم بلند شد. ،یزیآوردن چ ادیبا شوق سوار شدم و با به  یشماره صندل دنید با

 

 

 رفته بود. ادمیقلم کامال از  هی نیماهک ا دنیاالن از شوق د نیترس از ارتفاع داشتم و تا هم من

 بود رو صدا زدم که گفت:جونم!؟ ییو آوا دهیهم اتو کش یلیکه از قضا خ مایهواپ مهماندار

 .نیکم آب به من بد هیو  نیریش زیچ هیشه لطفا قبل از پرواز  ی_م

 ن؟یارتفاع دار:شما ترس از مهماندار

 گفتم:بله. یحوصلگ یب با

 .زمی:باشه عزمهماندار

 حال و حوصلش و ندارم و رفت. د،یچشم غره نگاهش کردم که خودش فهم با

 .میزدم که خلبان پرواز رو اعالم کردم و خواست که کمربند رو ببند یم نیاسترس پام و به زم با

 ش هم روبروم نشست.و آب و برام آورد و خود ینیریبا عجله ش مهماندار

 کم حالم بهتر شد و فشارم باال اومد. هی ینیریبا خوردن ش  

 دادم. هیتک یو بستم و سرم و به صندل چشمام

 بخوام خوابم برد. نکهیبدون ا یا گهید زیهر چ ایافت فشار  از

 دونستم. یم یوا یا م؟یشد؟ سقوط کرد یبا ترس بلند شدم و گفتم:چ زدیکه آروم صدا م یدست کس یتکون ها با

 .رمیمیم مایتو هواپ باالخره

 االن روحم؟ من

 .میدیدختر جان؟ رس یگ یم یکه کنارم بود با خنده گفت:چ یمهربون رزنیپ

 .یش ادهیزدم که پ صدات

 کردم. یانداختم و معذرت خواه ریشرم سرم و ز با

 .ادیم شی:پرزنیپ

 گرفتم و آدرس و دادم. یفرودگاه تاکس یشدم و جلو ادهیپ مایهواپ از
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جدا  نکهیکه ماهک با پدر مادرش قبل ا ییمهربون بوده، و وقتا یلیاسم مادربزرگ ماهک بود و به گفته ماهک خ مهگل

  دهیکش یناز ماهک و م یرفته اونجا کل یبشن  م

 کرد. یبه مهگل خانم تلفن م شتریرفته اونجا و ب یپدر و مادرش ماهک کمتر م ییبعد از جدا اما

 مهگل خانم تنگ شده و دوست داره بره اونجا. یدلش برا یلیروز قبل رفتنش هم بهم گفته بود که خ چند

 منم حدس زدم که اونجا باشه. پس

 نگاه کردم. یزییدادم و به بارون تند پا هیو به پنجره تک سرم

 داره. یقشنگ نجایا چقدر

 .میدیراننده گفت رس دمیمحو تماشا شدم، که نفهم انقدر

 و حساب کردم. هیگفتن بلندترش به خودم اومدم و کرا اب

 رفتم. یم دیراه روستا رو خودم با هیشد و بق یرد نم نیبود ماش کیکم راه بار هی چون

 کردم. دایروستا باالخره خونه رو پ یاهال هیپرسش از بق با

 زدم و منتظر شدم. در

 در رو به روم باز کرد و با آرامش گفت:جانم دخترم؟ یمهربون و با وقار رزنیپ

 د؟یشما مهگل خانم دی_ببخش

 .زمیخانم:آره عز مهگل

 

 

 درسته؟ د،ی_شما مادربزرگ ماهک

 .زمیتو عز ایب ،یخانم:آره دخترم درست اومد مهگل

 کرد. تیو گذاشت پشتم و من و به سمت داخل هدا دستش

 که... میشد اطیح کیو وارد  میعبور کرد کیبار یراهرو کی از

 .وهیم یودرخت ها بایز یباغچه ها اطیبودن و سر تا سر ح چکیپ اطیح یها واریبود کل د بهشت

 قشنگه! نجایا ،چقدری_وا

 قشنگم.  نهیب یخانم:چشمات قشنگ م مهگل

 آهسته گفتم:مهگل خانم؟ یکه با صدا میبود نشست اطیکه داخل ح یتخت یرو

 خانم:جانم؟ مهگل

 جاست؟ نی_ماهک ا



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

90 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟یشناس یمن واز کجا م نمیکن بب یلبش گفت:شما خودت رو معرف یلبخند رو با

 .ستیماهکم، ماهک چند روزه که رفته و ن یمیصم ماست،دوستی_من اسمم ش

 .ستیکردم بره و رفتم، همه جا رو با دوستام گشتم اما ماهک ن یکه فکر م ییهرجا

خبر گذاشته و  یدونم چرا من رو ب یخواهر نداشته منه، اما نم نیشد اما ادامه دادم:مهگل خانم ماهک ع ریسراز اشکام

 رفته.

 باهم. میزن یبعد حرف م یبخور ارمیب یزیچ هیبزار من برات  زدلمینکن عز هی:گرمهگل

 نداد و رفت. یمن اجازه حرف به

ملتهب شده  یآب  و باز کردم مشغول شستن صورتم شدم که کم  ریبود نشستم و ش اطیکه گوشه ح یآب ریو کنار ش پاشدم

 بود.

 !مایاز پشت سرم گفت:ش یباالسرم شالم رو درست کردم که صدا نهیشدم و تو آ بلند

 شد. یسمت صدا برگشتم، باورم نم به

 همه روز. نیبعد ا باالخره

 اشکام راه افتاد اما به سمتش نرفتم. دوباره

 دستاش و از هم باز کرد و گفت:دلم برات تنگ شده بود. ماهک

 طاقت به سمتش رفتم و خودم و تو بغلش رها کردم. یب

 ماهک. یمعرفت یب یلی_خ

 از همه. یخوبم کنه دور دیگفتم شا ،ییتنها نیداشتم به ا اجیاحت ؛یخواهر دی:ببخشماهک

 از همه!؟ماهک من همه ام؟ ی_دور

 گذاشته؟ رینبود من انقدر روت تاث ا،یمسخره شد یلیخ مای:شماهک

 .وونهیو گفتم:د دمیخند

 سخت بود. یلیخ آره

 .دیبغلم کرد و گفت:بازم ببخش دوباره

 .ستیالزم ن دی_ببخش

 برام بسه. ییجا نیدونم ا یکه م نیهم م،یبر ایبگم ب ومدمیهم ن االن

 

 

 تو تنگ شد که نگو! یواسه آرامش بود اما در قبال اون، انقدر دلم برا نجایمن اگه اومدم ا وونه،ی:دماهک
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 سرکش ماجرا جوم، بهت زنگ نزدم. یخب به خاطر خو اما

 خبر؟ یخب آخه چرا ب ینامرد یلی_ماهک خ

 و جمع کردم. لمیبد بود؛ فقط رفتم خونه وسا یلیاول که حالم خ ما،یشد ش ی:به خدا نمماهک

 خوام کجا برم. یدونستم م ینم یهدف، حت یب کامال

 جا. نیافتادم، تخت گاز اومدم هم زجونیعز ادیدفعه  هیبودم که  نیزم نیدونم کجا ا ینم

 غافل شدم. یجا از همه چ نیا

 بره. یم گهید یایدن هیآدم رو به  زیعز

 دلتنگ تو. شتریخدا مامانم از من ب ؟بهیبرگرد یخوا ینم ی_خب حاال توام،راست

 دونم. ی:نمماهک

 هیشه،  یم فیح اتینقاش یایخوام بهت اصرار کنم اما اگه ن یمن بسه، اصال نم یسالمت تو برا دنی_ماهک گفتم که د

 .ید یرو از دست م ییفرصت طال

 .نجایبه ا یکه برس نیواسه ا یدیچقدر زحمت کش تو

 ؟یموند داریشب تا صبح ب چند

 . میکن یم شیتو ذهنم هست،اگه شد عمل ییزایچ هی:من ماهک

 ندارم. یحوصله کنجکاو گهیور اون ور و گشتم؛د نیاالن. به خدا انقدر ا نی_خب بگو هم

 .یحاضر نشه حذف تیگفت اگه تا فردا نقاش یم فیشر

 .یقربونت برم که نگرانم بود ی:الهماهک

 _بحث و عوض نکن ماهک خانم.

 گردم. ی:باشه بابا، برمماهک

 خاص خودم. طیهمون طور که گفتم با شرا اما

 .ی_ا،جون به لبم کرد

 ..گهیخاص تو رو بدونم د طیشرا نیبگو منم ا خب

 به سمتمون اومد. یمحل ینیریو ش وهیو م یچا ینیس هیتموم شدن حرفم مهگل خانم از داخل خونه با  با

 .نیدی_دستتون درد نکنه مهگل خانم، زحمت کش

 صدا کن. زیماهکم.عز یتو ام جا هیسر، مهگل خانم چ یبالم یخانم:ت مهگل

 .یکن ینکردم که تشکر م یکار بعدشم

 جون. زی_چشم عز
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 زیکه عز یگرفتم و آروم طور شگونیکه پهلو ماهک و  ن دنیجون شروع کردن به خند زیحرف من ماهک و عز با

 !ینشنوهه گفتم:رو آب بخند

 :آخ.ماهک

 شد ماهک جان!؟ ی:چزیعز

 

 

 رم کرده. یوحش کیجا  نیجونم، فقط ا زیعز یچیجون گفت:ه زیبه من رفت و رو به عز یچشم غره ا ماهک

 تخت بلند شد و پا به فرار گذاشت. یبرداشتم که با دو از رو زیشدم و به سمت ماهک خ بلند

 .واریکه رفت پشت د میدو یدنبالش م داشتم

 رو صورتم. ختیر خی زیچ هیدفعه  هیبا دو دنبالش رفتم که  منم

 کشمت. یمن بود با داد گفتم:ماهک، م کلیه یرو قایحس شلنگ آب که دق با

 مادر. نی:مراقب باشگفتیم یو ه کردیجون با خنده ما رو نگاه م زیعز

 ره!؟ یرو سرت داره راه م هیگفتم:ماهک، اون چ دهیترس افهیو ق غیحواسم و به ماهک جمع کردم و با ج 

 و تکون خوردن. دنیزد و شروع کرد به دو غیاز من ج تیبه تبع ماهک

 دستم گرفتم و با دو به سمت ماهک حمله کردم. یآب و تا آخر باز کردم و شلنگ رو تو ریاز فرصت استفاده کردم و ش منم

 کردن. دادیشروع کرد دادو ب یسرش بود و بعد به روز رسان یرو ونیهنوز تو شوک ح ماهک

 _حقته ماهک خانم.

 کنم!؟ یو نگات م نمیش یم یطور نیمن هم یفکر کرد ،ینکن سیو خمن  یتو باش تا

 داخلش شده بود. شیپ قهیچند دق زیکه عز میبه سمت خونه رفت ییو دوتا دیخند ماهک

 بود. یو البته بزرگ بایز یلیخ خونه

 هم سه چهار تا داشت. یهر چ از

 .ییرایتا اتاق و دو تا حموم و پذ چهار

 شده بود. یقشنگ معمار یلیتو دو طبقه خ که

 کرد. یجذب م شتریبود که چشم آدم رو ب یخونه هم سنت حالت

 .رمیدوش مختصر بگ هیبه من،  نیبد نیمالفه اضافه دار ایحوله  کیجون  زی_عز

 .زمی:آره عززیعز

 و منم بعد گرفتن حوله به سمت حموم طبقه باال حرکت کردم. نییرفت حموم طبقه پا ماهک
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 دمیاز اتاق ها د یکیکه با باز کردن در  یزیکنم، با چ داشیکردم تا پ یرفتم و در ها رو دونه دونه باز م یسمت حموم م به

 بشقاب باز شد. هیدهنم اندازه 

 شه آخه... یم مگه

 

 

 تشیاذ یعمر کیشروع کرده که  ییپرتره خودش و با کسا نیبود، اما حاال اول دهیکه تا حاال پرتره خانوادش و نکش ماهک

 تنهاش گذاشتن و رفتن. تیکردن و در نها

 از ماهک و پدر و مادرش بود. یبزرگ بود که عکس یلیخ ینقاش هیروبه رو در اتاق  وارید یرو

 بودم. دهیهنوز کامل نشده بود اما من قبال عکس پدر مادر ماهک و د گرچه

 آسون بود. صشیجا هم چهرشون کامل شده بود و تشخ نیا

 جان، دست نزن. مایجون اومد:نه ش زیکه صدا عز دمیدست کش یتر رفتم و با تعجب اومدم رو نقاش کینزد

 جون زیعز دیگفتم:ببخش یبرگشتم و با شرمندگ زیشدت به سمت عز با

 اتاق رو باز کردم. نیدر ا یاتفاق یلیخدا خ به

 _اشکال نداره دختر گلم.

 .یگفتم دست نزن سهیهنوز خ ینقاش چون

 .یاریو خودت صاحب اختت وگرنه

 اومدم و در رو بستم. رونیاتاق ب از

 ز؟یگفتم:عز زیبه عز رو

 :جانم؟زیعز

 _پدر مادر ماهک کجان؟

 دونم مادر. ی:نمزیعز

 اولش با عالقه ازدواج کردن. یو عل بایز

هو  کی یماهک همه چ یجواب مثبت و داد، اما بعد دوازده سالگ یخواستگار نیو دوست داشت و با اول یعل یلیخ بایز

 کرد. رییتغ

 .ختیبهم ر زشونیچند هفته همه چ یدونستن، ط یاونا رو مظهر عشق م لیو که همه فام یزوج

 .دنیپر یبا هم مشکل دارن همش بهم م نایدونستن ا یم لیشد که کل فام یطور

 جا بود. نیتوجه بودن، ماهک همش ا یبه ماهک ب نسبت

 ..ایدن نیاز ا ییجا هیبچه رو ول کردن و هر کدوم رفتن  نینداره، ا یا دهیفا چیبا هم ه یزندگ دنیبعد چند سال که د گهید
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 اشکام و پاک کردم و داخل حموم رفتم. عیزد، سر یرو صدا م زیصدا ماهک که عز با

 

 

 حرکت کردم. نییو به سمت طبقه پا دمیچیگرفتم و حوله رو دور خودم پ یمختصر دوش

 تو اتاق ماهک و داخل چمدونم دنبال لباس مناسب گشتم که ماهک وارد شد. رفتم

 .ی:به به؛ چه تن و بدنماهک

 _گمشو، چندشم شد.

 دوست دارم نگاه کنم. ؛ی:وا دوستمماهک

 کنما یزنم لهت م یم امیم رون،ی_ماهک برو ب

 رم. یاالن م م؛یخب بابا من تسل یلیبا خنده:خ ماهک

 شدم. دنمیکردم و مشغول لباس پوش یشیا

 .دیمن و به سمت آشپزخونه کش یخوب غذا محل یاومدم و بو رونیاتاق ب از

 چه خبره؟ زجونیعز یگفتم:وا رتیبا ح زیم یغذا خوشمزه رو یکل دنید با

 ن؟یکرد کاریبه چ به

 پزم. یمورد عالقه تو رو م یمورد عالقه ماهکه فردا هم غذا یینکردم دختره گلم، غذاها ی:کارزیعز

 رو دوست نداشت. نایشه ا یدست پخت شما مگه م نیدوست دارم، با ا یمن همه چ زجونی_عز

 ؟یمن و فروخت زیخلوت کردن.عز زمیکه ماهک خانم با عز نمیب ی:نچ نچ مماهک

 دختر؟ هیچه حرف نی:ازیعز

 _به تو چه ماهک خانم؟

 خودشه. زیانگار فقط عز یگ یم یطور هی

 .گهی:باشه دماهک

 حوصلم سر رفت. میبزن یدور هی میبر ای_حاال فعال ب

 :به من چه؟ماهک

 .گهی_لوس نشو د

 ماهک جان. گهی:ببرش دزیعز

 برمت.  یجونم م زیخب؛ فقط به خاطر عز یلی:خماهک

 _خب حاال. 
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 .میتر بود رفت بایاز جلوش ز یلیکه خ اطیبه سمت پشت ح باهم

 ه؟ینقشت چ ینگفت یکه گفتم:ماهک راست میقدم زدن بود مشغول

 تا بگم. مینیبش ای:بماهک

 

 

 جون به لب شدم. گهی_بگو د

 گرفتم. یمهم یلیخ میفکر کردم و تصم یلیچند روز خ نی:تو اماهک

 ؟ی_چ

 شکنم. یهمه م یمنم غرورش و جلو کوند،یکه اون غرورم و ش ی:همون جورماهک

 .یشه؟عمرا بتون یم ؟مگهی_چ

 ده. یکه مطمئنم جواب م دمیکش ییها:نقشه ماهک

 .هیعوض یلیخ فتی_ماهک تو رو خدا با اون در ن

 شد! بتینص دنشیکرد و گفت:پس افتخار د یبلند ی خنده

 دمشی_آره د

 ...یکه با عل نهیاولم ا ی:نقشه ماهک

 کردم. داتیفراموش کردم بهش بگم پ ،یعل یخوب شد گفت یوسط حرفش و گفتم:وا دمیپر

 باهاش حرف زدم.:خودم ماهک

 .یدی_زحمت کش

 حرفم و کامل بزنم. ی:اگر گذاشتماهک

 _بنال.

 بود. ییشد، عجب نقشه ا یتر باز م شیدهنم ب دمیشن یکه از ماهک م یهر کلمه ا با

 ؟یگرفت ادیرو از کجا  زایچ نی_کلک تو ا

 .میزودتر برگرد یهر چ دیبا گه،ی:خب دماهک

 

 

 ماهک گزاشتم. نیو جمع کردم و تو ماش لمیوسا

 تهران. یبه سو شیو پ میشد نیو سوار ماش میکرد یخداحافظ زیعز از
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 و گرفت نیکل ماش یساس یو روشن کردم، که صدا ضبط

 ابهیکم یلینشسته که خ شمینفر پ هی ابهیحاله خرابه منو در ادیب یکی یوا

 آخه رمیمن بم یچرا تنها نشست یآخه آخ نشیبب یوا یمت کن یخوایم یک تا

 

 به کنار بده در واقع ستیحالم خوب ن ابهیحاله خرابه منو در ادیب یکی یوا

 آره جانم چقدر خوبه که هر شب عشقم همرامه شمیخوب م یزنیمن تو که حرف م با

 

 نوش ینوش ه یو ه وونهید قهیباال سرمونه من با چند تا رف دود

 روش وانمیل هی نیکه رد دادم ا من

 

 شمیم هوشیمنم دارم ب نقدهینوش االن ا ینوش ه تمیپا زیبازم تا صبح بر جانم

 نوش میزنیم مینیشیبا هم تا صبح م بازم

 

 

 شاتم جا ندارم که ندارم هی یبسه واقعا حت گهیگذشته حالم د یاز وا گهید یوا

 خوبه االن فقط تو رو کم داره یلیجام شرابه منو ورداره حالم خ ادیب یکی یوا یا

 آره زمیبر یه یه یم گهیبازم م دارهیدست ور نم یمسته ول یلیخ جانم

 

 نوش ینوش ه یو ه وونهید قهیباال سرمونه من با چند تا رف دود

 روش وانمیل هی نیکه رد دادم ا من

 

 شمیم هوشیمتم دارم ب نقدهینوش االن ا ینوش ه تمیپا زیبازم تا صبح بر جانم

 نوش میزنیم مینیشیبا هم تا صبح م بازم

 

 گهی, نبود بسه جونه من د یکه بازم هل کرد یپر کرد بازم

 گهیبسه جونه من د فتیتعر کنهینم گهید یکه بازم هل کرد یپر کرد بازم
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 .میکجا دمیخسته بودم که خوابم برد و نفهم انقدر

 .میدیپاشو رس مای:شماهک

 خوام بخوابم. ی_ولم کن م

 من پدرم دراومد. یراه و خواب بود ی:نامرد تو که همه ماهک

 _حقته، ساعت چنده؟

 :چهار صبح.ماهک

 _اوف باشه.

 .میو وارد خونه شد میشدم و ساکا رو دراورد ادهیپ نیماش از

 .یپاش دی:برو بخواب که ده باماهک

 کار کرد. یکه ماهک چ دمیو اصال نفهم دمیخواب

 شدم. داریخسته بودم اما ب یلیخ نکهیبا ا میآالرم گوش یصدا با

 اطرافم نگاه کردم، اما ماهک نبود از جام بلند شدم و به اتاق کارش رفتم. به

 کرد و همون جا خوابش برده بود. یو کامل م یبود و نقاش داریشد ماهک کل شب ب یباورم نم یوا

 شد و گفت:نه نگاه نکن. داریاما از خواب ب دهیکش یچ نمیو بردارم تا بب ینقاش یرفتم و خواستم رو جلوتر

 ا؟_چر

 ؟ینیب ی. قول بده نمینیخوام همون جا بب ی:مماهک

 که یاز فضول رمیمی_عه خب من م

 :گفتم نه.ماهک

 _باشه.

 :قول؟ماهک

 _قول

 

 

 :پاشو حاضر شو. زود باش.ماهک

 _خب

 .دمیام و درآوردم و پوش یشمیو شلوار کرم وشال کرم  یشمی یساکم مانتو کت از
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 کردم. یحیمل شیموهام و حالت دادم و آرا یجلو

 دزدنتا! یزد و گفت:بابا م یصوت ماهک

 .یکن یم یآدم و مجبور به چه کارا نی_بب

 نقشه درست اجرا شه. دیبا ما،یش یند ی:سوتماهک

 که. ستمین یتو سوت نی_نترس ع

 .دهیترش شعوری:بماهک

 !یدی_نه که تو نترش

 خوشمزه تره. ی:ترشماهک

 _بله بله.

 نشده. ری:گمشو برو تا دماهک

 خوام صبحونه بخورم. یبابا تازه م_برو 

 من گم شده بود. یخنده ها نیماهک ب غیج یصدا

 شه. یخشک م رتی_حرص نخور ش

 :گمشو برو.ماهک

 _خب!

 ماهک نکردم. زیآم دیتهد یبه نگاه ها یو توجه دمیپرتقالم و سر کش آب

 _خب من رفتم.

 .یبرنگرد شاالی:اماهک

 نقشه هامون و خراب نکن. رونایب ی_نر

 :باشه تو فقط برو.ماهک

 .یگالر یبه سو شیو از خونه خارج شدم و سوار آژانس شدم و پ دمیام و پوش یپاشنه پنج سانت یشمی کفش

 بشه امروز... یروز عجب

 

 

 .نمیکه قول دادم نب فیماهکه، اما ح هیکدوم نقاش نمیدوست داشتم بب یلی،خو برداشتم یشدم و نقاش ادهیپ نیماش از

 رفتن. یم یبعد یامروز فقط هشت نفر به مرحله  یعل یبه گفته  دیبار یها استرس م افهیچقدر شلوغ بود؛ از ق اووف
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بدم و وانمود کنم  لیو تحو یتا من نقاش ختینقشه رو ر نیباهاش لجه و ممکنه قبولش نکنه ا فیدونست شر یچون م ماهکم

 و قبول کنه. ادیکم دلش رحم ب هینشده و اونم  دایهنوز ماهک پ

 .یجلفش گفت:خانوم ماهک تهران ییجنتلمن با صدا یافکارم بودم، که خانوم غرق

 رفتم. دکردیکه اشاره م یجام بلند شدم و به سمت اتاق از

 به در زدم و وارد شدم. یتق

 افتاد که طبق معمول مشغول کاراش بود. فیبه شر چشمم

 زنه. یو نوک م نهییگم خروس از بس که سرش پا یبه بعد بهش م نیا از

 ... دای:چه عجب گمشده پفیشر

 .دیحرف تو دهنش ماس یمن ادامه  دنیو بلند کرد و با د سرش

 .نشد دای_پ

 راهتون داده؟ ی؟کیکن یکار م یجا چ نی:شما افیشر

 هاشو اوردم. یاز نقاش یکیخودم  نیهم یحذف بشه، برا یخود یخواستم دوستم ب ی_نم

 زد و گفت:منم باور کردم! یخند شین فیشر

 نکردنش با خودتونه. ای_باور کردن 

 :از کجا معلوم کار شما نباشه!فیشر

 تونستم خودم و کنترل کنم. ینم گهیآورده بودم و د جوش

 

 

 جز شما. ستین چکسیه شیو ول کرده رفته مقصر اصل ستیمثال هنرمند محترم؛ اگر االن ماهک ن یآقا دینی_بب

 نشه. دایبه حالتون، اگر ماهک پ یجلوش تکون دادم و گفتم:و وا دیو به نشونه تهد انگشتم

 بکشم. یچند وقت اونقدر دنبال ماهک بودم که وقت نکنم واسش نقاش نیهم تو ا من

 از خونش آوردم. نمیا

 شه! یم عیضا هی:اگر قبول کنم حق بقفیشر

 شه. یم عیحق ماهک ضا نی_اگر هم قبول نکن

 مرحله رو بتونه رد کنه. نیدم که ا یکنم؛ اما قول نم یرو قبول م ینقاش نیخب،من ا یلی:خفیشر

 هست که بدون حضور خودش هم بره باال. بای_مطمئنا انقدر ز

 .نی:کاغذش رو بردارفیشر
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 انتخاب کنم؟ بیبا علم غ نیخوا یم ایدارم: گهیرو که د ینقاش دنید حق

 که ماهک با ظرافت بهش چسبنده بود رو بر دارم. یبهش رفتم و خم شدم تا  کاغذ روغن یغره ا چشم

 گفتم:واو! رتیبرداشتن کاغذ با ح با

 .نتشیبتونه بب فیکنار رفتم تا شر یجلو نقاش از

 ها. ینقاش هیبق شیرو بزارم پ یتر نگاه کرد و بعد هم گفت نقاش قیرو دق یبا تعجب نگاهش کردم و جلو اومد و نقاش اونم

 کردم. یزدم و خداحافظ ینقاش یکاغذ رو رو دوباره

 .نی:خوش اومدفیشر

 رفتم. یمنش شیاومدم و پ رونیاتاقش ب  از

 زمی_سالم عز

 ن؟یی:سالم، بفرمایمنش

 فته؟یم یک یخواستم بدونم جلسه بعد ی_م

 .رنیگ ی:باهاتون تماس میمنش

 ممنون. ،ی_اوک

 .نیاز ا نمیا یآخ

 کردم. یسرش خراب م یساختمون رو رو نیکرد هم یقبول نم اگر

 و به سمت خونه ماهک حرکت کردم. دمیخر لیقلم وسا چند

 

 

 هارم گذاشتم پشت در. دیکمآب دهنم و با سر انگشتم زدم  به چشمام و خر هی

 ما؟یشد ش یو بغض وارد خونه شدم که ماهک با دو به سمتم اومد و گفت:چ یناراحت با

 کرد؟ قبول

 گفتم:ماهک!  هیو انداختم تو بغلش و با گر خودم

 :قبول نکرد؟ نه؟ماهک

 شه. یشه که نم ی_نه ماهک، گفت نم

 شه! یالتماسش کردم اما گفت نم یلیکن من خ باور

 آشغال. ی:پسره ماهک

 نکن. هیتو گر زدلمینداره عز اشکال
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 رم دفترش. یم خودم

 شم. ینقشم م الیخ یب فوقش

 ماهک. دی_ببخش

 گذاشتم. نشیس یبغض کردم و سرم رو رو یالک دوباره

 .گهینکنه د هی:گرماهک

 کو؟ مینقاش حاال

 قشنگ بود. ش؟یدید

 !ی_ه

 شد؟ ی:چماهک

 رو جا گذاشتم تو دفترش. ی_ماهک نقاش

 جا موند. یو اومدم؛ نقاش دنیبودم در رو کوب یعصبان آنقدر

 .ارشیتوروخدا برو ب مای:شماهک

 اون کارم و دوست دارم. یلیمن خ ،یبندازتش آشغال ستین دیبع یریکبیآون پسره ا از

 _باشه باشه؛ فعال.

 عجله سمت در رفتم و در رو هم بستم. با

 دوباره زنگ زدم. قهیپنج دق بعد

 دروغ گفتم، از اول هم قبول کرده بود. ز،یبغلش و گفتم:سورپرا دمیپر ینیریدر رو باز کرد که با جعبه ش ماهک

 کنم! یمن تو رو له م مای:شماهک

 دور خونه. دنیحرف از بغلش در اومدم و شروع کردم به دو نیا با

 .دی_غلط کردم ماهک، ببخش

 شم. ینم الیخیب رمی:تا گازت نگماهک

 آخه؟ ی_عه عشقم مگه تو سگ

 خب. دهیخانوم متشخص بع هیکارا از  نیا

 و با درد گفت:آخ! نیخورد زم ادیتا اومد به سمتم ب  ماهک

 شد!؟ یبه سمتش رفتم و با داد گفتم:چ عیسر منم

 و بازوم رو گاز گرفت. نیکه دستم به دستش خورد من و انداخت زم نیهم

 ماهک!  ی_وا
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 جونم. مایش میحساب شد ی:حاال بماهک

 موند جلو در. اریرو ب ینیری_خب حاال؛ برو ش

 که مامانم زنگ زد. م،یرو خورد ینیریش یخنده و شوخ با

 

 

 مامان جونم._سالم 

 ؟یزم،خوبی:سالم عزمامان

 ؟ییکجا

 بپرس بزار جواب بدم خب. یکی یکی_مامان جان 

 با خنده:باشه خب. مامان

 ؟ییکجا

 _خونه ماهکم.

 ذره شده. هیماهک  یجا؛ دلم برا نیا نیایب عیسر نی:پاشمامان

 زارم. ینهار م االن

 گه. یم یچ نمی_باشه بزار به ماهک بگم بب

 .ارشیهم که شده ب ی! زوریدار کاریماهک چ:تو با مامان

 .میایم گهی_باشه مامان جان؛ تا  ساعت د

 .گه؛خداحافظی:پس منتظرم دمامان

 _خداحافظ.

 .عیو قطع کردم و رو به ماهک گفتم:ماهک مامانم سفارش کرده ببرمت خونمون، پاشو حاضر شو سر تلفن

 .میکن یرو هم با هم جمع و جور م خونه

 بزار منم برسم بهت. :آروم بروماهک

 خواد؛ تو برو. یبابا نم نه

 خورم. یکنم خودم م یدرست م زیچ هی من

 خود.  ی_ب

 حاضر شو منم خونه رو جمع کنم. پاشو

 :آخه...ماهک
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 آخه. یآخه ب گه،ی_اه پاشو د

 من و یخب کشت یلی:خماهک

 و از جام بلند شدم. دمیخند

 شه.تند خونه رو جمع کردم وماهک رفت آماده ب تند

 خواستم. ینم یچون آماده بودم وقت من

 که جمع شد به سمت ظرفا رفتم که ماهک صدام کرد. خونه

 _جانم؟

 من حاضرم. گه؛ید می:برماهک

 _بزار بشورم.  

 شورم. یبعدا خودم م میبر ایخواد،حاال ب یماهک:نم 

 .ی_اوک

 .میرو جمع کردم و با هم به سمت آسانسور رفت شالم

 .میدر آورد و با هم سوار شد نگیرو از پارک نیماش ماهک

 

 

 گردم. یبر م عیکنم، سر دیاز سوپر خر کمی_عشقم سر راه نگه دار 

 :باشه.ماهک

 شدم. ادهیبزرگ نگه داشت و پ یسوپر جلو

 _منتظر باش.

 .امیم عیسر

 .دمیخر یسوپر شدم و همه چ داخل

 .ستیماهک ن دمیو د نیسمت ماش برگشتم

 اومد. رونیب یفروش ینیریماهک از ش دمیور اون ور کردم که د نیکم ا هی

 ؟ی_کجا بود

 شده عجله دارم. رمیبخرم، د ینیری:رفته بودم شماهک

 اومد. یبه سمت من م ابونیگفت و از اون ور خ یو م نیا

 سمتش. ادیبا سرعت داره م دیبنز سف هی دمیکه د دمیخند یبهش م داشتم
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 صداش کنم..... غیاومدم با ج تا

 با ماهک گم شد. نیبرخورد ماش یتو صدا غیج یصدا

 تو شوک بودم. اول

 با داد به سمتش رفتم و شروع کردم به صدا زدن. عیسر اما

 داد. ینشون نم یعالئم چیماهک ه اما

 کردم. یم هیفقط گر منم

 دستم پر خونه. دمیو آوردم باال که بزارم رو صورتش، که د دستم

 به سمت باال بردم و با داد گفتم خدا!. سرمو

 شد. ادهیپ نیکه فقط متوجه جوون بودن اون بودم از ماش راننده

 گفتم:تو! هیتعجب بهش نگاه کردم و با گر با

 تعجب نگاهم کرد و با لکنت گفت: با

 ...من..من

 

 

 زنگ بزن به اورژانس. عیفقط سر یبد حیخواد توض یگفتم:نم غیج با

 باش. زود

 :باشه باشه.رستگار

 کردم که متوجه گذشت ساعت شدم. یداشتم به ماهک نگاه م هیگر با

 گذشته. قهیده دق دمینگاه کردم، که د میگوش به

 دوباره به اورژانس زنگ زدم و با داد گفتم: تیعصبان با

 ن؟یهست یکدوم گور پس

 !گهید نیایب

 .نید یارزشه که انقدر طولش م یشما ب یآدما انقدر برا جون

 شونییتا جا ن،یفقط به مجروح دست نزن انیم عی.همکارمون هر جا که باشن سرنی:خانم خواهشا آرامشتون رو حفظ کنخانم

 نشه. یدچار شکستگ شتریب

 خوره. یداره زنگ م دمیانداختم که د نیزم یرو قطع کردم و رو یگوش

 حرف زدن نداشتم. طیبود و من االن اصال شرا مامان
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 پخش بود. نیزم یهاش رو ینیریشدم که از دست ماهک افتاده بود و همه ش رهیخ ینیریغم به جعبه ش با

 ان؟یم ی:نگفتن کرستگار

 .ری_نگاهم و تو چشماش انداختم و گفتم:نه خ

برنکارد گذاشتن و  یاورژانس کنار ما نگه داشت و دو نفر با عجله به سمتمون اومدن و ماهک رو رو نیحرفم ماش با

 بردن.

 ماهک شدم و پشت اورژانس و رستگار با سرعت حرکت کردم. نیماش سوار

 بردن. مارستانیو به سرعت ماهک رو داخل ب میفارس بود، رفت جیکه شهدا خل مارستانیب نیتر کینزد به

 

 

 ازش نداشتم. یشش ساعت بود، که ماهک تو اتاق عمل بود و خبر قایدق

 سمتش و محکم بغلش کردم. دمیدو مامان دنیبا د 

  ؟یمن کو؟ چرا ولش کرد یشده؟ماهک من کو؟ ماه کوچولو یچ مای:شمامان

 مادرم و حال خراب ماهک خودم و کنترل کنم. یاشکا دنیتونستم با د ینم

 سست شد و تو بغل مامانم از هوش رفتم. پاهام

 ماهک

 جا کجاست؟ نیا

 بهم وصل کردن؟ میانقدر س چرا

 شده؟ یچ مگه

 !مارستانمیتخت ب یرو چرا

 شده؟ یچ مگه

 اومد، نگاه کردم. یکه با خنده به سمتم م یو تکون دادم و به دکتر سرم

 !یشد داری:دخترم باالخره بدکتر

 دهنم بود. یرو شدم که یژنیاکس یبزنم که متوجه  یخواستم حرف تا

 شده؟ یگفتم:مگه چ دمیشن یکه خودم بزور م یفیضع یبرش داشتم و با صدا آروم

 که به سرت خورد. یبه خاطر ضربه ا ،ییماهه که تو کما کی:تو دکتر
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 ماه تو کما باشم! کیشد که من  یباورم نم واقعا

 و هوا بودم. نیزم یبهم رو نیافتادم که با برخورد ماش یشب ادیو بستم و  چشام

 شد. یاکو مکه مدام تو ذهنم  ییکردم، و صدا مایکه به ش ینگاه نیآخر ادی

 ...تو...تو

 مای_ش

 .یبدون بزور فرستادنش خونه و  االن اطالع دادن که بهوش اومد یلی:قدر دوستت و خدکتر

 _ممنون.

 .نیرو کرد به پرستارا و گفت: به بخش انتقالش بد تمیبعد چک کردن وضع دکتر

 و بستم و خوابم برد. چشام

 پر از اشک ماهک و خاله نگاه کردم. یشدم و به چشما داریکه داشتم از خواب ب یسردرد بد با

 !یماه خواهرت و تنها بزار کیدلت اومد  یچجور ینامرد یلیمحکم بغلم کرد و گفت:خ مایش

 .یگرفته گفت:خداروشکر که االن بهوش اومد ییبا صدا خاله

 خاله جون. ی_مرس

 ادمیشه اما  یتو ذهنم اکو م ییصدا کیتو آشنا بود،  یکه بهم زد برا یکس ادمهیبه من زد!  یکردم و گفتم:ک مایبه ش نگاه

 .ستین

 

 

 .ستی:ولش کن مهم نمایش

 و حالت خوبه. یکه االن سالم خداروشکر

 !گهیبگو د مای_وا ش

 :رستگار.مایش

 شد و با داد گفتم:رستگا! ینعلبک کیقد  چشمام

 :اهوم. مایش

 شد!؟ داشی_اون از کجا پ

 دونم واال! ی:چه ممایش

 زد بهت. یاومد یفروش ینیریکه از ش تو

 شد به تو زده باشه. یتو شوک بود، اصال باورش نم خودشم
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 اومد. یرفت و م یچند روز هم که همش م نیا تو

 _رفتن اومدن بخوره سرش.

 عقب بمونم. یماه از همه چ کیزشت باعث شد  پسره

 بگم. ی:چمایش

 دن؟یفهم ایماه تو کما بودم.ک کی یافتاده وقت ییچه اتفاق ها مای_ش

 !؟یجون که نگفت زیعز به

 خبر از درس و دانشگاه؟ چه

 !؟دنیفهم استادها

 مثال، آروم آروم بپرس بتونم جوابتو بدم خب. یبابا تازه بهوش اومد ی:امایش

 .دنتیو چند نفر هم اومدن د دنیاستاد ها و بچه ها فهم شتریب نکهیا اول

 .دنیرو د تتیوضع گهیهم بدون امتحان برات نمره رد کردن چون د استادا

 جور کردم.  یبهونه ا هینگفتم و هربار  یچیهم ه زجونیعز به

 .یباشه حتما باهاش حرف بزن ادتی

 نفهمه اون زده بهت. یهم خواست که کس رستگار

 پسره پررو. خودی_ب

 بفهمه؟ یخواد کس یبه من بعد هم نم زده

 بگم واال؟ ی:چمایش

 کرد. یرفت خودش رو گم و گور م یاومدن مالقات م یم هیهم که بق یموقع

 .سادهیفکر کنم پشت در وا االنم

 _پوف.

 

 

 ؟یباهاش حرف بزن یخوا ی:نممایش

 نکرد! قیتحق سیخب پل نمی_صبر کن بب

پرسن.به رستگار شک کردن اما  یو از خودتت م انیم گهیتا چند ساعت د ادیو به احتمال ز رنیگیهنوزم پ یلی:خمایش

 ندارند. یهنوز مدرک آنچنان

 تو. ادی_برو بهش بگو ب
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 زد. یرستگار وارد اتاق شد، اما غم تو نگاهش موج م قهیو خاله از اتاق خارج شدند و به طول پنج دق مایش

 !یبخش یاومد و دستام و گرفت و گفت:ماهک من و م جلوتر

 .دمیفهم یهضم نبود و نمکرد برام قابل  یکه م ییکارا اصال

 دادن تو از... ی:اما ماهک به خدا از قصد نبود به من خبر بدنیمت

که اون همه براش  یکه مسابقه ا ینیتو باعث ا مارستانم،یتخت ب یماه رو کیکه  ینیوسط حرفش و گفتم: تو باعث ا دمیپر

 و از دست بدم. دمیزحمت کش

 !ینکرد یمعرف سیببخشم! تازه خودتم به پل یگ یاون وقت م ییتو نایا ی! باعث همه هیچ یون دیم

همه  یجزا دیبا یببخشم بلکه من ازت بگذرم! اما کور خوند ،یگ یم یاومد  افهیق نی!حاال با ایهست یچه آشغال گهید تو

 .یو بد یچ

 

 

 شد که اون اتفاق افتاد. یاول گوش کن، بزار بهت بگم اون روز چدم  اما تو به حرفام  ی:باشه تاوانش و منیمت

 .رونیگفتم:ب یبلند یبرام سخت شد با صدا دنیبدنم داغ شد و نفس کش تمام

 کنم. یم یمعرف سیرفت و در نگاه آخر گفت:من خودم و به پل رونیاتاق ب از

 که بهم زده بودن سه سوته خوابم برد. ییو بستم، بخاطر مسکن ها چشمام

 زد. یتو نگاهش موج م یشدم که در کنار سرد بودنش غم رهیخ ییو آروم باز کردم و به چشما چشمام

 کرد. یبار بود، که بهم نگاه م نیاول یبرا

 !یکن یکار م یچ نجای_تو، تو ا

 باشه استادتم. ی:هرچفیشر

بلند  تو کمرم احساس کردم که آه از نهادم یکم جابه جا شم درد بد هیبودم و تا خواستم  دهیشده بودم از بس دراز کش خسته

 شد.

 ؟یشد خانوم تهران ی:چفیشر

 چشمم سر خورد. یو بستم و اشک از گوشه  چشمام

 که کوه غروره. یوحس کردم و در آخر آغوش  سرد پسر یعطر تلخ یبو اول

 کم جابه جا شدم. هی فیکمک شر به

 .ی_مرس

 ؟یکارت و شروع کن یخوا یم یک یتهران نکردم، خب خانوم ی:کارفیشر

 مگه مسابقه تموم نشده!؟ ؟ی_وا! چه کار



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

109 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 زنه. یرو حرفم حرف نم یو انتخاب کنم مطمئنن کس یمن کس ی:درسته اما وقتفیشر

 شم! ی_منظورتون و متوجه نم

 

 

 :االن زوده واسه حرف زدن.فیشر

 جاش بلند شد و کتش و درست کرد و در آخر گفت:زودتر خوب شو. از

 به دلم نشست. بیگفت، که عج یجور کیآخرش و  یدونم چرا جمله  ینم

 ! خب االن بگو.یشه انقدر سوال تو ذهنم نزار ی_م

 که. یشناس یمن و م یو زد و گفت:خانوم تهران شیشگیخند هم شین

 _اوف

 کنم. یم یهم بعدا تالف یبود دهیکه برام کش ینقشه ا ی:آها راستفیشر

 ؟یشه اچپ و گفتم:چه نق یبود! خودم و زدم کوچه عل دهیفهم یعنی یوا

 که. یبمال یتون ینم رهیو گفت:کوچولو سر من و ش دیشد و دماغ خوشگلم و کش کمیکرد و نزد یبلند ی خنده

تونه پرو و گستاخ  یاون و آخه آدم تا چه حد م ایخودم و بکشم  اینشد و از اتاق خارج شد، دوست داشتم  یجواب منتظر

 باشه!

 و لو داده. یکله پوک همه چ نیرو هم بکنم که رفته به ا مایش یباشه کله  ادمی پوف

 زندون. نیبودم تو ا دهیپوس گهیقرار بود مرخص شم د امروز

 مقدمه گفت:رستگار افتاد زندان. یب مایکردم که ش یلباسم و عوض م داشتم

 بده. حیدادم که توض یگفت، کاش بهش اجازه م یبهم م یدونم چرا اما حس ینم

 

 کردم. یاونقدر تند باهاش برخورد م دیبخوام نبا حیازش توض دیبا آره

 کنم. یم یو گرفت و گفت:من رانندگ چیسو مایکنم که ش یخواستم رانندگ یم

 !یدیترس ی! تو که میگرفت ادی یرانندگ ی! تو کزای_اوهوع چه چ

نشستم  نینداشتم و پشت ماش  یانقدر شوک بودم که وقت فکر کردن به ترس تو رانندگ ی:همون شب که تصادف کردمایش

 و پشت اورژانس راه افتادم.

 که! یونی_پس بازم به من مد

 غرغرو... رزنیراحت بودم از دستتا پ یماه نبود کی یزن ی:چقدر ور ممایش
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 اد؟یشرک کردم و گفتم:دلت م یگربه  هیو شب خودم

 نکن. یو اونجور افتی:خب حاال قمایش

 م؟یر ی_باشه االن کجا م

 ما. یخونه  گهی:معلومه دمایش

سرسام آور تنگ شده، من  کیتراف نیا یشهر و دودش تنگ شده، من دلم برا نیا یخونم تنگ شده، دلم برا ی_من دلم برا

 توهم تنگ شده و... یسوخته  یغذاها یدلم برا

 نگاه کردم که از خنده غش کرده بود. مایش به

 آرزو دارم. یمارو، تازه از مرگ سالم برگشتم هنوز کل ی_ بابا بسه به کشتن ند

 

 

 .وونهی:دمایش

 دیشا ؛یدیشن یو م حشیتوض دیگفت؛ با یمثل خوره به جونم افتاده بود و مدام م یزیچ هیشدم،  رهیو به اتوبان خ دمیخند

 زد. یحرف م تیداشت که با قاطع یقانع کننده ا لیدل

 برو خونه خودم. مایو گفتم:ش مایحوصله سرم و برگردوندم طرف ش یب ریمس دنید با

 .دهیشه؛مامانم تدارک د ی:نممایش

  دمیچند روز پوس نیسبک شم، به خدا تو ا رمیدوش بگ هیلباس عوض کنم  هیتوروخدا اصرار نکن بزار برم خونم  مای_ش

 تو اون زندون. 

 .یزن یهمش غر م رزنایپ نیخب بابا ع یلیگفت:خ زدیکه دور م یحال در

 لبخند زدم و گفتم:باشه بابا. تیرضا با

 ها. یایب دیبعدش با ی:ولمایش

 !شی_ا

 آهنگ بلند کرد یبا خنده صدا مایش

 

 مست نیدست به ا مزن

 مست نینزن دست به ا آخ

 مست... نیمزن دست به ا یه

 نظرم دیهر طرف که رو کنم؛عشق تو آ به

 که مبتال ترم نیاز تمام عاشقان بب من



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

111 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 دور و بر تو  دمیچرخیتو م یب

 اطراف و بر تو دمیرقصیتو م یب

 اطراف و بر تو  دمیچرخیتو م یب

 منه مست زد به دلم دست  وقت

 مست نزن چون شکنندس  نیبه ا دست

 مست نزن چون شکنندس نیبه ا دست

 دل دل دل یدل دل دل ؛دل ا یا دل

 کردو شانیافشان کرد و من و پر سویگ

 کردو شانیافشان کردو من و پر سویگ

 کردو.... رانیقامت او قافله و سلسله

 

 

 .میدیباالخره رس یآخ یگفتم:وا یدر خونه ترمز زد که با شاد جلو

 .دهی:خونه ندمایش

 هم ده دوازده درجه بدتر. دیبود؛ شا نیهم قایحال و وضعت دق یموند یم مارستانیماه تو اون ب کی_برو بابا تو هم اگه 

 ادام و در آورد و در خونه رو باز کرد. مایش

 و وارد پله ها شدم.  دمیخند

 کردم. یم یماه احساس آزاد کیبعد  واقعا

 خونم برام آرامش بخش بود.  یجا یجا

 تنها همدمم بود. ییدوران تنها نیکه تو ا یا خونه

 دمیشدم که د ییرایوارد پذ یو با سر حال دمیاومدم و لباسام و پوش رونیساعت ب میرو برداشتم و رفتم حموم، بعد ن حوله

 خانم رو مبل خوابش برده.

 به سرم زد و به آشپزخونه رفتم و با پارچ آب برگشتم. طنتیش هوس

 .ختنیسرش ر یشروع کردم آب رو رو آروم

 شده؟ یاز جاش بلند شد و گفت:چ غیج با

 ماهک؟ حالت خوبه؟ یخوب

 حال که از خنده لبو شده بودم سرم و تکون دادم. در
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 ماهک! یخر یلیشدن و با داد گفت:خ تیتازه شروع کرد به آپد مایش

 مامانت منتظره. میپاشو بر گهیو گفتم:بسه د دمیخند

 . یزدمت که عر بزن یوگرنه اونقد م یاومد مارستانیکه تازه از ب فیگفت:ح مایکه ش میهم بلند شد با

 .تیترب یادب ب ی_ب

 .میشد نیو سوار ماش دیخند

 .میبود نایجلو در خونه خاله ا قهیدق ستیاز حدودا ب بعد

 دلتنگشون بودم و درست کرده بود. یمختلف که کل یبود و غذا ها دهیتدارک د یکل خاله

 نشستم. زیتونستم تشکر کردم و بعد عوض کردن لباسام سر م تا

 خاله جون دستت درد نکنه. ی_وا

 کار کردم خاله جان؟ ی.مگه چیگ یم یهمش ه گهیماهک بس کن د :اهخاله

 همه غذا... نی_همه کار؛ ا

 .میو همون جا مستقر شد امیشب هم خاله نذاشت خونه ب یو برا میغذا رو خورد یخنده شوخ با

 

 

 .میهم باش شیکه پ میرخت خواب رو کنار تخت انداخت مایش با

 !یکه ذهنم رو مشغول کرده بود با داد گفتم: راست یا هیقض یادآوریبودم به با  دهیکش دراز

 خوابت برد؟ یزود نیبود با تعجب گفتم:به ا دهیکه مثل جن زده ها از خواب پر مایش دنید با

 :ها!؟مایش

 بخواب، بخواب. یچی_ه

 فهمه. یرو از کجا م زایچ نیفهمم اون داروغه شب ا یگم؛ باالخره م یبهش م فردا

 بوده که از دهنش در اومده. مایمطمئنم که کار ش البته

 شد. دهیکش نینگاه کردم که ذهنم دوباره به سمت مت مایبه ش یکم

 حرفاش باعث شدم که تو بازداشتگاه باشه. دنیبدون شن نکهیا یوجدان داشتم برا عذاب

 بود. اطیحوصله از جام بلند شدم و به سمت بالکن اتاق رفتم که رو به ح یب

 یگال باعث با صفا شدن اتاق هم م نیخوشگل بود، ا یها وسفیشب بو و کاکتوس و حسن  یپر از گل ها مایاتاق ش بالکن

 شن.

 .نجایخواست بمونه ا یهم که تابستون بود آدم فقط دلش م االن
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 دیکردم؛ فردا با میساعت  تنظ یرو مویبه سمت رخت خواب رفتم گوش دمیرو کش ازهیخم نیاول یکم اون جا موندم و وقت هی

 خبر ندارم... یچیرفتم دانشگاه، از ه یم

 .دمیاز خواب پر یبا صدا آالرم گوش صبح

 .دمیممکن دست و صورتم رو شستم و لباسام رو پوش یصدا نیو خاله خواب بودن با کمتر مایش چون

 راه بخورم. یبرداشتم تا تو بیس یکیو  ریکم نون و پن هیرفتم و از داخل آشپز خونه  نییپله ها پا از

 رفتم. رونیاز در خونه ب چیگذاشتم و با برداشتن سو ادداشتیهم  مایش یبرا

 دانشگاه پارک کردم. نگیساعت تو پارک میشدم و بعد ن نیماش سوار

 !ایکردن البته فقط دخ یگفتن، که برگشتم و بغلم م یم کیبهم تبر دنید یهر کدوم از بچه ها من و م اطیداخل ح از

 خودم. قیشف قیو بدو بدو رفتم طرفش:سالم بر رف دمیرو از دور د یعل

 .وونهی:سالم دیعل

 عجب! چه

 .یبرگشت باالخره

 

 

 .گهید گهی_د

 بود. دهی:دلم برات تنگیعل

 _منم دلم تنگ شده بود.

 خبر؟ از درس، دانشگاه، استادا؟ چه

 ن؟یکرد کاراینبودم چ من

 گفتن؟ یم یدرباره من چ استادا

 بپرس بزار جواب بدم خب. یکی یکی:دختر یعل

 دونستن برات راحت نمره رد کردن. یرو م تتیکه استادا وضع اوال

 حالت بودن. یایاومدن و جو یها هم که م بچه

 شه. یم دهیشه و پرس یبشه داده م امتیها هم که اگر ق درس

 .وونهی_د

 گم. ی:واال خب راست میعل

 بهت. رستگار زده دمیماهک من فهم یراست
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 _ها؟

 ؟یدیاز کجا فهم تو

 .اطیو رفت طرف ح رونیرستگار بدو بدو از اتاقت اومد ب دمید میتا من رس نمتیکه اومده بودم بب ی:روز اولیعل

 .مکتینشسته رو ن دمیدنبالش کردم د منم

 که فرار کرده. یشده و در اصل رستگار بهت زده نه فرد ناشناس یاونم گفت، که چ دمیپرس مایاز ش بعد

 _پوف.

 و با استادا هم حرف زدم که همشون هم خداروشکر درک کردن. میهم به سمت کالس رفت با

 به سمت مقصد حرکت کردم. نیدوازده بود که کالسم تموم شد و با ماش ساعت

 دور نبود. ادیگرفته بودم؛ ز مایآدرس و از ش صبح

 شدم. ادهیو پ دمیرس قهیچهل دق بعد

 دادم و با سر کردن چادر داخل رفتم. لیرو به مسئول اون جا تحو میگوش

 مالقات رو قبول کرده بود. ظاهرا

 بود که در باز و بسته شد.  نییپا سرم

 چند روز الغر شده بود. نیشدم؛ تو هم شیشونینگاهم و تو چشماش انداختم و متوجه پر آروم

 خودم لعنت فرستادم و لبام و تر کردم که شروع کنم. به

 

 

 _سالم.

 :سالم.رستگار

 اما من نزاشتم. نیبا من حرف بزن نیخواست ی_اون روز م

 زدن به من با اون سرعت. یشما قانع کننده باشه برا لیدل دیفکر کردم، شا یلیچند روز خ نیتوا

 شنوم؟ یم خب

 ...شیماه پ  بایتقر یعنیاتفاق افتاد،  نیکه ا یاون روز ی:خانم تهرانرستگار

 ش؛یماه پ 

 :نیمت

 

 چسبه. یهفته فرجه م هیهمه سر و کله زدن با دانشجو ها  نیدانشگاه تموم شد، بعد ا یباالخره کالسا پوف
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دو ساعت  دیبا هیانقدر طوالن ادیاومد و م یراه بدم م نیاز ا شهیشدم و به سمت خونه حرکت کردم، هم نیماش سوار

 کنم. یرانندگ

 بابا تنگ شده. یبرا دلم

 اون و از من دور کرده. یکار یمسافرتا نیا

 زنگ خورد که برش داشتم. میگوش

 ؟ی_جانم خواهر

 خونه.تو روخدا ایتوروخدا زود ب نی:متنایم

 ؟یکن یم هیگر یشده دختر؟ چرا دار ی_چ

 لرزه؟ یم یچ یبرا صدات

 .می....شد ..بد.....بختنیبا هق هق:مت نایم

 شده! یخب حداقل حرف بزن منم بفهمم چ نا؟یشده م ی_چ

 بابا...تو جاده تصادف کرده. نی:متنایم

 ...ستین گهیگن د یم

 شد رو پدال گاز فشردم. یکه م ییانداختم پام و تا جا یصندل یرو رو یگوش

 شد. داشیدونم از کجا پ یدختر نم هیدفعه  هی که

 رو کنترل کنم. نیبود که نتونستم ماش ادیانقدر ز سرعتم

 مرگش بس بود. یبگم سرعت من برا بهتره

 روبه رو شدم که... یشدم که با چهره غرق در خون کس ادهیپ نیاز ماش یشونیپر با

 تصادف. نیطرف ا کیطرف بابام و از  کیسخت بود، از  باورش

 .ایپسر دن نیماه شدم تنها تر کی نیماه گذشت؛ بابا فوت شد و من تو ا کی

 دلم گرم شد. کمیکه بهوش اومد  ماهک

 هم نداد. حیدلم باز شد؛ اما خب اون من و مقصر دونست و اجازه توض خیکم  هی

 ....کوستینداره هر چه از دوست رسد ن یاشکال اما

 تا االن، که روبه روشم و پنج روز گذشته. شد

 :ماهک

 .دیپوش یم یچرا همش مشک دمیفهم یپر اشکش نگاه کردم، چقدر من احمق بودم حاال م یتعجب به چشما با

 بود. نیانقدر غمگ چرا
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 !چرا

 !چرا

 خوام. یگفتم:معذرت م یشرمندگ با

 نداره. ی:اشکالرستگار

 .نیمحاکمه نکن لیدل یفقط خواستم ب ن،یرو نگفتم که عذر بخوا نایا

 االن. نیدم؛ هم یم تی_رضا

 :ممنون.رستگار

 کردم. یکار رو م نیاز اول ا دیبا ست،ی_تشکر الزم ن

 

 

 آزاد شه. گهیالزم و انجام دادم و قرار شد که تا فردا د یکارا

 بکنم. دیبا یچه غلط نمیکه بب فیشر شیرفتم پ یم دیساعت نگاه کردم، چهار بعد از ظهر بود با به

 رفتم. یو به سمت گالر و روشن کردم آهنگ

 خبر اومدنم و بده. فیخواستم تا به شر یشدم و از منش یگالر وارد

 :گفتن که بگم وقت ندارن.یمنش

 _غلط کرد.

 :جانم!یمنش

 بهش نکردم و به سمت اتاقش رفتم. یا توجه

 بود. نییدر و بزنم وارد شدم طبق معمول سرش پا نکهیا بدون

 کار... سییر دی:مگه من نگفتم نریمنش

 .رونیوسط حرفش و گفت: ب دیپر فیشر

 :من به خدا گفتم بهشون اما...یمنش

 .رونیگم ب یوسط حرفش و گفت:م دیبار دوم پر یبرا

 گفت:با شمام بودم. فیرفت و شر رونیب باالخره

 _از چه لحاظ؟

 .رونیو بلند کرد و بهم زل زد و گفت:گفتم ب سرش

 زدم و گفتم:اگه نرم! یخند شین
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 یچ ینیتا بب ،ینر یتون یازم قرار گرف و زل زد بهم و گفت:م یکم یلیخ یشد و تو فاصله  کمیجاش بلند شد و نزد از

 شه! یم

بود که  بیعج یلیخودم هضم کنم، البته برام خ یو برا طیشرا نیتونستم ا یبودمش و نم دهیخودم ند کیحاال انقدر نزد تا

 باشه و زل زده باشه بهم. کمیانقدر نزد فیشر

 رم. یو گفتم:نم ایو زدم به در دل

 لبام... دنیلبام گذاشت و شروع کرد به بوس یلباش و رو محکم

 تونستم تکون بخورم یشده بودم و نم شوکه

 

 

 بودم. سادهیچوب خشک وا نیکردم، ع ینم یکم آورده بودم و حرکت نفس

 شد فکر کردم. یم قیکه داشت بهم تزر یو بستم و به حس چشمام

 زل زدم.جدا که شد آروم چشمام و باز کردم و بهش  ازم

 کارن برام گنگ تر ...  یشد و چهره  یتار تر م دمیلحظه د هر

 ؟یو پاک کردم و گفتم:االن خوشحال اشکام

وقت  ینیمن و بب یبخوا نکهیو قبل از ا یکنم که رو حرف من حرف نزن یخوشحالم چون تونستم بهت حال یلی:آره خفیشر

 تو... یایو ب نییپا یسرت و ننداز ابوی نیو ع یگرفته باش

تو اتاقت، من بازم رو حرفت  امیم ابوی نیچون من بازم ع یو گفتم:اما موفق نشد دمیلبام کش یزدم و دستم و رو یخند شین

 که بخوام آدم حسابت کنم. یستین یچون تو عدد امیم یزنم، من بازم بدون وقت قبل یحرف م

 .یمرد یم دیکه برات کردم. با یکار فیگستاخ ح یبهم انداخت گفت:دختره  تیسرشار از عصبان ینگاه

 شد. یشکوند و باعث عذابم م یدونم چرا حرفاش انقدر دلم  و م یهم به قلبم زد اما نم یبعد خنجر

 .رمیمیجونتم تا تو رو نکشم خودم نم لیمن عزرا رم،یمن بم ینی_هه تو خواب بب

 

 

حرف بزنه  یجور نیجرئت نکرده بود با من ا یو گفت :تا حاال کس دیدستاش و تو موهاش کش تیاز شدت عصبان 

 باشه. شعوریجرئت نداره انقدر در مقابل من گستاخ و ب ی!؟ کسیدیشن

 کردم و گفتم:فعال که من جرئت کردم. یحیمل ی خنده

 !مونیپش یلیخ یش یم مونی:پشفیشر

 ...مونیبازنده و پش یشه و ک یبرنده و خوشحال م یک مینیب ی_ آخرش م
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 .میبچرخ :بچرخ تافیشر

 کنم،منتظرم. کاریچ دیکه با ،ید یم حیبعدا بهم توض یگفت مارستانی_خب تو ب

 گم. ینم ینکن یکه سرت به سنگ نخوره و به خاطر رفتار امروزت معذرت خواه یکرد و گفت:تا زمان ییا خنده

 .ینی_تو خواب بب

 که بهت بگم. ینی:پس توهم تو خواب ببفیشر

 که نرفته! ادتی یدهکار بودب یمعذرت خواه کی_تو به من 

 ؟یچ یبرا ی:معذرت خواهفیشر

 که غرور نداشته باشم. کامیمن رون یو فکر کرد یانجام داد هیبق ی_واسه رفتار زشتت که جلو

 .یبچه ها قهر کرد نیسر داد و گفت:آها همون موقع که ع یبلند ی خنده

 

 

 تونه خودخواه و مغرور باشه! یجوش آورده بودم، آخه آدم تا چه حد م گهید

 یچرا م یرو انقدر خورد نکن هیکه بق یو بفهم یشعور داشته باش دیعاقل تو که با ی_اصال من بچه تو عاقل خوبه! اما اقا

 ؟یکن تیرو اذ هیبق یکه دوست دار یضیمگه مر ؟یکن

 یلیاره من خ ادیاره از همه بدم م ضمیهو داد زد و گفت:آره دوست دارم، همه رو خورد کنم آره مر کیدونم چرا اما  ینم

باشم،  یجور نیمن خودم نخواستم که ا یدیبار آوردن فهم یجور نیخودخواهم آره چون من و ا یلیآشغالم آره من خ

 !یدیمجبورم کردن فهم

 گه. یم یکه  چ دمیفهم یشده بودم و نم شوکه

 داشت. یقرمز شده بود و بدنش لرزش کم شچشما

 دونستم. یو نم لشیدونستم که داغونه اما دل یاما خوب م نمیو بهم کرد تا چشماش و نب پشتش

 نگاه و بهش انداختم که به سمتم برگشت. نیبرداشتم و در و باز کردم و اخر نیزم یو از رو فمیک

 شد. یمن و کارن رد و بدل م نیبود که ب ییجا سکوت بود، فقط نگاه ها همه

 .رونیزدم ب یو بستم و از گالر در

 بود و حالم اصال خوب نبود. دهینگاه کردم رنگم پر نهینشستم  و خودم تو آ نیماش تو

 .ستیمن  من من... نه ممکن ن نکنه

 کردم. ادیو روشن کردم و صداش و ز آهنگ

 

 یمعصوم نیبه ا تو
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 یلب آروم تشنه

 

 عطر گلبرگ غرق

 

 یچقدر خانم تو

 

 نیغمگ کودکان

 

 یبهانه شاد یب

 

 داستیسکوتت پ از

 

 یادیپر از فر که

 

 نجایهر روزا همه

 

 شنیگالت رد م از

 

 خوبم ی آدما

 

 شنیروزا بد م نیا

 

 ییایدن نیا ی تو

 

 برات زندونه که
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 ستین نجایتو ا یجا

 

 گلدونه یتو جات

 

 ببخش غرورمو

 

 ببخش حضورمو

 

 عابرم هی منم

 

 ببخش عبورمو

 

 که اشک تو ییتو

 

 شبنمه هیشب

 

 تو نگات شهیهم

 

 حس مبهمه هی

 

 لحظه نیهم

 

 ساعت نیهم

 

 امشب نیهم

 

 همه شهرو به خواب برده یکیتار که
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 کوچه اس نیا واریرو تن د هیسا هی

 

 پژمرده یسبد گال هیو  ییتو

 

 کوچه اس نیبه چشم تو هم ایدن همه

 

 و سرده ییلدایهر شبت  یهوا

 

 روزید یافسانه  یاون ناج کجاست

 

 مرد محل ما چه نامرده چه نامرده جوون

 

 ببخش غرورمو

 

 ببخش حضورمو

 

 عابرم هی منم

 

 ببخش عبورمو

 

 که اشک تو ییتو

 

 شبنمه هیشب

 

 تو نگات شهیهم

 



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

122 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 حس مبهمه هی

 

 یکنیصبورانه تحمل م چه

 

 رحم ما رو دخترک یب غفلت

 

 میزن یم شیکالتو آت میدار ما

 

 کمک یگیبا التماس م یدار تو

 

 ببخش غرورمو

 

 ببخش حضورمو

 

 عابرم هی منم

 

 ببخش عبورمو

 

 که اشک تو ییتو

 

 شبنمه هیشب

 

 تو نگات شهیهم

 

 حس مبهمه هی
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 .دیترک یوگرنه مغزم م یشدم و خودم و زدم به فراموش هیقض نیا الیخیب

 خودم و خونم تنگ شده بود. یها ییتنها یکردم، دلم برا تیزدم و راهم رو به سمت خونه هدا دور

 پارک کردم و بعد از قفل کردنش سوار آسانسور شدم. نگیرو داخل پارک نیماش

 .دیحالم فهم یب یشد از چهره  یو م نیبودم ا خسته

 مبل به در خونه خوابم برد. نیکترینزد یدر آوردن لباسام همون جا رو بدون

 همه عضالتم شدم. یو گرفتگ میشونیپ یو متوجه عرق سرد رو دمیاز خواب پر یآالرم گوش یصدا با

 نداشتم. یخاموش کردن آالرم گوش یتوان بلند شدن برا یحت

 .قیخواب عم هیخودم بود و دوباره  یرو یمالفه مبل بغل دنیکه کردم کش یکار تنها

 .دمیشدن در از خواب پر دهیکوب یدونم چند ساعت گذشته بود، که دوباره با صدا ینم

 پشت در بوده. یکه ک دمینفهم یزور از جام بلند شدم و بعد از باز کردن در همون جا افتادم و حت به

 تختم بودم و پتو روم بود. یشدم شب شده بود و رو داریاز خواب ب یوقت

 کرد. یبود که ازش آب چکه م میشونیپ یرو سمیحوله خ هی

 .رونیگرفته گفتم:برو ب ییو صدا تیکردم و بعد با عصبان خواستم بلند شم که در باز شد، با تعجب نگاه آروم

 :کارت دارم.کارن

 ندارم. یکار چی_اما من با تو ه

 لحظه ببند دهنت و بزار حرفم پ بزنم. هیدفعه با داد گفت: هی

 گوشه تخت جمع شدم   منتظر موندم تا حرفش و بزنه. دهیترس

 .یا گهید زیچ چیهوس بود و نه ه ی:اگر اون کارو کردم، نه از روکارن

 بتونم ساکتت کنم. نکهیبود و ا تیعصبان یاز رو فقط

 بود. یپروندت خوندم که تو گالر یخونت  و از رو آدرس

 ،یدار دیو تب شد نیزم یرو یافتاد دمیبدم که د حیکه توض اومدم

 .نیهم

 _خب حرفات تموم شد؟

 :آره. کارن

 _خداحافظ.

 رفت. رونیسمت در برگشت و از اتاق ب به

 داد. یدر ندا از رفتنش م یصدا
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 تخت افتادم و خوابم برد. یراحت دوباره رو الیخ با

 

 

 رفتم که صورتم و بشورم. ییشدم و به سمت دستشو داریاز خواب ب یگرسنگ یرو از

 سر هم کنم. یزیچ هیتونستم  یحالم بهتر بود و م خداروشکر

 .ستیتوش ن یچیه دمیرفتم که د خچالیمضاعف سر  یو عوض کردم و با عجله ا لباسام

 .ارنیو سفارش دادم تا برام ب ازمیمورد ن لیمحل و وسا یزدم به سوپر زنگ

 مورد عالقم. یو آماده کردم و شروع کردم به درست کردن غذا لیوسا

 شده بود. دهیکامل چ زیگذشته بود، که م یدوساعت

 گوشت، واقعا خوش طعم شده بود. یراشکیپ

 نشستم. ونیزیتلو یو جمع کردم و جلو زیشدم و م ریکه خوردم س یکم هی

 کردم دوباره تب دارم، بلند شدم و قرص خوردم. حس

 نداشت جز چند تا برنامه مصاحبه.  یچیهم ه یو یسر رفته بود و ت حوصلم

 .شمیپ ادیکه بگم ب مایزدم به ش زنگ

 . ییمای_الو سالم ش

 معرفت جان. ی:سالم بمایش

 تو؟ ییکجا

 _کجا رو دارم برم، خونه ام.

 جا، حوصلم سر رفته. نیا ایپاشو ب مایش

 بزار به مامان بگم. زمی:باشه عزمایش

 اونجام. گهیساعت د هی تا

 .ای_باشه پس زود ب

 .یبابا فعال

 .ی:بامایش

 گذشته بود که زنگ خونه زده شد. یساعت مین

 جان؛ آماده شو منتظرتم. یگفت: باز کن مه مایرفتم و اومدم بازش کنم که ش فونیبه سمت آ بدو

 خوام دلتو باز کنم. یم میبر
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 .ارهیکه درش ب نییرو گذاشتم تو آسانسور وفرستادم پا چییو سو دمیخند

 شدم. ریتند آماده شدم و از پله ها سراز خودمم

 خوب بودم. رونیب میرفت یم میکم تب داشتم اما چون داشت هیکه  نیا با

 .گری_سالم ج

 خانم. ی:سالم مهمایش

 من و؟ یببر یخوا یجان کجا م یمی_خب ش

 .یمی:به من نگو شمایش

 که عوض داره گله نداره. یزی_چ

 نهج البالغه. میو گفت:اوم، بر دیماخندیش

 .میو گفتم:بزن بر دمیخند منم

 .یمه میدیشو که رس ادهیگفت:پ مایکه ش م،یتو راه بود یساعت کی

 .میرفت یفروش یو باهم به سمت بستن میشد ادهیپ

 

 

 م؟یرو نشون داد و با لبخند گفت:بر یبا دست نقطه ا مایبه قدم زدن که ش میو شروع کرد میرو تموم کرد یهم بستن با

 ده. یرو نشون م یدوچرخه سوار ستیپ دمیکرد، نگاه کردم و د یکه دستش اشاره م ییتعجب به جا با

 .میگفتم_ بزن بر طنتیش با

 .میها دوچرخه رو گرفت یدادن کارت مل لیاز تحو بعد

 _کورس؟

 پاشو رو پدال فشار داد و گفت:موافقم. مایش

 .فتهیشد شال از سرم ب یباعث م قهیکه باد هر چند دق م،یرفت یتند م اونقدر

کردم اما  یم یدوچرخه سوار یلیم خه یتند جلو راهمون سبز شد، من بچگ بیبا ش ینییسر پا هیکه  م،یمقصد بود کینزد

 بودم چون اونقدرا هم مهارت نداشت. ماینگران ش

 برگشتم طرفش. یترمز و با نگران یزدم رو مایش غیج با

 کرد. یو داشت ناله م نیافتاده بود زم مایش

 دمیو اومدم بلندش کنم که د مایپسره و بعد هم با دوچرخه افتاده روش با تعجب رفتم سمت ش هیزده به  دمیکه رفتم د جلوتر

 شده. هوشیب
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 پسر بلندش کردم. یرفتم سمتش و از رو هیگر با

 !؟مایما،شی_ش

 ن؟یشما خوب آقا

 آوردم.   یاما اسمش رو به خاطر نم هیکه سرش و بلند کرد متوجه شدم همون دوست عل پسر

 کنه. ی:بله، اما سرم درد مپسر

 .ادیب یزنم به عل ی_من االن زنگ م

 .ستی:الزم نپسر

 .نیباش دهید بی_ممکنه آس

 .یکردم زنگ زدم به عل یو صداش م دمیکش یم مایکه دستم و رو صورت ش یطور همون

 ؟ی_الو،عل

 :به به سالم ماهک خانم.یعل

 از دوچرخه افتاده. مایپارک نهج البالغه ش ایولش کن پاشو ب ی_عل

 بودن. سیکه پل ییهم زده، همون آقا ییآقا هی به

 اسمتون؟ دیرو گرفتم اون ور تر و رو به پسر گفتم:ببخش یگوش

 هستم. اری:مهپسر

 .اری_آهان، آقا مه

 شه. یصورتش درست م یرو زیشده آب بر هوشیاز ترس ب مایبا خنده گفت:اون ش یعل

 .امیم منم

 که با ترس چشماش و باز کرد. دمیرو صورتش پاش بمیج یآب معدن از

 

 

  ؟یاز سالمتش مطمئن شدم با خنده گفتم: خوب یوقت

 :آره بهترم.مایش

 ماهک؟

 _جان؟

 انه؟یآدم،  هی ی:من افتادم رومایش

 شدم. هوشیدونم نرم و گرم بود، من فقط از ترس ب یم فقط
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که  اریشروع کردم به چشم و ابرو اومدن و اشاره کردن به مه رمیکردم به زور جلو خندم رو بگ یم یطور که سع همون

 پشتش بود. 

 ؟یایچشم و ابرو م ی:چته ماهک همایش

 نرم. یجا هی یگم افتادم رو یم

 جلو اومد و گفت: مایاز پشت ش اریمه

 !نیمن افتاد یرو

 .اریبود که با صورت قرمز شده از خجالت زل زده بود به مه مایش حاال

 خوام. ی:من...من... واقعا معذرت ممایش

 خودمونه. اری:اوه اشکال نداره بابا، مهیعل

 خودم. یو گفتم:به به سالم بر همکالس یخنده برگشتم سمت عل با

 داداش؟ یگفت:خوب اریبا همه دست داد و رو به مه یعل

 کنه. یکم درد م هی:آره خوبم؛ فقط کمرم اریمه

 انداخت. نییبا خجالت سرش و پا مایش

 جمع کن خودتو بابا. مای:اه شیعل

 ن؟یهست هیشام پا با

 .میرستوران اونجا و نشست نیتر کیبه نزد میموافقت همه رفت با

 ن؟یدار لیم یبه سمتمون اومد و گفت:چ گارسون

 مخصوص. تزای_پ

 .ی:کباب ترکیعل

 قارچ و مرغ. تزایسرخ شده و پ ینیزم بی:سمایش

 .ی:کنتاکاریمه

 :مخلفات مخصوص هم بزار کنارش.یعل

 ...زایچ نیفصل و نوشابه و ا ساالد

 گه؟ی:چشم،ذامر دگارسون

 :ممنون.یعل

 از بس موندم خونه به خدا، حوصلم رفت. دمیفرحزاد، پوس میبر نیایها ب بچه

 دربند. میبر میبرنامه بزار نیایب اصال
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 کنم. یقبول نم یکدومتون هم عذر چیه از

 

 

 من... ی:ولاریمه

 نه من نه تو. گهید یایها.اگر ن یایب دیبا یعنی:عمرا یعل

 ...ی:علاریمه

 زنم دهنتا. یشم م یبه خدا پا م اری:مهیعل

 .میایهم م مای_من و ش

 .انیچند تا از بچه ها هم ب میزنگ بزن نیخوا یم

 زنگ بزن. یخواست ی:آره به هر کیعل

 .میکن یکم پاچه خوار هی ان،یب نیبه چند تا از استادا هم بگ 

 به خدا. یخنگ یلیخنده گفتم:خ با

 فرحزاد؟ میر ی:باالخره االن ممایش

 .گهی:آره دیعل

 .میسکوت کرد یگرسنگ یگارسون هم غذا ها رو آورد و ما هم از رو یحرف عل با

 اول از همه غذا رو تموم کرد، و تا اون دستشو بشوره منم تموم کردم. مایش

 .میمنتظر رونیگفتن:ب پسرا

 بد شدا یلیماهک خ ی:وامایش

 نشد که. یزی_نه بابا تو ام، اصال خجالت نکش.چ

 .رهیو بگ شیکه بخواد پ ستین یمعلومه آدم اونم

 شماره بدم. ایدخ ی:آهایعل

 _گمشو. 

 :برو به عمت شماره بده سوسول خان!مایش

 :اوه چه سرسخت.اریمه

 .میو به سمت فرحزاد حرکت کرد میشد نیخنده سوار ماش با

 آهنگ بزار دلمون گرفت. هی ی_عل

 :چشم.یعل
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 باتیز یقلبم و دادم واسه اون چشما من

  یها نشست بهیبا غر یرفت تو

 باز  هوس

 راتیعمرم و دادم واسه اون نگاه گ من

 منو  یدیند یاقتیل یب هی تو

 نه دست بردار نگو

   وونهید آخه

  وونهیمن عاشقتم د یفهمینم چرا

 

 خوردم. یکنم شکست عشق یاحساس م ی_اه عل

 آهنگ شاد بزار بابا. هی

 .میدیرس گهی:دیعل

 برگشت. شاهللیا

 .میشد ادهیپ نیماش از

 ن؟یشناس ی:خب، قهوه خونه خوب میعل

 هم سرسبزه.  یخوبه، کل یلیشناسم، خ یلژ باحال م هیجا  نی:آره من ااریمه

 . میو تو قهوه خونه مورد نظر نشست میکم باالتر رفت هیهم  با

 قشنگ بود. یلیگفت خ یراست م اریمه

 .نجایچقد خوشگله ا ی:وامایش

 .میساعت بعدش هم برگشت کیو  میداد  ییقهوه و چا ریش ونیداشته. سفارش قل یخوب نریزای:آره واقعا داریمه

 دل درد گرفته بودم.  گهیکه د م،یدیخند یاز دست عل اونقدر

 خودش رفت. نیبا ماش یو هر ک میپارک نهج البالغه رفت و اونجا همه از هم جدا شد نگیتو پارک یعل

 جمعه؟ ایدربند  میریگفت:پنج شنبه م مایکه ش میگشت یبرم ییهم دوتا مایو ش من

 گه. یم یچ نمیبگم بب یدونم به عل ی_نم
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 .میجا حرکت کن نیو قرار شد پنج شنبه پنج صبح از ا دیزود تر از اون چه فک کنم آخر هفته رس یلیخ

 دانشگاه. یو حدودا پنج_شش نفر از بچه ها مینشد، ما چهار تا بود ادیهم اونقدر ز تیجمع

 .میکه راحت باش میدرست کرد یغذا و خوراک یسر هیمن، موند و با هم  یاومد خونه  مایش شبش

 .فتهیهم م یچشمام داره رو دمید گهیساعت دوازده بود که د حدودا

 . میکن یفردا جمع م میبخواب ایزود ب یکن زیرو تم نجایخواد ا یاندازم.نم یتو هم جا م یمن برم بخوابم؛ برا مای_ش

 .دمیجا انداختم و خواب مایش یبرا

 کردم. داریرو هم به زور مشت و لگد ب مایشدم و ش داریب عیسر یآالرم گوش یبا صدا صبح

 .دمیبود رو پوش یو مشک یکیاز پارچه چر یبیاسپرتم که ترک یراحت لباس

 .  ارمیرو درب نیتا ماش نییرو هم پام کردم و رفتم پا میمشک یکتون

 برم. اریو مه یبود دنبال عل قرار

 شد. یسربارمون م یاضاف نیواقعا سخت بود و ماش لیپارک کردن تو دربند اونم روز تعط چون

 حرکت کردم. یموندم، که اونم اومد و به سمت خونه عل مایکم منتظر ش هی

 بوق زدم. اریبارم بدم دنبال مه کی دینبا نکهیداده بودن خوشحال از ا هیتک نیجلو خونه که ماش اریو مه یعل دنید با

 .میپشت نشست ییو دوتا میشد ادهیپ مایو ش من

 من پشت فرمونه نشست. ینبود، اما با اصرار ها یاول راض یعل

 ند.اون جا، قرار گذاشتم همه جمع بشن جلو اون مجسمه بزرگه اول درب میگفت:قراره بر یکه عل میکرد حرکت

 _عه خوبه پس.

 کنن؟ یکه معطلمون نم ادی:زاریمه

 .ستنین ی:نه بابا اون طوریعل

 .انیساعت م سر

 :خداروشکر چون من که حوصله منتظر بودن ندارم.مایش

 آهنگ بلند که شد، همه سکوت کردن و ساکت نشستن. یصدا

 خوابش برد. عیهم سر مایش

 

 

 .میدیبود که رس میحدودا شش ون ساعت

 شه.  ینم رینه خ دمیکه د مایکردن ش داریشروع کردم به ب آروم
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 بود. دهیخواب رید یلیخ شبیکنم د فکر

 .میبخر لیوسا میبر ایگفت ب یکرد و م یصدام م یهم ه یعل

 رسن. یعجله داره، االن بچه ها م یعل نیگفت:ماهک خانم شما بر اریکردم، که مه یتالش م مایکردن ش داریب یبرا داشتم

 کنم. یم دارشونیب من

 رفت. یکه با حرص داشت سمت مغازه م دمیدو یگفتم و به سمت عل یباشه ا ناچار

 به بازوش زدم و گفتم:چته تو؟ یمشت

 .یکن یعصاب آدم و خورد م ید ی:انقدر که لفتش میعل

 رسن. یاالن بچه ها م بابا

 خب حاال توام؛ بچه ننه. یلی_خ

 :من بچه ننه ام؟گفتیکه م ینیدر ح یعل

 دنبالم. افتاد

 سخت و طاقت فرسا بود، اما من تونستم. یبس ییتو اون سرباال دنیدو

 ندارم کوچولو. تیبابا کار ایگفت:ب یعل میدیمغازه مورد نظر که رس به

 حرص رفتم طرفش و گفتم:باشه بابابزرگ جان. با

 رفتم تو مغازه. و

 .رونیب میو اومد میگرفت زایجور چ نیو توتون و ذغال و ا یخوراک یکل

 زنگ خورد: یعل یگوش

 ما. میدی:آره رسیعل

 دنبالتون. امیزنگ بزن ب نیدیهم رس شما

..... 

 دور و اطراف. نی:آره همیعل

..... 

 :باشه فعال.یعل

 ؟یبود عل ی_ک

 .انی:بچه ها که دارن میعل

 .نیایشما هم ب میکن یم دایجا پ میر یما م م،یش یگفتم ما معطل شما نم گهید

 .ی_خوب کرد
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 باال. انیدارن م مایو ش اریمه دمیدور د از

 کرد و آروم آروم اومد.  یهم اطراف رو نگاه م اریزل زده بود به من و مه یعصبان مایش

 از من گرفت. شگونین هینفهمن  یو عل اریکه مه یبا دو خودشو رسوند به من و جور مایش

 ؟یچته وحش ییی_آ

 عمته. ی:وحشمایش

 کنه؟ داریعجل معلق من و ب نیع یرو گذاشت یابونیغول ب نیدست خودت چالق شده بود، ا 

 

 

 کنم. دارشیو با ناز و نوازش ب سمیتونستم سه ساعت باال سر مادمازل وا ینم گهید دی_ببخش

 مهربان.  یسرور رئوف و بس یا نیو عفو کن من

 است، از گفتن عذر. ریقص ریبنده حق نیا زبان

 .دیشما به من رحم کن ن،یشما بزرگ و پادشاه اما

 .ستیرحم شهر ن یمن جالد ب یباد اما سزا اهیعمر سراسر بر من س روزگار

 کرد. یبا خنده داشت نگاهم م مایش

 .ستیتو اون مغز کوچولوت ن یکم عقل درست و حساب  هی:الحق که مایش

 . ی_خودت

 .میکن دایجا پ میبر دیای:خانوما بیعل

 اونا هم برسن. تا

 .میباال رفت ییچهارتا

 من از پا افتاده بودم. گهیکه د میرفته بود اونقدر

 خسته شدم. یعل ی_وا

 کنن. ینم دامونیشه، بچه ها هم پ یاومدن برامون سخت م نییپا میباال بر ادیز گهیخوشگه؛ د یلیجا خ نیهم

 .میانداز و پهن کن ریاون ور ز میبر نیایخب پس ب یلی:خیعل 

 .میشد هیو منتظر اومدن بق میرو مستقر کرد لیهم وسا با

 حرف زد. شیجلو تر رفته با گوش یو عل میکرد یم یپوچ باز ایگل  میداشت

 ساعت گذشته بود که بچه ها هم اومدن باال. مین

 کرد. یدست داد و روبوس نینگاه کردم که شونش و باال انداخت و با مت یبا تعجب به عل نیمت دنید با
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 شدن؟ یمیانقدر صم یک نایا

 .قتیبه جرئت و حق میشروع کرد مایش شنهادینشستن و به پ همه

 تونست ازش سوال کنه. ینفر تو جمع م کی فتادیم یطرف هر ک به

 پرسم. یافتاد که من با عجله گفتم:من م ینفر به عل نیاول

 ؟یهست، که دوسش داشته باش یخان کس یعل نمیبگو بب خب

 شه نه. ینم :دروغ که حناقیعل

 .گهیخنده گفتم:عه راست بگو د با

 :آره هست.یعل

 .یشد یم میقا واریپشت د یدید یقبال که دختر م ،یکرد شرفتیپ یعل نیزدم و گفتم:آفر دست

 نه؟ ایجاست  نیاالن ا نمیبگو بب حاال

 سوال بودا. هی:یعل

 .گهی_بگو د

 :آره هست.یعل

 بله. دمیبه دخترا جمع نگاه کردم، که د یحرف عل نیا با

 انداخت و خودش و جمع و جور کرد. نییبود سرش رو و پا ایاز دخترا دانشگاه که اسمش در یکی

 .هیک دمیخنده گفتم:فهم با

 نفر بعد... خب

 گذشت که بعد شش نفر به من افتاد. یطور نیهم

 هم با شجاعت تمام جرئت رو انتخاب کردم. من

 ظروف نهار رو من بشورم. دیگفت که با یتالف یبرا یعل که

 حرص چند تا فحش دادم و نشستم سرجام. با

 کار ها نکنم. نیمن باشم از ا تا

 زدن. خیو شروع کردن به س دنیکه تموم شد پسرا بساط نهار و که جوجه بود چ یباز

 هم سفره و ساالد رو جور کردن. دخترا

 هم باشه نوبت رقصه.  ینسبتا بزرگ رو دراورد و گفت:نوبت کریاسپ هی یاز نهار عل بعد

 رفتن وسط. یو چند تا از پسرا از جمله عل دنیها هورا کش بچه

 درآورد، که همه از خنده دل درد گرفتن. یاون قدر مسخره باز یعل
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 گوشه نشسته بود. هیغضب  ریم افهیبا ق نیبه ذکر هست که مت الزم

 

افتاد، که زل زده بود  نیو رو خودم احساس کردم سرم و که بلند کردم چشمم به مت ینگاه کس ینیافکارم بودم که سنگ غرق

 زد. یپلکم نم یبهم و حت

 نبود. نیمت یشگینگاه، نگاه هم نیدونم چرا اما ا ینم

 داشتم. یرو ادهیبه پ ازیو برگردوندم، کفشام و پام کردم.ن سرم

 ردم.ک یو گزاشتم تو گوشم و آهنگ و پل میهنذفر

 و محکم بغلم کرد. دیجن دستم  و کش نیع نیعالم خودم بودم که مت تو

 تونستم تکون بخورم . یشده بودم و نم شوکه

 ....یلی:ماهک من خنیمت

 و خورد و محکم فشارم داد واقعا تنفس برام سخت بود. حرفش

 معلوم هست چته! گه،یدادم و از کوره در رفتم:عه بسه د هولش

 :ماهک من...نیمت

 نگو. یچیوسط حرفش و گفتم:بسه ه دمیپر

 .دمیدو یو نگاه کردم و بدون معطل جلوم

 کنم اونم از نوع اجبار... یهو بوسم م کیکه  یکنم هم از کارن یبغلم م ادیهو م کیکه  ینیبودم هم از مت خسته

 دو آدم. نیا یباز ی لهیشدم وس من

 از پسرا یکیبا  رهیمن اخرش دختره م یمثل زندگ ییداستانا شهیتو رمانا خوندم که هم ره،ینم شیپ ینجوریا شهیهم اما

 ...تهیو واقع قتیفرق داره، چون از نوع حق یتکرار یرمانا نیبا ا یلیمن خ یزندگ اما

 .رهیگ یو حقش و م ستهیمیشه از جنس غرور و تکبر و مقابل همشون وا یم یمهربون سنگ شهیهم ماهک

 دار بشه. یاونا معن یکنم که برا یم ینداره اما کار ییواسه من معنا عشق

 دونن. یم شونیکه ما دخترا رو اسباب باز ییمردا متنفرم، مردا یهمه  از

 .ستمین نیمت یکارن و نه اسباب باز ینه اسباب باز یمن ماهک تهران اما

 بچه ها رفتم. شیو پ دمیخر یمعدن آب

 ودش رفت.به سمت خونه خ یو هر ک میو جمع کرد لیوسا

 دادم. یکه چته جواب نم مایش یدر پ یپ یراه انقدر غرق افکارم بودم که  به سوال ها تو
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 : نیمت

 خواست باور کنه که من دوستش دارم. ینم یشدم، اون حت رهیصدا به رفتنش خ یب

 برسه به داشتن رابطه... چه

 قابل تحمل بود. ریبرام غ یبه اندازه کاف یاحساسات لعنت نیا

 دونستم چمه؟ ینم خودمم

 .ادیداره به سرم م یتا بفهمم چ میآب و اجداد الیکردم و رفتم اصفهان تو و میمدت خودم و قا کی

حس آب نداره، غذا  نیخوام بزرگش کنم و باهاش جلو برم اما خب ا یو م ستادمیحس ا نیدرکش کردم، حاال کنار ا باالخره

 و ساقه نداره. شهینداره، ر

 دونه است.   کی هنوز

 ببرتش.  نیاز ب یزارم کس یمن نم یول

 بزارم. هیاز جون براش ما یقدر برام پاک هست که حت اون

 گردم. یو برداشتم و به بچه ها گفتم که زودتر بر م چییسو

 .یبود، هرچند زور نیریلبم نقش بسته بود، چقدر آغوشش برام ش یرو یکل راه لبخند تو

 بشه. یعصبان کمی نکهیبه ا دیارز یم

 رسه که خودش به سمت آغوشم پرواز کنه. یم یدونم باالخره روز یمن م اما

 شم.  یروز نم نیمنتظر ا من

 سازمش... یم خودم

 رم دانشگاه سرحال دوش گرفتم و حاضر شدم. یم نکهیا دیشدم، به ام داریاز خواب ب میگوش یبا صدا صبح

 دانشگاه. یبه سو شیآوردم و پ رونیب نگیو از پارک نیماش

 اومده باشه. روزیبودم با ماجرا د دواریاول باهاش کالس داشتم و ام ساعت

 تحملم و از دست دادم. گهیباشه اما منم د دهیاز دستم رنج دیشا

جلوشون اونقدر خوددار  یبود دورم ول ختهیهمه دوست دختر رنگ و وارنگ ر نیا شهینبودم، هم یپسر ُشل و ِول وگرنه

 نخوره. شونیکیبودم که دستم به 

 فرق داشت، خالص بود؛ ناب بود. یکی نیا یول

 داخل! دیبر دیخوا یرستگار نم یگفت:آقا یدانشگاه که با داد م نگینگهبان پارک یباصدا

داخل دانشگاه شدم و تو دفتر معلم ها نشستم که متوجه شدم درباره ماهک و رتبش که باال رفته  عیبه خودم اومدم و سر 

 زنن. یحرف م

 با منه. شهیآون هم ادیاگه خودم هم نخوام  یلبم اومد؛ حت یرو لبخند
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 استاد ها نشستم و منتظر ساعت اول کالس ها شدم. هیهمون لبخند کنار بق با

 کالس سالن قدم برداشتم. نیکه بلند شدم و به سمت آخرربع گذشته بود  کی حدود

 کالس شدم و سالم کردم. وارد

 .ستین دمینگاه کردم، که د شیشگیهم یجا به

 نگاهم بر گردونم که در کالس زده شد. اومدم

 .دیی_بفرما

 تو؟ امیتونم ب ی:سالم استاد، مماهک

 .دیی_بله بفرما

 .سیکردم فکرم و منحرف کنم و شروع کردم به تدر یسع 

 رفتم. زمیبعد به سمت م میساعت و ن کی

 .دی_خسته نباش

 اومد. یداشت به سمتم م ماهک

 از جام بلند شدم. هول

 مسابقه ما نشد؟ نیاز ا ی:استاد خبرماهک

 ها! میهمچنان منتظر ما

 رم. یبهتون خبر مکنم و  یهماهنگ م فیشر یاز رفتارش گفتم:من با آقا متعجب

 :باشه حتما، فعال.ماهک

 .نی_خوش اومد

 .یصندل یو افتادم رو دمیکش یقیعم نفس

 کالس و باز کردم و دوباره به جام برگشتم. پنجره

 داشتن. اجیاحت ژنیبدنم به اکس یسلول ها تمام

 اومدم. رونیو جمع کردم و ب فمیک

 کالس رو داشتم. نیفقط هم امروز

 شدم و خارج شدم. نیماش سوار

 بود. یتاکس یدانشگاه که برا رونیب یصندل یماهک نشسته رو دمید
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 بشم، اما احساس من پ با شتاب به سمت به سمتش کشوند.  الیخیکردم که ب یحکم م عقل

 ؟ی_خانم تهران

 :بله؟ماهک

 ن؟یندار نی_ماش

 .ریکه خ نینیب ی:مماهک

 برسونمتون. نیای_پس ب

 :نه ممنون.ماهک

 .نینکن _تعارف

 رم ی:ممنون از لطفت خودم مماهک

 گذاشتم و به ماهک فکر کردم. یمیبودم، آهنگ مال ریکه با خودم درگ یحال در

 .دمیکش یاون و نفس م یکه االن نفسا یکس

 

 

 ":ماهک

 شد! یخودم دست به کار شم و بفهمم  مسابقم چ دیبا نکهیا مثل

 .یانگور لیاون گور شیخوره، اگه برم پ یطرفم غرورم بهش لطمه م کیاز  اما

 !دهیکار کنم که هم به غرورم لطمه نخوره هم بفهمم موضوع مسابقه به کجا رس یچ حاال

 گرفتم. آها

که حد نداره، دست  ادیازش انقدر بدم م یعنیکه ناز اومدم و باهاش نرفتم  نمیکه نداشتم واسه مت نمیشانس ماش نیلعنت به ا اه

 ستایخودمم ن

 تهران رفتم. یالمل نیب یگرفتم و به سمت گالر دربست

 شدم، که چه خبره! یخبر دار م دیبا

 .دمیتو راه بودم تا رس یساعت مین

 شدم. ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

 دعا کردم که فرصت تموم نشده باشه. ودمیکش یقیعم نفس
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 کل کجاست؟ سییر دیکردن بود گفتم:ببخش زیکه مشغول تم یشدم و به سمت خدمه ا یگالر وارد

 !نیپرس یهست، چرا از من م یهمه منش نیا نجای:خانوم االن اخدمه

 یجوابشو بدم راهم و کج کردم و به سمت دختر نکهیگفت بزنم نتونه از جاش بلند شه، بدون ا یم طونهیپررو ش ی پسره

 .یمدال بود تا منش هیتر شب شیرفتم که ب

 کل کار داشتم. سیی_سالم با ر

 بهم کرد و گفت:کارتون؟ شیبلند اب یچندش آور با اون مژه ها ینگاه

 .هی! شخصنمیکل و بب سییر خوامیم ی_اگه قرار بود به شما بگم که واسه چ

 .ستنینگاهم کرد و گفت:ن ضیغ با

 !ستنیزدم و گفتم:که ن یخند شین

 بود. یرفتم، که خانوم  سن سال دار یا گهید یآدم حسابش کنم به سمت منش نکهیبهم نداد و بدون ا یجواب

 کل کار داشتم. سییبا ر دی_سالم،ببخش

 هماهنگ کنم. شما؟ سییکرد و گفت:سالم دخترم، بزار من  با ر یحیمل ی خنده

 بزرگ هنر هستم. یمسابقه  یاز اعضا یکی_من 

حرف  یموسو یبا اقا دیبا یکل حرف بزن سییبا ر دیراجب اون مسابقه شما نبا زمینگاهم کرد وگفت:خب عز یمهربون با

 .یبزن

 نداشتم. یمن اطالع دی_ببخش

 کنم. یهماهنگ م شونیبا او گفت:اشکال نداره بزار من دیخند

شده  یبود و با ظرافت نقاش نیو دلنش بایشدم؛ چقدر ز رهیبود خ زونیآو وارید یکه رو ییها یگفتم و به تابلو نقاش یا باشه

 بود.

 

 

 و رو خودم احساس کردم. ینگاه کس ینیکردم که سنگ یها فکر م ریتماشا بودم و به عمق تصو محو

 بشه و شکستم بده. فمیکه تونسته بود حر یو که برگردوندم چشم تو چشم شدم با ادم سرم

 .هیمعن یغرور ب عتیموفق یو تو جمع شکست داده بود و بهم فهمونده بود که برا ییکه غرورم و تو تنها یآدم

 بودم. دهید لمایو تجربه کنم، که فقط و فقط تو ف یکه تونسته بود با اجبار حس یآدم

 نخورده بود و شکست بده. یشکست کار شیکه تو زندگ یکه تونسته بود ماهک یادم

 تونه شکستت بده. یراحت م یلیاما خ فهیکه به ظاهر شر یفیشر اره

 که بتونه شکستم بده. ستمین یماهک سابق گهیمن د اما
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 جا کجا! نیکجا و ا. شمایگفت:به به خانوم تهران شیشگیخند هم شیشد و با ن کمینزد

 کنم به شما مربوط باشه! یو با خنده دادم و گفتم:فکر نم جوابش

 :پس ربط نداره!فیشر

 _نه

 ربط نداره. یربط داره و به ک یکه به ک یفهم یم یحرف زد یبا  موسو نکهی:بعد از افیشر

 !یدیتو افر هیچه موجود گهید نیا ایبود خدا دهیاز کجا فهم نیشده بودم آخه ا شوکه

 .فیو نباختم و گفتم:منتظر باش استاد شر خودم

 بود و بهم داد. یکه موسو یصدام کرد و شماره اتاق یمنش

 توجه نکردم. فیشر یبه نگاه ها ودمیکش یقیعم نفس

 ورود خواستم.به در زدم و اجازه  یا تقه

 ورود که داد داخل شدم، خودم مونده بودم چقدر با ادب شده بودم. ی اجازه

 مزاحمتون شدم. دی_سالم ببخش

 د؟ییبا احترام کامل گفت:سالم. بفرما یموسو

 فرصت داره!؟ تموم شده؟ یمسابقه بزرگ هنر تا ک نمیخواستم بب یم دی_ببخش

 ه؟یو گفت:استادتون ک دیخند

 

 

 .فی_کارن شر

 ن،یممکنه که شما اطالع نداشته باش ی. چجورنیو در کنارتون دار یاستاد خبره ا نی:به به خوش بحالتون که همچیموسو

در  دیشد که با یآخر آماده م یمرحله  یاستادتون بود برا دییآخر که اگر مورد تا یتا مرحله  دیهفته وقت دار کیکه فقط 

 .دیهاتون دفاع کن یو نقاش دتونبرتر کشور از خو یمقابل سه تا از نقاش ها

 _هنوز استادا اسم ندادن!

 یسر کیاستاد از شما  دیکن یکه شما با استادتون کار م ینکته هم هست که تو دوره ا نی:نه و الزم به ذکره  ایموسو

 تونه اسم رد کنه. یمن یوگرنه استاد الک نیداده باش لیها رو تحو ینقاش نیا دیخواد که شما با یها م ینقاش

ها رو انجام  یهمه مدتت نبودم و نقاش نیکردم! من که ا یم کاریچ دیتونستم تکون بخورم حاال با یکرد و نم خیبدنم  کل

 دادم! یهمه کار انجام م نیا دیهفته با کیتو  ینداده بودم چجور

 ممنون. روز خوش. یلی_خ

 اتاق که خارج شدم نگاهم با نگاه کارن گره خورد. از
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 بشه. انیخواد نما یپنهونه که نم یکردم، تو عمق نگاهش حس یدونم چرا احساس م یکرد اما نم یخند نگاهم م شین با

 

 

 خودم گفتم:خاک بر سرت ماهک. با

 .یکن یفکر م لیگور نیا یدرباره حس محو چشما نجایا یستادیبعد ا یهفته وقت دار کی کال

 سمتش رفتم و گفتم:خب! به

 :بهم مربوط بود، نه؟کارن

 . نطورهی_ظاهرا که ا

 .نیاز بچه ها عقب افتاد یلیو طبعا خ نیمدت نبود نی:شما اکارن

 .نیکه هنوز نداد نیبد لیبه من تحو یشش تا نقاش یپنج ال دیکنم با یبه برگه دستش کرد و گفت:فکر م ینگاه

 هفته! کی نی:تو همتعجب نگاهش کردم با

 .نیرفت نیمشکل خودتونه که ول کرد نی_بله؛ا

 .نیبهتون لطف کروم که حذف نشد یلیاالن هم خ تا

 .هیها تا بعد از ظهر جمعه تو گالر یزدم:نقاش یپوزخند

 طور باشه. نیهم دی:باکارن

 _هست، خدانگهدار. 

 .ی:موفق باشکارن

 با لبخند مسخرش نگاهم کرد. و

 کنم؟ کاریمن چ ایخدا یوا

 شنبه بود و من تا بعد از ظهر جمعه فقط شش روز وقت داشتم. امروز

 شد. یکه آماده نم یتا نقاش شش

 رو هم بکشم. هیدارم، تا بق یخودم بر م یاز کار ها یسر کی

 خدا لعنتت کنه مغرور بدبخت. یا

 .  لیبمونم، دانشگاهم که تعط داریب دیتا صبح با شب

 دادم. یهفته پنج تا کالس داشتم که همه رو از دست م نیا تو

 باال انداختم و تا در خونه دربست گرفتم. شونه

 کردم. یاالن شروع م نیاز هم دیبا
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 کنارم آماده کردم و شروع کردم. یخوراک یبعد دوش مختصر کل یاز اتفاقات قبل یریجلوگ یبرا

 

 

 کنم تا تموم شه. یروزه که بکوب دارم کار م شش

 هام کامل نشده بود. یاز نقاش یکیپنج شنبه بود و تنها  امروز

 گرفتم. یدوش م دیداشتم، با ازیبه حموم ن یلیخ

 خوردم و شروع به کار کردم. یمشت یگرفتم و صبحونه  یمختصر دوش

 ها کامل  شده بود. یساعت نه شب بود که تمام نقاش حدودا

 به خودم. زادیبود نگاه کردم واقعا دست مر مختلف  روبروم یکه با موضوع ها یپنج نقاش به

 ...نیخودتون نمیریش خود

بودن به نظر خودم  یکول یهرکول داده بود، زنا فیکه اون شر یاولم کار با رنگ و روغن بود و موضوع ینقاش خب

 کرده بودم. یخوب طراح یلیخ

 یبود. نقاش یشده بودم و موضوعش فانتز دهیپارچه کش یبود که رو نیدومم هم با همه تفاوت داشت و تفاوتش در ا ینقاش

 .ستین گهیکه د  دمیکش یو م یپدر یگرفتم و چهره  یقلم و بدست م دیچون با دمیبود که کش ینقاشنیسومم سخت تر

 .دمیکش یو با خودکار م یرانیا یگرایاز باز یکی یچهره  دیچهارمم با ینقاش

 بود. ینقاش نیسخت تر نیکه ا م،یدیکش یخودمون و م یچهره  دیبا ،ینقاش نیآخر و

 

 

 دل کندم و بلند شدم. نمیریبود که از خواب ش ازدهی ساعت

 کردم. یمات شینشستم و آرا شمیآرا زیصورتم و شستم و پشت م عیسر

 .دمیبوت چرمم و پوش میو ن یچرم و شلوار جذب کرم و شال بافت کرم قهوه ا یپالتو نیسرد شده بود، بنابرا هوا

 بود. یاوک یاتاقم کردم خب همه چ یقد نهیبه آ ینگاه

 و برداشتم و راه افتادم. نیماش چیسو

 نه! ایکنه  یرو قبول م اینقاش فیکردم که شر یفکر م نیبه ا ریمس کل

بدم و در آخر سه نفر  لیتحو دیبا یکنم اونجا هم سه تا نقاش دایراه پ یگفت، اگر به مرحله اصل یحرف زده بودم م یعل با

 اون موقع است. یاصل یمونن و مسابقه  یم

 و کمکم کنه. ارهیهام و و ب یکه اونجا بود خواستم نقاش یو از نگهبان دمیرس باالخره

 .نمیو بب فیخواستم استاد شر ی_سالم م
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 :االن مهمون دارن.یمنش

 داشتم. ی_اما من وقت قبل

 .دی:لطفا منتظر بمونیمنش

 نشستم و منتظر موندم. یصندل یرو نینکنم بنابرا یاحترام یب یسر نیبا ادب باشم و اخواستم  یم

 که در بزنم وارد شدم. نیکالفه شدم و به سمت اتاقش راه افتادم و بدون ا گهیبود، که منتظر بودم د یساعت مین حدودا

 .دیشوک شدم و قلبم لرز دمیکه د یصحنه ا با

 

 

  سیکارن نشسته بود و ف یرو پاها کایرون

 هم بودن. سیف تو

 زد. یخراب شد و ضربان قلبم تند م یلیدونم چرا اما حالم خ ینم

 !یستیبهم کرد و گفت در زدن بلد ن یظیاخم غل کارن

 کارن جونم. گهیگفت:شعور نداره د کایتته پته افتاده بودم، که رون به

خواد  یمبهمه و م یلیوجود داره که خ یگفت درون نگاه کارن حس یبهم م یدونم چرا حس یکارن نگاه کردم؛ اما نم به

 پنهونش کنه.

 .فیشر یبدم آقا لیرو تحو ایخواستم نقاش یکه بهش داشتم چند برابر شد، اما خودم و کنترل کردم و گفتم:م ینفرت

 !یستی:در زدن بلد نکارن

 .نیتو محل کار باش یمسائل خصوص ریدرگکردم  یفکر نم دیزدم و گفتم:ببخش یخند شیو کنترل کردم و ن خودم

از  نیدید یتو اتاق بنده هرچ نیایو ب نییپا نیسرتون و بنداز ابوی نیع ینطوریا گهید کباریاگر فقط  ی:خانوم تهرانکارن

 .نیدیچشم خودتون د

 .فتهینم یگالر نیراهم هم به ا گهید نیزدم و گفتم:نگران نباش یخند شین

 .رونیکرد و گفت:ب ینگاه کایتوجه به حرف من به رون یب

 ...رونینشه از اتاق رفت ب عیقبل ضا یمثل دفعه  نکهیا یهم برا کایرون

 ترکونه. یرو به فش بکشه اون وقت تو خلوت باهاش الو م کایما کم مونده بود رون یجلو ه؛یموذ فیشر نیچقدر ا هه

 ا؟ی:خب نقاشکارن

 دادم. حیرو بهش نشون دادم و توض ایبه دونه نقاش دونه
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چهارمت هم  یو نقاش یکرد یو خوب طراح سوم یو نقاش هییابتدا یلیخ یخوبه اما دوم تینقاش نیحقارت تمام گفت:اول با

 پنجم افتضاحه. یو نقاش ستیبد ن

 ؟ینتونستم خودم و کنترل کنم و گفتم:آخه واسه چ گهید

خوب  یلیپدرت و خ یگم.چهره  یم یمن چ یفهم یو بعد م اتینقاش نینکن، واسه من دوما خودت بب دادی:اوال داد بکارن

رخ پدرت  مین رنیو با کش یکه نسبت بهش دار یاما بازم اون نفرت ،یاحساساتت و کنترل کن یچون تونست یکرد یطراح

 .یبه عمل اورد

 ؟یدون ی_تو از کجا م

 یاما بهت قول م یکرد یم یطراح دیخودتو با یپنجم که چهره  یسراغ نقاش میر ی:اونش به خودم مربوطه.حاال مکارن

و گذاشتم واسه آخر! فقط فقط بخاطر  یموضوع نقاش نیچرا ا یدون یم ،یبه خودت نگاه نکرد نهیتو آ کبارمی یدم تو حت

کودک درونته  یو نقاش ستیتو ن یدومت که نقاش یو نقاش  یتونستاما تو هنوز  ن یدرونت و شکست بد یشما بتون نکهیا

 .هییکامال ابتدا یچون نقاش

 تو کارش خبره است.  یلیاما واقعا خ اد،یازش بدم م یلیخ نکهی! با اهیک گهید نیا ایخدا

اون  یایبا درونت کنار ب ی. هر موقع تونستیش ینم یچیه یبر  یینها مهیبه ن یبخوا تیوضع نیاگر تو با ا نی:ببکارن

 .یش یموقع موفق م

 .گهید ینقاش یندارم برا یوقت گهی_من د

اومدم  کباریباشه  ادتیدم من همون اول اسم تو رو رد کردم، اگر  یخبر و بهت م نیاما ا ادیازت بدم م یلیخ نکهی:با اکارن

 .یکه فقط حرف خودت و قبول دار یتیشخص یخبر و بهت بدم اما تو انقدر ب نیکه هم

نه  ییتو تهیشخص یکه ب ینه من، اون ییکه خودخواهه تو یتند نرو.اون سایوا سایآمپرم رفت رو صد و گفتم:او او وا گهید

 نکهیبابت ا یخودتو نسبت نده به من...و در آخر مرس یها یژگینه من،و ییاز حد داره تو شیکه غرور و تکبر ب یمن، اون

 .نیاسمم و رد کرد

 .ی:واقعا بچه اکارن

 ی_خودت

 .یحرف بزن یبا استادت چجور یفهمیکه نم یچرا چون اونقدر نفهم یدون یم یی:توکارن

 یکه دار یهفته وقت کی نیتو ا دیبا یفردا سر ساعت هشت تو دفتر کارمگفتم که گفت: یزدم و خداحافظ بلند یخند شین

تو بازنده  یو با احساساتت مقابله نکن یبد رییخودت و تغ یباهات کار کنم و در آخر امشب خوب فکرات و بکن، اگر نخوا

 .یا

 

 

 کردم. یبا درونم مبارزه م دیگفت و من با یکارن درست م دیمشغول شده بود شا یلیخ فکرم

 شدم و به خونه رفتم. نیماش سوار
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 خوابم برد. دمیخسته بودم که تا رس انقدر

 شدم. داریب میآالرم گوش یبا صدا صبح

 حموم داشتم. یبود، پس وقت برا میشش و ن ساعت

 از دردامه. شماریکه شامل ب یغمام و سه نقطه ا م،یکس یب م،یاومد؛ تنها ادمیبه  ایدن یآب تمام غصه ها ریز

 اندازه ازش تنفر داشتم. یافتادم که ب یمرد یحرفا ادی میکس یکنار تمام دردام و ب در

 باشم. فیضع دیبسه من نبا گهی_بسه د

 .رنیبگ ریکه متنفرن تاث یآدما از کس یکردم تو زندگ یوقت فکر نم چیه

 و صافش کردم. دمیو سشوار کش موهام

 و رژ قرمز زدم. ملینداشتم و فقط کرم و ر شیآرا ی حوصله

 .دمیبه رنگ شلوارم پوش یو روسر یمشک نیو پوت یبا شلوار ل یجذب مشک یکت پالتو

 رفتم. فیشدم  و به سمت دفتر کار شر نیماش سوار

 .دمیتو راه بودم، تا رس یا قهیدق ستیب

 من. یزد جا یخبر یاز خدا ب یو بزارم تو پارک که پورشه  نیخواستم ماش تا

 خواستم پارک کنم. یمن م یمگه کور یشدم و داد زدم:هو ادهیپ نیماش از

 

 

 زدم. نیماش ی شهیرفتم و چند تقه به ش نشیازش نگرفتم به سمت ماش یجواب یوقت

 شه. ادهیبود و راننده معلوم نبود و طرف قصد نداشت پ یاش دود شهیش

 با توام ی_هو

 و چشم تو چشمم شد. نییپا دیرو کش شهیش

وضعت  یاسکل تر باش یگن هرچ یکه م نجاستیکردم، انگار از دهات اومده ا یبه طرف نگاه م یشد وقت یبد م حالم

 بهتره.

 ؟ینکنه کر ؟یمن پارک کرد یچرا جا ستمی_مگه با شما ن

 کرد و سرش و تکون داد و گفت:حاال که چه؟ یمکث

 و کم داشتم. نیفقط هم هیکه افغان نیا یوا

 !ید یبه منم شانس م ید یبه همه شانس م میکر اوس

 .یر یم یدار یو ورم نتیمن ماش یاز جا م،یندار ی_حاال که چ
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 ؟یَخِرد نجایکرد و گفت  َمَگه ا یزشت ی خنده

 منه. یجا نجایصدام و کنترل کنم و گفتم:به توچه برو ا نتونستم

 و گفت:برو بابا. دیخند

 کنم. یم کسانشیبا خاک  ای ،یدار یو بر م نتیماش ای_زبون نفهم 

 دارم. یو گفت:برنم دیخند باز

شد و با خشم بهم نگاه کرد و تا خواست بزنتم که اول   ادهیبه درش زدم که پ یخودم و کنترل کنم و لگد محکم نتونستم

 شد. نیشد و بعد پخش زم دهیدستش و  کش

 کرد. ینگاهش م تیبه کارن افتاد که با عصبان نگاهم

 ناموس! یب یعوض یزن بلند کن یدست رو یخوا یم ی:تو به چه حقکارن

 :به تو چه! مگه...پسره

 حرفش شد. یکه کارن تو دهنش خوابوند مانع ادامه  یمشت

خسارت  یهرچ یخفت کنم! آشغال عوض ای یش یبودم داد زد و گفت:خفه م دهیکه تاحاال ازش ند یتیبا عصبان کارن

 .یکن یبرخورد م یطور نیزن ا کیبار آخرت باشه با  یدم، عوض یشد بهت م نتیماش

 

 

 تعجب به کارن و حرکاتش زل زده بودم و به خودم اومدم و به طرفش رفتم. با

و همش دستش و از دستم  دیشن یمرد رو ول کنه، اما انگار نم گهیکردم که د یپ تو دستم گرفته بودم و التماس م دستاش

 خورد. یآورد و مشت بود که تو صورت مرده م یدر م

 زدم:توروخدا بسه!    غیدفعه ج هی

 نبود. یعقب رفتم اما اون عصبان یو کم دمیو به سمتم اومد، ترس ستادیاز حرکت ا غمیج با

 ؟ی:خوبکارن

 _ها!

 نشد که؟ تیزی؟چیگم خوب ی:مکارن

 .دمیکم ترس هی_نه خوبم، فقط 

 و بخور. نیا ایبرگشت:ب یران کیبه سمت مغازه رفت و با  یحرف چیه بدون

 دفعه بلند شد و از پشت زد تو کمر کارن. کیپهن بود اما  نیزم یمدت مرد رو نیتوا

 تونست بلند بشه. یخورده بود که نم نیپرتاب شد؛ آنقدر محکم به زم نیهم که حواسش نبود با شدت به زم کارن

 برد. نیاومدم به سمتش برم مرده دست من و گرفت و به سمت ماش تا



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

146 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

انداخت و  نیمنو پشت ماش هیحرفا بود؛د ر عرض چند ثان نیاز ا شتریب یلیخودم اومدم و کمک خواستم اما زور مرد خ به

 رو زد. یقفل مرکز

 از جونم؟ یخوا یم ی_آشغال چ

 کن بزار برم. ولم

 کردم. تیدایپمو تازه  ،ی:ول کنم بزارم برمرد

 .دنیشروع کرد به خند و

 بود اما انگار حالش خوب بود. یصورتش خون نکهیا با

 کارن شدم. نیکه مضاعف شده بود برگشتم و پشتم و نگاه کردم که متوجه ماش یترس با

 کارن شد و سرعتش و باال برد. بیمرد متوجه حضور و تعق قه،یهشت دق ایاز حدود هفت  بعد

 نگه دار. م،ید یالن به کشتن م ؛ای:نگه دار عوضزدمیم غیاسترس به جلو زل زده بودم و ج با

 گرفتم. یگرفتم که موهاش رو بکشم که کاش نم میآن تصم کی تو

 تو جدول رفت. یبد یبا صدا نیو ماش میشد ریکه گرفتم با هم درگ موهاشو

 که کمکم کنه. یدست هیهوش بودم و منتظر  به

 

 

 تو بغل کارنم و محکم بغلم کرده. دمیبه خودم اومدم د تا

 بود. سیزد و تمام بدنش از  عرق خ ینفس نفس م 

 گفت، که متوجه نشدم و از حال رفتم. یزیلب چ ریبهم کرد و ز ینگاه

 که به دستم وصل بود شدم. یاطرافم نگاه کردم متوجه سرم به

 کیدونم چرا  یبودم نم دهیو ند تشیبود نگاه کردم تا حاال اوج عصبان بود و پشتش بهم سادهیپنجره وا یکارن که جلو به

 کنم و سر به سرش بزارم. تشیداد که اذ یاز درون قلقلکم م یحس

 _استاد!

 تو؟ یبه طرفم برگشت و به سمتم اومد و گفت:خوب عیسر

 _اره استاد.چرا...؟

 .یشد هوشیکه ب دیکم ضربه د کی:سرت فیشر

 ؟ی_اون پسره چ

 :نگران نباش، سالمه سالمه.فیشر
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 !دیشه کمکم کن یدارم م ازیشما ن یبه همراه _استاد من فکرام و کردم

که انقدر  یایخواد تو ب ینم گهیخونت د امیخونه.فردا م یر یم یش یشد االن مرخص م یجور نی:امروز که افیشر

 .یدست گل اب بد

 _عه استاد!

 .غویج غی:کوفت جفیشر

 

 

 .یخودت غویج غی_ج

 .ینکن خودت دادی:باشه، دادو بکارن

 _عه! 

 .میو انجام بدم بر صیترخ یخوبه، من برم کارها یلیحالت خ نکهی:مثل اکارن

 _باشه.

 اومدن دکتر خودم و جمع و جور کردم. با

فقط اگه حالت تهوع و سر درد با  یندار یگفت:مشکل خاص نهیدستم رو که در آستانه تموم شدن بود باز کردو با معا سرم

 .یاستراحت کن شتریکن ب یخودت و برسون دکتر و سع عیهم بهت اومد سر

 _باشه، حتما.

 رفتن دکتر از جام بلند شدم و شالم رو مرتب کردم. با

 . یفتیکه ن رمیگ یرفت که کارن اومد طرفم:دستت و م جیکم گ هی سرم

 دستم و تو دستش گذاشتم.حرف  یحال شدم، که ب یلحظه اونقدر ب کی

 و خودش هم سوار شد. نیمن و گذاشت تو ماش م؛یرفت نییپا مارستانیآسانسور ب از

 ضبط من و خوابوند. میو آهنگ مال نیماش یحرف چشمام و بستم و تکون ها یب

 بره باال. یتو بغل کارنم و داره من و از پله ها م دمیدونم چقدر گذشت که چشمام و باز کردم و د ینم

 شدم، اما دوباره چشمام و بستم. هول

 مبل گذاشت. یبرداشته بود در رو باز کرد و من و رو فمیکه فکر کنم از تو ک یدیدر با کل جلو

 .فتادین  یاتفاق چیدر شدم اما ه یبسته منتظر بسته شدن صدا یچشما با

 . مهیکارن تو اتاق نقاش دمیو باز کردم و د چشمام

 سمت اتاق رفتم. شدم و به بلند
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 کرد که گفتم:قشنگه نه؟ یو نگاه م مینقاش  نیو قشنگ تر نیبه نظر خودم بهتر داشت

 دوستش دارم. یلیخ خودم

 ؟یداریتعجب به سمتم برگشت:ب با

 _آره.

 برات. ارمیو م نتیسمتم اومد و گفت:ماش به

 دارم. یخواد، خودم برش م ی_نم

 .یاستراحت کن دیکه دکتر گفت، با یدی:دکارن

 _باشه ممنون، خداحافظ.

 :فعال.کارن

 

 

 برگشت. یدوباره به روال عاد یفردا زندگ از

 زنگ خورد. میکرده بودم که گوش یو مشغول آشپز خودم

 برام اشنا بود، پس جواب دادم و گفتم:الو،سالم استاد.  یلیخ شماره

 .ینقاش یکارها یخونت برا امی:سالم، امروز مکارن

 _اما....

 اونجام. گهیساعت د کیمن تا  گه،ی:اما نداره دکارن

 .رونیرفتم ب نیحاضر شدم و با ماش عیو آورد، سر نمیکارن ماش  مارستانیب صیبعد ترخ شبید

 .دمیساعت رس میالزم و کردم و بعد ن یها دیخر

 لباسم و عوض کردم و موهام و ساده بافتم. عیمرتب بود؛ سر خونه

 بود. ینارنج زیو شوم یمشک نیشلوار ج کی لباسم

 که کارم تموم شد زنگ خونه  به صدا درومد. نیهم

 و باز کردم و جلو در منتظر اومدنش شدم. در

 کردم که از پشت سرم گفت:سالم. وهیم دنیخونه که شدم خودم و سرگرم چ وارد

 .نی_سالم؛خوش اومد

 :ممنون.کارن

 .یسر نقاش میکنم بعد بر ییرایپذ ن،یبش ای_ب
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 .ستمین ی:راضکارن

 یو گفتم:اوه چه الکچر دمیخند

 و نشست. دیخند اونم

 کن تو اتاق کارت. مییشه راهنما یاگه م گهیگفت:خب بسه د تیرو که خورد با جد وهیم

 جاش و. ی_تو که خودت بلد

 شربت برداشتم و به دنبالش رفتم. وانیاز جاش بلند شد و به سمت اتاق روانه شد، من هم دوتا ل کارن

 گذاشتم، همه رنگ ها و مداد ها و خودکار ها رو در آوردم. ریتحر زیو کنار م شربت

 و کاغذ و حاضر کردم و برگشتم به سمتش:خب من آماده ام.  بودم

 .نمیو گذاشت رو به رو بوم؛اشاره کرد که کنارش بش یصندل

 یریجلو احساساتت رو بگ ینکن ه یسع یکش یم ینقاش یماهک وقت نیدادن:بب حیمحض نشستنم شروع کرد به توض به

 رو کاغذ، کودک درونت رو روشن کن. شونیزیکه نر

 .یکه تو با پدر و مادرت مشکل دار دمیاما  من از همون اول فهم یخودت ندون دیشا

 .یایکم با خودت کنار ب هی یتازه تونست یمدت طوالن هیکه بعد  ادمهی خوب

 .یپنهانشون کن یدار یجلو احساساتت و، سع یریگ یهنوز هم م اما

 

 

 ؟یکن یم یریهات جلوگ ی:چرا ماهک؟ چرا از قشنگ شدن، نقاشکارن

 تو قلبت؟ یچونیپ یهمه اش احساست رو م چرا

 به هدفت کنار اومدن با احساسته.  دنیرس یقدم برا نیاول

 و به دستم داد و گفت:زود باش. قلم

 .منتظرم

 رو برد عقب تر از من و پشت سرم قرار گرفت. یهم صندل بعد

 کرده بود.  رییتغ یلیکه تا االن خ یچهره زن دنیو با  بغض  شروع کردم به کش دمیرو چ رنگام

 .دمیبود، که لبخندش رو د یبار نیچهره مهربون واسه آخر نیا

 که تموم شد. دمیو کش دمیکش اونقدر

 طرف کارن که با تعجب گفت:ماهک!  برگشتم

 دونستم. یاز اندازه و صورت سرخم تعجب کرده بود م شیب هیگر از
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 سرم و گرفت تو بغلش. عیسر یلیشد به طرفم اومد و خ بلند

 .یباش یقو دیاشکا رو، تو با نیا زی:نرکارن

 آرامش بزرگ. کیبه  دنیرس یبرا یبجنگ دیحاال ها با حاال

 اما نه با پنهون کردن احساساتت. ،یبجنگ یتون یبه بعد هم م نیاز ا یدیکه تا االن با همه جنگ ییمطمئنم تو من

 پلک ها پنهون شده. نیاشکا سال هاست پشت ا نیدونم که ا یم من

 ادامه دادم. میو به گر دمینکش رونیداشتم، سرم و از تو بغلش ب اجیسرپناه احت هیبه  چون

 .گهی:بسه دکارن

 ر بدم.نظ تیخوام درباره نقاش یصورتت و بشور، م پاشو

 زدم و از جام بلند شدم. یلبخند

 

 

 کنه. یاش م یو داره با دقت برس مینشسته روبه رو نقاش دمیاتاقم برگشتم که د به

 انه؟ی_خب استاد مورد پسند واقع شد 

 .ادیاز آب در م یقشنگ زیچ یستیسد جلو احساساتت با نی:گفتم که، اگه عکارن

 .یشه برطرفش کن یو راحت م هیکیتکن بیپرتره هست که ع نیتو ا بیع یسر کیها،   بهیع ینکن ب فقط؛فکر

 نیهستن پس ا ییبایجوان و ز اریخانم بس شونیابروهاش کامال موازات نداره و ا نیو گفت و تند تند مشغول گفتن شد:بب نیا

 باشه. دیچروک گوشه چشمش نبا

 .یها رو درست کن نیکن هم یسع فقط

 .رونیب ایخسته شدم ب گهی_باشه. بسه د

 اومد. رونیتکون داد و ب سر

 خروسک مغرور... نیشده ا یچه پسر حرف گوش کن بهیعج

 قهوه؟ ای یتو آشپزخونه و بلند گفتم:چا رفتم

 لطفا. یوانیل ی:چاکارن

 گزاشتم. ینیس یو با مخلفات کنارش رو ختمیر یدو تامون چا یبرا

 مبل روبه روش نشستم. یرو خودمم

 .امیو مزه مزه کرد و گفت:فردا بازم م شیچا

 .ستمیبه زحمت ن ی_راض



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

151 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 گردم. یمونم و برم یم یبرام نداره، چند ساعت ی:زحمتکارن

 شرط. کی_به 

 ؟یآورد باال و گفت:چه شرط سرشو

 .ای_فردا نهار ب

 جبران کنم. یطور کی دی. بامیو اگر هم ندار اما

 زد و از جاش بلند شو: یلبخند

 رم.  یم گهید

 _ممنون.

 کنم. ی:خواهش مکارن

 جلو در بدرقه اش کردم و با گفتن منتظرت،م در رو بستم. تا

 باشم که سوژم نکنه. ینهار هیبه فکر  دیبا

 

 

 زنگ خورد. مینشستم که گوش ونیزیکم جلو تلو هینهار شدم و  الیخ یب

 یزنگم بهش نم هی یمدت انقدر ازش غافل شده بودم که حت نیکنه، ا یم ییروش خودنما مایعکس ش دمیسمتش رفتم و د به

 زدم.  

 چقدر دلم براش تنگ شده. دمیتازه فهم دمیعکسش و د یوقت

 در حال قطع شدن بود که خودم و با دو بهش رسوندم. یافکار خودم غرق  بودم و گوش تو

 ییدایخانم  کم پ مای_سالم ش

 . یزن یزنگ هم نم کی.یستیتو که اصال ن ای مدایتو دهنتا،من کم پ زنمیم امی:ماهک ممایش

 . ختهیر یسرت هم که همش شلوغه اون پسره ب ماشاهلل

 .ممیخب بابا من تسل یلی_خ

 خته؟یریسرم گرم پسره ب یدیاز کجا فهم حاال

 زد پررو. یهم م یچه لبخند رون،یاومد ب دمیو گفت:جلو در خونتم؛ د دیخند

 .سهیزنگ بزنم آقا پل ای یهنوز زنده ا اروی نیبا لبخند مشکوک ا نمیزدم بب زنگ

 باهم. میزن یباال حرف م ای_گمشو ب

 رفتم تا در رو براش باز کنم. فونیکردم و به سمت آ قطع
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 اومد و بغلم کرد. رونیاز آسانسور ب قهیچند دق بعد

 دلم برات تنگ شده بود جوجه اردک زشت. شیسفت فشارش دادم و گفتم:آخ منم

 .یطور، دوما جوجه اردک زشت خودت نیهم:اوال منم مایش

 و پس زد و به سمت خونه رفت. من

 واسه استاد.  یبود گفت:به به چه کرد زیم یکه رو وهیظرف م دنید با

 بکن؛ نکارویبابا؛ که ا حتی_اومده بود پند و نص

 خوب بشه. اتیبلکه نقاش 

 .نیخوب نیتو به ا یاینقاش شی:امایش

 .ستیطور ن نی_ظاهرا از نظر اون ا

 .میکم حال کن هی نی:ول کن بابا، بشمایش

 چه خبرا؟ گهیتنقالت از آشپزخونه آوردم و و بهش گفتم:خب د یسر هی رفتم

 .ای:سالمتمایش

 هم خوش گذشت. یکل رونیب میرفت اریو مه یچند بار با عل یمدت که نبود نیا تو

 . دایکن یبدون من حال م ؛یا ی_ا

 . گذشتیهم خوش م ی:بله، کلمایش

 .ارهیپنج شنبه تولد مه یعنی گهیاومدم بگم سه روز د یراست 

 .میهم دعوت کرده، سفارش کرده حتما بر مارو

 مجلس. هی یدلم لک زده بود برا ول،ی_ا

 گفت. یباشه اون طور که م کیباحال و ش یلی:تولدش فکر کنم خمایش

 _بهتر.

 

 

 .میدیکه خوابمون گرفت و خواب م،یحرف زد مایبا ش گهیکم د هی

 از خواب پاشدم و شروع کردم به مرتب کردن خونه. میزنگ گوش یبا صدا صبح

 بود. ونیزیرو به رو تلو زیو م نیزم یو آثارش رو میخورده بود یخوراک یول شبید

 .دنیکش یها رو جمع کردم شروع کردم به جاروبرق آشغال

 بزارم. یو قورمه سبز ایکه الزان دمیرس جهیفکر به نت یخونه که مرتب شد رفتم آشپزخونه تا غذا بزارم؛ با کم 
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 دست به کار شدم. عیخونه داشتم، پس سر یرو تو مواد

 شد. داریهم ب مایرو آماده کردم که ش ایالزان مواد

 ؟چرا یذار یهمه نهار م نی:ادیپرس مایکه ش میهم صبحونه خورد با

 .گهید میخور یم زیچ هی ییدوتا

 ! ستیهمش واسه تو ن نایو گفتم:ا دمیخند

 پس!؟ هی:واسه کمایش

 واسه اونه. اد؛ی_کارن قراره ب

 !یچه الکچر س،ی:اوه مایش

 ن؟یشد یمن نبودم باهم تنها م اگر

 به، به به چشمم روشن. به

 که. شیدیکه گفتم بهت خودت هم د روزیبابا، د سای_عه وا

 .یمقدس میتو مر دمیحاال بسه توام فهم :خبمایش

 _خفه شو از جلو چشمم.

 گشنمه. م؛یاتاق رخت خوابا رو جمع کنم، غذا رو زود درس کن بخور رمیجاش پاشد و با خنده گفت:م از

 معده؟ ایو به طرفش پرت کردم و گفتم:بشکه است  مییپا دم

 :بشکه.مایش

 که زمان از دستم در رفت. منم مشغول ادامه غذا پختنم شدم، مایرفتن ش با

 

 

 اومد تو آشپز خونه و با سروصدا گفت:هوف تموم شد.   مایکه گذشت ش یکم

 همه جا خونه رو برق انداخته. دمیکه د  دمیداخل خونه کش یداخل آشپزخونه سرک از

 .دهیخوشگلم برم که انقدر زحمت کش یسمتش رفتم و بغلش کردم:قربون خواهر به

 نکردم فقط گشنمه. یو گفت:کار دیخند

 به خدا! یشکمو ا یلی_خ

 سابم.  یدارم کل خونه رو م ی:برو بابا از کمایش

 عرق گرفتم. یباشه من برم حموم برگردم، بو نای_خب حاال، فعال حواست به ا

 سمت گاز رفت. یگفت و به سمت قابلمه ها ی_باشه ا
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 منم رفتم اتاق و با درآوردن لباسام به سمت حموم رفتم. 

 .دمیو شلوار برمودا پوش زیاومدم و شوم رونیساعت ب مین دبع

 و صافش کردم بعد هم سفت از باال بستم. دمیبا حوصله سشوار کش موهامو

 بودن. شیآرا نیا یو رژ و خط چشم و رژ گونه اجزا ملیکردن؛ ر شیکردم به آرا شروع

پسره  نیاز کمد بردار االن ا یهم خواست یهر لباس ر،یدوش بگ هیتوهم برو  مایگفتم:ش مایاومدم و به سمت ش رونیاتاق ب از

 .ادیم

 زمان دارم؟ گهی:باشه فقط چقدر دمایش

 .ادیب گهید قهی_فکر کنم چهل دق

 :اوه پس من رفتم.مایش

 بزارم. کرووریگرم شدنشون داخل ما یتا بعد برا ختمیغذا هارو داخل ظرف ر مایرفتن ش با

 گذاشتم. خچالی یکردم و دوباره تو نییرو هم تز ساالد

کم شل شده بود مثل ساالد گذاشتم تو  هیو چون  ستالیکه مونده بود ژله بود، که اونم برگردوندم داخل ظرف کر یزیچ تنها

 .خچالی

 گذاشتم. زیم یو هم به اندازه سه نفر آماده کردم و رو وانیو قاشق وچنگال و ل ظرف

 گذاشتم. ییظرفشو نیماش یشده بود، تو فیشنگم کثق یتا ظرف که به خاطر آشپز چند

 نشستم. یو یرفتم و جلو ت ییرایبه آشپزخونه انداختم و به سمت پذ یکه تموم شد نگاه کل کارام

 اومد رونیخوشگل کرده از اتاق ب مایش

 رو صورتش نشونده بود. یحیمل شیبود، و آرا دهیپوش دهیسه ربع پوش نیبلوز آست کیشلوار با  هیمثل من  اونم

 .یشد گری_به به ج

 .میرس یو گفت:بله به شما که نم دیخند

 به سمت در رفتم و در رو باز کردم. د؛یحرفمون پر ونیم فونیآ زنگ

 

 

 داخل خونه اومدن. نیدر خونه رو  باز گذاشتم و منتظر شدم، در آسانسور باز شد و کارن همراه مت 

 تو؟ میایب یبزار یخوا یتعجب نگاه کردم که کارن با خنده گفت:نم با

 خوش آمد گفتم. زیخجالت کنار رفتم و ر یکم با

 اخمو سالم داد. یلیگذاشت سرش و بلند کرد و خ یم زیم یرو رو وهیکه داشت ظرف م مایش
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 بهم اشاره کرد که برم داخل آشپزخونه. زیر

 گردم. یبرم د،یکن ییرایاز خودتون پذ و گفتم: دمیچرخ نیسمت کارن و مت به

 دلم از دستش خوش بود اومده نشسته ور دل من. یلیدادم، خ یبود فحش م نیمت یراه به هرچ تو

 کنه! یم کاریچ نجایا  تیریکبیاستاد ا نیگفت:ا مایبه آشپزخونه که ش دمیرس

 شدم. جیدونم من خودمم گ ی_نم

 یکم زیمسابقه چ نیهم اون بتونه کمکت کنه؛ رفتن تو ا یرو با خودم آوردم تا کم نیکه کارن گفت:مت میرفت ییرایبه پذ باهم

 .ستین

 که شک نکنه گفتم:ممنون،  استاد لطف کردن. نیا یبرا

 رو هم صدا زدم تا نهار رو بخورن. هیو بق دمیو چ زیکه رفتم آشپزخونه م میحرف زد یکم

 کردم. یجز حرص خوردن نم یمخم و من کار یرفت رو یم نشیسنگ یبا نگاه ها نیمت

 .میبرگشت ییرایو دوباره به پذ میکرد زیو تم زیم یکم مایرفتن و من و ش رونیاز تموم شدن غذا، پسرا با تشکر ب بعد

 موندنه.  کاریبهتر از ب دن،یو شروع کن به کش اریجان شما هم بوم ب مایش م،ی:بهتره شروع کنکارن

 آوردم. رونیو لوازم رنگ رو ب هیبه سمت اتاق رفتم و دو تا بودم و پا خودم

 .ننشونیقرار دادم که پسرا بتونن بب یگذاشتم و بوم ها رو طور یصندل مایخودم و ش یبرا

 . میو شروع کرد مینشست کیکوچ  یها هیچهارپا یرو مایو ش من

کن  تیکه بهت زدم رو رعا یقبل یگذشته بود که اول کارن شروع کرد به حرف زدن:ماهک همون حرف ها یساعت کی

 .یندار یکیلطف ا،اشکال تکن

 تونستم بکنم. ینم یداد اما کار یعذابم م نیمت رهیو خ نیسنگ یها نگاه

کن تو  یباالس؛ سع شینیدوره و باز هم  یادیاما چشماش ز هیدونم صورت ک ینم یدیتو پرتره کش مایادامه داد:ش کارن

 .یکن تشیرعا یبعد ینقاش

 . میر یم گهیتکون داد که کارن گفت:ما د یسر مایش

 تونم بکنم. ینم یمن کار یایکه کنار ن یکارن سرش و جلو آورد و گفت:تا وقت میدر رفت یجلو تا

 کردم. یتکون دادم و خداحافظ یسر

 .میبر رونیب اریتولد مه یلباس مناسب برا دیخر یبرا مایبا ش میگرفت میحدودا شش عصر بود که تصم ساعت

 حوصلم سر رفته بود. یادیز منم

 چه خوشگله. نیماهک اون و بب یبلند گفت:وا یبا صدا مایکه ش میزد یپاساژ قدم م تو
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 چشم دوختم. بایلباس شب ز به

 .بایو ز کیهم ساده بود اما ش یلیکه خ رهیت یلباس آب هی

 خاصش بهش نما داده بود.   قهیداشت و  یحالت ماه لباس

 دوسش داشت. یلیاومد و اونم خ یم مایبه ش یلیبود که خ ییرنگ جز رنگ ها نیا

 به صورتش داده بود. یحالت قشنگ رهیت یلباس رو پرو کرد لباس آب مایو ش میداخل مغازه رفت مایش با

 .میاومد رونیشد و ب دهیمن لباس خر شنهادیپ با

 نکرده بودم. دایپ یقشنگ زیدوم پاساژ در حال اتمام بود اما من چ طبقه

 طبقه سوم رو بگردم نداشتم. نکهیهم حوصله ا واقعا

 روشن چشمم رو گرفت. یمغازه طبقه دوم لباس صورت نیآخر

 داشت. یکار شده بود که روش سنگ دوز یلباس پارچه ا یبود، باال یباحال لباس

 بود. یهم کلوش و پرنسس نشییپا

 .دمیرو به داخل مغازه کش مایتصور خودم تو لباس ذوق کردم و ش با

 .میاومد رونیاومد؛ بعد از پرو و پرداخت پولش ب خوشم

 دیخر یفردا برا میگرفت میو  تصم میپاساژ شام و خورد نییتو رستوران پا م؛یبخور رونیشام رو ب میگرفت میتصم یخستگ با

 .میایب فیکفش و ک

 رو خونه رسوندم و خودم هم به خونه رفتم. مایگپ زدن ش یاز کم بعد

 با آسانسور باال رفتم. نیاز پارک ماش بعد

 .دمیتخت دراز کش یخونه رو باز کردم و بعد از در آوردن لباسام رو در

 قرار بود برم جشن تولد. یاز مدت طوالن بعد

 رفتم، افتاد. یکه جشن تولد مفصل یبار نیبه آخر فکرم

 خوابم برد. یک دم،یحسرت غرق گذشته شدم و نفهم با

 

 

 و بهتر کنم. میو طراح امیکنه تا بتونم با خودم کنار ب یو باهام کار م ادیروزه که کارن م دو

مسابقه شروع  گهینداشتم  سه روز د یادیکردم اما از نظر کارن هنوز کار داشتم اما وقت ز شرفتیپ یلینظر خودم خ به

 شد. یم

 .اریخوام برم تولد مه یبده اما نگفتم که م یکردم که امروز بهم مرخص یکارن و راض یهزار بدبخت به
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 .میو پوش میصورت یگلبه ا راهنیکردم و پ یحیمل شیآرا ختمیگرفتم و موهام و با سشوار لخت کردم و دورم ر دوش

 برم دنبالش. گهیساعت د میزنگ زدم و قرار شد ن مایش به

 آب آلبالو خوردم و راه افتادم. وانیل کیتشنم بود،  یلیخ

 کردم. ادیهوروش باند و گزاشتم و وولم تا ته ز ید یپزم یبه ک آهنگ

بزنم و  غیچشمم به رانندش افتاد دوست داشتم ج یداد سرم و برگردوندم وقت ریبهم گ یخوشگل یچراغ قرمز مزدا تر پشت

 کنم. یخوشحال

 تو بغلش. دمیشدم و دو ادهیپ نیزدم کنار و از ماش و نیماش

 خوشگلم. ی:سالم کوچولوپسر

 برات تنگ شده بود. یلیدلم خ ینامرد یلی_خ

 اومدم دنبالت. یر یم یدار دمیخونه د ی:اومدم جلوپسر

 گرفته پس! تی_کارگاه باز

 :ها! نه باباپسر

 

 

گفتم مامان اما بعد از  یگفت مامان منم به مامانش م یکه اون به مامان من م یبود، به طور امیبچگ یو هم باز هیهمسا دیام

 در ارتباط بودم. دیمامانم و بابام ولم کردن و من و از اون محل دور کردن فقط از راه تلفن با ام نکهیا

 بود دلم براش تنگ شده بود. شیچهار سال پ دمش،یکه د یبار نیبود که رفته بود خارج و اخر یسال چند

 ! خارج بهت ساخته ناموسا.ایشد یالکچر یلیخ دی_ام

 :خارج که نه اما دخترا چرا ساختهدیام

 .شعوریب ییپررو یلی_خ

دلم برات تنگ شده بود، نامرد حداقل از  یلیشد، با انگشت چالش و فشار دادم و گفتم:خ انیکرد که چالش نما یحیمل ی خنده

 .یزد یم یزنگ کیاون ور 

 منم پول ندارم. یدون یگرونه م یلیخ رانی:نه تماس به ادیام

 !یکه پول نداشته باش یریفق یلیزنمتا نه که تو خ ی_م

 :آره بابادیام

 گه!؟ یم یچ نیماش نی_پس ا

 :ها اون واسه دوست دخترمه.دیام

 !ییپررو یلی_خ
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 :چاکر شما هستم.دیام

 زنم. یبعدا بهت زنگ م گهی_من برم د

 :کجا؟دیام

 _به تو چه!

 امی!منم مگهید یزد پیت یجور نیکه ا یر یم یدار ی:مهموندیام

 دعوتت کرد اونوقت؟ ی_جانم!ک

 گهی:تو ددیام

 یام گرفت و گفتم:خداحافظ خنده

 ینامرد یلی:خدیام

 _برو به همون دخترا بگو ببرنت.

 کردم. رید یلیکنه خ یصد درصد کلم و م مایشدم، ش نیجواب نشدم و سوار ماش منتظر

 

 

 به غر غراش نکردم. یرو سوار کردم و توجه مایش

 پرت بود. یجا کیبود،  یتولدش چون قاط میتو راه بود یساعت مین حدودا

 در ازمون گرفتن بعد راهمون دادن. یدعوت و جلو کارت

 بود. یو خوشگل یفوق العاده الکچر باغ

 .میرفت یو پارک کردم و به سمت مهمون نیماش

 .میسادیوا یگوشه ا دمیند ییناآش ی افهیق

 .میو به سمتش رفت میکرد دایدختر پ یکل نیو ب یعل باالخره

 ی_عل

 نمک:سالمیعل

 !یمست یلی_معلومه که خ

 !هی:ها مست چیعل

 .میبر مای_اوف ش

 داشتن. یکردن و چشم ازم بر نم یبد به من نگاه م یلیدوتا پسر خ نیهمون اول که وارد شد از

 .گهیبه سمت د دمیچیچپ و پ یاومد خودم و زدم کوچه عل یکه به سمتم م دمیو د نیمت یوقت
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 کردم. دایتنفر پ نیحد از مت نیدونم چرا تا ا ینم ارم،یدونستم که سر از کجا در م یرفتم و نم یم فقط

 کردم. دایدرخت پ یکل نیو که نگاه کردم خودم و ب روبروم

 به کدوم سمت برم.دونستم  یکل بدنم و فرا گرفته بود و نم ترس

 .دیلرز یتمام بدنم م د،یرس یپا به گوشم م یبودم صدا اوردهیهم ن ممیگوش یلعنت

 اومد. یکه با چاقو به سمتم م دمیو د یپسر ی افهیق 

 اومد و صدام قفل کرده بود. یدونم چرا صدام در نم ینم

 کرد. یبد نگاهم م یلیکه خ هیکم که توجه کردم متوجه شدم همون پسر هی

 ؟چرا؟یهست یشد و باالخره صدام درومد که گفتم:تو ک ریسراز اشکام

 از پشت دهنم و گرفت. یکیزدم و کمک خواستم، که  غیتمام توان ج با

 

 

 !میمن ک یدون ی:مپسره

 بود. دهیفا یکردم اما ب یتقال م یچ هر

 :من داداشتم.پسره

 شد. یم ریتونستم تکون بخورم، فقط اشک بود که از چشمام سراز یشدم و نم شوکه

بودم و  یکه پدرت طردش کرد و قبولش نکرد؛ چون من از قول اونا روان یبرادر توام.بردار یتهران نی:آره من ماهپسر

 مشکل داشتم اما من سالم سالمم.

 افتادم. نیزم یسست شد و رو پاهام

فرار کردم و  یو دو سالگ ستیاما من تو سن ب مارستان،یمن ده سالم بود که من و انداختن تو ت یایب ایتو بدن نکهی:قبل اپسر

 کردم؟ کاریچ یدون یم

 کردم چشماش سرشار از خون و انتقام بود. نگاهش

 .یریچون توهم قراره بم یبدون دیاما با یدون ی:نه نمپسر

 که دهنم و گرفته بود، ولم کردو عقب رفت. یپسر

 _دروغه

 :من هم مامانت و هم بابات و کشتم.پسره

 تو سرم اکو شد... صدا

 ! کشتم
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 !کشتم

 !کشتم

 !کشتم

 !کشتم

 زدم و سرم و گرفتم و گفتم:دروغه! غیج

خوام  یچون م یندار یوقت گهیدونه از اون بپرس، البته د یو م یکرد و گفت:نه نه بزرگت همه چ یمزخرف ی خنده

 کرد و هم بکشم. اهیو س میکه زندگ یفرد نیآخر

 .رمیاشکام و بگ یتونستم جلو یبود و نم سیخ سیخ صورتم

 ...یکل بدنم و فرا گرفته بود، اما نه ترس از مرگ، بلکه ترس از چرخ زندگ ترس

 

 

 یخوب زندگ یلیراحته!من  خ یلیواسه من خ یکن یراحت شم فکر م ؟بکشیچرا معطل گهیو بستم و گفتم:بکش د چشمام

 یکردم که پدر مادرم ترکم کردن اما تو یفکر م شهیخودم غرق بودم و هم ییکردم و تو تنها یکردم!من چند سال تنها زندگ

 !یسادیحاال هم من و بکش چرا وا یاونا رو کشت یعوض

 .سمیو مجبورم کرد که رو پام وا دیاومد و موهام و کش جلوتر

دم، تا  یکنم انقدر عذابت م یشروع م یکست تو زندگ نیزتریت از عزکشم یکشمت ذره ذره م ینم یراحت نی:به انیماه

 که من و بکش. یالتماسم کن

 شدم. نیازم نشد و هولم داد، پخش زم یجواب منتظر

 کوچولو. یآبج دارید دی:به امنیماه

 سوال مبهم... ایدن کیکرد و رفت. من موندم و  ولم

 درد ناتمام... ایدن کیموندم و  من

 قلب شکسته... کیموندم و  من

 ماهک تنها... کیموندم و  من

 سرم خراب شد. یرو ایدن یشب همه  یسکوت و زمزمه  تو

 رسمش نبود! نیا ایخدا

 !یمادر پدرم و ازم گرفت رحمانهیکرده بودم که انقدر ب کارتیمن چ مگه

 دوست دارم اما چرا؟ یلیخ یدون یم ایخدا

 کنم اما چرا؟ یناشکر دیدونم نبا یم



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

161 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 رفتم. یرم فقط و فقط م یدونستم کجا م یجام بلند شدم و راه افتادم نم از

 کردم. دایپ ابونیکردم، که باالخره خودم و تو ب هیگر انقدر

 شد. یبود که به باغ تولد ختم م یجاده ا قایکم که توجه کردم دق هی

 رفتم تا بلکه به باغ برسم. یآروم بغل جاده راه م آروم

شدم و  نیرفت و پخش زم یاهیاما چشمم س ه،یک نمیاومد برگشتم که بب یاز پشت داشت م ینیرفت، ماش یم جیگ یلیخ سرم

 .دمینفهم یچیه

 

 

 :کارن

 قبول کردم. یو نداشتم اما به اصرار عل یتولد و مهمون یحوصله   اصال

 دونستم. یو نم لشیبودم و خودمم دل ختهیبهم ر یلیبود خ یچند روز 

 هم بستم. مییسرمه ا ونیپاپ دم،یپوش دیسف راهنیجذب و پ یشلوار سرمه ا کت

 مردونم و هم زدم. نیکل نیکالو عطر

 رفتم. یشدم و به سمت مهمون نیبود، سوار ماش یاوک یهمه چ خب

 ینداشت ولنگون لنگون راه م یشدم، که حال خوب یشده بود تو جاده بودم که متوجه دختر رمیکم د هیبود  کیتراف یلیخ

 شد نیپخش زم نکهیشد تا ا یشدم انگار حالش بدتر م یتر م کیبهش نزد یچ هر رفت

 کردم. تیهدا گهیو به سمت د نیترمز گرفتم و ماش عیسر

 شده بود! یشکل نیکه ماهک بود، چرا ا نیشوکه شدم ا دمیصورتش و د یشدم و دختر رو بغل کردم، اما وقت ادهیپ

 کردم. یداشتم سکته م یواقع یدونم چرا اما به معنا یزد نم یتند م یلیقلبم خ ضربان

 بود. دهیگذاشتمش تمام لباسش گل بود ورنگش پر نیکردم و تو ماش بغلش

 گاز گذاشتم و به خونه خودم رفتم. یو رو پام

 :نه نه دروغه...ماهک

 جام. نیمن ا ستین یچی_ماهک ه

 زد و گفت:دروغه! یبلند داد

 گفت دروغه... یشد اما چشماش بسته بود و فقط م ریسراز اشکاش
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 رفت. یکنار جاده راه م تیوضع نیسرش اومده بود که با ا ییدونم چه بال ینم

 ماهک و بغل کردم به خونه بردم. عیبردم و سر نگیو تو پارک نیماش دمیرس المیو یجلو نکهیمحض ا به

 شربت تب بر و به خوردش دادم. یداشت، به هزار بدبخت ییباال یلیخ تب

 گرفت. یدست و پا رو م یبلند بود و جلو یلیشد اما لباسش خ یم هیپاشو دیبا

 زد تنش کردم. یزار م فشیمردونم که تو بدن ظر راهنیلباسش و باز کردم و پ بیو بستم و ز چشمام

 نداشتم. یکنه، اما چاره ا یم سیشه دهنم و سرو داریدونستم ب یم

 بدن داغش قرار دادم. یکردم و رو سیو خ یحوله ا دستمال

 .دیلرز یبه لباش شدم که م رهیقلبم تند تند بود خ ضربان

 کنارم باشه. شهیرفت و دوست داشتم هم یدلم ضعف م کردمیبهش نگاه م یدونم چرا وقت یکرد نم یم وونمیعطرش د یبو

 .هیوابستگ دیمعناست شا یمن ب یحس و بزارم عشق، چون عشق برا نیخوام اسم ا ینم

 افکار خودم غرق بودم که ماهک دستم و گرفت و محکم فشار داد. تو

 :کارن، کارن ولم نکن.ماهک

 هستم. شهیبغلش کردم و کنار گوشش زمزمه وار گفتم:هم آروم

 

 

 شد و همون جا خوابم برد. نیسنگ چشمام

 :ماهک

 که اصال برام آشنا نبود. دمید یکرد، چشمام و که باز کردم و خودم تو مکان یم تمیاذ یلیکه خ دیتاب یبه چشمم م ینور

 .حضور کارن شدم یخواستم از جام بلند شم که متوجه  تا

 براش سوخت. یلیخوابش برده بود دلم خ نیزم یرو

 شد؟ یو گفت:چ دیپلنگ پر نیرفت هوا و کارن ع غمیکه روم بود و روش انداختم اما تا به خودم نگاه کردم، ج ییپتو

 _لباسام!

 من و عوض کرد؟ یلباسا یمن من افتاده بود که داد زدم و گفتم:ک به

 !یروان دمیزهرمار ترس ی:اکارن

 لباسم و عوض کرد! یگم ک ی_م

 نجاس؟یا ی:جز من و تو کسکارن

 _نه نگو که...



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

163 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 کرد و گفت:آره ییخنده ا کارن

 .میتخت افتاد یباهم رو ییاما تعادلش و از دست داد و دوتا رمش،یتا تونستم تو اتاق بگ دمیانقدر دو دمیمن دو دیدو اون

 بود. نمونیب یکم یلیخ ی فاصله

 کرد. یم وونمیچشماش د یجادو

 

 

صورتش  یرو یطانیش حیلبخند مل هیکرد، هم زمان هم  یصورت و گردنم فوت م یو نفسش رو رو دیکش یتند نفس م تند

 کرد. یم ییخودنما

 سانت هم تکون نخورد. هی یگذاشتم و با تمام زورم به سمت باال هولش دادم اما حت نشیس یو رو دستام

اشک تو چشمام جمع کردم، بعد هم با ترس به  روزید ادیسرم اومد، با ترس چشمام و بستم و به زور و با  یتو یا نقشه

 ؟یکن یم رکایچ نجایپشت سر کارن نگاه کردم و گفتم:تو......تو...ا

شکمش گذاشتم و به سمت باال  یمتعجب از ترس من به سمت عقب برگشت که از فرصت استفاده کردم و پام رو رو کارن

 هولش دادم.

 تخت. نییبه سمت باال رفت، بعد هم پرت شد پا یحواسش نبود و متعجب بود کم چون

 بلند بود. یلیداشت خ رشیکه ز ییبه خاطر چهارتا کشو تختش

و مسخره  دنیافتاده؛ شروع کردم هر هر خند نیزم یرو دمیتخت بلند شدم که د یبد بود،.از رو یلیافتادنش خ یصدا

 به مردن. یواسه حفظ غرور زشتت خودت و زد یومدیعرضه از پس منم بر ن یب ن؛ییپا یکردن:اوه باالخره افتاد

به سمتش رفتم و  اطیافتادن با احت ریاز گ یریجلوگ ینخورده، برا یتکون چیه دمیزدم که د یحرف م یطور نیهم

 !؟یبد یباز یخوا یفروشم؛ من و م یم یقنار یگفتم:برو بابا من قورباغه جا

 نشون نداد. یعکس العمل چیهم ه باز

 شروع کردم به تکون دادن و صدا کردنش. دهیترس

 نشد. دایاز بهوش بودن توش پ ینشونه ا چیصداش کردم ه یچ هر

 کردم_ کارن! یکردم و اسمش رو بلند بلند صدا م یم هیگرفت؛گر میگر

 

 

 .ایتو روخدا بهوش ب د؛یکرد، کارن تو رو خدا بلند شو، غلط کردم، ببخش ینم رییتغ یچیکردم که بلند شه اما ه یم التماس

 کم آب بپاشم روش. هیبه سمت آشپزخونه رفتم تا  هیهام افاقه نکرد، با گر التماس

دفعه  هیاومدم که  رونیبا تعجب چشمام رو چرخوندم اما نبود.از اتاق ب ست،ین دمیاومدم و به سمت اتاق رفتم د رونیب یوقت

 .دمینفهم یزیچ گهیسرم؛ د یمحکم خورد تو یزیچ هی
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چشمام رو باز و بسته کردم که تونستم درست  دم،ید یدونم چقدر گذشته بود که چشمام رو باز کردم، همه جا رو تار م ینم

 .نمیبب

 شدن من.... هوشیو ب کارن؛ضربه

 دست و پام بسته است.  دمیاز جا بلند شم که د خواستم

 بد زد تو سرم. یلیآشغال، خ یاتاق کارن بودم، عوض تو

 . هیداده بود و معلوم نبود خودش کدوم گور هیستون تک هیکشه؛من و به  یم ریت هنوزم

 کشمت. یزدم:کارن م غیج

 جام. نینزن ا غی:ماهک جکارن

 .ینامرد یلی_خ

 . اهمیهم واسه مرگ حس جوونه زده شدم هم واسه سرنوشت س خت،یاز چشمام ر اشک

 رو به سمت صداش برنگردوندم. نگاهم

 رو نگاه کن. نجایلحظه ا هیآخه، یکن یم هی:ماهک چرا گرکارن

 اونم بسته هست.  یدست و پاها دمیکراهت روم رو به سمتش برگردوندم که د با

 خب؟ یکن یم هی:ماهک چرا گرکارن

 تو سرم؟ ی_نامرد چرا زد

 ....نیخاک بر سر من با ا رم،یمیم ینامرررد،نگفت

تخت افتادم خواستم بترسونمت  ی:ساکت شو بزار حرف بزنم. به خدا من نزدم، من که از رودیدفعه عربده کش هی کارن

سمتت که پسره چاقو گذاشت  امیبلند شدم ب نیزم یاومد و تو خورد یزیچ هی یصدا دمیدفعه د هی ؛یهوشیخودمو زدم به ب

 داد. یمبند هم بهم فحش  هیمنم بست؛  یرو گلوم و دست و پا

 ه؟یمن چ ریتقص بعد

 نامرد؟ یگ یمن چرا م به

 

 

 ه؟یکار ک ؟پسیچ یعنی_

 که گفت:من دیبه گوشم رس ییصدا

 مواجه شدم.  زشیتنفر آم یسمت صدا برگشتم که باز هم با چهره  به

 !یکن یازم!چرا ولم نم یخوا یم ی_تو، تو تو چ

 خوام عذابت بدم. یم یگفتم که چجور شبیکرد و گفت:بهت د یحیرک ی خنده
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 از دست دادن ندارم. یبرا یزی_من چ

 که داد کارن به هوا رفت. یگلوش قرار داد، به طور ریو چاقو و ز  دیمحکم کشکارن و تو دستش گرفت و  یموها

 ؟یبهم کرد و گفت:مطمئن زینفرت انگ ینگاه

 دونستم. یالتماسم و نم  لیکردم که ولش کنه دل یهق هق افتاده بودم و التماس م به

و... همه  قتیعشقت  رف دنیعذاب کش دیو گرفتم و التماس  کردم که کارن و ول کنه که گفت:تازه اولشه صبر کن  با پاهاش

 تازه اولشه. نیا ینیرو بب

 به پهلوش زد. یکارن و ول کرد و لگد محکم یموها

 ...دارید دیکوچولو به ام ی:آبجنیماه

 زد. یتخت افتاده بود قلبم تند تند م کنار هوشیبسته خودم و به کارن رسوندم، ب یدستا با

 داد. ینم یکردم جواب یصداش م یهرچ

 پاشو. رمیمیشه من م تیزی_کارن بلند شو کار اگه چ

 کردم. یو التماس مزدم یم نشیس یبسته محکم به قفسه  یدستا با

 گزاشتم. نشیس  یکم آوردم و سرم و رو نفس

 یشد و ضربان قلبم و تند تر م یضربان قلب کارن بود، که تو گوشم اکو م یهمه جا رو فرا گرفته بود و فقط صدا سکوت

 کرد.

 

 

 شکرت. ایشدم و گفتم:خدا رهیافسونگرش خ یخورد که سرم و بلند کردم و به چشما یتکون

 نکن. هیوقت گر چیو پاک کرد و گفت:ه اشکام

 ماهک تنها بود. یجا برا نیآغوش کارن امن تر ختم؛یکردم و تا تونستم اشک ر بغلش

 کنه. دایکه غرورش و کنار گذاشت، تا ماهک تنها آرامش پ یآغوش

 ؟یمتیشکستن غرور کارن به چه ق اما

 ؟یمتیاما شکستن دل ماهک به چه ق و

 ملوسک تنها و خروسک مغرور. انیم یعشق متیبه ق 

 بودن؟ یک نای:ماهک اکارن

 دونم  ی_منم نم

 شد؟ یچ شبید نکن آروم باش و فقط بگو هی:گرکارن
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 شمال میبر دیکنم، اما قبلش با یم فی_برات تعر

 :چرا آخه؟کارن

 مادر بزرگم. شیپ میبر دیدم با یم حیو تو راه برات توض یکمه همه چ یلی_وقتم خ

 !یپس مسابقه چ یاما تو فقط دو روز تا مسابقه وقت دار ی:اوککارن

 .میکنم بر یزود، خواهش م میگرد ی_برم

 

 

 ساک. نیاز کمدم بردار بزار تو ا لیاز وسا یسر هیدستم داد و  گفت:باشه، فقط قبلش  یتکون داد و ساک یسر

 .نییپا ایرو چک کنم، زنگ زدم ب نیماش نییرم پا یم منم

 _باشه.فقط....

 سمتم برگشت و گفت:بله؟ به

 .نییپا یر یم ی_مراقب خودت باش دار

 زد و سرش رو تکون داد. یلبخند

 قهیرو به سل ییرنگارنگ، چندتا یها بلوز ها شرتیاز رفتنش به سمت کمد برگشتم و درش رو باز کردم، پر بود از ت بعد

شلوار ها باشه باز کردم؛ شروع کردم به نگاه کردن شلوار ها  یزدم برا یرو که حدس م نییخودم برداشتم و بعد کشو پا

بود، با دقت عکس رو نگاه کردم که زنگ  یشیو آرا یعمل یادیکه ز وددختر ب هیعکس  دم؛یشلوار ها د نیعکس ب هیکه 

 خونه زده شد.

 افتاد. راشیتر رو باز کردم که چشمم به لباس ز نییشلوار برداشتم و کشو پا ییچند تا عیسر

 کشور بودن. هیگرفت، هر کدوم پرچم  خندم

 نیزدم و دوباره برگشتم تو اتاق ب یو اونارم برداشتم، بلند شدم و خواستم به سمت در برم  که متوجه خودم شدم؛ داد دمیخند

هم از قفسه  یکاله اسپرت مشک هیو  دمشونیپوش ییکردم که اسپرت بود، با پرو دایپ یبلوز و شلوار ورزش هیلباس هاش 

 برداشتم و با دو به سمت در رفتم.

 نشسته بود و منتظر بود. نیداخل ماش 

 و باز کردم و نشستم. در

 ؟یشد یشکل نیتعجب و خنده به سمت من برگشت و گفت:چرا ا با

 نداشتم که بپوشم، مجبور شدم. یلباس چیه یول دای_ببخش

 تکون داد و حرکت کرد. یخنده سر با

 دستش رو به سمت ضبط برد و روشنش کرد. نکهیبود تا ا یسکوت بد نیماش تو
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 بود. یخاکستر یادیفکر کردم، ز میآروم آهنگ نگاهم و به سمت جاده بردم وبه نم نم بارون دوختم به زندگ یصدا با

 

 ندهیاز آ ترسمی'مخندهیتو نم یچشما

 مو بنده هیبه  دونمیحرفا'عشق من و تو م نیمن از ا ترسمیم

   شهیم ریداره د دونمیم

 دونهیدردمو م یپره بارونه'ک رونیب اون

 مونهیم یکشنده چ یکه جدا باشن'جز خاطره ها دستامو

 شهیم ریدلم گوشه گ یبر

 

 هم افتاد. یبه آهنگ گوش دادم و بارون رو نگاه کردم، که چشمام رو انقدر

 

 

 

چون همه جا سرسبز بود، چشمام وچرخوندم و کارن و روبه  میشدم؛ فکر کنم تو چالوس بود داریاز خواب ب یتکون دست با

 .دمیخودم د یرو

 .میشمال کیشو، نزد داریبه روم زد و گفت:ب یلبخند

 .یکن فیبرام تعر یخواست یم مثال

 گرسنمه.  میفتیو دوباره راه ب میبخور یزیچ هی

 کم گرسنه ام. هیپاشدم:باشه منم  یصندل یزدم و از حالت لم رو یمتقابال لبخند منم

 رو قفل کرد. نیو کارن ماش میشد ادهیپ

 گرده. یمحتاط داره دنبال ما م یلیخ نیماه دمیکه به عقب برگشتم و د میشد یوارد رستوران سنت باهم

 پشت درختا.  دمشیدست کارن رو گرفتم و کش عیسر 

 دونم، منم. یمتعجب نگاهم کرد و بعد هم گفت:آره م کارن

 یجور هی دیکارن؛همون پسره که دست و پامون رو بسته بود االن دنبالمونه، با یگ یم یتعجب نفس نفس زدم و گفتم:چ با

 .میفرار کن

 زود باش تو رو خدا. فقط

 .میره تو رستوران تا بر یم نمی:بزار نگاه کنم تا ببدیکش ینگاهم کرد و آه بلند یشتریبا تعجب ب کارن
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 .مییتابلو یلیخ یطور نیا م؛یرو عوض کن نیماش دیمانع گفتم:با هی شدیتوجه به آه بلند کارن که بعد ها م یب

 .میکن یم یکار هیبعدش  نگ؛یپارک میرو بزار نیتا ماش میبر یاول تا به مسافت دی:باکارن

 کردم. دییتکون دادم و حرفش رو تا یسر

 .میسوار شد عیو سر میرفت نیهم به سمت ماش با

 .میحرکت کرد یگاز و با سرعت واقعا سرسام آور یپاش و گذاشت رو کارن

 .چوندمینزدم و فقط با استرس دستام و تو هم پ یکرد حرف یرو م نکاریا دیبا چون

 .میدیرس نگیبه پارک یساعت میاز ن بعد

پسرا  هیکن شب یکار هیبلوزم رو عوض کنم تو هم  دیساک و برداشت و گفت با م؛یشد ادهیرو گذاشت داخل و پ نیماش کارن

 .یش

و  میکردم دوباره کاله مشک راهنمیپ نشستم، موهام و کامل جمع کردم و داخل کاله نیتکون دادم و دوباره داخل ماش یسر

 رو سرم کردم.  راهنمیگذاشتم و کاله پ

 شدم. ادهیلبم مونده بود رو پاک کردم و دوباره پ یکه رو یرژ

 .مینگاهم کرد و گفت:خوبه بر کارن

 .میرفت نگیپارک رونیبه سمت ب ییدوتا

 .میتو مرکز شهر بود درست

 بشه؟ کیکم هوا تار هیتا  میکم پاساژ بگرد هی میبر یخوا ی:مکارن

 ره. یهوا حوصلم سر م یکی_آره تا تار

 .فتیزد و گفت:پس راه ب یلبخند

 

 

 .محکم بهم خورد و رفت یتو عالم خودم بودم، که کس میکرد یو به مغازه ها نگاه م میرفت یپاساژ راه م تو

 ابوی ی:هوکارن

 ستیو گفت:تو معلوم ن شونم گذاشت یدادم که کارن دستش  و رو ینگاه کنه رفت،تو دلم داشتم فشش م نکهیبدون ا طرف

 شده. یچ نمیکن بب فیتعر مینیجا بش کی میبر ایچته ب

 .میکه تو پارک بود، نشست یتخته چوب یو رو میشدپاساژ خارج از

چند سال   نیکه برام تو ا  یو براش گفتم؛تمام اتفاقات زیسراغم اومد اما خودم و کنترل کردم همه چ میشگیهم یلعنت بغض

 افتاده بود.

 .مهیزندگ یعذابا یبرادرم مسبب همه  دمیکه فهم یکردم شب فیو براش تعر میشب زندگ نیبدتر و
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 !رهیخواد انتقام بگ ی:پس مکارن

 .رمیگ یو ازت م زاتیعز ی_آره گفت همه 

 مادر بزرگت؟ شیپ میر ی:خب چرا االن مکارن

 برم اون جا. دیبا نیدونه واسه هم یو م زی_چون گفت از مادربزرگت بپرس اون همه چ

 دوست. کی نیو گرفت و گفت:نگران نباش من پشتتم ع دستام

 بلکه تو، تو تو ... ،یستیبزنم و بگم تو دوست من ن ادیدوست حالم بد شد و دوست داشتم فر یکلمه  دنیدونم چرا با شن ینم

 .مینکن پاشو بر هیهق هق افتادم که بغلم کرد و گفت:گر به

 .میگشت یهرچه زودتر برم دیشده بود با کیهوا تار میو رفت میدربست گرفت کی

 زنگ و زدم و در بازشد. م،یدیدوازده شب رس ساعت

 

 

 اش به استقبالمون اومد و محکم بغلم کرد. یشگیبا لبخند هم مادربزرگم

 پشتم اومد. تو اونم ادیکارن اشاره زدم که ب به

 تو داماد خوشگلم. ایلبخندش گشاد تر شد  گفت:ب دیمادربزرگم کارن و د یوقت

 نگاه به مادر بزرگم کردم و کامال پوکر شدم. کینگاه به کارن  کی

 .یزد و گفت:مرس یانتظارم کارن لبخند برخالف

 یفشش م یبا اون استاد گنداخالقت دعوات شده بود، و کل نجایا یکه اومد یبار نی:چه عجب ماهک خانوم آخرمادربزرگ

 .یداد

 گفت. یم ینجوریآوردم تا بفهمه انگار نه انگار هم یبا چشم ادا در م یهرچ

 که پشتم از خنده غش کرده بود.  کارنم

 .میبرگرد دیبا میندار یادیما وقت ز نیبب ریصبر کن نفس بگ زی_عز

 شده؟ یزینگاهم کرد و گفت:چ ینگران با

 تو. میبر ای_ب

 کردم. فیو براش تعر یهمه چ عیکرد وقت و تلف نکردم و سر ینگاهم م یبانگران

 افتاد. هیگرتو چشماش پر شد و به اشک

 نکن آروم باش. هیگر زی_عز

 همون جور که دخترم و دامادم و گرفت. ره،یخواد ماهکم و ازم بگ یاون مآروم نباشم یهق هق گفت:چجور با
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 ؟یچرا از من پنهان کرد ؟ی_چرا به من نگفت

 

 بغلم کرد و گفت:من و ببخش ماهک. محکم

 دروغه! ؟یچ یعنی_

 زیعز جون ماهک بگو دروغه زیلرزون گفتم:عز ییسراغم اومد و با صدا میشگیهم  یبغض لعنت بازم

 تونستم خودم و کنترل کنم. یو نم دیلرز یم بدنم

 :کارن

 یمادربزرگش به ماهک نگاه کردم که کل بدنش م غیج یکه سر ماهک اومده بود، بودم که با صدا ییتو فکر بالها قیعم 

 .دیلرز

 و محکم گرفتمش.  دمشیتو آغوش کش عیسمتش گام برداشتم و سر به

 کنه. یو گفتم:نه سنکوپ مآب اورد که پس زدم مادربزرگش

 باتمام توانم بغلش کردم و تو گوشش گفتم:ماهک من کنارتم ماهک، ماهک... 

 شد. یکم آروم شد و اشکاش  جار کم

 شده بود. رهینقطه خ کیشوک بود و به  تو

 .دیکن فی_لطفا تعر

 :آخه حالش...مادربزرگ

 .هیجور نیو نفهمه هم تی_تا واقع

 بودن. یازدواجشون بود و تو اوج جوان لیکه مادر پدرت اوا یزمان شیگرده به چند سال پ ی:ماجرا برممادربزرگ

 شه. یگذره مادرت حامله م یسال از ازدواجشون که م کی

 لعنت به اون روز... اما

 اش گرفت و سکوت کرد. هیگر

 

 

 .دی_لطفا ادامه بد

 .دیضربه د از پله پرت شد و بچه چارمیکه دختر ب یلرزونش پاک کرد و گفت:روز یو با دستا اشکاش

 یتوانشون بزرگش کردن اما وقتکرد اما مادر پدرت با تمام یم هیاومد، شب تا صبح و صبح تا شب گر ایبه دن یوقت

پدرت  میکه آورد یشانس خت،یبابات ر وانیخونه رو تو ل یقرصا یهمه  کباری یکرد حت یخطرناک م یبزرگتر شد کارا

 متوجه شد.
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 .مارستانیکردن که مجبور شدن ببرنش ت ینم دایپ یبودن اما چاره ا شیماریمامانت شب و روز دنبال درمان ب بابا

 اومد. یاز دستش بر نم یکاراماگرفت یمامانت افسردگ مارستان،یرفت ت نیماه نکهیاز ا بعد

 یتو روز به روز بزرگتر م یاما وقت یدیبخش یشاد شونیو به زندگ یاومد ایتو به دن نکهیبود تا ا اهیس اههیس شونیزندگ

 بود. نیماه یشد و بحث اصل یتر م شیمادر پدرت ب یمشکالت برا ،یشد

 .یمن بود شیفرار کرد و سراغ مادر پدرت رفت و اون موقع پ مارستانیاون از ت نکهیا تا

 که دخترم و دامادم بدست بچه شون کشته شدن. یبه اون روز روز لعنت

 

 

 خراب شه. تیو زندگ یبش تیاذ یلیاگر به تو بگم ممکنه خ دمی:دمادربزرگ

 گرفتم از تو پنهون کنم. میتصم پس

 گفتم که مادر و پدرت ترکت کردن. بهت

 نداشتم.  نیجز ا یاما من چاره ا یتو خودت بود یلیروزها خ اون

 یها م هیهمسا شیموقع ختمشون تو رو پ ،ینفهم یزیتالش کردم که چ یلینه اما اون روز ها خ ایهست  ادتیدونم  ینم

 اومدم. یرفتم و م یم مایراشتم و با هواپ

 نیرفت تا هم شیطور هم پ نیبه تو نگن و هم یزیگفتم و از همه خواستم چ یمراسم چهلم به همه گفتم که به تو چ تو

 امروز.

 :کارن

 .ختیر یکرد و اشک م یهق هق م ماهک

 .نیآب بد وانیل کیشه  یم دی_ببخش

 :بله حتما.مادربزرگ

 زدن.  غیگرفته شروع کرد ج رویکه انگار ن یآب و خورد و جور 

شدم  و باالخره فراموش  یبار ناراحت م کی نیگفت یرو بهم م قتیظلم، اگر حق نی:مادرجون شما به من ظلم کردماهک

 کردم.  یم

 ؟یحاال چ اما

 کردم. یو ناراحت هیهمه سال به خاطر طرد و ترک شدنم گر نیا

 .رمیو غصه رو از سر بگ نمیبش دیبازهم با هیچ قتیحق دمیکه فهم حاال

 افتاده تو سرنوشت من؟     یو بدبخت یهمه سخت نیمرتکب شدم که ا یمگه من چه گناه گه،ید بسه

 ترک شدنم رو. نیکردم ا یتازه داشتم فراموش م ه،یشده گر میزندگ همه
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 من؟ رهیکه دوباره شده دامن گ هییچه ماجرا نیا

 ندارم.  تیظرف گهیخدا د به

 !؟چرا

 

 

 دفعه از جاش بلند شد و گفت:پاشو کارن. کی ماهک

 خودم برم. یایتعجب نگاهش کردم که دوباره داد زد:اگر نم با

 کرد. یپر از اشک ماهک نگاه م یداشت به چشما مادربزرگش

 گفتم و بلند شدم. یدیببخش

 .دیدو یتوجه به من جلو جلو م یب

 .سایگم وا یماهک بهت م سا،ی_ماهک وا

 و محکم بازوش و گرفتم: دمیبهم توجه نکرد که منم دو بازم

 ؟یساا،کریگم وا ی_مگه بهت نم

 :آره کرم، فقط ولم کن،ولم کن.ماهک

 کرده بود تمام صورتش سرخ بود. هیگر انقدر

 ؟یکن ی:چرا ولم نمماهک

 نه آرزو. س،یخوام، نه مسابقه، نه پول، نه پار ینم یچیه من

 مونم. یهم تنها م شهیکن برو، من تنهام هم ولم

 لباش گذاشتم. یساکت کردنش لبام رو رو یدفعه کنترلم رو از دست دادم و برا کی

 .ستادمیزدم وثابت ا یلبخند محو د،یکش ینفس هم نم یحت گهید

 کردن. هیولش کردم که خودشو انداخت تو بغلم و دوباره شروع کرد به گر آروم

 آغوش آرزوم بود. نیروز ا کیخودم فکر کردم  با

 شه حسرت برام اما االن داشتمش. یرسم و م یوقت بهش نم چیکردم ه یم فکر

 دورش و محکم بغلش کردم. دمیچیپ شتریو ب دستم

 .ارینبسه انقدر به خودت فشار  زم،ی_باشه عز

 .میکن یکنه اما تحمل م یم تمونیکه اذ میدار مونیتو زندگ ییدردها کیهرطور که شده همه ما  یایباهاش کنار ب دیبا

 و بعد هم فراموش. یتحمل کن یتون یمطمئنم م ،یهست یدختر قو تو
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 .یبودنت من و عاشق خودت کرد یقو نیکه با هم یتو بود نیا نیبب

 دفعه سرش و با شدت بلند کرد و زل زد تو چشمام. کی

 کردن. هیشروع کرد به گر باز

 کردم که گفت:تو رو خدا بهم ترحم نکن،توروخدا.   ینگاهش م مونیبود پش دهیحرف از دهن پر نیکه ا من

 ترحمه.   یکه از رو هیچه دوست داشتن نیا

 .انیعشق رو خراب نکن، خسته شدم از ترحم اطراف الاقل

 ؟ی_ماهک ماهک چه ترحم

 دوستت دارم. یآدم هستم که بدونم چه طور اونقدر

 .یو جوابم و داد یتمام جلوم در اومد یکه با گستاخ یاز وقت دیوقته، شا یلیخ

 بغلم؟ یایب یخوا یکردم و گفتم:حاال نم نگاهش

 کردن. هیسمتم اومد اما دوباره شروع کرد به گر به

 نکن. هیانقدر گر گه،ید بسه

 .اایجوجه اردک شد هیشب نیبب

 .رمتیبگ امیترسم نم یازت م گهید

 کرد و با بغض گفت:عه اصال دلت هم بخواد.     نگاهم

 .دینکن هیگر گهیکه شما د یخواد، به شرط ی_بله که م

 

 

ب کم بود تحمل کردم و بکو یلیوقت ماهک خ نکهینصف راه خواب بودم اما بخاطر ا میو راه افتاد میشد نیماش سوار

 کردم. یرانندگ

 .میدیبعد سه ساعت رس حدودا

 _ماهک کجا برم؟

 شم. یممنون م ی:من و خونه برسونماهک

 ؟ی_تنها بمون

 ترسم. ی:نمماهک

 .امیترسم، باهات م ی_اما من م

 :جانم؟مهمون دعوت نکردم.ماهک
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 زدم و به راهم ادامه دادم. یلبخند

 .میزد ینم یو حرف میساکت بود ریمس کل

 خونش پارک کردم. نگیو تو پارک نیهوا روشن شده بود، ماش گهیشش صبح بود د ساعت

 م؟یشم و استارت بزن داریب ی:تو رو مبل بخواب منم تو اتاقم کماهک

 _ساعت ده

 چند روزه.کم بخوابم کال خواب ندارم هیرفت هوا و گفت:نامرد بزار  غشیج

 که گفتم. نیکردم و گفتم:هم یاخم

 و رفت. نییپاسوخت، سرش و انداخت براشدلم

 .ازدهیبلند گفتم:ساعت  یصدا با

 :آخ جون.ماهک

 .دمیو بستم و خواب چشمام

 فردا مسابقه بود.کردم یبا ماهک کار م دینداشتم، با یکرد اما چاره ا یدرد م یلیشدم  سرم خ داریب میآالرم گوش یصدا با

 خوردم. پوپروفنیقرص ا کیآب برداشتم و  وانیل کیبود  یخال یکه ماشاال خال خچالشیساز و روشن کردم و از  ییچا

 کنه؟ یسرت درد م:توهمماهک

 بود. دهیافتاده بود و موهاش ژولوحشت کردم، چشماش خون دمشید یوقت

 

 

 !یکن ینگاهم م ایبرزخ نی:چرا عماهک

 گفت:چته؟که دمیبلند بلند خند ورمیخندم و بگ یجلو نتونستم

 خوره یم افتیق ایتر به برزخ شیو ب_ت

 .الیگودز یزودتر بگ یمرد یمن راحت شم، م یریکوفت بگ یو گفت:ا یکش یبلند غیو ج نهیآ یجلو دیدو

 ؟یبود ی_هو هو با ک

 :تو تو تو...ماهک

 پشت  دستش و گرفتم و گفتم:پس من! از

 !ییگفته تو یمنم ک الیرفت هوا و گفت:غلط کردم ول کن، گودز غشیکه ج فشار دادمو آروم دستش

 بود. یکردم اما دلم براش سوخت دستش قرمز شده بود، چقدر نازک نارنج ولش

 .میشروع کن دیرفتم و گفتم:زود باش با ییرایشد به سمت پذ یپررو م چوناوردمیروش ن به
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 عمت و درار حواست باشه من دوتا چشم پشتم دارم. یو گفتم:ادا دمیخند

 !یتوها الحق که خروسک خودم یهست یعجب آدم می:بسم هللا الرحمن الرحماهک

 _ملوسک زشت زود باش.

 :چشم قربان.ماهک

 

 

 .ایب عیکنم، توهم سر ی_من صبحانه آماده م

 :باشه.ماهک

 داخل  یسمت آشپزخونه رفتم و هرچ به

 .دمیچ زیم یبود رو رو خچالی

 هم نشستم و شروع کردم. خودم

 .زیماهک با سرو وضع مرتب شده اومد سر م قهیپنج دق بعد

 .یشد زادیآدم هیطور که مشغول خوردن بودم گفتم:شب همون

 باشه. یکه بهترم هر چ الی:از تو گودزماهک

 و گفتم:بخور بچه. دمیخند

 ماهک پاشو.  گهیگفتم:بسه د قهیو شروع کرد به خوردن بعد ده دق دیاونم خند 

 :عه من هنوز گرسنمه. ماهک

 شه پاشو. ی_نم 

 زد و گفت:باشه. یلبخند

 شل خورد تو صورتم. زیچ هیدفعه  کیبهش نگاه کردم و پاشدم دستم و بشورم، که  مشکوک

 شکالت صبحانه زده تو صورتم. دمیو باز کردم که فهم دهنم

 کشمت.   ی_ماهک م

 و فرار کردن. دنیکرد خند شروع

 ربع باالخره با نفس نفس فراوان گرفتمش. کیدنبالش و بعد  افتادم

 رو صورتش. دمیصورتم و کش ،یصورت شکالت باهمون

 گفتم و از روش بلند شدم. یشیآخ

 _حقته. 
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 شعور. ی:پسره بماهک

 رم صورتم و بشورم و بوم آماده کنم. یمن م گهیشدم و گفتم:ماهک بسه د یجد

 .ایب عیسر توهم

 باشه. ش،ی:اماهک

 

 

 و شستم و به سمت اتاق ماهک رفتم. صورتم

 و منتظر نشستم. دمیچ زیم یو آماده کردم؛ رنگ هاش و رو بوم

 نقاش. یصندل یروبه رو درست

  ؟یاومد و با تعجب گفت:چرا اون جا نشست ماهک

 زدم و گفتم:پرتره. یلبخند

 که تو رو بکشم؟ ی:انتظار ندارماهک

 .قای_چرا دق

 قلمش و برداشت و گفت:اه زورگو. ماهک

 که هست. نهی_هم

 مسابقه هست. یها یو استفاده کن، پرتره جز نقاش یگرفت ادیکه تا االن  یها کیضمن تمام تکن در

 انتظار رو ازت دارم. نیشتریب

 گفت و شروع کرد. یا باشه

 گذشته بود که گفت:اوف تموم شد. میساعت و ن کی حدود

 بلند شدم و به سمتش رفتم. یرو صندل از

 بودم بود. دهیکه از صورت خودم د یها ینقاش نیاز بهتر یکیبود؛  یعال

 تالش کن. شتریاکتفا کردم و گفتم:خوبه اما ب یمغرور نشه؛ به لبخند ادیز نکهیا یبرا

 داشته باش. یشتریگوش هم تمرکز ب یرو

 و گفت:باشه، فعال خسته ام. دیبه گردنش کش یدست

 .میکم استراحت کن تا دوباره شروع کن هی_

 .ی:اوکماهک

 رفتم.  رونیپنجره گذاشتم تا خشک شه و ب یمنم بوم و رو به رو رونیشد و رفت ب بلند
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 کاناپه خوابش برده. یماهک رو دمیکه اومدم د رونیبه صورتم بزنم، ب یرفتم تا آب ییسمت دستشو به

 من. نیریلب گفتم:جوجه ش ریزدم و ز یلبخند

 .دمیکاناپه خودم دراز کش نییو پا دمیروش کش ییتوپ

 بدنم. یتاالپ افتاد رو زیچ هیشد که  یکم چشمام داشت گرم م کم

 اما هنوز تو خوابه هفت پادشاه.  ن،ییکاناپه افتاده پا یماهک از رو دمیترس چشمام و باز کردم که د با

 .دمیو بغلش کردم و خواب دمیهر دومون پتو کش یکردم، رو میدستم تنظ یرو رو سرش

 شه. یم دهیگونم کش یبا نوازش رو یدست دمیدونم چقدر گذشته بود که د ینم

 دفعه چشماش درشت شد و دستش رو برداشت. هیو باز کردم، که ماهک  چشمام

 میبلند ش دیبا گهیبغلش کردم و گفتم:د محکم

 

 

 خوب بود. یلیخ نیشده بود و ا شتریاش ب زهیکرد انگ یبه ماهک بودم، واقعا تالش م ینقاش  یریادگیغروب مشغول  تا

 بسه. گهی_د

 .لیکروکود نیشکرت باالخره دست از سرم برداشت ا ایخدا ی:واماهک

 بهش رفتم و محلش ندادم. یغره ا چشم

 .یاریهات و ب ینره فردا نقاش ادتتی گهید_من برم

 بکشم! یهمون جا نقاش دی!مگه نباارمیب دیبا نارمی:اماهک

 زنده ازت. ینقاشخوان هم یو م تیقبل ی_هم نقاش

 استاد بداخالق... ی:اوکماهک

 _من رفتم. خداحافظ

 خوابم. ی:باش منم مماهک

 رفتم و گفتم:مراقب خودت باش. کشیافتاد نزدبه دلم یبیعج ی دلشوره

 کرد و گفت: مراقبم تو نگران نباش. یقشنگ ی خنده

 شدم. نمیخونش خارج شدم و سوار ماش از

 تو دلم افتاده بود، آهنگ و روشن کردم و به سمت خونم رفتم. یدونم چرا دلشوره داشتم و ترس بد ینم

 شدم. هوشیب ادیاز خواب ز دمیرس نکهیمحض ا به

 شدم و جواب دادم. داریکشت ب یکه خودش و داشت م میگوش یصدا با
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 شم. یدارم خفه م ا،ی:کارن بماهک

 شد یو سرم اکو مماهک ت یشوک بودم و صدا تو

 شم! یخفه م دارم

 شم! یخفه م دارم

 شم! یخفه م دارم

 شم! یخفه م دارم

 

 

 شده بود. ینبود راه برام طوالن میحال یچیدادم و ه یو برداشتم و راه افتادم، با تمام توان گاز م چیسو

 کردم. یدادن توجه نم یکه مردم م ییباال بود و به فش ها یلیخ سرعتم

 و افتادم. سمینتونستم وا دم،ید شیو خونه رو غرق آت دمیرس یوقت

 _ماهک!

 مردم جمع بودن و آتش نشانا مشغول خاموش کردن آتش بودن. ی همه

 که با آتش نشانا مواجه شدم. دم،یسمت خونه دو به

 برم تو نیبزار ای_لعنت

 خطرناکه. ادهیز یلیاقا آتش خ-

 _خفه شو

 هلش دادم و رفتم. محکم

تا از آتش  دیدو یکه م دم،ید نیبغل مت هوشیزدم که ماهک و ب یسرم انداختم و از پله باال رفتم نفس نفس م یو رو کتم

 خارج شه.

 اون همه گرما... انیسرد بود م بدنم

 بود. دهیبود و آروم خواب اهیماهم س دیسف صورت

 _ماهک!

 .میاز خونه خارج شد عیگرفتمش و سر نیمت از

 اورژانس خبر کنه. یکیافتادم و داد زدم: نیزم یرو

 نکن. تمیاذ گهی_ماهک پاشو د

 شد. ریاشکام سراز دمیخودم و د یبوم و برگردوندم و چهره  یشدم، که بغل کرده بود وقت یبوم ی متوجه
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 آدم. یکل نیبلکه ب ییاونم نه تو تنها ختمیر یاشک م نیاول واسه

 گهی_ماهک پاشو د

 گزاشتم. نیبغلش کردم و تو  ماش ست،یاز اورژانس ن یخبر دمید یوقت

 :کارن مراقبش باش.نیمت

 _باشه.

 شدم و گاز و گرفتم رفتم. سوار

 نه، نه امی:نه، نه نقاشماهک

 _دستاش و گرفتم و گفتم:ماهک چشات و باز کن.

 

 

 م؟یچشماش و باز کرد و گفت:کجا آروم

 نگران نباش. مارستانیب میر یم می_دار

 گرفت. شیکرد که جگرم ات یقیعم ی سرفه

 نرو. مارستانیگفت:ب یاز مکث بعد

 شه! ی_آخه چرا مگه م

 م. دیو از دست م دمیبراش زحمت کش یفردا رو که کل یو مسابقه شم یم یبستر مارستانیب می:من حالم خوبه اگر برماهک

 مهم تره. تی_به درک سالمت

 من برنده شدنه. یای:نه کارن روماهک

 !سیرفتن به پار ای_برنده شدن 

 دور شم. نجایاز ا دیبرم با دی:من باماهک

 نرو به من چه اصال! مارستانیو گفتم:به درک ب دمیفرمون کوب یو محکم روو از دست دادم تعادلم

 و رفتم.دست خودم نبود پام و رو گاز گذاشتم کارام

 کردم. ینم یکرد اما انقدر داغون بودم، که بهش توجه ا یم یوحشتناک یسرفه ها ماهک

 ؟یری..شه آب  بگ..ی:کا..رن مماهک

 براش گرفتم. یآب معدن یو بطر ستادمیوا یو ندادم و کنار دکه ا جوابش

 نشه. شیزیکه چ دمیقرص خر یکوچه از داروخونه هم براش کل سر

 بود؟ یکار ک یدون ی:مماهک
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 .گهید _نه حتما کاره خان داداشته

 :هه اما کار اون نبود.ماهک

 ؟یچ یعنی_

 من به مسابقه بود.بود، هدفش نرفتن امینقاش زدن شیبود که هدفش آت ی:کار کسماهک

 فهمم! ینم یچ یعنی_

 

 

ضرر به خونه  دیکشمت، بعد چرا با یچون اون گفت حاال حاال نم نبود نیبود اما کار ماه یدونم کار ک ی:خودمم نمماهک

 بزنه که چشمش دنبالشه! یا

 !هیپس کاره ک ستی_اره اما اگر کار اون ن

 دونم. ی:نمماهک

 شده بود. اهیچون لباساش همه س ماهک بردم یو برا راهنمیاز پ یکیو  و عوض کردم لباسم

 کارن ی:واماهک

 شد؟ ی_چ

 بپوشم؟خوام یم ی:من واسه فردا لباس ندارم که!چماهک

 .دونمی_ها من چم

 .میبخر می:پاشو برماهک

 شب کجا بازه؟ ۱۱_بابا ساعت 

 .کهامیتونم با لباس تو ب ینم میکن دایپ دیدونم با ی:من نمماهک

 ...ی_اوف از دست تو فقط دردسر

 که هست. نهی:هم ماهک

 !یسادیچرا وا می_خب بر

 !امیلباسا ب نی:آخه کله پوک با اماهک

 کنم! کاریاالن من چ ی_خرس قطب

 .ی: خرس اودتماهک

 _اوف برو تو جانماز چادر بردار.

 بپوشم!عمرا یچادر گل گل ! منی:چماهک
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 بزن. رونمیب دی_پس ق

 .یبدجنس یلی:خماهک

 خنده. ریزدم ز یو پق رمیخندم و بگ ینتونستم جلو دمش،ید یوقت  دیطول کش یا قهیدق پنج

 کوفت مرض. ی:رو آب بخندماهک

 .یخنگ برعکس سر کرد ومدهیبه تو نکه چادرم میبر ایب ی_ دهات

 .ستمی:خب بلد نماهک

 زدم. شیشونیپ  یرو یو بوسه او چادر و سرش کردمرفتم کشینزد

 بست. یکه اونم داشت م م،یدید یمانتو فروش کیگشتم که فقط  یرو م ابونایخ

 :آقا تو رو خدا نبند.ماهک

 شده. لی:خانوم تعطمرده

 بغض کرد و گفت: لطفا ماهک

 

 

 گرفت. ادمیکه به رنگش ب یمانتو خوشش اومد و گرفت شلوار و شال کیاون همه مانتو خانوم از  نیب باالخره

 :کارن.ماهک

 ه؟ی_باز چ

 دارم نه کفش! شی:من نه لوازم آراماهک

 !ارمی_اوف من االن از کجا ب

 .امیمن نم شی:خب بدون آراماهک

 .یخوشگل تر شیخواد الزم نکرده بدون آرا ی_نم

 !یبود یک یرتیو گفت:غ دیخند

 .می_بر

 زنه. یحرف م یکنجکاو بودم که با ک یلیبود خ یراه ماهک مشغول اس ام اس باز نیب

 کن خروسک جان. شی:چشمت و دروماهک

 _عمته

 .ارهیب شیمخش و بزنم االن واسم کفش و لوازم آرا خوام یزنم م یحرف م مایکرد و گفت:دارم با ش یبلند ی خنده

 !ارهی_جان! کجا ب
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 .گهیتو د ی:وا خونه ماهک

 هست. یزیما چ نیکنه ب یتو زشته بابا من آبرو دارم، االن فکر م یگ یم ی_چ

 .ادیگم ن یبهم کرد و گفت:باشه م یزیغم انگ نگاه

 _ماهک

 نگو. یچی:هماهک

 .دیبه سمت کاناپه رفت و خواب یخونه بدون حرف میدیرس یوقت

 گرفتم تنهاش بزارم. میتصم

 یدوست داشتم ماهک اول شه اما از طرف یکردم از طرف یفردا فکر م یو عوض کردم و دوش گرفتم، به مسابقه  لباسم

 دوست نداشتم.

 ماهک اومد. غیج یافکارم بودم که صدا ریدرگ

 رفتم. ششیو پ دمیتخت پر یجت از رو مثل

 عرق بود. سیو بدنش خ زدیکاناپه نشسته بود و نفس نفس م یرو

 رو گونش زدم و گفتم:من کنارتم. یبوسه ا دیلرز یم یلیکردم خ بغلش

 بود، دستاش و گرفتم و به اتاق خودم بردم. رهینقطه خ کیگفت فقط به  ینم یچیه

 کنارتم ماهک نگران نباش. شهیکردم و گفتم::من هم بغلش

 کرد. یم ونمیتنش د ینشم اما بو کیتر بهش نزد شیکردم که از حدم ب یخودم و کنترل م یلیخ

 

 

 .دمیو بوس شیشونیکردم و پ کیو به صورتش نزد سرم

 نگاهش کردم و دوباره رفتم سمتش، چشم هاش.... یکم

 ....شینیب

 و سوزاننده.... گرم

 زد. یو باال آوردم و نگاهش کردم، چشم هاشو بسته بود و نفس نفس م سرم

 یزیچ یا هیدفعه همسا هیآروم در گوشم زمزمه کرد:نکن، یلیو خ دیدفعه سرش و کش هیکردم که  کیو به لباش نزد لبام

 هست. یزیما چ  نیکنه ب یفکر م نه،یب یم

 .دیتخت و پشت به من خواب گهیو گفت و برگشت سمت د نیا

 .دمیبهش انداختم و رو بهش دراز کش یمونیپش نگاه
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 شکسته بودم،آروم از پشت بغلش کردم. دلش

 :نکن کارن.ماهک

 تو بغلم جا دادمش. شتریحرفش توجه نکردم و ب به

 :کارن؟ماهک

 کنه. یم هیداره گر دمیصدا فهم از

 _جان کارن؟

 . یچی:هماهک

 اشتباه شد. گه،ید دی_ببخش

 و گفت:باشه. دیکش قیکه قانع نشده نفس عم انگار

 خواما،حواست باشه. یو گفتم:من عشق بد اخالق نم دمیپشت کتفش و محکم بوس از

 .دهیخواب دمیمنظم نفس هاش فهم یکم بعد از صدا هی ینگفت ول یزیچ

 .دمیو خواب دمیهر دومون کش یرو پتو

که توان مبارزه باهاش نداشتم سرم و تو موهاش فرو کردم و آروم زمزمه کردم  یفرشته ها بود، فرشته ا نیخواب ع تو

 ...بای:ملوسک ز

 به هم خوردن ظرف ها چشمام و باز کردم. یبا صدا صبح

 داخل اتاق رفتم. سیخورد.  از جام بلند شدم و به سمت سرو یکنارم نبود، حتما صبحانه م ماهک

 و مرتب کردم و رفتم سمت آشپزخونه پشت به من در حال شستن ظرف ها بود. خودم

 شونش گذاشتم. یپشت بغلش کردم و سرم و رو از

 ؟یشد داریب ی:کماهک

 االن. نی_هم

 شه. یم ریو برم حاضر شم، د ارمیبرات صبحانه ب نی:بشماهک

 _دستت درد نکنه.  

 .یزدم و گفتم:به به چه کرد یکه ماهک برام املت آورد، لبخند زیم یرو نشستم

 تکون داد و به سمت اتاق رفت. یسر

 آوردم.  یقبل از مسابقه از دلش در م دیدلخور بود، با هنوز

 و خوردم و به سمت اتاق رفتم تا حاضر بشم. املت

 کرد.  یبود و شالش و سر م ستادهیا نهییآ یروبه رو ماهک
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 دادم و نگاهم و دوختم بهش. هیتک وارید به

 .مینگاهم و حس کرد و برگشت طرفم:ترسوند ینیسنگ

 بانو. دی_ببخش

 :خواهش.ماهک

 ماهک. یحاضر شدم، درست ست لباس ها ییرایو برداشتم و تو پذ لباسام

 داشتم. یدیجد ماتیتصم 

 کنه. یمبل نشسته و نگاهم م یرو دمیو مشغول موهام شدم، برگشتم سمت اتاق که د نهیجلو آ رفتم

 !مونی_نخور

 .یستین ی:خوردنماهک

 بردن. یندارم برا یمن که نقاش یراست

 پرتره من و بردار. ینقاش

 باشه. یتا نقاش حداقل چهار دی:اما باماهک

 منم نقاشما.  نکهی_ماهک خانم مثل ا 

 ه؟ی:منظورت چماهک

 !ایسمتش گرفتم و گفتم:ب دستمو

 شه. یم رمونی:کجا!؟ دماهک

 .ایپاشو ب یکن ی_بابا ضرر نم

 شد و دنبالم  اومد.  بلند

 امضا نداره.  ایفیرد نیانتخاب کن، ا یو گفتم:هر کدوم و دوست دار یتو گالر بردمش

 بهت برگشت سمتم. با

 چرا ماتت برده؟ هی_چ

 کارن عاشقتم.  یبغلم:وا دیسرعت اومد سمتم و پر با

 کردم:منم عاشقتم. نگاهش

 لبش گذاشتم. یو رو لبم

 کرد. میو تو موهام فرو کرد و آروم همراه دستش

 .نمیس یخجالت زده سرش و گذاشت رو قهیچند دق بعد

 .  میبلند کردم و گفتم:بدو بچه؛ فعال وقت خجالت ندار سرشو
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 .میکن بر انتخاب

 زد و گفت:چشم. ییدندون نما لبخند

 

 

 زدم و نگاهش کردم. شیبه خوشحال یها، لبخند یرفت سمت نقاش دیدو

 هاش و انتخاب کرد. نیروز مبادا بود، چهار تا از بهتر یبدون امضا که برا یها یهمه نقاش نیب از

 شد پنج تا خوب بود. یپرتره خودش م با

 ها امضا بزنه.  ینقاش ریدستش دادم تا ز یمداد

 شد. رمونیماهک، د گهیها رو برداشتم و گفتم:پاشو د ینقاش

 زد و بلند شد. یلبخند

 .میرفت رونیها رو برداشتم و باهم ب ینقاش

 کنه. ینگاهم م نییماهک داره از باال تا پا دمیها رو تو صندوق عقب گذاشتم که د بوم

 فه؟یضع یدی_خوشگل ند

 که باهام ست کنه، نه. یو گفت:خوشگل دیخند

 .دیزدم و تو دلم گفتم:باالخره بخش یلبخند

 گاز گذاشتم. یاتالف وقت پام و رو نیجبران ا یشدم و برا نیماش سوار

 .میرفت یپارک کردم و باهم به سمت محل برگزار نگیداخل پارک قهیده دق بعد

 شلوغ بود. یلیخ

 به پام ببند شد و گفت: یمنش

 . نیخوش اومد یلیخ ف،یشر یآقا سالم

 ممنون اتاق مسابقه کجاست؟ یلی_خ

 .نیانصراف داده بود ادمهیکه  ییتا اونجا ن؟یکن یداور نیخوا ی:عه میمنش

 .ومدمین یداور یبرا ری_خ

 و پشت کمر ماهک گذاشتم و گفتم:همسرم مسابقه دارن.   دستم

 با تعجب نگاهم کردو گفت:واقعا؟ یمنش

 ن؟یکرد ازدواج

 زدم و گفتم:بله. یلبخند



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

186 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 :مبارک باشه.یمنش

 که کال هنگ کرده بود فقط سرش و تکون داد. ماهک

 کرد به سمت اتاق. مونییراهنما یمنش

 ؟یبود کرد یچه کار نیگرفت و در گوشم گفت:ا شگونیکه ماهک پهلومو ن مینشست یصندل یرو

 دوست داشتم. ی_آ

 :پررو.ماهک

 بدونن دوست دارم.  هیبق نکهیندارم از ا یترس ؟یدیزدم و گفتم:د یلبخند

 .یشجاع میدیزد و گفت:فهم یلبخند

 .یصدا زد:ماهک تهران یکه منش دمیخند

 نوبت منه. یگفت:وا دهیفنر از جاش بلند شد و با رنگ پر نیع ماهک

 رو بوم. زیرو بر یبلد یتو و هر چ یر یم ،یتالش خودت و کردماهک تو  نیکردم و در گوشش گفتم:بب بغلش

 . یتون یم تو

 ها رو تو دستش گرفت و لبخند زد:دوستت دارم. ینقاش

 _منم.

 برام تکون داد و وارد اتاق شد. یبه سمت در، دست رفت

 کرده بود. یادیبود انتخابش کنن تالش ز حقش

 

 

 _ماهک

 هم فشرد. یبهم زد و چشماشو رو یکنار کارن بلند شدم و با ترس نگاهش کردم، لبخند گرم از

 اومدن.  یم رونیب یاز اون به وضوح با بغض و ناراحت هیرفتم که بق یسمت اتاق به

 کارن محکم کردم و با دست آزادم در زدم. یها یدور نقاش دستمو

 گفتم و وارد شدم. یبسم الله یمرد دییبفرما یصدا با

 نشسته بودن. یزیبود که ته اون چهار مرد جا افتاده پشت م دیسف یها واریاتاق بزرگ با د هی

 بود، که احتمال دادم واسه نقاشه هاست. ستادهیاون ها شش تا بوم ا یرو روبه

 نبودن. خی کهیشباهت به دو ت یب دستام

 و لب زدم:سالم. دمیکش یقیعم نفس
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 ؟درسته؟ین داد و گفت:ماهک تهرانتکو یاول سر مرد

 _بله،خودم هستم.

 ن؟یکرد لیتحص یتو چه رشته ا د،یی:خب بفرمامرد

 بودن؟ یدانشگاه؟ استاد معرفتون ک کدوم

 !  ازتونیها و امت ینقاش یمعرف تیدر نها و

 مرد حالم بدتر شد. نیکم بود!با لحن خشن ا یلیخ استرسم

 پام انداختم.   یزدم و آروم پام و رو یلبخند یزور

 که لرزشش محسوس بود شروع کردم: ییصدا با

 .بایز یهست، تو دانشگاه هنر ها ینقاش لمیتحص ی رشته

 دستام نلرزه مشتشون کردم و ادامه دادم: نکهیا یبرا

 هستن. فیکارن شر یمعرفم آقا استاد

 بوم ها گذاشتم. یها رو دونه دونه رو یاسترس از جام بلند شدم و نقاش با

 باش. رونیپرتره هست،سر تکون داد و گفت:ب دیاسات نیدونستم جز بهتر یکه سمت چپ نشسته بود و م گهید مرد

 .رونیگرفتم و اومدم ب ینفس

کنار کارن نشسته و باهاش  یصندل یپولدار رو یننر ها نیسوسول و از ا یلیخ یاز دخترا یکی دمیسمت کارن که د رفتم

 زنه.     یحرف م

 اومد.  یحلق کارن بود، دختره پررو، از سال اول ازش بدم م تو

 از اندازه و نفرت بود گفتم:از جام بلند شو. شینه چندان دوستانه که به خاطر استرس ب یبه کارن رسوندم و با لحن خودمو

 بود؟ یطور نیچرا ا د،یهمه نفرت وجودم لرز نیبهم انداخت که از ا ینگاه

 ؟ی:سند زدکایرون

 !زمیعز نهیش یاصوال آدم کنار همسرش م یل_نه، و

 رفت، از جاش بلند شد و آروم دم گوشم زمزمه کرد:بست نبود؟ رنگش

 باش!   یبعد منتظر

 و خودم و کنار کارن پرت کردم.  اوردمیسر در ن یزیحرفاش چ از

 !؟خهی!چرا انقدر دستات هیچه وضع نی:ماهک اکارن

 چرا قرمزه؟ صورتت

 کنن؟ تیخوان سالخ یم مگه
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 و فشردم و گفتم:استرس تمام وجودم و گرفته کارن. دستاش

 ماهک، آرامش داشته باش. یتون ی:تو مکارن

 باش. نجایشونش گذاشت و گفت:فعال ا یرو سرمو

 ؟یدوباره گفت:خانم تهران یدونم چقدر گذشته بود که منش یزدم و چشمام و بستم، نم یلبخند

 بلند شدم که کمرم درد گرفت. یجور

 _بله!

 داخل. دیی:بفرمایمنش

 اکراه به سمت در حرکت کردم و با زدن در وارد شدم. با

 اومد. یهنوز داشت باهام م کایرون نینگاه سنگ 

 

 

 کرد. خیداشت که به محض وارد شدنم دوباره دستام  یدونم اتاق چ ینم

 . ارمیخواستم به دستش ب یبودم، با تمام اراده ام م یخوش نیبودم که االن محتاج ا دهیاونقدر زجر کش میزندگ تو

 شد؟ یو دم نزدم؛ آخرش چ دمیکردن بوم ها زحمت کش یرنگ یموندم و برا داریکه ب ییچه شب ها 

 سرم. یدود شد رفت تو آسمون باال همش

 رسوندم.     یفکر در اومدم و خودم و به صندل از

 ینم دهیتو اون ها د یخاص دهیو ا ستنین یکیتکن ادیبگم ز دیهستن با نجایکه ا ییها یدرباره نقاش یاول:خب خانم تهران مرد

 شه.   

 قطع شد، از استرس مطمئن بودم رنگم کبود شده. نفسم

 روشنش.  یگرفتم و زل زدم به چشم ها ینفس یزور

 دنیطرح شده اما مشخصه که در کش ییبایسوژه باعث ز یندارم، برق تو چشمها یدوم:درباره پرتره هم نظر خاص مرد

 .  نیکرد یگوش ها کوتاه

 طرح زدن هستن. یبرا یسوژه جذاب فیشر یآقا

 به من انداخت و گفت: یداشت، نگاه یچهره مهربون تر هیسوم که از بق مرد

 یدار ازین یشتریب نیبه تکرار و تمر یرو بخر رانیا یکه قراره آبرو سیرفتن به پار یاما برا یتو کارت ماهر معلومه

 دخترم. 

 کنند.   یریگ جهینت دیباز هم داورا با اما

 زنده بود. یمونده بود برام نقاش یکه باق یشده بود تنها چراغ دیناام دهامیتو فکر، همه ام رفتم
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 .نیخواد شکستم بده بزنم زم یرو که م یکس دیبا من

 .  یماهکم، ماهک تهران من

 .  میزنده، خب ما منتظر یسره نقاش میاول:بهتره بر مرد

 روز کنکور انقدر استرس نداشتم. یحاال تو عمرم حت تا

 بدنم لرزش داشت. تمام

 بوم رفتم و رنگ ها رو کنارم گذاشتم. سمت

 قبل فکرش رو کرده بودم، با فکر به شکست دشمنم شروع کردم رنگ زدن. از

 ترس، خدا با من بود.   یب

 داد. یدونم چقدر گذشته بود اما آفتاب آسمون ظهر رو نشون م ینم

 آخرش رو کردم و قلم رو سرجاش گذاشتم. یکم کارها کم

 .ستادمیرو برگردوندم سمت داورا و خودم پشت بوم ا ینقاش کامل

 خب، ممنون. یلیاول:خ مرد

 .   نیبردار یها رو به جز آخر ینقاش دیتون یم

 لبخند هم نداشتن.  یاز صورت داور ها مشخص نبود، حت یچیه

 اومدم. رونیها ب یکردم و با برداشتن نقاش یتشکر

 اومدم. رونیب یلبم کاشتم و با خوشحال یرو یبزرگ یرو کنار زدم لبخند یدیپرده غم و نا ام کایفکر رون با

 شوندمش سره جاش. یم دیبا

 غوشش رو برام باز کرد.بلند شد و با لبخند آ یصندل یاز رو کارن

 بانو؟ یگوشم زمزمه کرد:خوشحال در

 باال بردم. یرو کم صدام

 .  ایچشم بعض یبه کور زم،ی_بله که خوشحالم عز

 م؟یبسه بر یزبون نیریش گهیزد:خب د یلبخند کارن

 .میعشقم، بر یشد تیاگر اذ دیتو بازوش حلقه کردم:ببخش دستم

 گونم کاشت و راه افتاد. یرو یا بوسه

 .دیکوب یم نیزم یبا تمام نفرت تو صورت ما زل زده بود و پاش رو رو کایرون

 . ستینبود اما برام مهم ن ندیخوشا ادیز حرفاش

 بهش بود. یتو دهن نیمن بزرگتر تیموفق
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 .....اما

 نداشتم. دیوجودم دروغ ندارم که، اونقدر ها ام تو

 از من بهتر بودن اما من خدام رو داشتم. یلیخ مطمئنا

 سال ها با من بود و هست. نیکه همه ا ییخدا

 

 

 برن. یینها مهین یاعالم بشه و سه نفر به مرحله  جینتا گهیساعت د کیبود تا  قرار

 تو ذهنم جرقه زد و بالفاصله به زبون آوردم. یکه سوال م،ینشسته بود اطیتو ح میکه  داشت یفرصت نیا تو

 !یکن یکار م ی_کارن اگر من برنده شم و برم تو چ

 دونم. یو گفت : نم دیکش  یقیعم نفس

 ؟یای_تو نم

 .امیتونم ب ی:من نمکارن

 _چرا؟

 :بابام ممنوعم کرده.کارن

 ؟یچ یعنی_وا 

 وقتشه. ای:ماهک بدو بیعل

 :پاشو ماهک.کارن

 .شدم و به سمت سالن رفتم الشیخیدونم چرا بحث و عوض کرد ب ینم

 .و  نداشتمکه قبال داشتم یاسترس گهیدونم چرا د یاعالم بشه اما نم جیمنتظر بودن که نتا همه

 شروع به حرف زدن کرد. یدوست یکه  آقاتو فکر بودم قیعم

کنم واسه  یکردند از تک تک شما تشکر م دایحضور پ نجایکه ا یزیبه تمام هنرمندان عز دی_با عرض سالم و خسته نباش

 .میانتخاب کن زانیشما عز نیسه نفر از ب میتون یفقط م اما ما  د،یدیمدت کش نیکه ا یزحمت

 برن. نالیف یکه کردن سه نفر و انتخاب کردن تا به مرحله  یو مشاهده ا یبا بررس زمونیعز داوران

 .یهند یمهد یجز آقا ست،ین ینفر کس نیاول

 دونستم که چقدر تو کارش ماهره. یو م بودم دهیکاراش و شن فیاستاد زارع بود و تعر یاز بچه ها یمهد

 اومدم. رونیخواست اعالم کنه از افکارم ب یکه نفر دوم و م ییصدا با

 جز... ستین یکنه کس یم دایراه پ نالیکه به  ف ی_و نفر دوم
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 کارن که تو دستم بود و محکم فشار دادم. دست

 مهرجو.  کایجز رون ستین ی:و نفر دوم کسمرد

 شل شد. دستم

 محکم باش ماهکم.  د،یچیفتادمافتادم که کارن دستش و دور کمدم پ یرفت و داشتم م جیگ سرم

 .یستیحرفا ن نیسمتم اومد و با غرور گفت:گفتم که؛ مال ا کایرون

 .یرو از کجا آورد ایتقاش نیدونم ا ینم اصال

 .زیعز یخودم ربط داره دانشجو تایهمسر من به خودش و نها یبه سمت عقب هولش داد:کارها کارن

 . یبرگرده که مرد شروع کرد به حرف زدن:و اما نفر سوم و آخر، خانم ماهک تهران اومد

 کرد انداختم. یو خودم و تو بغل کارن که با لبخند نگاهم م میدیکش یغیج

 .زمیعز یگوشم گفت:خوشحالم که خوشحال در

 _همش به خاطر تو.  

 .ری:خودت و دست کم نگکارن

 اومدم.  رونیزدم و از بغلش ب یبزرگ لبخند

 کنه.  یکارن داره با اخم نگاه م دمیسمتم اومد و بغلم کرد که د یعل

 . زدلمیازش جدا شدم که گفت:مبارک باشه عز عیسر

 .یتو هم موفق باش شاهللیجان، ا ی_ممنون عل

 دست داد و رفت. باهام

 ماهک. گهید میکرد و گفت:بر یاخم کارن

 واسه ثبت نام. نیای_آخر آقاه گفت ب

 کنم. یحلش م ی:تلفنکارن

 .می_باشه بر

 .میشد نیو سوار ماش میاومد رونیساختمون ب از

 شده؟ بتونینص یافتخار بزرگ نیبه ما، همچن یسور بد یخوا ی_آقا کارن نم

 من سور بدم؟ ی:وروجک تو برنده شدکارن

 .یشاد باش دیزدم، گفتم:بله باالخره همسرشم شدم، االن شما با یو چشمک دمیخند
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 نثارم کرد و راه افتاد. یطونیش

 هم بود. کیرستوران لوکس که نزد کی میرفت باهم

 نشسته. یبغل زیم نیمت دمیگوشه رستوران که د زیم یرو میو نشست میوارد رستوران شد  

 ! نهیمت نی_کارن بب

 ما. زیرو صداش زد که اومد م نیمت کارن

 با آوردن غذا گفتم: برم دستام و بشورم.  م،یرو سفارش داد غذا

 ام؟یب یخوا ی:مکارن

 جاست. نی_نه بابا هم

 .ادیبه سمتم م نیمت دمیرفتم و دستام و  شستم که د ییسمت دستشو به

 تعجب نگاهش کردم که.. به

 

 

 .یکه اول ش دوارمیو ام یکن دایراه پ نالیبه ف یخوشحالم که تونست یلیبغلم کرد و گفت:خ محکم

 .یسرد گفتم:مرس یلیاز خودم جداش کردم  و خ بزور

 کارن افتاد. یشیآت یبه چشما چشمم

 ازش جدا شدم و برگشتم. ه،یاوه اوضاع خطر اوه

 می:برکارن

 نخوردم. یزی_من که چ

 منتظرم. رونیب ایب ی:خوردکارن

 .و ترک کرد و رفت زیبزنم م یغذاش نگاه کردم که دست نخورده بود، تا خواستم حرف به

 خوردم. یزده ها م یقحط نیتوجه بهش شروع کردم به خوردن ع یب وانست،ید نمیا اوف

 توجه بهش به خوردنم ادامه دادم. یو کنارم حس کردم اما ب نیمت حضور

 گشنته ها. یلی:خنیمت

 _اوهوم.

 !یاز استادات بر یکیبا  دیبا یدونست یم ی:ماهک اگر برنده شنیمت

 ؟یچ یعنی_

 .یفهم یم یبرنده شد ی:وقتنیمت



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

193 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 و واضح نداد و رفت. جوابم

 نبود. دمیرس یکارن حرکت کردم وقت نیکه تموم شد به سمت ماش غذام

 !نیکجا رفته ا اه

 .دمیلباس و خرت و پرت واسه خودم خر کمیراه  نیبرگشتم و ب ادهیشدم و پ الشیخ یزنگ زدم اما جواب نداد ب بهش

 م در رفت.بودم، که ساعت از دست دیخر مشغول

 به ساعت نگاه کردم شاخام رفت هوا.. یوقت دم،یالزم داشتم و خر یهرچ

 

 

 کنه. یکارن کلم و م یشب بود وا ازدهی ساعت

 خاموش بود. یاما لعنت رمیدرآوردم که اسنپ بگ ومیگوش

 دربست گرفتم و خودم و به خونه رسوندم. عیسر

 برق و زدم که همه جا روشن شد. دیبود، کل کیدر و باز کردم همه جا تار دیکل با

 افتاده بود. نیزم یرو یمشروب خال شهیخوابش برده بود و ش ونیبه کارن افتاد که مست مست کنار تلوز چشمم

 چقدر خورده بود. یوا

 نشه. داریلنگون رفتم تا ب لنگون

 ؟یبود ی:کدوم قبرستونکارن

 .دمی_هه ترس

 جاش بلند شد و به سمتم اومد. از

 .عرق بود سیخ تیخوشگلش خون افتاده بود، صورتش از شدتت عصبان یچشما

 نرف.. یی_ها  جا

 .دمیشدم و طمع خون و تو دهنم چش نیکه تو صورتم خوابوند پخش زم یا دهیکش با

 بودم. دهیند یجور نیپر از اشک شد تا حاال کارن و ا چشمام

 سرش گذاشته بود. یو خونه رو رو دیکشیم عربده

 ن کنار لبم و پاک کردم و بلند شدم.دستم خو با

 برخورد کردم. واریقدم عقب رفتم تا محکم به د کیقدم اومد جلو  کی

 کرد. یالکل خفه ام م یکرد بو میدستاش زندان با
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 ؟یبد سیآشغال سرو نیبه اون مت یرفته بود نکارامی:ماهک من خودم ختم اکارن

 .یبد سیبه من سرو دیبزنم که گفت:زر نزن، امشبم با یخواستم حرف تا

 .یگ یم یچ یفهم ینم یتو مست ؟یگ یم یلرزون گفتم:کارن چ ییقورباغه شد و با صدا یاندازه  چشمام

 اومدنت.. ریگم اون از الوترکوندنتون تو رستوران اونم از د یم یفهمم چ یهم خوب م یلیسر داد و گفت:خ یبلند ی خنده

 داد. یبسته شده بود و اشکام بهم امون نم دهنم

 ...یجور نیشد دوست داشتم با کارن باشم اما نه ا یبه گردنم زد که کل بدنم گر گرفت، هرلحظه حالم بدتر م یداغ ی بوسه

 صحبت و ازم گرفت. یو با لباش خفم کرد و اجازه  دیو از سرم کش شالم

 یم یکار کی دیا درست نبود باشد، ام یتر م شیرابطه هر لحظه ب نیبه ا شمیتونستم خودم و تحمل کنم گرا ینم گهید

 کردم.

 حرکت جر داد. کیمانتوم و باز کرد و لباسم و تو  یها دکمه

و نکنه اما کارن اصال تو خودش نبود و جز شهوت  نکاریکرده بود، با التماس ازش خواستم که ا سیکل صورتم و خ اشکام

 .دید ینم یزیچ

 .دیکه کل بدنم لرز دیاندامم کش ینقصم شد و دستش و رو یبه اندام ب رهیخ

 خراب بود. یلیخ حالم

 

 

 .یبش گهید یکیذارم واسه  یکرد و گفت:نم کیو بهم نزد سرش

 ی دهیکش ارمیتونستم طاقت ب ینم گهیبه اندامم بود، د رهیرفت خ نییگردنم زد و آروم آروم به پا یرو یداغ یها بوسه

 تو صورتش زدم و تمام توانم و جمع کردم  و هولش دادم. یمحکم

 ..یلیخ یش یم مونیپش یلیگفتم:خ هیگر با

 .ینامرد یلیمانتوم و بستم  و شالم و سرم کردم و بهش گفتم:خ یو دکمه ها دمیو پوش شلوارم

 گذشتم. یم یگریبعد از د یکیها رو  کوچه

بود،در  یمعن یبرام ب کاریب یها نیکه بوق ماش یبود، در حد یمعن یشب برام ب یکیکه تار یخراب بود در حد یلیخ حالم

 نداشتم. ییاز شب و تنها یترس گهیکه د یحد

 ملوسک تنها... مایتنها بودم به قول ش میتو زندگ شهیمن هم ییتنها درسته

 رفت. نیکنم!خونم که از ب کاریبرم! چ کجا

 چرا من؟ ایافتادم و سرم و رو به آسمون کردم و گفتم:خدا نیزم یدو زانو رو با



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

195 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 شد؟ یور نجیا چرا

 م؟ییمحکوم به تنها شهیمن هم چرا

 بگو چرا من؟ خدا

 شده. یمتیبدم به هر ق رییسرنوشتم و تغ دیعوض شم من با دیخراب بود، اما نه من با یلیخ حالم

 ...دیبا د،یبا د،یفردا اول شم با یمسابقه  نالیتو ف دیبا من

 

 

پاره لباسم  بیشدم از ج میو نگاه کردم که متوجه گوش نیافتاد، زم نیزم یرو بمیاز ج یزیرفتم که چ یراه م سرگردون

 افتاده بود. رونیب

 برش داشتم و به عکس صفحه قفل چشم دوختم. نیزم یبغض از رو با

 نامرد من..... عشق

 .ستینپولم  فیک دمیجمع کردم که فهم بمیو تو ج دستمام

 رو گرفتم. مایو برداشتم و شماره ش میگوش دیام نا

 افتادم. یاون م ادی یبودم که موقع ناراحت یدوست بد یلیخ

 .دیچیپ یبوق چهارم صداش تو گوش با

 خودم. شعوری:سالم بر دوست بمایش 

 !مایبغض لب زدم:ش با

 اد؟یتو دختر؟ صدات چرا در نم یی:کجامایش

 دنبالم فقط! ایب مای_ش

 تو!؟  ییفقط بگو کجا زمی:اومدم عزمایش

 ...ابونیخ ایکردم و گفتم:ب ابونیبه خ ینگاه

 .امیم عیسر ام،ینرو ماهک م یی:جامایش

 رو نشستم و گفتم:منتظرم.  ادهیپ کیتار یجا تو

 پاهام گذاشتم. یانداختم و سرم و رو بمیو تو ج یگوش

 با ترس بلند شدم. عیصدا پا سر دنیگذشته بود که شن یربع کی

 :ماهک؟مایش

 و خودم و تو بغلش انداختم. دمیخودش بود، سمتش دو یصدا
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 زم؟یکرده عز تتیاذ ی:کمایش

 پر پر شد، عشقم مرد. میزندگ مایو با هق هق گفتم:ش دیترک بغضم

 .میبر ایفشارم داد و گفت:ب شتریب

 .میشد نیسوار ماش باهم

 چرا لباسات پارس؟ شده؟یچ یبگ یخوا ی:نمدیکه پرس میکرد حرکت

 کنار لبت کبوده؟ چرا

 و آروم و با بعض شروع کردم. دمیبه لبهام کش یدست

 .دیبار یبار م وونهیسوزوند که د یتموم شدن حرفام، هق هقم دل آسمون رو هم م با

 کنم. یم یروان شعوریاون ب یبرا یفکر هیم،یشو بر ادهیلب زد:پ یعصبان مایکرد که ش یغرش آسمون

شب  مهین کیبه ساعت کردم،از  یخواب بودن و چراغ ها خاموش بود،نگاه م،همهیو به سمت خونه رفت میشد ادهیم په با

 گذشته بود.

 .مایش یکه هست یو از پشت بغلش کردم:مرس دمیاومد به سمتش دو یسرم م مایکه بدون ش ییفکر بال با

 

 

 شدم: داریاز خواب ب مایش یبا صدا صبح

 بود رفتم دنبالش. دهیرعد و برق ترس یاز صدا شبید آره

 دختر که انقدر تنهاست! نیواسه ا رمی:بمخاله

 زدم و آروم از جام بلند شدم و پتو رو جابه جا کردم. یحرف خاله لبخند تلخ به

 زد. یجلو در داشت با خاله حرف م مایش

 وقت مزاحم شدم. ریشب د دیزدم و گفتم:سالم خاله جان، ببخش یشونش گذاشتم که برگشت سمتم لبخند یرو دستم

 .مایش نیماهک جان،توهم مثل ا هیچه حرف نی:اخاله

 هستم؟ مایمثل ش نیگ یم ستیمن ن فی_خاله ح

 زاره که! یحواس واسم نم دیدختره چشم سف نی:اه خاله اخاله

 غرولند کنان گفت:  مایکه ش دمیخند

 !رمتیفقط به درگاه خدا دعا کن نگ ماهک

 نشد! الیخیاز لپم نگرفت ب یشدم،تا گاز محکم ریو از پله ها سراز دمیخند

 من. یبرا ستیلپ بشو ن گهیلپ د نیا ما،یکنه ش کارتی:خدا بگم چدمیمبل افتادم و خند یرو
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 : حقته.مایش

 داد.  یصبح رو نشون م میو نگاه کردم، نه و ن ساعت

 شال. نیلباس،بهتر نیکردم و حاضر شدم،بهتر شیرفتم آرا مایبه سمت اتاق ش نیغمگ شبید یادآوری با

 تونستم. یم من

 .یشد گریوارد اتاق شد:به به چه ج مایش

 به دوست با معرفتم زدم. یلبخند

 .یتون ینحو ممکن م نیبهتر زم،بهیعز یتون یبه سمتم اومد:م مایش

 حرکت کردم. تیرو  قرض گرفتم و به سمت موفق مایش یبابا نیماش

 شدم و به سمت ساختمون حرکت کردم. ادهیپ نیاز پارک ماش بعد

 نوبت منه. کایگفت که بعد رون یمنش

 گذشت که وارد شدم. یساعت کیاومدم و تو پارک بغل ساختمون قدم زدم،  رونیب

 ربع بعد منتظر شدم، داخل اتاق شدم.  کی

 یدونم چقدر گذشته بود اما دختر یبوم رو جلوم گذاشتم، پشت بهشون نشستم   شروع کردم، نم نیدادم و بزرگتر یسالم

 نشست. یبه دلم م یلیروبروم بود که خ بایز

 قرمزش زدم. یبه لبا یلبخند

 کردن و لبخند زدن. میبه نقاش یجام بلند شدم، داور ها نگاه معنا دار از

 کرد زدم. یکه با اخم نگاهم م کایبه رون یاومدم و پوزخند رونیب

 

 

 بهش زدم که با تعجب نگاهم کرد. یلبخند

 نشستم. یمنش یروبه رو یصندل یزدم و رو یپوزخند

 گذشته بود که هر سه تامون و صدا کردن. یساعت دو

 بهم خورد. یمنف یاز استرس و انرژ یاتاق که شدم موج وارد

 شد. یسرم اکو م یقلبم بود که هر لحظه بلندتر تو یصدا صدا نیکنه، ا یخودش کمکم م خدا

 رو کنار هم گذاشته بودن. یها هر سه نقاش داور

 بودن. رانیا ینقاش یها نیتا داور که جزء بهتر سه

 زمزمه کرد. یدر گوش داور بغل یزیدوم چ داور
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 معاصر دانشگاه بود. یشناختم استاد هنر ها یرو م یاول

 جا. کیکرد با ده تا استاد  یم یاستاد برابر نیا یدانشگاه، بار علم یمخ ها جزء

 .نیستادیا نجایکه االن ا نیدیکش یادیو شروع کرد:هر سه شما زحمت و رنج ز دیمن پاش یبه رو یلبخند

 کنه. یم هیرفتن بورس ینفر شما رو برا کیفقط  سیاما پار نیرفتن هست ستهیهر سه شما شا پس

آشنا کرد که شد همه وجودم، همون  یکه من و با کس ییاول مسابقه، همون روز ها یمن و کشوند به روز ها سیپار اسم

 ترس بزرگ بود که کل وجودم  فرا گرفته بود. هیمن  یداد ترس هام و کنار بگذارم اما االن خودش برا ادیکه به من  یکس

 جز...... ستین یپکه توسط ما انتخاب شده کس نفر خوش شانس کیاستاد به خودم اومدم: اون  یحرف بعد با

 .یماهک تهران خانم

 شد. رینشستم و اشک هام سراز نیزم یرو ادیشدت شوک ز از

 . نهیمن و بب تینبود که موفق کارن

 . رمیگ یو ازت م تیبهم زد و گفت:زندگ یتنه ا کایرون

 چکار کنم؟ دیداور ها زدم و گفتم:خب من حاال با یبه رو ینکردم و بلند شدم، لبخند یتوجه

 .میجا منتظرت نیمتقابل زد:دخترم حاال برو استراحت کن، ساعت هشت صبح فردا ا یلبخند استاد

 

 گهید شهینم یدونیخب م یتنگه دله تو هم مثه من ول دونمیم

 گهیاون روزا چشِم تو دروغ نم یواسه همه  یمونیپش فهممیم

 

 یبرگرد شهینم یدونیم ستیبه جز رفتن ن یراه یدونیم یبد کرد یلیبهم خ یدونیم

 

 دمیکه تا صبح بار ییمثه شبا دمینکن تو رو تو دلم راه م فک

 دمیکه من نخواب ییشبا ادیبه  دمیکه من نخواب ییشبا ادیبه  یبکش یخوابیب کمی ستین بد

 

 شمیمنم مثه تو م هیحاال که وقته تالف شمیکه خواست یاون خوامینه نم شمیباز پ یبمون خوامینم

 مگه دورت کمن یبه من دار کاریچ گهیکه دورت زدن د ییمثه خودت منم مثه اونا شمیم

 

 دمیکه تا صبح بار ییمثه شبا دمینکن تو رو تو دلم راه م فک

 دمیکه من نخواب ییشبا ادیبه  دمیکه من نخواب ییشبا ادیبه  یبکش یخوابیب کمی ستین بد



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

199 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 

 

 (ی)محمد رضا گلزار، بدکرد

 

 

 نگاه کردم. شیا لهیت یو برگردوندم و به چشما سرم

 رو صورتش پابرجا بود. شیزد اما نقاب سرد یتو چشماش موج م غم

 زد. یاما نگاهامون باهم حرف م میکه ساکت بود یدرحال م،یبهم بود رهیخ

 .ی:مبارکه خانوم تهرانکارن

 تونستم تظاهر به خوب بودن کنم. ینم چوقتیو کنترل کردم که نلرزه اما ه صدام

 ترکه پس به ناچار فقط سرم و تکون دادم. یدونستم اگر حرف بزنم بغضم م یم

 قرار داره. گاهیجا نیخودم تو ا یاز دانشجو ها یکیخوشحالم که  یلیگم خ یم کیتبر ی:خانوم تهراننیمت

 استاد. ی_مرس

 اونجا فرار کنم. یخفه  یتونستم از فضا باالخره

 کارن فرار کنم. نیسنگ یاز نگاه ها تونستم

 تنهام بزاره. دیحالم گرفته است با یدونست وقت یگرفتم و ازش خواستم تنهام بزاره و اونم چون م مایو از ش چیسو

 شد. ریشد و اشکام سراز یکه حرف دلم بود پل یکیو روشن کردم، موز کیشدم و موز سوار

 

 

 بود و امونم و گرفته بود. ریو جمع کردم و به سمت در رفتم، اشکام سراز لمیوسا

 ...یاشک ناراحت ایدونم اشک شوق بود  ینم

 .دیدست زدن بچه ها به گوشم رس یدر و که باز کردم صدا رهیدستگ

 خواستم برسم. یکه م یگاهیتونستم به آرزوم برسم تونستم به جا نکهیخوشحال از ا یلیبودم خ خوشحال

 گفتند. یم کیکردن و تبر یم قمیبا لبخند تشو همه

 آرامش و برام به همراه داشت. تیدادند نها یکه بهم م ییها گل

 اومد، محکم بغلش کردم و تو بغلش تا تونستم زار زدم. یافتاد که با خنده به سمتم م مایبه ش چشمم

 ملوسک تنهات تونست به آرزوش برسه! ؟یدید مای_ش
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 خنگم. یآج یبرنده ا شهیتو هم ینیتو بهتر دمی:آره عشقم دمایش

 که من برنده شدم. ننیتونستن بب یبودن کاش م شمیپکاش مامان بابام مای_ش

 نکن. هیکنارتن تو گر شهیاونا هم ننیب ی:ممایش

 عشقمم از دست دادم. یتنهام حت یلیمن خ مای_ش

 .وونهی:من کنارتم دمایش

 و کنارم احساس کردم. یبغلش کردم که حضور کس محکم

 

 

 کار کنم! یچ دیبا نکهیکردم به ا یو فکر م دمیچرخ یم ابونایصبح تو خ تا

لباسام و  دیگرفتم، با شیرو پ مایش یرفتم پس راه خونه  یم  یبه گالر دیبا گهیشش صبح بود و من دو ساعت د ساعت

 کردم. یعوض م

 .دمیتو راه بودم تا رس یا قهیدق ده

 هم  کار اون بود.خونم  یسوز شیحتما کار ات دیکش شیو به  آت میافتاد که کل زندگ یبه برادر چشمم

 نداشتم و برام مهم نبود. یازش ترس گهیسمتم اومد د به

 .کهیکوچ ی:به به آبجنیماه

 ی_به من نگو ابج

 عشقم! بگم یخوا یبگم!م ی:خب پس چنیماه

 .یبد سیبهم سرو دیبا یکرد و گفت:البته اگر عشقم ش یحیرک یبهش کردم که خنده  یغره ا چشم

 .رهیو عشق و به سخره بگ تونست حرف بزنه یخورد، چقدر راحت م یم ازش بهم حالم

 بحث و نداشتم. ینگم چون اصال حوصله  یزیتا چ دمیو گز لبم

 !ی:چرا خفه شدنیماه

 _کارت و بنال!

 .یاول شد ینقاش نیتو مسابقه بهتر دمی:شننیماه

 !ی_خب که چ

 س؟یپار یبر یخوا ی:منیماه

 _به تو چه

 نه؟ ای یگ یقرمز شد و گفت:م چشماش
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 _نه

 زارمیشرط م کیو تو گوشت فرو کن و فقط به  نیا یر ینم یقبرستون چیتو گوشم خوابوند و گفت:تو ه یمحکم ی دهیکش

 .یبر

 !یزدم و گفتم:هه فقط مونده تو واسم شرط بزار یخند شین

 دم. یخودته، خبر مرگ تک تکشون و بهت م لیکرد و گفت: م مایش یو به سمت خونه  روش

 

 

 نکردم و وارد خونه شدم. یتوجه ا بهش

 بودم، که بخوام به حرفاش توجه کنم. یتر از اون خسته

 کردم. یحیمل شیو آرا دمیرو پوش مایش یاز لباسا یکیلباسم و عوض کردم و  عیخواب بودن سر همه

 رفتم. یشدم و به سمت گالر نیبخورم، سوار ماش یزیتم چنداش لیم

 کارن و خاطراتش و فراموش کنم. دیبرم  با نجایزودتر از ا یهرچ دیبا من

 و وارد شدم. دمیرس

 بزرگ هنر. یتا سرشناسا ریو خواننده بگ گریسرشناس اونجا بودن از باز یآدما یکل

 .نمیبش یصندل یکرد تا رو میبه سمتم اومد و همراه نیمت

 داد. حیکه قرار بود انجام بشه رو توض یشروع به حرف زدن کرد و مراحل یمجر

 .نمشیوارد شد، نگاهم و برگردوندم تا نب کایبه کارن افتاد که با رون چشمم

 کسل کننده بود. یلیبود اما واسه من خ یقشنگ جشن

به اصل  میرس یخوب هنر بود گفت:خب م یاز استادا یکیکه  یمحمود یگذشت، که آقا یاز شروع م یساعت دو

 برتر نفر اول بشه یکه تونست تو مسابقه نقاش یمطلب،کس

 هنرمند... نیا یها یاز نقاش یسمت پرده نگاه کرد و گفت:تعداد به

 هام افتاد که پرده از روشون برداشته شد. یبه نقاش چشمم

 تک خاطره هام برام مرور شد. تک

 

 

 که امضا من پاش خورد. ییبدون امضا یها ینقاش د،یکارن رس یها یبه نقاش نوبت یاز چند تا نقاش بعد

 ادامه داد: یتلخ تر از زهر زدم و دوباره سرم و باال گرفتم که استاد محمود یخاطراتم لبخند به
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 .یکنم از خانم ماهک تهران یم دعوت

 ها بلند شد. قیتشو یجام بلند شدم که صدا از

که شامل بوم و  سیتند هیغرور شروع کردم به قدم برداشتن به سمت سن، از پله ها باال رفتم و بعد از گرفتن لوح و  با

 قرار گرفتم. بونیپشت تر یبه درخواست استاد محمود ییکرد به رنگ طال یم یدختر بود که نقاش هیرنگ و 

 من فراهم کردن. یرو برا طیکردن و شرا یاریدانشگاه که من و  دیکنم از اسات یتشکر م نکهی_اول ا

 .فیشر یرستگار و آقا نیاستاد مت مثل

 .دیرو مغلوب احساساتتون نکن ندتونیو آ تتونییوقت غرور و شخص چیه نکهیندارم جز ا یکارن نگاه کردم:حرف یچشما تو

 رفتم. میآمدم و به سمت صندل نییکردم و از پله ها پا یزیر میدست بلند شد، تعظ یصدا دوباره

 نوشته: دمیاومده. شماره ناشناس بود، رفتم داخلش که د امیواسم پ دمیکه نشستم د نیهم

 .یبود یعال

 (نی)مت

 زدم و توجهم و به سمت سن جلب کردم. یحیو بلند کردم که چشم تو چشم کارن شدم، لبخند مل سرم

 اومدن. نییشد و پا ریهم تقد یو مهد کایرون از

 

 

 خواب بودم. یواقعا خسته و ب گهیبه تموم شدن مراسم نمونده بود که از جام بلند شدم چون د یزیچ

 جلوم و گرفت. نیرفتم که مت یم رونیاز در سالن ب داشتم

 رستگار؟ یآقا نیداشت ی_کار

 .میراحت ترم، بگذر یصدام کن نی:متنیمت

 شام؟ یامشب دعوتت کنم برا یتونم برا یم

 _آخه.... 

 فرستم.منتظرتما. یکنم، آدرس و ساعت رو برات م یقبول نم ی:عذرنیمت

 رفتم. ینداشت من که داشتم م یو گفت و دوباره داخل سالن برگشت، به نظرم اشکال نیا

 حرکت کردم. نایا مایشدم و به سمت خونه ش نیماش سوار

 شدم و زنگ و فشردم. ادهیپ نیاز پارک کردن ماش بعد

 رفتم. مایبه سمت اتاق ش میارد شدم و مستقباز شد، و یکیت یبا صدا در

 ؟یش یدزدا وارد خونه م نیوارد شد:سالم؛ دختر چرا ع مایآوردم که ش یلباس هام در م داشتم
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 .دمینخواب شبیاز خواب، تمام  د رمیمیدارم م مایش یو گفتم:وا دمیخند

 .ی:از بس که مرضمایش

 کن. دارمیساعت شش ب مایش ی_راست

 ساعت ؟ :چه خبره مگهمایش

 زودتر حاضر بشم. خواهمیهنوز،م هیدونم چه ساعت ی_رستگار دعوتم کرده رستوران،نم

 :مبارکا باشه خانوم.مایش

 ره. یبدون تو حوصلم سر م یای_برو بابا توهم؛ توام قراره ب

 کنم آخه!؟ کاریعاشق چ یشما دو مرغاب نیب امیمن پاشم ب ی:وامایش

 

 

 دلم براش تنگ شده. دمش،یوقته ند یلیخ ادیهم ب یزنم عل یزنم تو سرتا اصال االن زنگ م یم مای_ش

 تکون داد:حاال شد. یسر مایش

 یم یباحال تر و من بتونم به بچه ها بگم و ازش خواستم به هر ک یجا هی میدادم که اگه اشکال نداره بر امیپ نیبه مت اول

 خواد بگه. 

 نداشتم.   ییاما خب حوصله تنها ختمیر یعذاب وجدان کردم که دارم برنامه هاشو بهم م احساس

 و کم کم خوابم برد. دمیتخت دراز کش یرو یزنگ زدن به عل بعد

 شدم. داریزد از خواب ب یکه بلند اسمم رو صدا م مایش یصدا با

 شده. می:پاشو ماهک شش و نمای!ش

 و بلند شدم. دمیکش یا ازهیخم

 از شستن دست و صورتم دوباره به اتاق برگشتم. بعد

 .دمیهم روش پوش دیو مانتو بلند سف دمیپوش یل یسرهم هیمفصل و بعد اون،  شیآرا هی

بهش  یزده بود،لبخند یخانومانه ا پیبرگشتم، اون برعکس من ت مایرو سر کردم و به سمت ش مایش دیاسپرت سف شال

 .یشد پیزدم:خوش ت

 :توهم.مایش

 بود. نیاومد برام؛ از طرف مت امیکه پ میرفت رونیاتاق ب از

 رستوران تو درکه. کی آدرس

 اومدم. رونیب دمویو پوش دمیسف یکتون
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 .میشد نیسوار ماش باهم

 .ادیفرستادم، قرار شد اونم خودش ب یعل یکردم و برا یرو کپ امیپ

 .میشد ادهیو پارک کردم و پ نیماش

 .میکرد دایخورده گشتن رستوران و پ هی بعد

 

 

 ده. یو کارن نشسته و داره برام دست تکون م کایکنار رون دمیگشتم که د یم نیبود، با چشم دنبال مت یقشنگ یلیخ یجا

 به سمت تخت مورد نظر حرکت کردم. مایزدم و با گرفتن دست ش یتلخ لبخند

به سمتش برگشتم:براش دست تکون دادم که به سمت ما اومد، با  کردیکه صدام م یعل یکه با صدا میتخت بود کینزد

 دوستش اومده بود.

 بود؟ یچ اسمش

 .میو نشست میکرد یباهم سالم و احوالپرس ار،یمه آهان

 هم کنار ما نشستن. اریو مه مایکنار من،ش یکه روبه رو کارن نشسته بود نشستم و عل نیکنار مت من

 ؟یکرد ریزد و گفت:د یلبخند نیمت

 و جا پارک. کیتراف نی_امان از ا

 .زاستیچ نیواسه هم نگی:پارککایرون

 )و با دست بهش اشاره کردم( رایصدقه دادن به فق یدارم برا یرو نگه م نگی_پول پارک

 .غیبه سمت کارن برگشت اما در یدفعه سرخ شد و به دنبال طرفدار کی

 ؟یگفتم:چه خبر دوست یزدم و به سمت عل یروزیپ لبخند

 یریکبیحقته دختره ا کا،یهم شروع کردن به گپ زدن جز رون هیکم آب شد و بق هیجو  خیحرف من  نیا با

 رهبر، تو چه خبر؟ ی:سالمتیعل

 دانشگاه. ی_واال که اول شدم تو مسابقه نقاش

 برگردن سمت ما( هیبلند،که باعث شد بق ی:واقعا؟ )با صدایعل

 ؟یچته عل ی_وا

 واقعا اول شدم. آره

 خوشحالم برات. یلیخ زم،یبارکه عز:میعل

 نداره؟ یاول شدن که خوشحال یشانس گهی:دکایرون
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 ؟یبود تو چرا اول نشد یاگه شانس زدلمی_عز

 و با سر به خودش و کارن اشاره کردم. یقدرت اغفال کردن همه مردا رو دار تازه

 چشه! ستیواقعا زبونش بسته شد، معلوم ن گهید کایرون

 

 

 و رو شونم حس کردم. یعالم خودم بودم که دست کس تو

 شدم. رهیبغلم کرده، شک شدم و نا خودآگاه به کارن خ نیمتوجه شدم که مت یوقت

 نگه. یزیبود که چشماش خون افتاده بود و دستاش و محکم مشت کرده بود تا چ یعصبان یحد در

 .ارمیاز دستش ناراحت بودم پس بد نبود حرصش و درب یلیخ

 استاد بداخالق؟ یشدم و گفتم:چطور نیمت سیتو ف سیف

 .می: عالنیمت

 .یهست ی_خداروشکر که عال

 نه! میا بهیغر اریو مه مایفقط من و ش کایبا رون فیاستاد شر ن،ی! تو با متنجایا هی:چه الو بترکونیعل

 گرفت که جرئت نداره کارن و به اسم صدا کنه. خندم

 ؟یخندیم یبه چ یغی:هو جوجه تیعل

 .الیخندم گودز ی_به تو م

 .میشام و سفارش بد نیای:بسه بسه بمایش

 هم جوجه  سفارش دادن. یو عل اریو مه مایش میپلو با گوشت سفارش داد یو ماهک باقال کایمن و رون میسفارش داد همه

 که غذا رو آوردن. میصحبت کردن بود مشغول

 !میما که کوفته سفارش نداد ی_عل

 ده. یم گانیشده کوفته رو را:چون تازه باز یعل

 :اوالال پس خوردن داره.مایش

 داشت. یدیشد تینه کارن به گردو حساس یاز کوفته رو خوردم طمع گردو به دهنم اومد وا یا کهیت

 بگم اون خورده بود. یزیخواستم چ تا

 کارن... ی_وا

 زدم که همه به سمتم برگشتن، خودشم تو شوک بود. غیج یطور

 بگم. یزیاومد که بهش چ یسم نمگرفت و نف بغضم
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 _تو او..ن گ..ردو.ه.ه

 تو؟ یگ یم یاش و قورت داد و گفت:چ لقمه

 یدار دیشد تیتو کوفته گردو بود تو حساس ی_لعنت

 نه... ی:واکارن

 زود باش. اریگفتم:باال ب عیسر یلیسمتش هجوم بردم و خ به

 ؟یچ یعنی:کارن

 گم باال... ی_م

 تموم نشده بود که شروع به سرفه کرد. حرفم

 شد. یم ریسراز شتریمن ب یشد و اشکا یلحظه حالش بدتر م هر

 آورد. یبد شده بود که خون باال م یگچ شده بود و سرفه هاش در حد نیع رنگش

 .نیایبرمش دکتر شما پشتم ب ی_من م

 کردم. نیبغلش کردم و سوار ماش یکمک عل به

 

 

 تونستم اشکام و کنترل کنم. ینم

 .اریطاقت ب میرس ی_کارن االن م

 :ما..هک م.ن و ببخ..ش کارن

 _تو حرف نزن.

 گچ شده بود. نیآورد و رنگش ع یخون باال م فقط

 سردش و گرفتم و گفتم:تنهام نزار. یدستا

 دو..ست دارم. ی..لی:ما..هک خکارن

 تونم چرا من! ینم ایزدم و گفتم:خدا داد

 راه و رفتم. یادامه  یادیگاز گذاشتم و با سرعت ز یو رو پام

 .و به کمک برانکارد بردنش میدیرس باالخره

 از کارن نداشتم. یخبر چیبود که ه یو قرار نداشتم، دو ساعت آروم

 آب و بخور. نیا ای:ماهک بمایش

 خورم. ی_نم
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 شد! ینجوریعشقم چرا ا یگفت:وا یبه ظاهر با لحن عاشقونه ا کایرون

 .ستی_خفه شو اون عشق تو ن

 .یکم مونده خانوم تهران رمیگ یو م تی:خوبم هست بهت گفتم زندگکایرون

 _منم گذاشتم!

 .مینیب ی:مکایرون

 !یگفت:شما همسرشون دیتا من و د دمیدکتر به سمتش دو دنید با

 .می_نامزد

 داره! دیشد تیکه به گردو حساس  دیدونست ی:پس چرا نمدکتر

 و ولش کن حالش چطوره؟ نیگفت:دکتر ا ینداشتم بدم که عل یجواب

بود اما االن  ادیز  یقلب ستیاحتمال ا دیرسیتر م ریکه اگر د یبه گردو داره، به طور یادیز یلیخ یلیخ تی:حساسدکتر

 خون باال آورده. یلیبهتره اما متاسفانه خ میمعدش و شست و شو داد

 به اهدا هست؟ ازی:نیعل

 

 

 .ستین یازین:فعال دکتر

 .دیدکتر لطف کرد ی:ممنون اقایعل

 نمش؟یشه بب ی_م

 کوتاه باشه. یلی:خدکتر

 بود. دهیآروم خواب یلیاتاقش و باز کردم و وارد شدم خ در

 زدم و بهش نگاه کردم. شیشونیپ یرو یا بوسه

 .گهیلب گفتم:کارن پاشو د ریمردونش و گرفتم و ز یدستا

 بهم بود. رهیبهش نگاه کردم خ یداد، وقت یو فشار دستم

 :نگران نباش، من خوبم.کارن

 لعنت به من. یذاشتم لب بزن یخوردم تا نم یو  م یکوفت ی_کاش زودتر اون غذا

 ماهک! هیچه حرف نی:اکارن

 که گفت:ماهک من و ببخش بابت... نییو انداختم پا سرم

 نگو. یچیه سیلبش گزاشتم و گفتم:ه یو رو دستم
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 ازم خواسته بود تا برم. یبرم چون استاد منصور یگذشت و قرار بود، من امروزبه گالر یروز از اون روز م دو

 شدم و منتظر شدم تا صدام کنن. یگالر وارد

 .دمیوارد اتاق شدم چهار تا از استادام و د یوقت

 .یوسفیاستاد  ،ییاستاد رستگار، استادعطا ف،یشر  استاد

 خترم.تو د ای:بیمنصور استاد

 _سالم.

 .میو بهت اطالع بد یموضوع یای:امروز ازت خواستم تا بیمنصور استاد

 دم. ی_گوش م

 اما... ،یر یم سیبه پار گهیهفته د کی:دخترم تو تا یمنصور استاد

 

 

 ؟ی_اما چ

 .یجا حضور دارن بر نیکه ا ییاز استادها یکیبا  دیمن من کرد و گفت:تو با یکم

معرف همراهت باشه،  کی دیو با یستیکه حضور داشتن کرد و در ادامه گفت:چون تو اونجا رو بلدن یبه چهار استاد اشاره

 .یبر یتون یم یخواست دیبا هرکدوم از اسات

 رم. یبرپا بود که با کارن م یبودم و تو دلم  عروس شوکه

 _من ...

 .یکه فکر کن یوسط حرفم و گفت:تا فردا وقت دار دیپر

 به خودم اومدم.  نیافکارم غرق بودم که با حرف مت تو

 !گهید یکن ی:من و انتخاب منیمت

 مونده با تو برم. نمیبهش رفتم و گفتم:فقط هم یغره ا چشم

 .مینیب یزد و گفت:م یخند شین نیمت

 دونم چرا کارن کالفه بود و حوصله نداشت. ینم

 کنم. یکردم و گفتم:کارن من تو رو انتخاب م یحیمل یسمتش رفتم و خنده  به

 .شه یشه، ماهک نم یسرشار از غم کرد و گفت:نم ینگاه

 تنهام گزاشت و رفت. یا گهیحرف د بدون

 شد. یتو شوک حرفش بودم و صداش برام اکو م هنوز
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 .رونیزدم ب یو برداشتم و از گالر فمیخودم که اومدم، ظهر شده بود ک به

 .امیبود تا به خودم ب ازیبرام ن یرو ادهیپ

 .ادیتونه ب یحرف کارن و درک کنم که چرا نم یتونستم معن ینم

 .کهیکوچ ی:به به آبجنیماه

 .دیلرز یکه دندونام م دمینکره اش انقدر ترس یصدا دنیشن با

 !یکارم دار ی...چی_چ

 

 

 ؟یر یم ی:خب کنیماه

 _کجا!

 آقا شجاع ی:خونه نیماه

 فردا. شاالی_ا

 .یر یم گهید ی:خودم خبر دارم تا هفته نیماه

 ؟یپرس یچرا م یدون ی! خودت می_خب که چ

 !یدی:هنوز شرطم و نشننیماه

 خوام بشنوم. ی_نم

 کشته شدن کارن! متیبه ق یسمت در خونم رفتم که گفت:حت به

 یمامانم و بابام و ازم گرفت یگفتم:دعه لعنت هیاش و گرفتم و با گر قهیو نتونستم کنترل کنم و به سمتش هجوم بردم و  خودم

عشقم  یخوا یحاال هم م یاونا رو کشت یلعنت یباور بودم که تنهام گذاشتن، اما تو نیکردم و بر ا یهمه سال تنها زندگ نیا

 !یریو ازم بگ

 چرا! آخه

 ها سر و کار داشتم. یبا روان مارستانیکه من تو ت ییسال هااون لیزد و گفت:به دل یخند شین

 ه؟یمن چ ریشده بود و با هق هق گفتم:آخه تقص یجار اشکام

 .یتقاص پس بد دیو با ییاون آشغال ها یکه توله  نهیتو ا ری_تقص

 .ییاونا یچون توهم توله  ،یسرشار از نفرت بهش کردم و گفتم:اگر اونا آشغالن توهم آشغال ینگاه

 .ستمیاونا ن یزد و گفت:من بچه  داد

 .ی_هه هست
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 و طمع خون و حس کردم. ختیبهم زد که از سوز درد  اشکم ر یمحکم ی دهیکش

 

 

 ه؟یو پاک کردم و رو بهش گفتم:شرطت چ اشکام

 .رمیگ یو م زاتیعز ،ی_اگر با کارن بر

 و کنترل کردم و گفتم:شرطت؟ خودم

عذابه  نیبزرگتر نیو ا یکه دوست داره و تو اون و دوست ندار یکس یر یم نیبه اصل مطلب، تو با مت میدی_خب رس

 برات.

 من و از کارن جدا نکن. فتمیو ازم نخواه، تو رو خدا به پات م نی!تو رو خدا ای_چ

 .یمحرمش ش دیبا یکار یسر داد و گفت:تازه کجا یبلند ی خنده

 .دمیترس یکه در انتظار داشتم م ینحس ی ندهیو از آ دمیلرز یگفت؛ فقط م یم یچ دمیفهم ینم گهید

 کارن، مادربزرگت و... زنده بمونن. ما،یتا ش یبر نجایاز ا نیبا مت دی:بانیماه

 ؟ینی_چرا چرا انقدر طرفدار مت

 .زیهمه چ یهم اون کارن ب ،یکنم هم تو عذاب بکش یخوام کار یم ستمی:طرفدارش ننیماه

 تونم. یتونم، من نم ی_من نم

 .ی:خود داننیماه

 از درد و رنج تنهام گذاشت و رفت. ییایدن با

 ...ییموندم و تنهامن  بازم

 ملوسک تنها... بازم

 

 

 کرده بود. رییتغ یکه بود باز کردم و وارد شدم چقدر خونم بعد از اون آتش سوز یو به هر سخت در

 افتادم. یشدم و گوشه ا وارد

 کردم. یم هیدونم چند ساعت گزشته بود و من هنوزم گر ینم

 !یریعشقم و بگ یخوا یم! حاال همیو تنهام کرد یگرفترسمشه! اول پدر و مادرم و ازم نیآخه ا ای_خدا

 !یقصه جدا نکن یشه خروسک مغرور و از ملوسک تنها یم ایخدا

 کشم! یمن انقدر دارم زجر م ینیبب ادیدلت م یچجور ایخدا



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

211 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 امتحان پس بدم! دیمن چقدر با اخه

 رنیگ یو م زانمیآب کنم آدامس عز ریاگر سر اونم ز یکرده که حت دمیتهد ی، اون عوضکنم نیبا ماه یتونم کار ینم ایخدا

 اما خدا منم آدمم...

 منم احساس دارم... ایخدا

 تونم... یمن نم نه

 و برداشتم و به سمت خونش رفتم. چیسو

 و زدم که در و باز کرد و وارد شدم. فونیو پارک کردم و آ نیماش

 کردم. یم هیو گر دمیدو یها رو م پله

 و محکم بغلش کردم. دمیبعد به سمتش دو یبود، بهش نگاه کردم و کم سادهیدر وا یتعجب جلو با

 و استشمام کردم و محکم بغلش کردم. عطرش

 کردم. هیقلبش گزاشتم و تا تونستم گر یو رو سرم

 عشقم!؟ یکن یم یجور نیشده؟ چرا ا ی:ماهک چکارن

 خورد. میعشقم قلبم زخم بعد یکلمه  با

 شدم. رهیسرشار از اشک بهش خ یها جدا شدم و باچشم ازش

 دادم. یبه سرنوشت شومم تن م دیکنم، با یکارتونستم ینمبودم مجبور

مسائل ممنوع الخروج شده بودم،  یسر کیکردم بهت گفته بودم که بخاطر  فیکارام و رد ام،ی:ماهک  من باهات مکارن

 .میزندگ میر ینکن باهم م هیاما درست کردم تو گر

 شدت گرفت و نفس کم آوردم و گفتم:کارن من و ببخش. اشکام

 لبش زدم. یرو یگرم یبوسه  وسادمیانگشت پام وا یکرد به سمتش رفتم و رو یشده بود و فقط نگاهم م شوکه

 قلبش گزاشتم  و گفتم:من و ببخش که مجبورم بشکونمت. یو رو دستم

 تو؟ یگ یم ی:ماهک چکارن

 لبش گزاشتم و گفتم:خروسک مغرور من... یدستم و رو نباریا

 اومدم. نییدوتا پا یکیو پله ها رو  جدا شدم ازش

 شدم و با تمام توانم گاز دادم. نیماش سوار

 

 که باهاش داشتم فکر کردم. یو روشن کردم  و به خاطرات کوتاه آهنگ

.......... 
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 دست تو بود ابرو آورد هیاگه بارون چشام

 اخم تو بود خندمو برد هیتو دلم زندون غم

 چشم تو نه قسمت من شهیتر نم اهیس نیا از

 کننیم یکه بازم چشات به من حسود بهیعج

 بهتره یلیخ ینجوریا یبر دیبرم با دیبا

 نبودنت قشنگتره یبودنت ول قشنگه

 خط فاصله بذار هی نمونیب گهیحاال د از

 اریخاطره هامو پس ب یول یکه بر وقتشه

 

♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 

 برم دیجهانبخش بنام با بابک دیجد آهنگ تکست

 

♫♫♫♫♫♫♫♫ 

 

 که ماله منن ییدوست داشتن تو دستا عادت

 دل بکنن توننیکه ازت نم ییدله ها دل

 عادته نه عشق اگه چشام هنوز تره یرو از

 تو چقد قشنگتره یب میزندگ ینیبب یستین

 بهتره یلیخ ینجوریا یبر دیبرم با دیبا

 نبودنت قشنگتره یبودنت ول قشنگه

 خط فاصله بذار هی نمونیب گهیحاال د از

 اریخاطره هامو پس ب یول یکه بر وقتشه

 

 

 رفتم. یم ابونیبه اون خ ابونیخ نیشده بود و من از ا شب

 به خونه برگشتم. یکم مونده بود تموم شه مجبور نمیبنز
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 گرفتم و لباسم و عوض کردم. یا قهیچند دق دوش

 نداشتم. لینخورده بودم و اصال م یچیصبح تا حاال ه از

 باطل تا صبح خوابم نبرد. الیخ یگرفتم بخوابم، اما زه میتصم الیاز فکر و خ یخالص یبرا

 .دیرس یمردم اما امروز نم یزنگ خورد دوست داشتم م میبودم که گوش یداریو ب خواب

و شلوار  یسرخاب یزدم و مانتو یتظاهرم که شده بود؛ رژ مات یارواح بود برا هیشب افمیو نداشتم اما ق شیآرا ی حوصله

 ام وسر کردم. یصورت دیو شال سف دمیپوش یو کفش پاشنه پنج سانت سرخاب دیسف

 زدم. رونیبخورم از خونه ب یزیچ نکهیا بدون

 گرفتم. شیو در پ یشدم و راه گالر نیماش سوار

 خودش و کشت انقدر زنگ خورد. شبیاز د چارهیخورد ب یافتاد که زنگ م میبه گوش چشمم

 بود. بهیغر یمخاطب نگاه کردم شماره  به

 _بله

 خانوم؟ یآبج ی:چجورنیماه

 .ینداره عوض ی_به تو ربط

 .رهیمیننه بزرگت م ،یهمه چ ریز ی:خواستم بگم اگر بزننیماه

 کرد. یکه ناله م دیچیپ یم یمامان بزرگم تو گوش ی، صداترمز زدم یسر شد و پام و محکم رو دستام

 ذارم. یمو ازش کم شه زندتت نم کیاگر  ی_عوض

 .یبا یخوبم.با یسر داد و گفت:منتظر خبرا یبلند ی خنده

 کردم. هیفرمون گذاشتم و گر یو رو سرم

 تر شم. فیو ضع فیکه امونم و ازم گرفته بود و باعث شده بود ضع یها اشک

 .بزنه!بلند شو.اشکات و پاک کن نیعشق تو رو زم دیچرا با ای_بسه ماهک بسه، به خودت ب

 و روشن کردم و راه افتادم. نیو بلند کردم و اشکام و پاک کردم و ماش سرم

 

 

 نگاه ها بهم بود. یوارد شدم همه  یوقت

 پر جذبه و مغرور نشسته بود. شهیبودن امروزم  حضور داشتن، چشمم به کارن افتاد که مثل هم روزمیکه د یافراد

 .یخوش اومد ی:به به خانوم تهرانیمنصور یقاا

 ممنون. یلی_خ
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 تا کارات و انجام بدم. یزودتر بگ دیبا ؟یو گرفت متی:خب دخترم تصمیمنصور یاقا

 سوال داشتم. کی_

 !دیی:بفرمایمنصور یاقا

 کنارم بمونه! دیبا یکه انتخاب کنم تا ک ی_استاد

 :حداکثر تا دو ماه.یمنصور یاقا

 !یرفتن و بخوام بزنم چ دیشه و ق_اگر نظرم عوض 

 !یکن یو خراب م ندتی! چرا آیزن یم هیچه حرف نی:ایمنصور یاقا

 _فقط سوال بود.

 !یدم انتخاب کرد یدخترم.خب گوش م ستین ی:راه برگشتیمنصور یاقا

 به چهار استاد منتخب کرد و گفت:زودتر بگو. رو

 و کردم که صدام نلرزه. میو بستم  و تمام سع چشمام

 

 

 _انتخاب من استاد رستگاره.

 شدم. رهیپر تعجب کارن خ یو بلند کردم و به چشما سرم

 ذلت تن بدم. نیکردم که با نگاهم بهش بفهمونم، که مجبورم به ا میسع تمام

 یاز گوشه  یتکون داد و اشک یآخر برگشت و نگاهم کرد و سر یجاش بلند شد و به سمت در رفت و در لحظه  از

کنه و انقدر  یم هیمغرورم، کوه غرورم، خروسک مغرورم گر کارندمید یبار بود که م نیاول یچشمش سر خورد، برا

 راحت خورد شده.

 ..شهیو باز کرد و رفت؛آ ره رفت،رفت واسه هم در

 باهاش بود. دارمید نیاون آخر و

 دتش،یکس ند چیهفته ه کی نیکه تو ابودم دهیندانشگاه ش یفقط از بچه ها دمیند کبارمیروزه که گذشته و کارن و  شش

 نداشتم. یجز فراموش ینگرانش بودم اما چاره ا یلیخ

 بود از سر اجبار جواب دادم. نیشدم مت رهیخورد خ یکه زنگ م میگوش به

 :به به خانوم خوشگلم.نیمت

 .ستمی_درست حرف بزن من خانوم تو ن

 .میش یم غهیباهم ص گهیباالخره که تا دو ساعت د یسنگدل یلی:خنیمت

 .میکن یم یدوتا دوست زندگ نیمدت کوتاه بعدشم ع کی ی_بهت گفتم فقط برا
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 دوست دارم! یفهم ی:ماهک چرا نمنیمت

 _هه باش!

 .می. فردا پرواز دارمیکن غهیزودتر ص دیبا میدنبالت تا بر امیم گهیساعت د کی:نیمت

 .ی_اوک

 .دیبه گوشم رس مایش یشدم که صدا  رهیخ نقطهکیو قطع کردم و به  یگوش

 !یچرا کارن و انتخاب نکرد یبگ یخوای! هنوزم نمهیچ نکاراتیا لیدل یبگ یخوا ینم :هنوزممایش

 ؟یازدواجش و قبول کرد شنهادیچرا پ ،یو دوست ندار نیتو که مت یلعنت دعه

 نداشت. یخبر ریهم از اتفاقات اخ مایش یحت ستین یواقع نیخبر نداشت که ازدواج من و مت یکس

 .گهی:بنال دمایش

 و گفتم:مجبورم. گرفتبغضم

 و برداشتم و از خونه خارج شدم. چیکردم و سواومدم  و شالم و مانتوم و تنم رونیاتاق ب از

 گذروندم. یم یگریپس از د یکیرفتم و کوچه ها رو  یم فقط

 !در خونه کارن بودم یخودم که اومدم، جلو به

 .سادمیباز بود، وارد شدم و پله ها رو به باال رفتم و پشت در خونه اش وا اطتشیح در

 .نمشیبارم که شده بب نیخواستم واسه آخر یم

 و منتظر شدم. به در زدم یا تقه

 

 

 تار شد و پر از اشک شد. هیثان کیاز چشمام کمتر  دمید کایدر باز شد و کارن و تو بغل رون یوقت

 گزاشتم تا تعادلم و از دست ندم. واریو به د دستم

 شدم. رهیانداختم و با دستم اشکام و پاک کردم و با نفرت به کارن خ نییو پا سرم

 ؟یزد و گفت:کارتون خانوم تهران یخند شین

 بار آخر.. یخواستم برا یخواستم، م یفقط م یچیو کردم تا صدام نلرزه و گفتم:ه میسع تمام

 رفتم. نیو به سمت ماش دمیشد و از پله ها دو به هق هق لیحرفم تبد ی ادامه

 یآخه مگه من چه گناه ه؟یچه سرنوشت نیا ایگزاشتم و زار زدم. سرم رو به اسمون کردم و گفتم:خدا نیماش یو رو دستم

 کردم!

 بود. رهیبه کارن افتاد که از پشت پنجره بهم خ چشمام
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 کندم... یدل م دیبا میبود رهیبهم خ یا قهیدق پنج

 لب گفتم:مجبورم کارن، مجبورم. ریتکون دادم و ز یسر

 شدم و رفتم. نیماش سوار

 روز... یشه و شبا به سخت یشب م یو روزا به سخت سیپار میروزه که اومد ۳

 .دیکش یو کنار م دید ینم یاما از من موافقت بشهکمیکرد نزد یم یسع یلیخ نیمت

 ها... یبودم و مشغول پرداختن به موضوع نقاش یها تا ظهر گالر صبح

 که حالش خراب شد. یاون شب افتادم شب ادیداشت،  دیشد تیغذا حساس نیکارن به ا شدم رهیکه جلوم بود خ ییغذا به

 جلوم بود. یفقط فقط خاطرت اون لعنت قهیروز و هر ساعت و هر دق هر

 اومده از اشپزخونه خارج شدم و به سمت در رفتم. نیکه مت دمیدر فهم یصدا دنیشن با

 افتاد، شاخ درآوردم. نینگاهم به مت یوقت

 

 

 بود. سادهیمست بود و بزور وا مست

 بغلش و گرفتم و به سمت اتاقش بردم. ریبراش سوخت و ز دلم

 تر شده بود. نیبود و مستم که بود سنگ نیسنگ یلیتونستم وزنش و تحمل کنم خ ینم

 بود به تخت رسوندمش و هلش دادم. یختهر بدب به

 .یلعنت یبا من باش یخوا یکنم، من دوست دارم چرا نم ی:ماهک نرو خواهش منیمت

سگ شروع به بو  نیحرکت پرتم کرد تو بغلش و ع کیو تا خواستم از در خارج شم دستم و گرفت و با  توجه نکردم بهش

 کردن بدنم کرد.

 کاراش و درک کنم. لیتونستم دل یو نم شوک و تعجب بودم تو

 ؟یکن یکار م یچ نی_مت

 ماهک. فتهیاتفاق ب نی:نزار با اجبار انیمت

 !یگ یم یفهمم چ ی!من نمیتو چه اجبار یگ یم ی_چ

 ندارم مجبورم. یادی:ماهک وقت زنیمت

 ؟یلعنت ی_چه اجبار

 بود. ادیز یلیکردم که ازش جدا شم زورش خ یم یلباش خفم کرد و هر کار با

 .دمیدو ییبود، هولش دادم و از رو تخت بلند شدم و به سمت دستشو یمشروب حالت تهوع گرفتم و به هر سخت یبو از
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 به صورتم زدم و لبام و شستم. یآب

 گه. یم یچ  دمیفهم یتونستم درک کنم و نم یو نم نیکار امشب مت لیدل

 لعنت به اون شب......دمیگفت و من نفهم یبهم چ نیکه مت  دمیفهم یاون شب م کاش

شدم و خودم و ازش پنهان  یمانع م نتم،یکرد تا بب یتالش م یو هرچ دمیو حدودا سه روزه که ند نیاون شب به بعد مت از

 کردم. یم

باهام  ن،یو ازدواجم با مت میهو کیاما بعد از رفتن  رمیخبر بگ مایخواستم از ش یکارن فوق العاده تنگ شده بود م یبرا دلم

 ده. یجواب تلفنام و نم گهیقهر کرد و د

 و برداشتم و شمارش و گرفتم. میگرفتم پس گوش یخبر م یاز عل دیبا

 

 

 داد شانش بد منه. یشد جواب م ینم قهیو دو دق یخدا گوش ی شهیداد هم یکه جواب نمهم یلعنت نیا اه

 .نمشیخواستم بب یو نم نهیدونستم که مت یو در اتاقم و قفل کردم؛ م دمیدر اومد دو یناخونام بودم که صدا دنیجو مشغول

 ؟یخوا یم یگفتم:ها باز چ یافکارم پاره شد و با کالفگ یبه در رشته  یتقه ا یصدا دنیگذشت، که با شن یا قهیدق چند

 .میدعوت شد یمهمون کی:امشب نیمت

 ه؟ی_مناسبتش چ

 .یی:تونیمت

 _وا من چرا!

جشن بزرگ براش  کیفرستاده شد  سیکه برنده شد و به پار یرفت که بهت بگه، قرار بود کس ادشی ی:استاد منصورنیمت

 کنن. دایو خودشون هم حضور پ رنیبگ

 !یگ ی_نه دروغ م

 ندارم که بگم. ی:دروغنیمت

 چند ساعت حاضر شم!  نیخوام تو ا یم ی_ بابا من لباس ندارم.چجور

گفتم و در اخر  لیدل نیبه هم یایب یدونستم اگر نگم تو با من عمرا مهمون یگم اما م:به من گفته بودن که اصال بهت ننیمت

خودت و بپوش و در  یاز لباس ها یکی، اگر خوشت اومد بپوش اگرم که نه لباس گرفتم کیخودم واست  ی قهیمن به سل

 .یندار خبر یچیرفتار کن که از ه یطور میاخر اونجا رفت

 من طلب کار باشم اون طلب کاره. نکهیا یادب بود، به جا یپسر گستاخ و ب نیرفت چقدر ا یحرف جیه بدون

 کنن همه بهشون طلب کارن. یادما که حس م نجوریاز ا ادیبدم م انقدر

 که پشت در بود و داخل آوردم. یو باز کردم و پاکت در
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 شد. انیاز لباس نما یتخت انداختم که گوشه ا یو رو پاکت

گرفت و جنسش   یبازوم قرار م یرو ناشیبود که آست یسرخاب یپاکت درش آوردم و بهش نگاه کردم لباس بلند ساده  از

 داد. ینقصم و بهتر نشون م یجذب بود که اندام ب

 پوشه. یتک و خاص م یلباسا شهیداشته باشه، چون هم یخوب ی قهیسل نیکردم مت یو م فکرش

 آپ شدم. کیتم و مشغول مدوش گرف عینداشتم سر یادیز وقت

 ام و زدم. رهیت یکردم و در آخر رژ کالباس یتیال شیآرا

 .ختمیو با سشوار فر کردم و دورم ر موهام

 کردن انقدر زنگ زدن. سی:ماهک زود باش دهنم و سرونیمت

 _خب اومدم.

 و ببنده! بشیز یحاال ک یو تنم کردم وا راهنیپ

 بگم. نیداد به مت یتالش کردم نتونستم اما غرورمم اجازه نم یهرچ

 بودم تا باالخره بسته شد. ریباهاش درگ یا قهیدق ده

 شد. رهیبهم خ نیو پام کردم و در و باز کردم که متو در آخر کفش پاشنه ده سانتم دمیعطرم دوش گرفتم و شنلم و پوش با

 

 

 بود. یکم مجلس هیزده بود، البته  یاسپرت و خاص پیت شهیهم نیع نیمت

 ؟یکن ینگاه م ی_ به چ

 .میبر یچی:هنیمت

 یم گهید قهیحکم فرما بود که باالخره زبون باز کرد و گفت:پنج دق نمونیسکوت ب قهیده دق میو راه افتاد میشد نیماش سوار

 خبر برات دارم. کیو  میرس

 ؟ی_چه خبر

 هست. تمیمی:عشق قدنیمت

 کردم. یها نگاهش م یآمازون نیزل زده بودم و ع نیشوکه شده بودم که به مت انقدر

 .میکن یو مجنون و باز یلیو نقش ل میاون همه آدم خوب باش یباهم جلو دیتظاهرم شده با ی:خواستم بگم برانیمت

 و مجنون! یلی_هه ل
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 ؟ی:اوکنیمت

 .ی_اوک

 !نمیمدت بب نیتونم کارن و بعد ا یبودم که چطور م نیرد و بدل نشد، تو فکر ا نمونیب یحرف گهید

 نداشتم. یاما من چاره ا هیاز دستم شاک یلیدونم خ یم

 !یتظاهر لعنت نیادامه بدم به ا دیبا یتا ک ایخدا

 ادامه بده! دیبا ینکبت بار نیبه ا میزندگ یک تا

 

 

 .یکار کن یچ دینره که با ادتیشو و  ادهیپ میدی:ماهک رسنیمت

 .میبود، راه افتاد ریمس یکه در انتها یو گرفتم و به سمت سالن نیمت یخارج شدم و دستا نیماش از

 نگاه ها به سمتمون بود. یو همه  میرفت یفرش قرمز راه م یعروس دامادا رو نیع 

 دستم و محکم تر گرفت و خودش و بهم چسبوند. نیمت

منه اما با  یجشن برا نیدونستم ا یم نکهیبود شوکه شدم با ا وارید یهام که رو ینقاش دنیو در باز شد؛ با د میدیرس یوقت

 شوکه شدم. ها ینقاش دنید

 مهمونا به سمتمون برگشتن و شروع به دست زدن کردن. ی همه

 بودم. امیبه نقاش رهیشوکه بودم و خ یلیخ

 که با آموزش کارن تونسته بودم به نحو احسنت بکشم. ییها ینقاش

 بکش و تمام احساست و براش خرج کن. یگفت، با احساس نقاش یحرفش افتادم که م ادی

برسم و مشهور  میبزرگ زندگ یوجود من و زنده کرد و باعث شد به آرزو یکه احساس مرده  یبه کارن افتاد کس چشمم

 شم.

 عشقم... موفق شدن در مقابل از دست دادن یآرزو اما

 .یرس ینم گهید زیچ کیبه  یو از دست ند یزیچ کیگفت تا  یافتادم که م مایحرف ش ادی

 به کارن بودم. رهیبه من و من خ رهیخ کارن

 اومد. یاز دستم بر نم یغم داشت اما کار یلیخوشگلش خ یچشما

و روشن کرد  دیکش یم یتو زمان ناراحت شهیاش که هم یشکالت گاریو س دیو ازم گرفت و جام مشروب و سر کش چشماش

 و سرش و برگردوند.

 بود. یا گهید یگفت اما من حواسم جا کیتبرجلو اومد بهم یمنصور یاقا

 :ماهک حواست کجاست!نیمت
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 .دی_ها ببخش

 کردم و ازش تشکر کردم. یمنصور یبه آقا رو

 برم. ییبه دستشو دی_من با

 گهید دمیباغ که رس یداشتم به انتها ییبه تنها ازیکرد ن ی، بغض داشت خفم مسالن خارج شدم و به سمت باغ رفتم از

 کردن کردم. هینتونستم خودم و کنترل کنم و شروع به گر

 بود! یآخه چرا، مگه گناه من چ ای_خدا

 گناه تو عشق من بود. ؟یلعنت یکن یم هی:چرا گرکارن

 ضربان قلبم تند شد و از جام بلند شدم و به سمتش برگشتم. دمیصداش و بعد از مدت ها شن یوقت

 !یکار و کرد نیچرا با من ا ی:لعنتکارن

 سمتم اومد و هولم داد و گفت:آشغال من عاشقت بودم. به

 پر از اشک بهش نگاه کردم. یچشما با

 

 

بهم نگو که بعدها  یزیم:چشد گفت یکه لزشش به زور کنترل م ییکرد و قورت دادم و با صدا یکه داشت خفم م یبغض

 کارن... یبش مونیپش

 ؟یش یم مونیپش یگ یبعد م ،یکن یخواد م یدلت م یبا دست محکم زد رو شونم و و هولم داد:برو بابا، هر کار کارن

 شه. یدلمم خنک م چیشم که ه ینم مونیپش نترس

 به امان خدا؟ شونیو بعد گذاشت یو بگو چند تا پسر و عاشق کرد راستش

 ؟یکرد لهیو بزرگت وس کیکوچ یبه آرزوها دنیرس یتا پسر و برا چند

 حداقل جوابم و بده. یرو تنه درخت و داد زد:لعنت نشست

 نکردم. لهیکس و وس چیکس، من ه چیکس، ه چی:هدمیکش غیو منم متقابل ج دیترک بغضم

 تر زمزمه کردم:من فقط عاشق شدم... آروم

 آشغال. نی:حتما عاشق اون متکارن

 یباعث م نایتوه نیهست همون روز خوب آخر باشه، ا ادمیکه از تو  یزیچ نیکنم آخر یم یزدم و گفتم:سع یخند زهر

 تصورات قلبم و صادر کنه. رییشن مغزم دستور تغ

 به سمت داخل حرکت کردم، با دست صورتم و پاک کردم و وارد شدم. شهیحال تر از هم یگفتم و ب نویا

 بزرگ رو آوردن که کنارش چند تا فشفشه بود. کیک هیچندتا از استادا بودم که دونفر  کنار

 روان شدم. کیک زیزدم و با سر از همه تشکر کردم و به سمت م یلبخند
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 رو ببرم. کیمختلف انداختم که اصرار کردن ک یعکس با آدمها چندتا

 زدم، چقدر خوشن... یپوزخند

 .زمیعز مشیبه سمتم اومد و بلند گفت:باهم ببر نیرو به دست گرفتم که مت چاقو

 .ستمی_چالق ن

 

 

 حرکت کرد به درک. یا گهیتعجب نگاهم کرد و انگار که بهش برخورده باشه، به سمت د با

 .دمیو بر کیزدم و ک یلبخند نیکردن مت عیحاصل از ضا یخوشحال با

 دست زدند. همه

 ساعت شام رو هم آوردند و بعد سرو شام مهمون ها عزم رفتن کردند. مین بعد

رم،  یکرده بودم که کارن به سمتم اومد، باهاش دست دادم که به سمتم خم شد و در گوشم گفت:من م یخداحافظ ایشتریب با

 ....شهیهم یبرا

 .یخوشبخت ش دوارمیام 

 . دتیگفت:با عشق جد هیانداخت و با کنا نیبه مت ینگاه

 .اطیسمت ح دمیو دو دمیلباس پوش عیسر نیبنابرا اد؛یدونستم هر لحظه ممکنه اشکم در ب یم

روز خوش حسرت بخورم، خواهش  کیداشتن  ینشه که برا یجور هیفقط  ایافتادم و زمزمه کردم:خدا نیزم یرو حالیب

 کنم. یم

 زانوهام گذاشتم. یدادم و پاهام و تو بغلم جا کردم و سرم و رو هیباغ بود تک یکه تو یدرخت بلند به

 . دمیکش ینم گهیخسته شده بودم، د گهید

 کرد. یاومد که صدام م یم نیمت یصدا

 حوصلش و نداشتم.  رون،اصالیاز باغ رفتم ب عیجام بلند شدم و سر از

 .دید یکه انگار اصال من و نم ییاز خدا؛ خدا یگرفته بود، حت ایاز همه دن دلم

 بهم خورد. یآدم هیداشتم که  یقدم برم سیشلوغ پار یها ابونیخ یتو

 پسر با نمک بود. هیکه بهم خورده بود انداختم،  یبه آدم ینگاه

 دختر، حواست کجاست؟ یگفت:ه شیبهم انداخت و با لهجه بامزه فرانسو یبامزه ا نگاه
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 تکون دادم و گفتم یسر

_sorry  

 انداختم و رفتم. نییو پا سرم

 کردم. یکه داشتم کم کم عادتت م یمسخره ا یگذشت و من به زندگ یم روزا

موضوع خبرنداشت  نیاز ا یگشت البته کس یبرم رانیبه ا نیرفت و مت یم نیاز ب نیمن و مت ی غهیص گهیهفته د کی

 .نمیبب ،میجدا شدفهمه از هم یکه م یکارن و زمان ی افهیدوست داشتم ق یلیخ

 خواستم فراموشم کنه. یوقت نگه چون م چیو ه تیخواسته بودم که به کارن واقع نیمت از

 وارد شد. نینگاه کردن بودم که مت ونیتلوز مشغول

 نگاه کردم چشماش سرشار از خون بود. بهش

 کاناپه پرتم کرد. یسمتم هجوم آورد و رو به

 ؟یچته؟چرا هار شد نی_مت

 :خفه شو.نیمت

 شد. رهیو درآورد و بهم خ هنشرایپ

 .دیلرز یکل بدنم و فرا گرفته بود و بدنم م ترس

 بود با پاهاش پام و قفل کرده بود و دستام و محکم گرفته بود. دهیفا یکردم، ب یتقال م یهرچ

 کنم. ینه خواهش م نیافتادم و گفتم:مت هیگر به

 :ماهک مجبورم...نیمت

 نقصم شد. یبه اندام ب رهیکه تنم بود و جر داد و خ یراهنیپ

 بدنم زد. یرو یداغ یکرد و بوسه ها کیکم آوردم خودش و بهم نزد نفس

که  میکل زندگ رهیخواستم که حداقل دختر بودنم و ازم نگ یزدم و از خدا م یم غیکرد فقط ج انمیلخت و عر یگر یوحش با

 بسه. گهینابود شد د

 رفت. یتر م نییو پا نییهاش پا بوسه

 کردم. یم یکار کی دیبا

 من امشب باهاتم. نی_باشه مت

 من خرم! ی:هه فکر کردنیمت

 مونم. یکه زندم پاش م یدم تا زمان ی_قول م
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 ؟ی:خب که چنیمت

 برم حموم. دی_با

 !یخودت و اماده کن یخوا ی:منیمت

 _آره.

 که سر قولم هستم. یدون یبهم نگاه کرد که گفتم:م مشکوک

 .یتر وقت ندار شیب قهیروم بلند شد و گفت:ده دق از

 رسمشه! نهیا ایکردم؛ آخه خدا هیتو اتاقم و تا تونستم گر دمیدو

 در حق من شد! ینامرد ته

 !هیمن چ حکم

 ییتنها

  و

  ییتنها

  و

 ...ییتنها

 بود نگاه کردم. واریکه رو د یقد ی نهیبلند شدم و به آ نیزم یو پاک کردم و از رو اشکام

 شهر... یلب گفتم:بخواب دختر تنها ریو ز دمیکش نهیآ یرو یو  شکسته شده بودم، جلوتر رفتم و دست ریپ چقدر

 نوشتم و به سمت حموم رفتم. یجمله ا نهیآ یقرمزم و برداشتم و رو رژلب

 آب سرد قرار گرفتم. ریو قفل کردم و ز در

 .کردم یگوشم گذااشتم و اهنگ مورد عالقه ام و پل یام و تو یهنزفر

 شدم... رهیکه تو دستم بود خ یغیت به

 خوام... یو از تو م میو برگردون به شب هام،من زندگ اهامیرو ن،یگفتم:خدا من و بب رلبیو رو به باال گرفتم و ز سرم

 اما با اعتماد به نفس... رمیمی...میریبزارم دختر بودنم و ازم بگ  تونم ینم گهیاما د یو گرفت میهمه چ ای_خدا

 ...یپاک با

 من و ببخش... ایخدا 

 .دمیدست چپم کش یرگ دست راستم و سپس رو یرو غویت

 و همه جا پر از خون شد. ختیر نیزم یقرمزم قطره قطره رو خون
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 افتادم. نیزم یسست شد و رو پاهام

 کارن و گرفتم. یبود شماره  یو برداشتم و به هر سخت میگوش

 د؟یی:بله بفرماکارن

 تند تر شد و چشمام تار تر... نفسام

 د؟یی! بفرماهیآب چ یصدا نی:وا اکارن

 از خون افتاد. ییایاز رو شونم سر خورد و تو در یگوش

 دوست دارم. یلی_کارن، من خ

 مطلق... یاهیو س دمینفهم یزیچ گهید

 

 

 :نیمت

 کنه! یم کاریدختره چ ستیمبل، معلوم ن یحوصله خودم و انداختم رو یب

 ساعته رفته خودش و آماده کنه. کی

 جام بلند شدم و وارد اتاق شدم. از

 _ماهک

 توجه و جلب کرد. نهییآ یرفتم که نوشته قرمز درشت رو یبه سمت حموم م داشتم

 _ملوسک تنها...

 ماهک غرق در خون ثابت موند. فیبدن ظر یبه سمت حموم رفتم و چشمام رو عیسر

 شوک با سمتش رفتم. با

 . فتمیب نیزم یلخته شده باعث شد پاهام سر بخوره و رو یها خون

 هنوز گرمه. دمیو بلند کردم، که د سرش

 .دمیاومدم و لباس پوش رونیسرعت از حموم ب نیشتریزنده بود، با ب پس

 کرد. جادیا یبد یکه صدا دمیچوب کش یو رو از رو مانتو

 موند.  یزنده م دیبا اون

 مع شد.که کردم اشک تو چشم هام ج بغلش

 _لعنت بهت پسر....

 بهت...  لعنت
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 فشار دادم. یتند کردم و به سمت آسانسور رفتم، دکمش و به سخت پا

 دادیرسوندم و با داد و ب مارستانیشدم و ماهک و کنارم گذاشتم با سرعت خودمو به ب نیسوار ماش دمیکه رس نگیپارک به

 سپردمش به دکترا.

 یکه دکتر از اتاق فتهیدونم چقدر گذشته بود و من چقدر به خدا التماس کرده بودم، که مرگ ماهک هم گردن من ن ینم

 ماهک خوبه و تونستن نجاتش بدن. یاومد و اعالم کرد که حال عموم رونیب

 . هوشهیتحت درمان باشه و ب دیفعال با یول

 .رونیزدم ب مارستانیصحبت با دکتر از ب بعد

 که آدما نباشن.... ییتم برم جاخواس یم

 کنم. یکه بتونم زندگ ییجا

 

 

 :ماهک

 خدا بودن. شیبود پ یچه حس خوب ش،یآخ

 .فیو کث اهیس یایشدن از اون دن راحت

 شدم. رهیمچهام خ یشده رو دهیچیپ یچشمهام و باز کردم، با تعجب به سرم دستم و باند ها آروم

 :دمینال

 !مارستانهیجا که ب نیا

 شد که پرستار بلوند وارد اتاق شد. یاز چشمهام جار اشک

 اومد گفت: یکه به سمتم م یزد و درحال یبازم لبخند بزرگ یچشم ها دنید با

_Oh,our sleepy patient. 

 خوابالو ما. ماری_اوه، ب

 کرد.  ینگاهش کردم که داشت سرمم رو چک م فقط

 کردم.  یبعد دو تا دکتر وارد شدن و من همچنان ساکت فقط نگاه م قهیرفت؛چند دق رونیزد و از اتاق ب یلبخند دوباره

 رفتن. رونیگفتن و ب یزیکه وارد شده بود چ یبه پرستار یزیبعد چ یکم

 کرد. قیبخش بود و به سرمم تزرکه به نظرم آرام یآمپول پرستار

 و از جام بلند شدم. دمیکش رونیرفت، سرم و از دستم ب رونیکه از اتاق ب نیهم

 سرم فشار دادم که خونش قطع بشه.  یجا یانگشتم و رو 
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 دادم لباس داخلش باشه. یرنگ گوشه اتاق رفتم که احتمال م یسمت کمد صورت به

 .دمیپوش عیکمد بود،برش داشتم و سر یتو زیشلوار و شوم کیدرست بود، حدسم

 روح بود. یب یلیام خ افهیبه خودم انداختم، ق ینگاه

 .دیرفتم،با یم دیبا یپخش بشم ول نیزم یهم اصال حال نداشتم و هر لحظه ممکن بود رو خودم

 .دمیداخل موهام کش یو آروم شستم و دست صورتم

 خورد که اخمام رفت تو هم. چیدستم پ مچ

 ...یلعنت

 رسوندم.  مارستانیب رونیخودم و ب یحرکت کردم و با بدبخت یپرستار ستگاهیاومدم و به سمت مخالف ا رونیاز اتاق ب آروم

 شدم و آدرس خونه رو دادم. یتاکس سوار

 گفتم منتظر باشه تا پولش رو بدم.  بهش

 چیدر گذاشتم ه یبه جلو در انداختم کفش هاش نبود سرم و رو یرو زدم و وارد خونه شدم،آ روم نگاه هیزنگ همسا 

 اومد. یاز راخل خونه نم ییصدا

 شتم و در و باز کردم.در بردا یزاپاس و از باال دیکل

 فرستادمش.  نییو داخل آسانسور گذاشتم و پا پول

 کاناپه افتادم. یپنجره بهش گفتم پول داخل آسانسوره و رو از

 هم نداره.   دنیحال نفس کش یوقتا اونقدر خستس که حت یبعض آدم

 رفع شه. میلبخندش خستگ هیبود تا با  کاش

 

 بخند

 

 ستندیرابلد ن دنیخند یانحنا تیاگر لبها یحت

 

 آدم بزرگ ها رابهم بزند یاگر لبخندت ژست خشک وتانخورده  یحت

 

 بخند

 

 چندیبپ لیدل نیتر یپوشال یاگر لبخندت را ال یحت
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 هزارخاطره خاک بخورد یاگرلبخندت ال یحت

 

 بخند

 

 باشد زشیاگر اناربه ماه چشمانت به انتظار ر یحت

 

 حسرت شده است یسرخ نگاهت دچارکرم ها بیاگر س یحت

 

 بخند

 

 درد خرد کرده است رآواریسقف کوتاه دلت را ز یآجر یاگربغض ها یحت

 

 بخند

 

 بهارت باشد نیاگر آخر یحت

 

 تیآرزوها نیآخر

 

 بخند

 

 اگر یحت

 

 نکند یرویپ دیازخورش گرید هیسا

 

 ردیدودبگ یبو آسمان
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 کپک بزند عشق

 

 نا بدهد یشعربو

 

 بخند

 

 صورتت باشد یاگر لبخند،تنها نقاب رو یحت

 

 بخند

 

 اگر... یحت

 

 ازش نداشتم. یخبر چیگذشت و من ه یم نیشدن مت دیماه از ناپد کی

 خواستم برسم. یکه م ییرشد کردم و تونستم به جا یلیماه خ کی نیتو ا دمش،یند گهیاز اون اتفاق د بعد

 اول مسابقات و گذروندم. ینقاش زن دوره  نیبهتر مقام

حس  ایکه برگردم  نیا یداشتم برا یدونم که حس خوب یآماده بود، نم یرفتم، همه چ یم رانیبه ا دیدوم با یدوره  یبرا

 بد!

 از حرف آخرش.... دم،یترس یم نیتنگ شده بود اما از ماه انمیاطراف یدلم برا یلیخ

 گشتم. یبرم دیو گرفتم با ممیزدم و تصم ایو به در دل

 از دستم ناراحت بود... یلیتنها خواهرم، تنها همدمم بودم که خ دلتنگ

 شدم. مایو... باالخره سوار هواپ طیدادم و بعد چک کردن پاسپورت و بل لیو تحو ساکام

 داشتم نه خوشحال بودم نه ناراحت... یبیحس عج میتو هوا بود یساعت چند

 .دمیگذشت،باالخره رس یجت م نیع زمان

 تک تک خاطرات خوب و بدم افتادم. ادیو  دمیکش یقیعم نفس

 .مایش یبره خونه  میگرفتم تا مستق یساکا تاکس لیاز تحو بعد

 کردم. یشهرم به زادگاهم نگاه م به

 رو برام رقم زد. یادیز یها یکه سخت یشهر به
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 که باعث شد، ماهک تنها دل ببنده و عاشق شه. یشهر

 شه. لیتبد ینقاش حرفه ا کیکه باعث شد ماهک به  یشهر

 ماهک آشکار کرد. یرو برا یادیز یکه رازها یشهر

بره  نیراهش از ب یجلو یهمچون پل شیزندگ یها یداشت اما باعث شد ماهک عاقل شه و سخت یادیو خم ز چیکه پ یشهر

 و موفق شه.

 به نام عشق. یبزرگ پل

 داستان به آرزوهاش برسه. یرفت، تا ماهک تنها نیکه از ب یعشق

 

 شدم. ادهیپ نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا

 برام بود. نیریش یکه سرشار از خاطره ها ییشدم خونه ا رهیروبروم خ یخونه  به

 در و باز کرد. یدست تو دست پسر مایبودم، که ش ریافکارم درگ تو

 خوشگلش پر از اشک شد. یشوک بهم نگاه کرد و چشما با

 کرد و گفت:ماهک..ماهک دنیشروع به لرز دستاش

 بود. میکه تنها همدم زندگ یخواهر یتنگ شده بود برا میابج یو محکم بغلم کرد، چقدر دلم برا دیسمتم دو به

 داد. یبهم امون نم اشک

که  یتو بغل خاله ا دمیجدا شدم و دو مایشده بود از ش رهیخبهم انیگر یبه خاله افتاد که با چشما م،چشممیکرد یم هیگر فقط

 معرفت بودم چقدر راحت تنهاشون گذاشتم. یبرام حکم مادر داشت، چقدر من ب

 .یمعرفت یب یلی:ماهک دخترم خخاله

 _خاله شرمندتم.

 شد! یاما چ یزار یوقت تنهام نم چیه یتو به من قول داده بود یبد یلی:ماهک خمایش

 !میش میبه غر زدن ش ینگاه کردم و گفتم:باز شروع کرد بهش

 ها! رهیگه حالت و بگ ی:هوووو بچه پرو به اقام ممایش

 _جانم!

 خودمونه. سیکه همون پل نیا دمیبود دقت کردم و فهم مایکه کنار ش یبه پسر تازه

 _نه!

 زد و گفت:آره  یخند شین مایش

 .یگفت یمن از تو توقع نداشتم، کاش تو بهم م یمعرفت یب یلیخ ارینگاه کردم و گفتم:مه اریمه به
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 .میاما خط خارجت و نداشت میریباهات تماس بگ میخواست یلیخ ی:آبجاریمه

 _شرمنده. 

 پرو لباس عروس. میشو بر نی: حاال بعدا باهات کار دارم فعال بپر سوار ماشمایش

 _نمنه؟

 ماهک خانوم. تهیآبج هیعروس گهید ی:هفته مایش

 ؟یگیم یمن! جد یخدا ی_وا

 بود، عجوزه! کجامی:شوخمایش

 

 

 ریبهشون شک کرده بودم اما انقدر درگ ایخوشحال بودم آخر مایش یاز ته دلم برا م،یو راه افتاد میشد اریمه نیماش سوار

 و فراموش کردم و رفتم. میبودم که آبج

 :ماهکمایش

 _جانم؟

 !یجدا شد نی:چرا از متمایش

 .میساخت ی_باهم نم

 کجاست؟ نیمت یدون ی:ماهک ممایش

 _نه

 افتادن زندان. قشیگفت با رف یم ی:علمایش

 ؟ی_چ

 گفت. یم ینجوریا ی:منم خبر ندارم علمایش

 _چند وقته؟

 ؟یدونست یتو نم یعنیماهه.  کی:فکر کنم مایش

 _نه

 ؟یازدواج کرد نیچرا با مت ،ی:ماهک تو که کارن و دوست داشتمایش

 .میزن یبعدا حرف م مای_ش

 راه تو سکوت گذشت. ینزد و ادامه  یحرف گهید

 .میجلو تر رفت مایو من و ش میدیرس باالخره
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 .ایتو ن اری:مهمایش

 .نمیخوام بب ی:عه منم ماریمه

 .نهیعروس و بب یقبل شب عروس دیداماد نه با می:ما ترکا رسم دارمایش

 .نهیبب یداماد و تو لباس داماد دیعروس نبا میداماد پس ماهم رسم دار چارهی:باریمه

 ؟یخوا ی:کتک ممایش

 :برو جوجه.اریمه

 بود. طونیهمچنانم ش مایگرفت ش خندم

 لباس و بپوشه. ماینشستم تا ش یصندل یو رو میمزون شد وارد

 تو زندان افتاده باشه؟ دیبا نیتو فکر بودم چرا مت قیعم

 کرده؟ کاریچ مگه

 کدوم زندانه. دمیباالخره فهم یحال و احوال پرس یو گرفتم و بعد کل یعل یشماره  مایش یمشغول بود، با گوش یلیخ ذهنم

 رفتم یم عتریسر یهرچ دیبا

 

 

 گفت:ماهک چطور شدم؟ مایافکارم غرق بودم که ش تو

 خوشگل شده بود. مینگاه کردنم مصادف با جمع شدن اشک تو چشمام شد، چقدر آبج 

 جام بلند شدم و به سمتش رفتم. از

 وگرفتم و گفتم:فرشته کوچولوم عروس شده. دستاش

 . بگو خوبه؟یاری:هنوز که نشدم بابا جمع کن خودت و ها اشک منم االن در مماهک

 خوبه. یلی_آره خ

 .میو به خونه برگشت میگرفت لیلباس و تحو 

 رفتم. یبه زندان م دیصبح با فردا

و سرباال جواب  یام و همه چ ییهویازدواج  یدرباره  مایش یگذشت و سوال ها مایمن و ش یها یشب با مسخره باز کل

 .چوندمشیپ یدادم و م یم

 .متفاوت شده بود افمیق یلیبا چادر خ سادمیوا نهیآ یروبرو

 شدم و راه افتادم. مایش نیسروصدا از خونه خارج شدم و سوار ماش ینوشتم و ب مایش یبرا یا نامه

 گرفتم. یجواب م دیسوال تو ذهنم بود، که با یکل
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 زندان نرفته بودم. میبود تا حاال تو زندگ کیخفه و تار یلیزندان خ  یراهرو

 تو چارچوب در ظاهر شد. نیمنتظر شدم، تا در باز شد و مت یا قهیشدم و ده دق یاتاق وارد

 شکسته شده بود. رویشده بود چقدر پ رهیتعجب بهم خ با

 سوخت. یبراش م یلیکرده بود اما دلم خ تمیاذ یلیخ نکهیا با

 .فتی:راه بسرباز

 بودم. دهیند ریو انقدر سر به ز نیانداخت، تا حاال مت نیینشست و سرش و پا یصندل یرو

 ؟ی_خوب

 .ستمی:بد ننیمت

 _چرا؟

 

 

 و بگم. تیتونم واقع یدونم از کجا برات شروع کنم نم ی:ماهک نمنیمت

 ؟یچ یعنی_

 ؟یمن و ببخش ید ی:قول منیمت

 !ی_وا واسه چ

 :قول بده.نیمت

 _باشه بگو.

 :ماهک من و ببخش.نیمت

 شده! یچ نمیبنال بب ی_کالفم کرد

 نقشه بود. ی:ماهک همه چنیمت

 ؟ی:چماهک

 توهم. ی:من... من... برادر واقعنیمت

 ندارم. یشوخ یحوصله  نیشه داداش من؛ مت یم رسهیاز راه م یخند گفتم:جالبه هر ک شین با

 بود. ی:کاش شوخنیمت

 ؟یچ یعنی... یعنیتو چشمام جمع شد و گفتم: اشک

گذشته ام و پنهان  تیفرار کردم و باعث مرگ پدر مادرم شدم به کمک پدر دوستم  کال هو مارستانیاز ت نکهی:بعد از انیمت

 .رمیو از تنها خواهرم بگ یدادم و بعد از چند سال برگشتم تا همه چ لیتحص یرفتم و ادامه  رانیکردم و از ا
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 همه و همه نقشه بود. یدروغ نیتصادفت باهام، دعواهامون، ماه دارمون،ید نینقشه بود، ماهک اول یچ همه

تو  یحس کیکم نظر من بود اما کم ریآشنا کردم همه و همه ز یدروغ نیکه تو رو با ماه یشب اریشب، شب تولد مه اون

 وجودم رخنه کرد.

 وار عاشق خواهرم بشم. وانهیدبره و  نیسالم از ب نیکه باعث شد، نفرت چند یحس

 یکه م یدونستم تنها راه یها از طرف من بود، م دیاون تهد یهمه  یخواستم با کارن باش ینم یباش یخواستم با کس ینم

 .نهیتونم تو رو مال خودم کنم ا

 تو قلبم به وجود اومد عشق به خواهرم... یمن عشق ممنوعه ا ماهک

 بهت بد کردم متاسفم. یلیو ببخش  من خ من

که انجام دادم اعتراف  ییبرگشتم و به جرم ها رانیدر حقت کردم و به ا یکه چه بد دمیفهم ،یکرد یکه خودکش یروز

 کردم.

 ...یمن و ببخش بابت همه چ 

 .بودم رهیو فقط بهش خ دیلرز یبدنم م تمام

 خراب شد. قهیدر عرض دو دقسرم یرو ایدن ی همه

 _ازت متنفرم.

 و برداشتم و از اتاق خارج شدم. فمیک

 قابل باور بود. ریغبرام یشدم و تو شوک بودم، همه چ نیسوار  ماش 

 

 

 و راه افتادم.گاز گزاشتم یو رو پام

 کردم. یرم فکر نم یکجا م نکهیرفتم و به ا یفقط م 

 گنگ و نامفهوم بود.برام یچ همه

 ؟یچ یعنیآخه  یچ یعنی

 تونست ارومم کنه. یبودم که فقط اون م یکس یدر خونه  یخودم که اومدم، جلو به

 .سادمیپله ها باال رفتم و پشت در وا از

 که باهاش داشتم و فراموش نکردم. یدارید نیروز و اخر نیآخر چوقتیه

 زدم و وارد خونه اش شدم.  ایاما دل و به در دمیترس یم یلیکه خ نیباز بود با ا در

 ؟یکن یکار م یچ نجایکه گفت:تو ا یدختر یصدا با

 شد. ریاشکام سراز دمیکه د یسمتش برگشتم وبا صحنه ا به
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 حوله دورش بود. کیفقط  کارن تنش بود و کارنم راهنیپ دختره

 .رونی:ماهک گمشو برو بکارن

 .میباشخوام بازم بهت حال بدم و باهم یکن م رونشیکه، کارن ب رانیهرزه اومد ا یدختره  نی:اه باز اکایرون

 .ختیر یو اشکام تند تند م دیلرز یبدنم م تمام

 به گوشم زد. یمحکم ی دهیشدم که کش رهیشد، به چشماش خ کمیاز جاش بلند شد و نزد کارن

 مطلق... یاهیجز س دمینفهم یچیه گهیشدم، د نیزم پخش

 

 

 .دمیبود د  بهیکه برام  غر یو که باز کردم خودم و تو خونه ا چشمام

 کجا بودم! من

 برام افتاده و کجام. یدونستم که چه اتفاق ینم

 که تو دستم بود،شدم. یسرم یجام بلند شم که متوجه  ازخواستم

 !ستین ی_کس 

 و نامردم تو چارچوپ در ظاهر شد. یمیدر اتاق باز شد و عشق قد قهیاز دو دق کمتر

 راحت ازم گذشت. یلیتو دهنش بود بهم گفت و خ یکه هرچ یکس

 ؟ی:خوبکارن

و  دمیکش غیکه ج دیکه کارن به سمتم دو دمینکردم، از جام بلند شدم و سرم و از دستم کش یو برگردوندم و بهش توجه سرم

 .ارمیاسمتم نم گهید مایبه جون ش یایقدم جلوتر ب کیبا بغض گفتم:اگر 

 تو مغزم اکو شد. نیتتو ذهنم زد و حرف م یبود رفتم، اما جرقه ا زیرو تخت بلند شدم و به سمت مانتوم که رو م از

 برادرتم... من

 برادرتم... من

 زدم. غیگوشم گذاشتم و تا تونستم ج یافتادم  و دستم و رو نیزم یرو

 _نه دروغه!

 فرو رفتم. ییزدم که تو آغوش گرم و آشنا یم غیو فقط ج فقط

 جام نترس. نی:ماهک ماهک من اکارن

 .دمیلرز یزدم و م یم غیتونستم خودم و کنترل کنم و فقط ج ینم

 بودم! نیمت ی چهیهمه مدت باز نیمن ا یعنی
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 داداش و شوهرم بود! نیمت یعنی

 نه، نه، نه.... نه،

 و از هوش رفتم. دمینفهم یزیچ دوباره

 :کارن

 زد که باز از هوش رفت. غیکرد و ج هیتو بغلم گر انقدر

 سرش اومده که انقدر داغون و افسرده شده. ییدونستم چه بال ینم

 حالش و تحمل کنم. نیتونم ا یدونم چرا نم یجز تنفر بهش ندارم، اما نم یکردم حس یم فکر

!چرا غرور مردونم و یسردش و گرفتم و گفتم:ماهک چرا تنهام گزاشت یاتاق شدم و کنار تخت نشستم و دستا وارد

 .یرفت رانیو از ا یراحت ازم گذشت یلیو خ یکوندیش

 من واقعا عاشقت بودم. یلعنت ،یکرد یچرا با احساسم باز آخه

 

 

 تخت گزاشتم و خوابم برد. یو رو سرم

 نبود ماهک شدم. یشدم و متوجه  داریدونم چقدر گذشته بود تا ب ینم

 خونه رو گشتم نبود که نبود... یهرچ

 کجا رفته بود! آخه

 ثبت شده بود. شهیپاک کرده بودم بلکه فراموشش کنم، اما شمارش تو مغزم واسه هم میو از گوش شمارش

 زد. یشور م یلیداد دلم خ یاش و گرفتم اما جواب نم شماره

 که سرش و گزاشته بود و بغل کردم و بو کردم. یبالشت

 داد. یعشق ممنوعم  و م یداد بو یماهکم و م یبو

 بود افتاد. زیکه رو م یبه برگه ا چشمم

 تنها باشم.نگران من نباش من خوبم. دیرم با ی:کارن من مماهک

 .خداحافظ

 ترکم کرد و رفت. بازم

 :ماهک

 در خونم بودم در و باز کردم و بعد از مدت ها وارد خونه شدم. یجلو

 دلم براش تنگ شده بود، چقدر دلتنگ بودم. چقدر
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 پاهام گزاشتم که در خونه باز شد. یو رو سرم

 شدم. رهیکه تو چارچوب در بود خ مایو بلند کردم و به ش سرم

 ! هزار بار زنگ زدم نگران شدم.ییو گفت:ماهک تو از صبح کجا دیبه سمتم دو ینگران با

 ؟یاز کجا دار دی؟کلیکن یم کاریچ نجایو قورت دادم و گفتم:تو ا بغضم

 سر بزنم. یهر از گاه امیب یداد دی:خنگ خودت کلمایش

 _اها

 !یحرف بزن، چرا انقدر شکسته شد مایشده؟ ماهک مرگ ش ی:بگو چمایش

 یچی_ه

 :ماهک گفتم جون من بگو.مایش

 .ستین یچی_ه

 گه؟ید یگ ی:نممایش

 .یندار مایبه اسم ش یخواهر گهیندادم که از جاش بلند شد و گفت:د یجواب

 زدم و گفتم:من با برادرم ازدواج کردم. غیرو هم تحمل کنم که ج مایتونستم از دست دادن ش ینم گهیسمت در رفت، د به

 

 

 به سمتم برگشت و گفت: شوکه

 ؟یگ یم یدار یچ

 کردم. هیخودم و نتونستم کنترل کنم و شروع به گر گهید

 گفت:من کنارتم آروم باش. یآغوش تنها همدمم فرو رفتم که  دائما م تو

 آروم تر شدم. یکردم تا کم هیگر یا قهیدق چند

 کردم. فیتعرو به زبون آوردم و  میشدم و اتفاقات تلخ زندگ رهیخ یینقطه ا به

 و گفتم. تیواقع یتا همه  د،یطول کش یا قهیدق چند

 خوشگلش پر از اشک شده بود. ینگاه کردم که چشما مایاز اتمام حرفام به ش پس

 !ی! ماه من چرا به خودت فکر نکردیما از خودت گذشت ی:ماهک تو بخاطر نجات زندگمایش

 !یباش ییمحکوم به تنها دیبا شهیچرا هم ماهک

 .هیکیو تار یاهیکنه و حواسش به همه هست اما خودش تو س یکه نورش همه جا رو روشن م ،یهست یتو ماه ا ماهک

 ماهک. یدار ی! توهم حق زندگیبخاطر ما گذشت تیزد:چرا چرا از زندگ غیاش شدتت گرفت و ج هیگر
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نفهم خواهرم  یتو ،یعذاب و برام به جا گذاشت نیبلکه بزرگتر ینکرد یکنم چون تو به من خوب یازت تشکر نم ماهک

 بخاطر من! یدیکش شیو به آت تیچرا زندگ یبود

 کشت به درک... یاصال من و م یلعنت دعه

 کردن داره آخه چرا! یمن حق زندگ خواهر

زنه که  یکه االن داره زجه م یواسه من دوستم نبود، بلکه خواهرم بود خواهر مایش ایزد خدا یبغلم کرد و زار م محکم

 کردم. اهیخودم و س یچرا جونش و نجات دادم و زندگ

 آروم باش. مای_ش

 . ماهک من و ببخشیکه تو با دور شدنت جونم و نجات داد یدرحال یکردم تنهام گذاشت یفکر م شعوری:من بمایش

 .هیچه حرف نیا مای_ش

 .میفتر یبه خونه خاله م دیبا گهیشده بود، د کیهوا تار 

 .میو راه افتاد میشد نیو عوض کردم و سوار ماش لباسام

 ؟یگ یو نم تی:ماهک چرا به کارن واقعمایش

 شد. ی_هه کاش م

 ؟یچ یعنی:مایش

 کایرون یهزار تا حرف ناجور بهم زد و در آخر جلو  قشیهرزه ام که ولش کردم و رفتم با رف کیکنه من  ی_اون فکر م

 آشغال باهام رفتار کرد. نیدست روم بلند کرد و ع میدشمن زندگ نیبزرگتر

 :اخه...مایش

 ممکنه. رینگو، بودن من با کارن غ یچیوسط حرفش و گفتم:ه دمیپر

 رم. یم شهیواسه هم رانیتو از ا یبعد عروس من

 گفت:نه تو رو خدا. یبا بغض پنهان مایش

 _مجبورم.

 زده نشد. نمونیب یحرف گهید

 .میتو بازارا ول بود مایهر روز با ش میشد یتر م کینزد یگذشت و به روز عروس یم روزا

 .رمیبگ یاز چند وقت تونستم بخندم و انرژ بعد

 

 

 .میراه افتاد شگاهیکردم و با هم به سمت آرا داریرو هم ب مایشدم، ش داریزود از خواب ب صبح
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 میهمراه گاهیتا جا نیاز ماش  یروز هیکه قرار بود  یکس یبرا دیلرز یانداختم، دلم م یم مایکه نگاهم و به سمت ش هربار

 باشه.. یکه قرار بود زندگ یکس یو ازم گرفت، برا امیبود و دن امیکه دن یکس یکنه، برا

 داخل بود. شگاهیکه آرا یتو کوچه پهن دمیچیو پ دمیکش یآه

 داخل. میرو پارک کردم و رفت نیماش

تنها  ماینشستم، خودم به عنوان همراه اومده بودم تا ش یکه مخصوص عروس بود و من تو سالن اصل یرفت تو اتاق مایش

 نباشه .

 از پشت سرم به سمتش برگشتم. مایاومدن ش با

 شه. یعاشقش م شتریهزار بار ب دنشیشده بود که مطمئن بودم همسرش با د بایمن! انقدر ز یخدا

 کم نشه. شییبایاز ز یزیرافت تمام بغلش کردم تا چروم زدم و با ظ شیبه فرشته پ یلبخند

 .دمینبودنش لرز الیلحظه از خ کیافتاد که ممکن بود از دستش بدم تا خوشبخت بشم، فقط  ادمیبغلش  تو

 زدم نگاهش کردم. یلبخند بزرگ مایاز حضور ش خوشحال

 واسه شوهرم نموند.    یچیه ز،یدختر ه یکن ینگاهم م یطور نی:چرا امایش

 یب یها نیو شروع کرد به ناله و نفر یشده از  کرم پودرش زدم که نشست رو صندل دهیبه بازو پوش یکیکوچ یمشت

 سروته. 

 .دهیند ریخدا لعنتت کنه، دختره خ ی:امایش

 زنند.  یشوهر پشتم حرف م لیشه،فام یبازوم کبود م االن

 ....یتو کاست بزاره اله خدا

 تاسف تکون داد و به سمت مخالف ما حرکت کردم. یاز رو یبا خنده سر شگریآرا

 نوات. یاون شوهر ب چارهیشد ب دیازت ناام شگرمیآرا ای_ب

 

 

 خودم شدم. شگاهیارا یهم روانه رفت خودم اریبا مه مایش نکهیاز ا بعد

 تا تموم شد. بودم شگریدست آرا ریز یساعت دو

 شده بودم. رینظ یبه خودم انداختم چقدر ب نهیتو آ ینگاه

 قرار گرفتم. یقد نهیآ یکردم و به سمت رختکن رفتم و لباسم و عوض کردم و روبرو یتشکر شگریآرا از

 بود. دیخاص بود و مدلش کامال جد یلیبودم، خ دهیکه خر یراهنیپ

 .میهم گرفت یکفش قرمز گوجه ا مایش ی قهیبود که با سل یکوتاه  یپف پف یعروسک راهنیپ

 بود و موهام هم بسته بود. کیو ش تیال یلیخشمی؛ اراشدم رهیو موهام خ شیارا به
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 شدم. نیو حساب کردم، خارج شدم و سوار ماش شگاهیپول ارا نکهیوشالم و سر کردم بعد از ا دمیو پوش مانتوم

 وارد مجلس شدم.اکثر مهمونا بودن، به رختکن رفتم و لباسم و عوض کردم و  بایزود خودم و به باغ رسوندم تقر یلیخ

 افتاد که مشغول موز خوردن بود. یبه عل چشمم

 !یسمتش رفتم و گفتم:تو هنوز آدم نشد به

 تنگ شده بود. یلیماهک دلم برات خ ی:وایعل

 جاش بلند شد و محکم بغلم کرد. از

 .یرابیس یبابا خفم کرد ی_ا

 عمته. یرابیگفت:س یکرد و با حالت خنده دار ولم

 مجلس شد.وارد کایکارن دست تو دست رون بودم که مایمنتظر ش م،ینشستم و مشغول حرف زدن شد یصندل یرو کنارش

 تونستم نفس بکشم. یشد و نم خیدونم چرا اما کل بدنم  ینم

 کردم.نگاه یو برگردوندم و به عل سرم

 !ی:هنوز دوسش داریعل

 ری_نه خ

 و به سمت باغ رفتم.جام بلند شدم از

 استقبال از عروس داماد اماده شدم. یبرگشتم و برا دم،یعروس و د نیقدم زدم تا ماش یا قهیدق چند

 شد. دایباز کرد و پ مایش یدر و برا اریمه

 باهاش بودم. شهیکه هم یشدم کس میبه آبج رهیخ

 کردم. یم تشیچقدر اذ یخل و چلم عروس شده بود وا دوست

 !یچه عروساونم  باالخره عروس شد دمیترش یکردم و گفتم:آبج بغلش

 .یماه شد نینگاهم کرد، که در ادامه گفتم:ع ینگران با

 ؟ی:انتر چرا صبح نگفتمایش

 _دوست داشتم!

 شه. یاصال باورم نم میجور کیدونم چرا  یکرد و گفت:ماهک نم بغلم

 ؟یکرد دایشدن نجات پ یشه از ترش یو گفتم:باورت نم دمیخند

 حاال  واست دارم. ،یشعوریب یلیحرص گفت:خ با

 خودم غرق بودم. ییمشغول رقص بودن اما من همچنان تو تنها همه

 شدن. دنیمحترم هم مشغول رقص یرقص تانگو گذاشته شد زوج ها یبرا میمال اهنگ
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 .میکرد دنیانقدر ازم خواهش کرد که باالخره قبول کردم و شروع به رقص یعل

 دونستن که رقص تانگو رو فوق العاده خوب بلد بودم. یم همه

 رقص کنار رفتن. ستیکه همه از  پ دمیرقص یقشنگ م انقدر

 دستم و گرفت و چرخوند و به سمت کارن فرستاد. حرکتکیهماهنگ بشه، تو  تونست باهام ینم ادیز یعل

 فرستادش. یبا من کرد و کارن با اون عجوزه کرد و به سمت عل یکه عل یحرکت همون

 باهاش داشتم. یکم یو فاصله آغوش گرم کارن بودم تو

 .یپوش یلباس م یجور نیو گفت:بار آخرت باشه ا اوردکمیو نزد سرش

 

 نداره. یسرد گفتم:به تو ربط یلیلحظه ذوق زده شدم اما خ کی یبرا

 اومد. یکه نفسم نم یکرد به طور ادیدستش و رو کمرم ز فشاره

 نداره نه! :پس به من ربطکارن

 _ولم کن!

 :به رقصت ادامه بده.کارن

 توجه ها به سمتمون بود. یکه همه  دمیرقص یلجش چنان با عشوه م از

 بودن. رهیمن و کارن  خ یبودن و به رقص فوق العاده  سادهیهمه کنار وا دمیرقص یکه وسط م م،یمن و کارن بود فقط

 کرد. یترم م وونهیسردش هر لحظه د یداغش، آغوش گرمش، دستا یعطرش، نفس ها یبو

 باطل... الیخ یزه میکرد ما عروس داماد یدونست فکر م ینم یحرکت بغلم کرد و تو هوا چرخوند هرک کی تو

 گردنم کرد منم خودم و شل کردم  و چشام و بستم. کیدستش خمم کرد و سرش و نزد یآهنگ بود که رو یاخرا

 رفتم. زیشدم و به سمت مو دست مهمونا  ازش جدا  غیج یصدا با

 اومد. یم ادمیتک تک خاطراتم باهاش  دم،یشراب و برداشتم و سر کش جام

 .دمیرو شن کایپدر رون یشدم که صدا یخوردم که کم کم داشتم داغ م انقدر

 .میجمعه هم جشن دار گهید یو بهتون بدم. هفته  یخواستم خبر خوب ی.مزیمهمونان عز ی:سالم به همه کایرون پدر

 ؟ییرزایم یآقا ی:جشن چاریمه

 .فیدخترم به همراه استاد کارن شر ی:نامزدکایرون پدر

 افتاد و هزار تکه شد. نیزم یشوکه شده بودم، که جام شراب از دستم رو انقدر

 کردم. ینگاه نم ینگاه ها به سمتم برگشت اما من جز کارن به کس همه

 .دمیعقب رفتم و به سمت باغ دو عقب
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 .دمیدو یرم فقط به سمت ته باغ م یدونستم که کجا م ینم

 گزاشتم و زار زدم. وارید یدستم و رو دم،یباغ که رس یانتها وارید به

 بودم. ختهیو سوزناک اشک نر قیحاال انقدر عم تا

 افتادم. نیزم یشل شد و رو پاهام

راحت شم  ری!جونم و بگیخوا یازم م یچ گهینابود شده، د میزندگ ای!خدایکن  یبسمه اخه چقدر امتحانم م گهید ای_خدا

 بسمه. گهید

 _هه... هه..هه

 :درد داره نه!کارن

 بود. رهیبهم خ یحیرک یعقب برگشتم و بهش نگاه کردم که با خنده  به

 یشب ادیم ادتی ،یکردفابم ازدواج قیبا رف یو رفت یکثافت ولم کرد یکه تو یاون مدت تودمیکش یکن من چ:حاال درککارن

تمام  دمید یم نیو کنار مت یلعنت  یتو یگرفت  و حال امروز تو رو من اون روز داشتم وقتواست تو خارج یکه مهمون

 .یگرده خانوم تهران نیشد.زم یم لهمیغرورم، مردونگ

 _بسه

اشتباه من  یبود یابونیخ یهرزه  کیشد. اما تو سیچند ماه  دهنم سرو نیشم تو ا یخال دیبا یبشنو دیبابگم دی:چرا! باکارن

شدم هرچند که معلوم  یابونیدختر خ کیکرد اعتماد کردم، من احمق عاشق  یم یکه سالها تنها زندگ یبود که به دختر نیا

 نه... ایدختره  ستین

 فقط گمشو برو. ست،یواسم مهم ن گهیهم د یریاگر بم یخوره حت یازت متنفرم حالم ازت بهم م ماهک

 

 

 شکستم. یلیتونم بگم خ یکنم، فقط م فیتوص یدونم حس درونم و چجور ینم

 بود از جام بلند شدم و اشکام و پاک کردم و گفتم:کارن یهر سخت به

 گفتم:دلم یگرفته ا یصورتش گزاشتم و آروم نوازشش کردم و با صدا یو دستم و رو و به سمتم کرد جلوتر رفتم سرش

 سوزه. یم

 ؟یتعجب گفت:واسه چ با

 .ید یو خودت و فش م یش یم مونیپش یلیکه خ ی_واسه روز

 و به من نزن. فتیو پس زد و گفت:دست کث دستم

 شدم. یشکستم و داغون تر م یتر م شیبه لحظه ب لحظه



 BESTNOVELS.IRاشر : ن      شکیبا موالیی و نازنین            : نویسنده            ملوسک تنها خروسک مغرور: رمان                 بهترین رمان ها

242 فحه ص     کنید                                  برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 .یخوشبخت ش دوارمیزدم و گفتم:ام یتلخ لبخند

 .نشدم و از جلوش رد شدم یجواب منتظر

 .شهی:خداحافظ واسه همکارن

 کردم و برگشتم. ینگاه و بهش کردم، و خنده ا نیو آخر برگشتم

 

  

 رو محافظ خودش بدونه... گهینفر د کیو طرفت  یباش یسخته که چتر کس یلیخ

 تو ادامه دادن . یسخته ب یلیخ

 زنده بودن . یپوشال یایدن نیتو ، تو ا یسخته ب یلیخ

 . دنشیمحاله د گهیکه د یبخواب یکس ادیسخته هر شب به  یلیخ

 رفته از کنارت . گهیکه د ینیرو بب یسخته تو خوابت کس یلیخ

 . شیپرست یکه م یسخته ادامه دادن بدون اون یلیخ

 کنارت . ستیکه مرحمت باشه اما ن یاون ییتو تنها یسخته بخوا یلیخ

فرسنگها ازت فاصله  ای ستیکنارت ن ایاما اون  یکه دوسش دار یزیبر یکس یاشکاتو رو شونه ها یسخته که بخوا یلیخ

 داره .

 شده . یچ یبگ یبه کس یاما نتون رهیسخته بغض گلو تو بگ یلیخ

 . ارتهی دنیو ند یبغضه از دور نیا یبگ ینتون

 دوست دارم . یهم بگ یبه اون که دوسش دار ینتون یحت یسخته بغض داشته باش یلیخ

 یو از دور احساسش کن یسخته هر روز از کنار خاطره هاش رد بش یلیخ

 . یباش ادشیفقط به  یتنش رو احساس کن یبو ینتون کیاز نزد اما

 . یزنیبراش پرپر م یدار نهیاما اون نباشه که بب یزیسخته اشکاتو براش بر یلیخ

 ناسزا بگه... یحرفا یسخته هرزت کنه و بهت کل یلیخ

 کنه . ونتید شیو داغ دور شینیبب یباشه و نتون ادیسخته اگه فاصله هات ز یلیخ

 . یباش یتونیلحظه هم نم هی یبدون اون حت ینیب یاونوقت م یعاشق واقع هی یسخته عاشق باش یلیخ

 

 

 اما اون بهت بگه دوست ندارم . یرو دوست داشته باش یسخته کس یلیخ
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 …بفهمه  یکس ی، اما نخوا یسخته که بغض داشته باش یلیخ

 … یکست ازت بخواد فراموشش کن نیزتریسخته که عز یلیخ

 ی، بعد بفهم ینفر بشکن هیسخته که غرورت رو به خاطر  یلیخ

 …نداره  دوست

 ، اما اون ینفر از دست بد هیرو به خاطر  زتیسخته که همه چ یلیخ

 …خوامت  ینم گهی: د بگه

 … یباهاش بمون ی، اما نتون یسخته که دوسش داشته باش یلیخ

 ، اما نییپا یبا آب خوردن بغضت رو بفرست یسخته که بخوا یلیخ

 …بشه  یدفعه اشک از چشات جار هی

 حرفش یسخته که بهت بگه دوست دارم ، اما بعداً متوجه بش یلیخ

 …)) ن (( کم داشته  هی

 ، یختیرو به پاش ر تیکه تموم زندگ یسخته که کس یلیخ

 ...ییتموم تو چشمت نگاه کنه و بگه :تو هرزه ا یرحم یب با

  … یرو تحمل کن زهایچ نیسخت تر یمجبور باش شهیسخته که هم یلیخ

 سخته... یلیخدا خ به

 

 

 :کارن

 بود. میشب زندگ نیشب بدتر اون

 نه! ایدونم قبولشون داشتم  یبه ماهک زدم که خودمم نم ییحرفا

 که حاضر نبودم. یرفت،م درحال یم کایدنبال رون گهیساعت د کیتا  دیبود و من با کایمن و رون ینامزد امروز

 .دمیکش یقیو نفس عم دمیشراب و سر کش جام

 افتاد. مایو برداشتم و در و که باز کردم چشمم به ش چیسو

 .دمید یم نجایرو ا مایش نکهیتعجب زده بودم از ا یلیخ

 باهات حرف بزنم. دی:کارن بامایش

 _راجب؟

 :ماهکمایش
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 بشنوم. یزیچخوام ی_نم

 ره. یم رانیتو  از ا یکه گفت:ماهک بعد از نامزدو بستم و به سمت پله ها رفتم در

 بود سراغم اومد. ایتو دنغم یلحظه هر چ کی یبرا

 کرد. یم هیسمتش برگشتم و بهش نگاه کردم که گر به

 .یمنصرفش کن یتون ی:فقط تو ممایش

 تونم. یشرمنده ام اما من نم مای_ش

 اومدم. نییو از پله ها پا برگشتم

 شدم و گازش و گرفتم و رفتم. نیماش سوار

 .دمیکردم و کشو روشن یشکالت گاریس

 .دمیچرخ یها ول م ابونیبود، که تو خ یساعت دو

 هم که انقدر زنگ زده بود خودش و کشت. کایرون

 

 

 رفتم. کایعوض کردم و دنبال رون نیتو ماش ولباسم

نفر وجود داشت، که  کی من فقط وفقط یکرد تا دوسش داشته باشم اما تو زندگ یم یکردم هر کار ینم یبهش توجه اصال

 مرد.

 ماهک بود.روز کنارم نیدر جمع شده بودن کاش ا یهمه جلو ،میدیبه باغ رس باالخره

 .ستیکه ن یدلت بخواد عشقت کنارت باشه در حال تیسخته روز نامزد یلیخ

 .میو به سمت مهمونا رفت میشد ادهیپ نیماش از

 :ماهک

و ازش  نمیدوست داشتم واسه بار آخرم شده کارن و بب یجرئت نداشتم که وارد بشم از طرف یاز طرف میدر بود یجلو

 کنم. یخداحافط

 کردم بخندم و نقابم و حفظ کنم. یسع  میشد وارد

 تونستم بمونم. یساعت نم کیتر از  شیاز جشن پرواز داشتم و ب بعد

 .دنیرقص یکه م م،یشد کایبه کارن و رون رهیو خ میسادیوا زیم کیسر  اریو مه مایو ش یلع با

 شده بکشونتش تو اتاق. یخواستم که هر طور مایکه ته باغ بود رفتم و از ش یاتاق به

 تو اتاق بودم که کارن وارد شد. یا قهیدق ستیب
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 به اخم شد و گفت:مگه من حرفام و اون شب بهت نگفتم. لیتعجب بهم نگاه کرد کم کم تعجبش تبد با

 نگو. یچیه قهی_فقط پنج دق

 داستان بگم. کیخوام برات  یپشت بهش نشستم و گفتم:کارن م نیزم ینگاه کرد، رونزد و بهم یحرف

 :ماهک زرت و پرت نکن.کارن

 _خواهش کردم!

 

 

 دم. ی:گوش مکارن

 یکه م یشه در حال یقصه عاشق گرگ مغرور داستان م یتنها یشروع شد، که آهو یینبود داستان از جا یکیبود  یکی_

 . نهیب یو نم یزیفهمه  و جز عشق به گرگ چ یدونه عشقش ممنوعه است اما دلش نم

شه و عاشقانه به گرگ داستان  یم کیشه اما نزد یبشه کشته م کیدونه که اگر به گرگ داستان نزد یداستان م یآهو

 یم یکنه اما روز یشه و خودش و تکبرش و فراموش م یداستان م یورزه،گرگ مغرور داستان هم عاشق آهو یعشق م

 یلیخودش مهم نبود اما جون گرگش خ یکه جونش برا یفهمه که واقعا عشقش ممنوعه بوده، در حال یرسه که آهو م

 یحفظ جون گرگش هم شده ازش دور ین براکن یکنن و مجبورش م یم دشیتهد گهید یگرگا لیدل نیبراش مهم بود به هم

 نداشت. ییجز جدا یکنه و آهو چاره ا

 شیبا وفا بود که بخاطر جون عشقش از خودش و زندگ یلیکه اهو خ یوفا بوده، در حال یکنه آهو ب یداستان فکر م گرگ

 گذشت...

 من. یگفتم:مراقب خودتت باش عشق ممنوعه  یشدم و دستاش و گرفتم و به آروم کشینزد

شدم و به سمت فرودگاه  نیکردم و سوار ماش یخداحافظ مایو برداشتم و از ش فمیدر خارج شدم و به سمت باغ رفتم، ک از

 رفتم.

 

 

 :کارن

 سرشار از اشک وارد شد. یبا چشمان مایماهک بودم، که در اتاق باز شد و ش یشوک حرفا تو

 کنم. یخواهش م یمانع رفتنش ش یتون ی:کارن فقط تو ممایش

 ؟یچ یعنی! اجبار! عشق ممنوعه! یچ یعنی مای_ش

 .یکن یکه تو فکر م ستین یکرد و گفت:کارن اصال ماجرا اونجور هیشروع به گر مایش

 ه؟ی_پس چ

 ازدواج کنه. نی: ماهک مجبور بود با متمایش
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 _چرا؟

 تونم بگم. ی:نممایش

 _پس ازم نخواه که نزارم بره.

 کرد. دشیتهد شیزدم و تا خواستم در و باز کنم که گفت:برادر دروغ کنارش

 .شیتو بشناس دیسمتش برگشتم که در ادامه گفت:با به

 !نی_ماه

 بره. رانیازدواج کنه و از ا نیمجبورش کرد، که با مت یدروغ نی:هه اره ماهمایش

 تو! یگ یم یچ ؟یچ یعنی_

جون  نکهیماهک به خاطر ا ره،یگ یو ازش م زاشیکرد که اگر قبول نکنه عز دیاش شدت گرفت و گفت:ماهک و تهد هیگر

 رفت. رانیو تباه کرد از عشقش گذشت و از ا شیزندگ فتهیما در خطر ن

 نیو در آخر مت فتادین یاتفاق چیاونا ه نیکه ب یبود که شوهرشه در حال نیکرده بود فقط اسمش ا یازدواج صور نیمت با

 کرد. یبعد از اون اتفاق برگشت و خودش و معرف نیکرد و مت یخواست بهش تجاوز کنه که ماهک خودکش یآشغال م

 بگو. یگ ی!بگو که دروغ میگ یم یتو تو چ مایرفتم و گفتم:ش مایسمت ش به

 :کارن، ماهک با برادرش ازدواج کرده بود.مایش

 !؟ی_چ

ضربه رو بزنه  نیاما عاشق ماهک شد و نتونست آخر رهیتقام بگخواست از ماهک ان یبود و م شیداداشه واقع ن،ی:متمایش

 .رهیماهک و بگ یو دخترونگ

 ؟یگیم یچ ی_نه تو دار

 کار کردم! یو گفتم:نه من چ دمیکش یشد،داد بلند ریشکست و اشکام سراز غرورم

 کار کردم! یمن چ ایخدا

 

 

 ده. یجون م اتشی:کارن برو دنبالش، داره دور از آب حمایش

 و درشت. زیر کهیکنه به هزار ت لیبود، اونقدر که بتونه دلش و تبد نیسنگ یلیتو براش خ یها حرف

 ه؟یکردم صدام و بلند کردم:پروازش ک یصورتم پاک م یغرورم و از رو یها کهیکه ت یدر حال 

 .یوقت دار گهیساعت د کی بایبه ساعتش انداخت و لب زد:تقر ینگاه

 روندم.  ینشده بود، م دهید نیماش ریسرعت گ یوقت رو چیتا حاال ه دیکه شا یو سوار شدم، با سرعت دمیدو نمیسمت ماش به
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 یازدواج م کایشکوندن غرورش با رون یبودم که داشتم برا رتیغ ینامرد بودم که به حرفاش گوش نکردم، چقدر ب چقدر

 شکسته شده. شیوقت پ یلیبدونم خ نکهیکردم بدون ا

 در فرودگاه نگه داشتم. یگذشته بود که جلو یساعت مین

 داخل. دمیرو بستم و  دو نیماش در

 گشتم. یتو انبار کاه دنبال سوزن م داشتم

 کنن.  جیسمت اطالعات و خواستم ماهک و پ رفتم

 که ماهک اومد به سمتش رفتم. نیهم ستادم،یستون ا کنار

 نم.دو یو م یکه همه چ دیجا خورد اما انگار فهم دنمید از

 داماد، عروس خانومتون کجان؟  یبهم انداخت و گفت:اوه آقا ینگاه

 ن؟یینجایشما ا تونیوقت شب اول عروس هینشن  ناراحت

 بوده. شیوقت پ یلیفکر کنم شب اول شما خ البته

 رفته گفتم:نرو. لیتحل ییزد و پشتش وکرد به من، با صدا یپوزخند

 سر جاش. ستادیا

 کنم. ی_نرو عشق من، جبران م

 .یاما تنها نبود یدیدونم زجر کش یم ،یشد تیدونم اذ یم

 شدم و شکستم. ریپا به پا تو پ منم

 .یکنم دوباره منو ببخش یتا کار زم،یرو به پات بر ایماهکم.بمون تا دن نرو

 تر نرم. کیسمتم،خوشحال شدم و به سمتش رفتم اما با دستش اشاره کرد که نزد برگشت

 ؟ینیب یها رو م هیبخ یسر جام، مچ دستهاش رو باال آورد و با بغض گفت:نگاه کن، جا ستادمیا

 خواست به من تجاوز کنه. یکه برادرم، هم خونم م نهیا واسه

 بهم نداد. یتیاهم چیکه عشق نامردم بهم ه نهیا واسه

 ندارم.   شیتو زندگ ییجا چیبا دختر کنارش زد تو دهنم و بهم فهموند که ه ششیرفتم پ یوقت نکهیا یبرا

 کنه.  یرو تو خودش غرق م نجایفقط زخم جسممه، جراحت روحم انقدر بزرگه که اگر بخوام نشونش بدم، خونش ا نیا البته

 زودتر منتظرت بودم. یلیخ ،یاومد رید یلیکارن خ یدون یم

 برگشت و راه افتاد. دوباره

 .رمیمین بدون تو مجلوش:ماهک توروخدا نرو، م ستادمیو ا دمیسمتش دو به

 .یمون یبه بعد هم سالم م نیاز ا یمدت سالم موند نینمرده، همونطور که تو ا هیاز رفتن بق چکسیه ایدن نی:تو اماهک
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 کنم. یم نیتضم من

 

 

 بزنم. ادیکردم با چشمام فر یو گرفتم و همه عشقم بهش رو سع دستش

 فراموش کن. ای_ماهک ب

 زنه.  یبهمون لبخند م یکنم، زندگ یم خوشبختت

 یدیبخندند، اگر د ایاگه تمام دن یجون لبخند زدن ندارم کارن حت گهیمن د یاز دستم در آورد و با پوزخند گفت:ول دستشو

 التماست کنم واسه برگشتن.من... ومدمین ،یرو بدون قتیآخر رو بهت زدم فقط خواستم حق یامروز اومدم و حرفها

 دونم. یدونم، م ی:مدمیحرفش پر وسط

 .زمیکنه عز تتیاذ یکس گهیذارم د ینم یکنم خوب بش یم یفقط بمون، من کار تو

 ....رهیماهک:د 

 به چشمام انداخت و از من گذشت. نیسنگ ینگاه

 یم نیزم یکه انگار با زور داشت قدماش و فقط رو رفتیراه م یو نگاه کردم، جور میو رفتن زندگ یصندل یرو نشستم

 کشه.

 فرصت بده. هیو  ای:ماهک بدمیو دستش و کش دمیدوباره بلند شدم و به سمتش دو 

 .یکارن خودت نخواست یبار، نه دوبار بلکه چند بار، خودت نخواست کی:فرصت دادم کارن، نه ماهک

 منه تو فقط بمون. ریتقص نهایدونم، همه ا یدونم م ی_م

 که دود شد.... یفرصت بده به قلب ایکردم:ب زمزمه

 اگر بخوام. یتونم بمونم کارن حت یمن زمزمه کرد:من نم مثل

 .یگرفت و لبخند زد:خوشبخت بش دستمو

 تونستم نگهش دارم. یدفعه واقعا رفت، نم نیا و

 رفتنش رو نگاه کنم. ستمیتونستم با فقط

 قلبم. یانداختن رو یافتاده اش داشتن ترک م یها شونه

 بره.  یچمدون و داره با خودش م یکردم تمام وجودم و گذاشته تو یم احساس

 نداشت، همون بهتر که وجودم کنار ماهک باشه تا دور از اون.  یاشکال

 کرد.  یشمال آرومم م یهوا دیشدم، شا نیسوار ماش رفتم

 .دمیساعت حدودا شش صبح بود که رس 
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 رو بردم داخل. نیرو باز کردم و ماش الیو در

 ساحل. سرد یشن ها یاومدم و نشستم رو رونیب

 من خواب بودم. دایببخش ن،یو گفت:سالم آقا خوش اومد دیبا عجله به سمتم دو نیدونم ساعت چند بود که مش حس ینم

 نداره.   ی_سالم،اشکال

 رفتم. الیشدم و به سمت و بلند

 حال بودم که با حوله خوابم برد. یاومدم، انقدر ب رونیگرفتم و ب دوش

 

 هم فراموشش کنم. لحظهکی یبرا یتونستم حت یروز و هرشب تمام فکرم ماهک بود و نم هر

که سبب  یکرد همون طور کسانیو با خاک  میگالر کایرو ول کردم و دنبال ماهک رفتم رون یمجلس نامزد نکهیاز ا بعد

 خونه ماهک شد. یآتش سوز

 ...فیگرفتم اما ح یتونستم جونش و م یتحملش کنم و اگر م یا هیثان یبرا یتونستم حت یمتنفر بودم و نم ازش

 نابود کردم. کایرون یشدم و غرورش و جلو شیو سبب ناراحت که به ماهک زدم ییبابت حرفا ادیخودمم بدم م از

 تونستم جبران کنم. یم کاش

 دوباره عطرش و حس کنم. تونستمیم کاش

 .رمیتونستم دوباره در آغوشش بگ یم کاش

 نداشت. یا دهیفا چیکه جز حسرت تو دلم ه ییه کاش هاب لعنت

 :ماهک

تر تو ذهنم مرور  شیکردم، ب یتر ازش فرار م شیب یکار کرده بودم تا به کارن فکر نکنم اما هر چ ریو انقدر درگ خودم

 اومد. یم ادمیشد و به  یم

 نداشتم. یقیرف ییبرگشته بودم و جز تنها رانیبود که از ا یماه دو

 بود. میو همدمم تنها قیرف تنها

 ..گفت:ملوسک تنها یراست م مایقول ش به

 افکارم پاره شد و به سمت در رفتم. شهیزنگ ر یصدا با

 در و باز کردم تعجب زده شدم. یوقت

 

و قدش دقت کردم  پیکم که به ت هیصورتش بود، اول فکر کردم اشتباه اومده اما  یجلو یکه گل بزرگ دمیرو د یشخص

 تو ذهنم خورد که.. یجرقه ا

 .ینیزم یصورتش کنار برد و گفت:تولدت مبارک فرشته  یخواستم حرف بزنم که گل و از جلو تا
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 نشون بدم! یچه عکس العمل دیدونستم که با یشوک بودم نم تو

 تو؟ امیب یبزار یخوا یکارن:نم 

 تو. ای_ها؟ اره اره ب

 .یدار یخوشگل ی:چه خونه کارن

 !یخوا یم ی! از جون من چیکن یم کاریچ نجایگفتم:تو ا تیتازه به خودم اومدم که با عصبان انگار

 خوام. یخوام خودت و م یسمتم اومد و گفت:جونت و نم به

تونم  یکنم به خدا بدون تو نم یو دراورد و به سمتم گرفت و گفت:ماهک من و ببخش خواهش م یقرمز یزد و جعبه  زانو

 داشته باشه. یتلخ انیلطفا ماهک نزار عشقمون پا ،یکنم تو که انقدر سنگ دل نبود یزندگ

 کار کنم. یچ دیدونستم با یشوکه بودم که نم انقدر

 !یکن ی:با من ازدواج مکارن

 دم جبران کنم. یبه عشقمون بده قول م گهیفرصت د کیتمام گفت:فقط  یمن من افتاده بودم که با مظلوم به

 کنم. یو بستم و گفتم:قبول م چشمام

 زد که عاشقتم. یبلند شد و بغلم کرد و تو هوا چرخوند و داد م نیزم یرو از

 .فتمیاالن م وونهی_عه د

 .فتهیبرات نم یاتفاق چی:تا من هستم، مطمئن باش هکارن

 که گفت:ملوسک تنها... میبهم بود رهیو خ میمبل نشست یرو

 در ادامه گفتم:خروسک مغرور... و

 کرد. قیلبم زد و ارامش و بهم تزر یرو یگرم ی بوسه


