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 *دیکه قلب را افر ییبنام خدا*

 :مقدمه

 "قلب دارن نیزم يرو يادما يهمه  میدونیم هممون

 "زنن؟؟یقلبا باهم حرف م دیدونستیم

 کنن؟؟یاگه تنها باشن مهمون هم دعوت م یشن؟؟حتیم شن؟؟ناراحتیخوشحال م یحت

 ....ادیب نا خونده هم واسه قلبا يوسطه ممکنه مهمونا نیا

جوره  چیقلبت و ه ياون ته ته ها ننیشیم رنیکه م ییمهمونا.دیکنیوقت فکرشو نم چیه دیشا کهییمهمونا

 !کرد رونشونیب شهینم

 چیقلب تنها باشه و ه نیحاال اگه ا..واسه گفتن داره يزیچ هی؛یکالم هیداره؛ یحرف هیواسه خودش  یقلب هر

به حرفش گوش  نیبش..درسته ..اره..يو بهش گوش بد ینیبش دیه باک ییتو نیا نجایا..نداشته باشه  یمهمون

و فقط  دفقطیو تو با خوادیاز تو م بتکه قل يزیچ!...قلبته يهمون ندا نیا...نه؟؟چراخوشحاله؟؟یبده چرا غمگ

 !يریبگ میبعدم تصم..یو بعد فکرکن یبهش گوش کن ینیبش

 !نره ادتی پس

 نیعمل کن و بب گهیکه م يزیواخته شدنش گوش بده در اخربه اون چوبه ن شهیاول صداش از کجا بلند م نیبب

 .........**گهیم یقلبت چ

 *گهیقلبم م*

که هر  يخسته بودم اونقدر یلیزدخیزنگ م نگیلید نگیلیکنار تختم د یعسل يرو يا رهیقرمز رنگ دا ساعت

 !کوه کندم کردیفکر م دونستینم یک

صفحه  يرو يشدم؛عقربه ها رهیبه ساعت خ دمیچشمامو بادستام مال از جام بلند شدم و بتیمص کیهزار و  به

 !!!دادیصبح رو نشون م5ساعت 

وقت خدا ازش  چیکه ه یامتحان.دارم شیامتحان رو در پ نیخرداده من سوم5!من یخرداده و روز بدبخت 5 امروز

 !دیو نخواهم فهم فهممیو نم دمیرو نفم یچیه

 ))کیزیف((

بودم  داریو ب اریهم که هوش یموقع ای بردمیدر هپروت به سر م ای زدمیچرت م ایکالس  نیخدا سر ا شهیهم

 ..شروع بشه يبرسه و کالس بعد انیاون ساعت زودتر به پا نکهیا دیبه ام..دمیفهمینم یچیه
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افشار چار ستون تن و بدنم به لرزه در  گفتیم یوقت...اون روزم با خدا بود!!تخته يپا رفتمینکنه م خدا

بکشم تا  تیزودتر تموم بشه و من نفس خالص یتا اون ساعت هر چ کردمیم ازیانقد صلوات و نذر و ن!!ومدیم

 !!هفته بعد

مثل پروژکتور  يلومتریکه از فاصله هزار ک يخوشگل و درخشنده ا يبا نمره ها.....یاونم چه نشستن.....نشستن

 ییرایمن گ يمغز نخود ای ومدیخوشم نم من نکهیبخاطر ا ای...دمیفهمینم یچیچرا ه دونمینم!!!زدیبرق م

 !!!!باشه هیاخر نیهم لشیدل کنمیمعلم خوش اخالقش بود که فکر م ابخاطری....چرت و پرتو نداشت يفرموال

گوش  ام؛مگهیمن نم گمیم نایبه مامان ا یهرچ...واو از کتاب رو بخونم هیبودومن نتونستم  مییدا یعروس شبید

 میدیماهم که د!!))يندار شتریرو ب ییدا هی نیمثال هم...يایب يخواینم!تهییدا هیعروس يایب دیبا((دن؟؟؟؟یم

 )جون عمت هار!!(میما برخاستند ناچارا رفت هیوهمه بر عل میمظلوم واقع شد

جر  دمیحد؟؟؟؟منم د نیجان من ظلم و ستم تا ا!!16يباال گنیم...رمیخوشگل بگ يانتظارم دارن نمره ها...تازه

فکر  یچ.....دمیم ادیقول ها ز نیمن از ا!بشم16 ينداره قول دادم باال ییمعنا یه گرامو بحث با خانواد

 د؟؟؟؟یکرد

 يکتابو بازکردم واون فرموال نکهیبه محض ا یبه سروصورتم زدم تا بلکه خواب از سرم بپره ول یاب هی پاشدم

چرتم تا هفت کوچه اونور تر  يبودم؛صدا دهیبود و از کجا اومده بود که تا حاال ند یچ دونمیکه نم یچرت

 .........!!!!!رفت

 :مدت زدم هیخواب بود رو تا  یهرچ دیق یکس يکه با صدا شدیچشمام گرم م داشت

بلند  يدیتو به چه ام دونمیمن نم!سره در حال تلپ شدنه هیاالن ولوئه رو کتابش؛مثل خرس  دونستمیبابا م يا

 !!!!بشم16 يقولم داده باال زه؟تایبکپ ای یدرس بخون يخوای؟میدرس بخون يشد

اونم واسه امتحاناش بلند ...وسال اخر بود.....برادرم بود که سه سال ازم بزرگتر بود مانینر.بود  مانینر يصدا

 !!میبلند شد دیام نیصبح به ا5 يمجبور!!!کدوممون چیه میدینرس يکار چیبه ه شبید یعنیشده بود 

 !به سر مبارك بنده بود ختنیمعمول کارش کرم ر که صبح زود بلند شده بودطبق روال نمیا

 زاریبود ب یاضیو ر کیزیف یبطور خالصه از هرچ یعنیبود که اونم مثل من بود نیا مانینر اتیاز خصوص یکی

 یاضیکه جفتمون از ر نهیبابا نکته مهم ا الیخیمن مثل اون بودم؟اون مثل من بود؟؟اصال ب...؟؟؟نه نه نه....بود

 !!!!!اره....گهید مینداشت یدل خوش
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و اجدادش  یاضینسل ر نیا شهیم یخدا ک يا!میبه ارث نبرده بود یاضیاز ر یکال ما خواهر و برادر هوش اصال

 کن بشه؟؟؟؟ شهیمنقرض و ر نیزم ياز رو

 !!!متر شوت شد اونور 6متر در جا زدم و کتابه  3 دقشنگیبابا باز مثل خرس خواب يگفت ا یوقت

 !!ساعت زهره ترك بودم میمانندش چنان هوار زد که تا ن یچ يب بودم که با اون صداتو اوج حس خوا اخه

حرص منو در  خواستیکه م ییداشتم واسه موقعا يبهتره بگم بهش الرژ ایرو کلمه خرس حساسم  دونستیم

 !!!!شعوریپسره ب!!خرس گفتیاومد بهم م یراست م رفتیچپ م ارهیب

 طیتو اون شرا يزیاز هر چ شتریب خواستیاالن دلم م دمییدویدنبالش م ییمپالنگه د هیتا دور خونه رو با  دور

 !!! و کبودش کنم اهیس ییدمپا نیبا هم خورهیم کهییبعدم تا جا!رو بکنم تو حلقش ییدمپا

 :باال بردو گفت میاز مبال سنگر گرفت و دستاشو به حالت تسل یکی پشت

 !!کهیکوچ یابج يبابا؛تو برد باشه

 !دمیکشیبراش خط و نشون م ییبا همون دمپا زدمینفس نفس م کهیدر حال منم

 نییرو باال پا هییدمپا کهیدر حال ؟؟ويباغ وحش رو بهم لقب بد واناتیتا صبح انواع و اقسام ح ستمیمینه پس وا:

 و صدام و انداخته بودم رو سرم بردمیم

 يزیرو؟؟؟به تنها چ یقشنگ نیندام به اا ینیبب يچشم ندار!!!یکنیخرس خرس م یبعدم دفعه اخرت بود ه:گفتم

 ـــــرفهـــم؟؟؟یش.دفعه اخرت بود!که شباهت ندارم خرسه

 یو خواه یو هست يبه هر حال از بدو تولدت واسه من خرس بود کهیکوچ یحاال انقده حرص نخور ابج-

د کرده بود که انگار لپات با ؟چنانياومد ایبه دن یوقت يخرسا شده بود نیمثل ا يدیخودت که خودتو ند....بود

 !!!نیدیاونور لپش گذاشتن و بعد شروع کرد هرهر خند نوریدوتا هندونه ا

 :بابا بلند شد يمخش؛که صدا یرو باال گرفتم که بزنم تو مغز ب ییدوباره دمپا! شعوریب...هالهل زهر

 دمینفهم د؟منیرپیبه جون هم م یمثل خروس جنگ یچتونه ه ؟اخهیاول صبح دیباز شما دوتا شروع کرد-بابا

 همه جنگ و دعوا؟؟؟ نیاز ا دیشیخسته نم دیتو سرو کله هم بزن دیچرا هرروزتون با

 !میبود تا اتش بس کن یحرف بابا کاف نیوهم

 نمیواسه هم ادیتا ضربه بزنم تو مغزش که حالش جا ب6-5لژدار مو با  ییاون دمپا خواستیمن بدجور دلم م یول

بود که با تمام حرصم زل بزنم تو  نیکه تونستم بکنم ا يبه اتمام برسونم تنها کاررو  اتمیکه نتونسته بودم عمل

 !چشماش
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 :لبخند رفت تو اشپز خونه و گفت  مچهین هیکار من خندش گرفته بودبا  نیکه از ا مامان

تا بلکه عقل ناقصتون سر جاش  دیصبحونه بخور یاول صبح کمی دیحاال فعال جنگ و دعوا بسه پاش - مامان

 !ادیب

 مچهیکنه با صبحون خوردن عقل تو سر ن یفرج هیخدا .... بابا مادر من من که عقلم سر جاشه  يا-مانینر

 !ادیخرسمون ب

 ؟؟؟يرو کلمه خرس دار یبشر چه کرم اخه

 :بود هوار زدم یخواب ینخوندن و ب کیزیاز ف یکه ناش یبا حرص منم

خرس  نیا یه گمینم یچیه یمن ه!! ــــ ــــــانمـــــــــــــامـــــ نـــــــــــــــــــشیبب-

 !!دعوا راه بندازه خوادیم یه امیمن کوتاه م ینگاش کن هر چ! کنهیخرس م

 !!زنهیادم با خواهرشم درست حرف م يتو بزرگتر.گهیراست م. مانینر گهیبس کن د- مامان

 نیمثل ا نمشیدرس خوندن بب يبه هوا نکهیا دیاومدم تو اتاقش به ام! تلخه قتیخب مادر من حق-مانینر

 !!!سرشو گذاشته رو کتابش خر پف خر پف  یخواب زمستون رنیکه م ییخرسا

؟؟بلد !!اجازه یاونم ب يبهت گفت پاتو تو اتاق من بذار یک کنم؟؟اصالیم کاریبگه بتوچه من چ ستین یکیاخه -

 ؟؟یقبلش در بزن یستین

 ا؟؟یداد یباشه چه قول ادتی مینس - مامان

 :چپ یخودمو زدم به کوچه عل.بد بخت شدمخدا  اوه

 کدوم قول؟-

 !يرفتن و گردش رفتن ندار رونیتا اخر تابستون حق ب یکه اگه بهش عمل نکن یهمون-

 بابا؟ يرو به من گفت امروز امتحان دار زیهم که تازه اومده بود سر م بابا

 ؟!امینم گمیم خونمیساعت روضه م 10دارم  شبید....مارو يبابا.....به

 ؟يپا شده بره کوه نورد یپ ن پ بابا اول صبح-مانینر

 !از تو نظر نخواست یتو خفه کس-

 !بچه ها-بابا
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دعوارو با  دوننیخانواده اروم و ساکت که نم هیحرفو زد که باعث شد مثل  نیا يبا چنان تحکم و جذبه ا بابا

و صبحونه رو در کمال ارامش  مینیو مثل دو تا بچه خوشگل و خوب و گل مثل انسان بش سنینویکدوم د م

 !میکن لیم

 ؟يدار یچه امتحان-بابا

اخمو  یبه ابرومدادم که فکر کنم تا دو سه ماه ینیچ هی دمیمالینونم م يرو رو یخامه شکالت کهیدر حال منم

 ! مونمیم

 ))کیزیف((-: گفتم

 !چه برسه به خودش!!!اسمشم چندش اوره ییییییییاه اه اه اه ا اه

 ؟يدخون يزیچ-بابا

 .....درس خوندن دیبه ام نمشیاومدم بب گفتمیبابا من که داشتم م-مانینر

 !مانینر -گفت بابا

 بزنه  ینتونست حرف گهید.اهان حقته! دیحرف تو دهن اقا داداش ماس که

 ! حاال بسوز...منم زبونم رو براش دراوردم اهـــــــان و

  ه؟یکارا چ نیا!ا ا ا ا خجالت بکش دختره خرس گنده-

 !سر درست نیبش يصبحونتو خورد نکهیبه محض ا مینس-بابا

 :بندازه که بابا گفت کهیت هیدوباره  خواستیم مانینر

 !خان مانینر نطوریشماهم هم-

 کیصبحونمو که تموم کردم !حال داد که نگووووو ياَ....اخر صبحونه ذوق مرگ بودم که نتونست حرف بزنه تا

 :در اتاقش گفت يجلو نمایراست رفتم سمت اتاقم که نر

 !بلند کرد تیحرفش دستشو به صورت موفق نیخرس جان وهمراه با ا يریبگ یخوب يها ت؛نمرهیموفق دیبه ام-

رو که پام بود رو دراوردم که بزنم تو سرش که  ییهمون دمپا!مطمئنم امپرم رفته رو هزارو صد درجه گهید

 !کرد دیاز خودش تول یداغون يبه در و صدا فلک زده محکم خورد ییهمون موقع در رو بست و دمپا

اخه چرا !پسر نیساکت بش کمیاز تو اشپز خونه بلندگفت  هیچ يصدا دونستیبود و م دهیکه صدارو شن مامان

 ؟يزیریانقد کرم م

 !نداشتم)من(بهش  يوکار خونمیمن دارم درس م یعنیدر اتاقو باز کرد که  مانینر
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 مامان؟ یچ-

 ؟يبه کارش دار کارینکن چ تیاذ ومیانقدر نس گمیم- مامان

بعد .زهیریکرم م یتوئه ه خونمدختریخوب دارم درس م ينکردم درو بستم مثل پسرا يوا مامان من که کار-

 !واسه من ابروهاشو انداخت باال

 !!يفرشته ا هینمونه بارز  نیزم يکه رو یانقده خوب ؟؟تویبگ یچ ینگ نویا...خوب ؟ارهيغلط کرد تو

 !!گوشه انقدم بحث نکن هی نیبش.شهیاز گور تو بلند م شایات نیهمه ا دونمیته من که مپدر سوخ-بابا

شکلک و ادا اصول دراوردم و درو بالفاصله بستم  یدر اتاقم زبونمو همراه با کل يخوشحال از دفاع بابا جلو منم

 !!کنهیم لمیدستش بهم برسه فس دونستمیچون م! وقفلش کردم

 ))کیزیف((افتاده بود اه از نهادم بلند شد نیزم يکه به عنوان کتاب پخش شده روتو اتاقم و چشمم  اومدم

 !که بودکتابو خوندم يا یو هزار بدبخت یبتیخالصه به هر مص...... رفت دیو ذوقم پر کش یخوش ي همه

 تمخواسیداشتم؟ حاال م ياالن چه انتظار دمیفهمیدرس رو نم هیکالس  يکه تو یمن ؟یچه خوندن یول خوندم

 !در عرض چند ساعت!شبه هیشبه کل کتابو بخونم و برم واسه امتحان؟حاال کاش  هی

غلط ( يبرادر يپسره بود که جا هیاخه .بود شبید هیخوندن حواسم همش به عروس نیتو ح یول

 ..بود نیدخترا رو زم يهمه  بافکیو خوشگل بود تقر پیخوش ت یلــــــــــــیخ)يکرد

که  ییبود که با اون خط اتو یشلوارشم مشک.بود دهیپوش یاسیو  دیکروات راه راه سف هیکمرنگ با  یاسی رهنیپ

 !!!نگـــــم گهیکه د افشمیاز ق.زدیبود و برق م یمشک زیکفشاشم که ت..شق و رق شده بود یداشت حساب

شو  یعروس الیخیجان حاال فعلنه ب مینس!درس بخونم خواستمیسرم م ریخ...تو رو خدا ذهنم کجا رفت نگا

 !بچسب به کتابت که دلم واست کبابه

 ...!فهممینم یعنی فهممینم یوقت...کنم خو کاریچ....واال ...قول و مول الیخیاصال ب....بابا يا

بستمو کلمو رو به اسمون گرفتم  کتابویراض یراض! میاشم راض 75/9به همون ..نوکرتم..خداجون  الشیخیب

 :باالگفتم

حاال ! ام بسمه 9اصال همون ..خوامیازت نم یچیه گهیدرسو قبول شم د نیخدا فقط ا...خدا کتابم بستم.....اَن اَن

خاك دو عالم همراه با  يا.. 8به قهیدق 20ساعت  دمینگاه به ساعتم کردم که د هی.دمت گرم خدا....75/9....نه

 !شهیامتحانم شروع م گهید قهید 20....مخلفاتش به سرم
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خوب خوب .....بوس واسه خدا پرت کردم و رفتم که حاضر بشم هیبعدم ...ها نره ادتیخدا :به اسمون گفتم رو

 !رونیزدم ب....لهیتکم یهمه چ... بمهیخودکارمم که تو ج...کتابو که برداشتم ...خوب

*** 

 :قران ردم کرد گفت ریمامان از ز یوقت

 !مامان يکن امتحانت رو خوب بد یجان سع مینس

 :و مامان رو بوس کردم گفتمال استارم رو بستم يایکتون بند

 !برام دعا کن مامان-

از !ادیتا بخواد ب کنهیجون م...میما هم که طبقه سوم....تازه طبقه هشتمه.......اووو یاسانسور رو زدم ول دکمه

 !دمیدویم یکیکردم و با سرعت هرچه تمام تر پله هارو دوتا  یمامان خدافظ

 :نرده ها دادزد ياز باال مامان

 .خورهیم چیتر پات پ شوای مینس-

 !شده مامان خدافظ رمید-

شده مورچه هم تو  رمونیروز که ما د هیبابا حاال  يا!دمیرو باز کردم و تند تند تا سر کوچه دو نگیپارک در

 !و اتوبوس یچه برسه به پرواز کردن پرنده و تاکس...رهیراه نم ابونیخ

دو دفعه هم خودکارم  یکیبماند که ...دمیو دو دمیو دو دمیدومنتظر نشدم وتا در مدرسه  ادیز ادیاتوبوسه نم دمید

 !!!!!دمیباالخره اگه خدا بخواد رس!اخ جون مدرسه!!!!!! افتاد و دوباره برگشتم بمیاز ج

*** 

 !دمیباالخره رس. اوووووووووووف

 حیفرت يخدا زنگا ي شهیهم.فوق العادهبزرگ بود اطشیکوچه بن بست قرار داشت که ح هی يتو مدرسمون

 !بالیوال نیزم شدیم قایبودکه دق اطیوسط ح ي رهیپاتوقمون دا

 يمدرسه ا. میداشت یدر کل مدرسه باحال.بزرگتر نایبزرگ بودواما سالن امتحانات از همه ا اطیمثل ح کالسامونم

 !دیپاشیاز هم نم ایراحت نیبه ا مونیو دوست میبار باهماشنا شد نیاول يکه برا

به به برو بچ که .....دمیانداختم که د اطینگاه به سر تا سر ح هی.اومد ینفسام باال نمدر مدرسه  دمیرس یوقت

 ...کردینشسته بود و کتاب رو گذاشته بود رو کله سرش و ناله م نیفرشته کف زم.نجانیا
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که نفس  يهمون جور...بخونه خوادیکتابو م نیا يکجا دمیاخرشم نفهم....زدیهم تند تند کتابو ورق م مایس

 !خنده ریزد ز یپق دیفرشته که منو د.رفتم تو مدرسه زدمیفس من

 مگه وقت خندس اخه االن؟. يکوفت کار....رقونی.....درد يا

 :گفت خندهیها هر هر م وونهیمثل د دیکه فرشته رو د مایس

 !خنده ریاونم مثل فرشته زد ز یول يجمعش کنه؟نگاش به من افتاد و گفت اومد نویا ادیب یکیمرگته بابا؟ چه

خونه  نهییکه درست بود تو ا افمیق!کنمایدارم به خودم شک م واشی واشیکنن؟یم ينجوریچرا ا نایبابا ا يا

 .دمید

اوردن؟چتونه اخه؟مگه ادم  ریوقت گ ناهمیبابا ا يا!وسط راه دراورده باشم کنمیماخم که فکر نم شاخ

 باال؟؟؟؟؟ دیقرص مرص خنده ننداخت انایاح اید؟؟؟؟یدیند

 :گفت گشتویبرم ياز دم ابخور نینازن

 !دیمنو د دیهنوز نشست د؟چراییشماها کجا پس

حوصله  یکیمن .و ضعف کنن ناغشیفقط اگه االن ا!خنده ریز زنهیاالن م نمیمحاسباتم اگه اشتباه نکنم ا طبق

 !!!شونیشرمنده اخالق ورزش. کنمیدهنو دماغو جا به جام يجا زنمیم.ندارما

همونطور که گفتم محاسباتم (تو سر و کله هم؟ نیزد مانیبا نر ه؟دوبارهینجوریا افتیا قچر ؟پسيا؟اومد-نینازن

 !!!!)که روده به دلش نموند دیانقدر خند نمیبود و نازن قیکامال دق

 ه؟؟؟؟؟یچجور افمیق ؟مگهیچ

 ه؟یچجور ه؟مگهیچجور افمیق یچ.سالم کیعل-

 !خنده ریاز تو کوره درت اوردن؟؟؟ بعد دوباره هر هر زد ز....لبو قرمز شده نهویع!!!!نگاش کن تو رو خدا- فرشته

 :بهش انداخت و گفت هینگاه عاقل اندر سف هیرفت طرف فرشته و  نینازن

 نییهمه هر و کر گمشو برو پا نیا يحاال جا!قرمز شده دنیکه از زور دو ینیبیم یتوجه کن کمیاحمق جان  -

 !دنیرامون نم گهیوگرنه د

 :کردو گفت ینگاه هیهم  مایس به

 ؟؟یکنیهرهر م یتو واسه چ...خاکبر سرت يا-

 ....به خنده افتادم دمیفرشته خر رو که د افهیق...خندمینم نیمن که به ا....وونهید....مرض-مایس

 ؟؟یگیم يور يچرا در....نمیبلندشو ب-نینازن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ١١ 

 :من گفت به

 !!دش دیبچه ام شه.....ارمیاب ب وانیل هیتا برات  نجایتو هم بتمرگ ا-

 !!!!شد دیاره واال شه- فرشته

 :دگفتیخندینم گهیکه د مایس

 بهش بگو؟؟ یچ هیتو  ي؟نازيجنبه نبود یچه دردته اخه؟تو که انقد ب...بسه فرشته...اه

 ينجوریکه داره خودشو ا دهیچند وقته نخند ستیمعلوم ن چارهیب....رهیبه من چه بذار انقد بخنده تا بم-نینازن

 رفته؟ ادتیرو  تینکنه امتحان دوست داشتن زمیعز....نمیبذار بباصال !!!!کنهیم یخال

 که پخش بود  نیزم يرو از رو چارهیبرق گرفته ها درجا زدو کتاب ب نیمثل ا نیبا حرف نازن فرشته

 !میدیکه از خنده ترک میدفعه ما بود نیا!!!ناله شد هیشب افشیبرداشت دوباره ق رو

 !ومدهیبه منه بد بخت ن یاصال خوش........اااارفته بود ادمیتازه .....درد- فرشته

من به مقنعه کج  دونهیم....درست کن تا نزدم جرواجرش نکردم ویگفت اون مقنعه کوفت نیاب خوردمو نازن کمی

 !!!ادیبازم مثل شلخته ها م!!!!!حساسم

 !!!صافه صافه....مقنعم کجه يکجا!تهییشلخته دا.. ....مـــــــــــــــــــــرض-

 !!!!!!منگال نیا نیغلط نکنم شده بودم ع...گهیراست م چارهیب نیا دمیو د دمیدست به مقنعم کش بعد

دارن شماره  میسرتون بر ریدخیپاش!!!مثل بز به من زل نزن رون؟انقدرمیب يایزودتر از خونه ب يریمیم-نینازن

 دنیاالن رامون نم...خوننیهارو م

 !!دایتو روخدا برسون!!نخوندم یچیمن ه....بچه ها...ییواااااااااااااا-

دور من  م؟؟؟؟اقایبه تو برسون مییایب میشب تالش و ضجه زدنپاش هیوقت بعد  هی ینه توروخدا؟رودل نکن-مایس

 !نیبکش یبه مشک لیما یخط زرشک هیرو  یکی

 !تو چشماش میزل زد يو ناز منوفرشته

و  یکنیکه مرحمت م....ییخونده باشه اونم تودرس  یکینفر 4ما  نیاگه ب..... یکنیم يادیغلط ز یلیخ- فرشته

 افتاد؟؟؟...یرسونیواو به واو م

 !میبر ذارهیبشکه نم نیاالن ا....نمیب نیبر نیگم ش-مایس

 :در همون حالت چشمامون گرد شد ينفر3

 ه؟؟؟؟یک گهیبشکه د-
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 !گهید ی؟ملکوتیبه خنگ نیخودتونو زد ای نیبابا شماها خنگ......اهههـــه-مایس

که به  یلقب نیبخندم واسه ا نمیبش ای!!!بزنم تو سر خودم واسه امتحان.....بزنم تو سر خودم ایبودم بخندم  مونده

 .....بدبخت داده بود یملکوت

واسه .....ازش نداشتن یکدوم ازبچه ها دل خوش چیچاق بود و ه کمیمعاونمون بود که بنده خدا  چارهیب یملکوت

 ....دادنیش مانواع و اقسام لقبا رو به نمیهم

که  کمی....که دلمو از خنده گرفته بودم و بچه ها هم بدتر از من یکیمن ....فراتر از تصور بود یلیخ..بشکه یول

 ..تو بلندگو دیچینحس خودش پ يصدا میدیخند

دوباره ....وقطع شدن خنده ما همانا...صداش تو بلندگو همان دنیچیپ...))سالن امتحانات دییایب عتریسر....بچه ها:((

 !!!کیزیتو فاز ف میرفت

 ....و تو دونمیمن م....يریصاحابتو بگ یاون برگه ب ياگه جلو کنمیپوست کلتو م مایس- فرشته

 ...جورنبود ادیز.نه. یکی نیا یول!ــــدیبودن اونم شد هیتو تقلب پا يو ناز فرشته

 :گفت میزنیو حرف فرشته رو م میماهم سکوت کرد دیکه د ماهمیس

 ااحاالااااا

 :کنم سیبود منم شلوارم و خ کیبهش کرد که نزد ینگاه هی يناز

 .زهیچ...اخه.....نههههه-مایس

 زهههه؟؟؟یچ- فرشته

 ...اصال برگه من مال شماها...یقربون دوستام برم من الهـــ-مایس

 ریود بغتامون پشت هم ب3بود که شماره هر نیا شیحداقل خوب.تو سالن میرفت ییتا4بعد ...لحنش خندم گرفت از

 .!بود یشکرش باق يهنوزم جا ینشستولیدور تر م یکه دو تا صندل ياز ناز

هم برامون  یحرفاو کل نیو از ا نیسرو صدا شروع کن یاز پشت بلندگو گفت ب رمونیرو که پخش کردنمد سواال

 ...کرد تیموفق يارزو

تکرار  گهیم میو هرچ کنهیم دییتا ورریمد يو حرفا دهیتکون م یداره کلشو ه دمینگاه به فرشته کردم که د هی

 !کنهیم

 ییـــــــــیناَیبرگشتم زم یو با صندل یکرد به صندل ریبود خندم سالن رو بترکونه که پام گ کینزد کدفعهی
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بسه دختر  گهیمامانم صد دفعه بهم م میرههرچیزمان و مکان از دستم در م خندمیم یکه وقت نهیا یبدبخت اخه

 ..گوش شنوا کو یول..مثل ادم بخند

 اریکه اخت مینس يریبم يا...شدو همه به سمتم برگشتن دیتول ينا به هنجار يصدا...نیزم يبرگشتن من رو با

 !!!ناقص شدم...اخ اخ !يدست و پاتم ندار

 :بود از همون پشت بلندگو گفت ياری شیلیکه فام رمونیمد

 افشار؟ یکنیاونجا چه خبره؟چکار م-

زودتر بلندشم  کردمیم یمنم که از درد پام هول شده بودم وسع..رو پر کرد خنده بچه ها سالن يصدا که

 :گفتم یچ یچ دمینفهم

 !!نیبرگشتم رو زم یخورد که با پا و صندل چیپ..لحظه دستم هی ياریخانم  ستین يزیچ-

 !!نیبا نام خدا شروع کن گهید...خب اریبس-ياری

 :رفتم جلوتر و گفتم کمی!!هخندیفرشته هر هر م دمیادم که نشستم سر جام د مثل

 ؟يدید نهییچه مرگته؟عکس خودتو تو ا-

درازت داره؟حداقل  يبه اون لنگا یخورده؟اونوقت چه ربط چیبعدم دستت پ.....باز من به تو رو دادم...درد- فرشته

 کشهیم یچ مانیواال نر!!!!اتتیوضع ادب نمیا.....یبلغور کن يزیچ هی یکن که بتون يکلمه هارو درست جمله بند

 !!!!از دستت تو خونه

 !!تو ساق پاشکه دادش به هوا رفت دمیکوب امیخونسرد رفتم جلوتر و محکم با جفت کتون یلیخ

 اخخ-

 اخه مگه؟؟؟؟؟؟؟ ییروان...یبزن گریجز ج.....یبش یبگم چ شاهللایا...یاله يریبم يا

 !باال سره فرشته سادهیوا ياری دمید!باال سرمه هیسا هیکردم  حس

 ؟؟؟؟یچه خبره خانم احسان-ياری

شده جو  لیسوسکه ذل نیکه فکر کنم ا کردمیرو حل م وتنیاخ خانم داشتم مسئله سرعت نور ن.....زهیچ- فرشته

 !!!!نو ساق پام دینور گرفتش پر

 !شده ریال مصب چقدرم بد جو گ يا يا يا: چشم غره نا فرم بهم رفت گفت هی بعد

با خنده ازمون دور  ياری)حرف زدنت؟؟ نیبا ا یکه دست منم از پشت بست تو یگیم یبفهم چ گهیبه من م....ایب(

 ...شد
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پام  یگیچه وضعش بود نم نیاحمق ا....خودم کفنت کنم يجفت دستا نیخودم با هم شاهللایا مینس يا-

 ...شاهللایا يشکنه؟؟؟ایم

 ...بدو...نمیب ادیب اصال برگتو رد کن....نوشتم یچ نمیزر نزن بذار بب قهیدق هی....خفه بابا....اه-

بقول خودمون (نگاه از اون نگاها بهش کردم  هیحرف بزنه  شتریتا خواست ب....اول تو...استپ...استپ- فرشته

 ...میدیکلمه هر هر خند نیکه چقدر بار اول سر ا يوا).یازرق شام

 ....نگ نامه افتادنگاه من به ستون الف فره دفعهی.میخوندیم اتیادب میکتابخونه و داشت يتو میبود نشسته

از اون روز به بعد !نماد خباثت نیرو ا میکرد دیهم داشت که ما کل گهید یمعن هیالبته !نماد خباثت:یشام ازرق

سگ  یهر وقت معلم ای....میدادینگاه ها م نیبه ا يا یلقب ازرق شام میکردیبهم پرت م یهر وقت نگاه عصبان

 :گفتیشد فرشته م یاخالق وارد کالس م

هممون پرت  اینفر 3که دست کم میکردیانقدر هرهرم ییتا4بعد ......شودیوارد م یازرق شام...رت عباسحض ای

 وفتادبدتریهرکدوممون هم نگامون بهم م.میریخندمون رو بگ يجلو شدیااخه اصال نم!رونیب میشدیم

بهش پرت  یگاه ازرق شامن هی...میبگذر)به به...تا لبو کنار هم چه شود4 نیحاال فکرکن(تا لبو4میشدیم...شدیم

 ...کرد ممیتقد یکردم که دور و برشو نگاه کرد و برگشو دودست

 :نگاه به دور و برش کرد و گفت هی فرشته

بدو تا امسال تابستون زهرمارمون ....ومدهیعجل معلق ن نیتا ا گهید بدو د.....ادیبدو بدو اون برگتو رد کن ب-

 ....رونیب میشیم االن شوت...گهیبدو د مینس..اه ....نشده

به درجه  دیاخر اعصابم رس......گهید یچینه ه گرفتیونه نفس م زدیبند حرف م هیپشت سر هم  يجور نیهم

 ....کردیبند بغل گوشم وز وز م هیبشر  نیبس که ا.انفجار 

 :سرمو گرفتم باال و گفتم تیوز وز کنه با عصبان نیاز ا شترینذاشتم ب گهید

 يتند تند جاها میو شروع کرد میگرفت گرویبرگه همد....تویبدم من اون برگه کوفت ؟یزنیم چته؟؟؟؟چقدر زر......اه

 .....برگه هارو پر کردن یو خال دیسف

**** 

 ..!!دیرس انیو مشقت فراوون و هزار تا جون کندن ؛به پا یسرانجام با سخت کیزیمزخرف و نحس ف امتحان

از سر  قینفس عم هی.....بود دادم و در خودکارم رو گذاشتم سادهیکه اونجا وا ییاز مراقبا یکی لیرو تحو برگه

 .....اطیو از پله ها اومدم باال و رفتم تو ح دمیامتحان کش نیاز ا تیو خالص یاسودگ
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در راهرو دستاشو باال برد و  ياز همون جلو...رونیبعد فرشته هم برگشو دادو اومدب قهیدق 10حدودا .....بعد کمی

 :گفت

 ....هزاران هزارمرتبه شکرت ایخدا- فرشته

 ....صد مرتبه به درگاهت شکر ایخدا......تشکر تینهایب ایخدا

 .....شدمیم وونهیبشر د نیا يایاز دسنت خل باز گهیداشتم د ییییوا

 :بعد رو کرد به من و گفت...کنمیفقرا کمک م ریفق نیهزار باربه ا يخودم روز ایخدا- فرشته

درس و  نیبه جان تو خالص شدن از ا.....دادمیرو جواب م امتیق ينگار داشتم سواالبجان تو ا....مینس یییییوا

 ....امتحان از رد شدن از پل صراط هم سخت تر بود

شروع کنه  خواستیدوباره م)؟؟؟يدیبهم ربط م زویچرا همه چ...خاکبر سرت يا(از کجا دراورده بود؟؟؟؟؟ نارویا

 ریستون فق شهیم قیدق قیدق یعنی.....رفت تو کمرش میو مستق چرت و پرت گفتن که پام خودکار کار کرد

 ......فرشته اخش رفت اسمون هشتم!!فقراتش

 لتیخدا ذل.......ـــــــــــــم ـــــــــــــــــینســـــــــــــــــــــــ ـــــــ!!!!!یییییییییاَ-

 یلیخ.....چه مرگشه ستیمعلوم ن از صبح.صاحابتو یب يکن اون لنگا ؟؟؟جمعیکنیچرا رم م یوحش....کنه

 ......اخ اخ ناقص شدم!!!!يخر

 !!!!فرشـــــــــــــــــــــت ه-

 ...وونهید....ترسمیفکر کرده ازش م زنهیهوار م...ببند فکتو.......درمون یدرد ب-

 از صبح؟؟ یگیم يور يدر یتو چه مرگته؟؟؟چرا ه-

رو تحمل  یتو خونه چه ادم مانینر چارهیب.....پرونهیلگد م یبه تو بگم چه مرگته؟ا سر صبح ه دیمن با-

 !!هم پا به زن يهم دسته بزن دار....کنهیم

 .....یتو الزم نکرده واسه اون دل بسوزون-

ال اله اال ..(رو دست ننم مونمیاز فردا م..دختره زده چالغم کرده نیا....دیبه دادم برس دییایب......بچه ها يا-

 ...)گل کرد شیبازبشر خل  نیباز ا...اهللا

 ومدنیبچه ها هم تک و توك داشتن م هیبق....رونیامتحانشون رو داده بودن و اومده بودن ب يو ناز مایس

که همون .کردنیبشر نگاه م نیا يایباز وونهیداشتن به د يمتر 6باز چون غار  یاون دو تا با دهن....رونیب

 .سادمیادم وا مثل خیاونا بسته شد و منم س يمتر6لحظهدهن شبه غار 
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زد و فرشته  گهیدو تا ضربه د گفتیچرت و پرت م يجور نیفرشته هم هم....تا ضربه به سرشونه فرشته زد دو

 :گفت

 .....سایلحظه وا هی مایس...اه-

گرد کردم و  يچشمامو مثل بابا قور نیا د؟؟انقدریفهمیبفهمونم برگرد مگه م نیبه ا کردمیم یسع یهر چ من

؟؟؟اخر ...دادیمگه دو گولش جواب م یول... ارهیدر ن يباالتا بلکه بفهمه و منگل باز نداختمیم ابروهامو تند تند

 یکه همون لحظه ملکوت....بودن سادهیوا هکه پشت سر فرشت نایا مایپشت سرهم سرفه کردم و برگشتم سمت س

 ...دوباره به سرشونش ضربه زد

به محض برگشتنش حرف تو  یول.......ــــــ  ــــــــــــیچ......اههه-:لحظه فرشته برگشت و گفت همون

 و گفت دیدهنش ماس

 ...از خنده  دمیترکیابوالفضل من داشتم م ای

دارن امتحان  نییرو سرتون؟بچه ها پا نیچه خبره؟؟؟ خانم مدرسه رو گرفت نیممکنه بگ یخانم احسان -یملکوت

 دن؟؟؟یم

نکرده  ییوقت خدا هی....نیبه بچه ها برس دییجان شما بفرما یخانم ملکوت.... دیببخش...بلهههه..ب..ب- فرشته

 هیدییشما بفرما...زنهیبه سرشون م دیپل يفکرا...ننیمعاون رو دور بب یعنی... منظورم عزر یعنی....چشم بشک

 بشه عیضا هینکرده مراقبا به دوستان تقلب نرسونن حق بق ییوقت خدا

رو ول  کشتیکه داشت منو م يبه محض رفتنش خنده ا!رفت و دیبا اخم نگاهش کرد و راهش رو کش یملکوت

 :گفتم دمیخندیکه م يهمون جور....از من نداشتن یهم دست کم نیو نازن مایس.کردم

 ...خاکتوسرت....دیفهمیفرشته اگه م..... لییعزرا....بشکه؟؟؟....بش-

من با تو  یراست...دونهیم نه؟؟؟خودشمیااز  ریغ...تلخه قتیگفتن حق امیاال میاز قد....دیفهمیکه م دیفهمیم- فرشته

که خندمون رو کردبم باز  یهرو کرتم به راهه؟؟حساب يسادیوا نجایا...يناکارم کرد يزد...حاال حاالها کار دارم

 دتختش کم بو هی نیجان من ا....دوباره فرشته شروع کرد

 چارهیرسما ب گهید ادیم ياریفعه د نیرو جمع کنه ابرو برامون نذاشت االن ا وونهید نیپاشه ا یکی-نینازن

 تو خونه  نیاز دست ا کشنیم یچ...مامان باباش چارهیمبیشیم
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اونا  یوقت....ستنیمن هستم اونا ن یوقت....من هردوشون شاغلن ياوال ننه بابا....حرف اضافه نزن خودیب- فرشته

 يوارید ه؟؟؟چاریمشکل...رمیگیبودم خونه رو رو سرم م لیهر وقت که ما نمیواسه هم....ستمیهستن من ن

 ...ندازمیهر وقت که دلم بخواد تک و تنها داد و هوار راه م.که نگو دهیم فیانقده ک ؟؟تازشمياریاخت..

 !!یبدبخت يها هیچه همسا-مایس

 !!هیاز خونه پشت کننیچون همه فکر م..از خونه مائه فهمهینم یچکیه زنمیداد م یاتفاقا وقت- فرشته

 ؟یچ یعنی-مایس

تو اتاقمو درس  رمیم ریخوب و سر به ز يمثل بچه ها انمیکه م یدوما وقت...يدیکه شن نیهم یعنی- فرشته

 ...رسهیمورچه هم نم هیازارم به  کهیطور....خوابمیو م خورمیبعد شاممو م...خونمیم

م ذوق سر ریخ..شدم ازت دینا ام....رسهیبه ادما م یول رسهیمورچه هم م هیازارات به ....یگیتو که راست م-

 .کنهیم يگر وونهیدوستم که د وونهید هیخبر ندارم با ...دوست دارم کنمیم

بچه ها کتاباشونو اونور گذاشته ...من نذار يخودتو رو کارا ياسم کارا....من درست صحبت کن  يبا کارا- فرشته

 ....خونه میو بر میتا برشون دار میبودن و ماهم رفت

 ه؟؟؟یکه صدا از ساختمون پشت رسنیم جهینت نیاتون از کجا به اه هیاجازه؟همسا وونهیخانم د-نینازن

سمت  میپنجره اتاقمم مستق.. زنمیهوار م تونمیو تا م کنمیمن پنجره رو باز م...نشد...گهینه د- فرشته

نمره  ای شمیمسرور م يادیخوش اخالقمون ز يهر وقت از دست معلما...که نهیا لشمیحاال دل!....ساختمونس

 ست؟؟ین گهیسوال د...افتاد؟...کنمیکازرو م نیا رمیگیم 24 يها

 :با کتابش و کالسورش کوبوند تو سر فرشته و گفت  يناز

 ...!مشت پاره اجر اون تو چپونده هیخدا سر عقل دادن به تو ...عقل ناقصت نیخاکتو سرت کنن با ا يا-

به خدا به ...بار امتحان کن هیکردن اعصاب و روانته هیتخل يروش برا نیجان باورکن بهتر نینازن- فرشته

 :فاصله گرفت و گفت کمی نیبعد از نازن!!ارزه یامتحانش م

دور تا  نمینازن!حرفش پا به فرار گذاشت نیو با ا...يریملتو بگ يچپ و راست پاچه  ایکه مثل بعض نهیبهتر از ا-

 :دنبالش دیدویم اطویدور ح

 !میدیخندیماهم م!ت نکردمجناز ساتایوا...االغ....رهیگیزهر مارعمت پاچه م-

 گهیتو همون حالت نشسته هم به جون همد یول...ولو شدن اطیاخرش خسته شدن و کف ح گهید

 !میدیخندیفقط م نایا یدنید شیبود به نما واریمون به د هیماهم تک!!دنیپریم
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 ...مایوقت ندار يواسه امتحان بعد شتریروز ب 1...خونه میبر نیبچه ها پاش-مایس

 م؟؟؟ینگاه کن وارویخونه در و د میبر...صبحه 10االن تازه ساع  میکجا بر...ایابا تو هم حوصله دارول کن ب-

 هیدرونم رو تخل يادهایو فر کنمیپنجره رو باز م يکاریمن اگه االن برم خونه از ب...گهیراست م مینس- فرشته

 ..دینگاه کرد و هر هر خند يناز و به.رفتار نکنم  ایوحش ه؟؟مثلینه بابا پاچه چ..رمیتا پاچه نگ کنمیم

 یبعد ه..نگاه به شناسنامت بنداز هی...خجالت بکش کلتیاز اون ه کمی..یخودت یوحش...نفهم شعوریب-نینازن

 ..ستیتو مخ پوکش ن یچیه..فقط قد دراز کرده...مزخرف بگو نیبش

 ...از عمرم نگذشته شیبهار ب 15جون من  يوا؟ناز- فرشته

 . رهیگیم شگونین یه مایس دمید.میدیخندیماهاهم م گفتیم يور يواسه خودش در فرشته

 چته؟-

 ..ادیداره م یملکوت-

معاونه چرا دست از سرما  نیا..ماااایدار یبتیعجب مص...ومدهیبه ما ن یکه بقول فرشته خوش نیبابا مثل ا يا

 ؟؟یکنیچه کار م اطیتو ح یسرت معاون ریبگه خ ستین یکی...زوونهیسره مثل کنه او کیداره؟؟؟؟یبرنم

کارنامه هارو  يکارا ینیشدت و بش يتو اون دفتر کوفت کار زتیپشت اون م یبتمرگ يبر دیمثال خبرت با االن

مدرسه با  يمثال امور دفتر...یحساب کتاب کن یبتمرگ دیحاال کارنامه ها هم نه با]SIZE=3[يانجام بد

سمت که  نیاومدم برم ا اشتموبرد واریاز رو دامو  هیتکSIZE[/اطیح ادیم شهیزرت و زرت پا م یمعاونه ه

گور به گور  یملکوت...سادهیپشت سرم وا ياری دمیکه د..وفتهین شیبشکه ا ماینحسش بقول س ختیچشمم به ر

 مایشتوسیببند ن...درد...کردیبود و داشت نگامون م سادهیوا ياریلبخند ژکوند ور دل  هیشده ام سوت به گردن با 

 !سرشه شتپ ياری دید یوقتبد بخت سنکوپ کرد 

رو هم جزو  یمن ملکوت...ترسمیازش م رهیفکر کرده چون مد..هه...زل زدم تو چشماش ییدر کمال پر رو  منم

 خود دارد يکه جا ياری گهید..کنمیمدرسه هم حساب نم نیا يپشه ها

 خونه؟؟ دیبر دییاخویامتحان تموم شده و همه رفتنشما دو نفر نم دونمیمن م کهییتا اونجا..افشار-ياری

شما  يکجا همه رفتن؟؟بعدم جا!!!!کردن تو گل ریمثل خر گ نیینفر اون پا 200فقط...رو خونه یچ یبابا چ برو

دانش  يسرش به کار خودش باشه و تو کارا دیبا ریکه مد دونمیاطالع دارمم کهییتا اونجا م؟؟منمیرو تنگ کرد

 ....نکنه یاموزا دخالت و فضول
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 نیبرو تو صورتش زل بزن واو به واوشو بگو بب يزنده ا نیبقول نازن..گفتمایبهش م نارویا شدیکاش م يا

مثل  نهیبیرو نم گهیدونفر د ؟اونيخودشو زده به کور ایکوره؟/دو نفر؟ گهیچرا م نیا..لحظه هیکنهیم کارتیچ

 زنن؟؟یتو سر و کله هم م يتام و جر

 :دمیرو نگاه کردم د ياریسر  پشت

از  يرد هیتو بگو  کنمینگاه م اطویح کنمیچشم چشم م یزد؟؟؟؟حاال هرچ بشونیدو تا کجا غ اون...جاللخالق

 ...نیزم ریانگار اب شدن رفتن ز...نبودن که نبودن!!شهینم شهیم دایپ نایاثار ا

 ...زدیم شیبغل گوشم که گوشام ش دیکش يچنان هوار...مردم و زنده شدم ياریبلند تر  يصدا با

 ؟..منو بده گم؟؟جوابیم یچ يشنویــــــــشــــــ ــار؟؟؟؟؟مگه نمافــــــــ-ياری

 :گفتم کردمیمدرسه حساب نم يجزو پشه کوره ها نویکه گفتم ا همونطور

 خانم؟..بلهه...بب...ب...ب

زبونم بند اومد و به تته ...که زد يناخوداگاه با اون داد...تو اون صورت واموندش داشت یچ دونمیالمصب نم يا

 !!فتادمپته ا

 !نجایا نیسادیوا یخونه ؟واسه چ نیبر نییخوایمگه شماها نم-ياری

 !!زبون کار کنه تا بلکه تو دهنم نگنده نیبود که ا نیفقط قصدم ا..گفتم یچ یچ دمیکه اصال نفهم منم

شما ...بهتر شد...فعال رگش گرفته...تا بهتر شه سادمیوا..کنهیحاال درد م کمیخورد و  چیپام پ...راستش خانم-

 !!میتا باهم بر رونیب انیبچه ها هم زودتر م شاهللایا...رمیم...نینگران نباش

  يعقده ا...پاشو برو خونه یکه به من نگ یتا تو باش...اهان

 :گفتم يتند.يبر یتونیپات نم نیبا ا..سراغت انیپاشو برو تو دفتر زنگ بزن به خانوادت ب....خوب یلیخ-ياری

 ..رمیباهاش م نجاستیا ماهمیس ناهاشیا...گهید رمیبهتر شد م ستیالزم ن...زهیچ...خانم ...نه بابا-

 ؟؟يبر ادهیتا خونه پ يخوایم يچجور...کنهیدرد م یگیمگه نم...رمیپس بلند شو برات اژانس بگ-ياری

توچه من ب..اخه..د ....دماغ ودهنت رو عوض نکردم ياز جلو چشمم گمشو برو اونور تا جا ایب...بابا  يا....اهههههه

 و کنه؟؟؟ شیریانقدر س رمیسواره؟مد ای رمیم ادهیپ

 دونمیکه من م ییتا اونجا..باشه یمشکل کنمیفکر نم.نجایفقط نشستم ا...من خوبم...عرض کردم...ياریخانم -

 ای رمیبدم که م حیبراتون توض نمیبینم یتیلزوم نجایا...تو مدرسه موند شهیم 12بعد از امتحانا تا ساعت 

 ..انیمنتظرم تا ب..نجایکه نشستم ا...نباشن دخانوادمیشا..رمینم
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 .زوونیپر رو او...جوابشو دادم...شیاخ

 ادهیمدرسه پ نیوگرنه اجازه نداره از ا 12تا ساعت ..حواستون بهش باشه یخانم ملکوت-یرو به ملکوت ياری

 .بشکه سر تکون داد و باهم رفتن..!بره

حرف  ينجوریبا ا يدیدست خوت م يکار هی ینگفت ؟؟خرهيسر هم کرد يرو چجور زایتو اون چ-مایس

 ؟؟يجوابشو داد يچجور..زدنت؟؟جان تو من کپ کرده بودم

 ...کنمیم کاریاخه بتوچه من چ...وزغ انسان نما...اخ... دونمیچم-

 .يخوشم اومد خوب جوابشو داد..کارت درسته...ولیا..نه-مایس

از ..چشه ستیمعلوم ن.دمیجوابشو م نیبدتر از ا چهیبه پروپام بپ يادیبه بعد ز نیاز ا...بکنه تونهینم یغلط چیه-

 ...دوم بند کرده به من مهین

اون  ی؟؟راستیچ گهید..هیسرکالس هم که با ملکوت يایطونیسابقه ش..درخشانه يادیپروندت ز زمیاخه عز-مایس

 ؟؟...دو تا کوشن

 .رونیاومدن ب ییو فرشته از دستشو نیموقع نازن همون

 :اومد سمت من و گفت فرشته

 رفتن؟-

 ا؟یک-

 !گمیرو م لییاقوام عزرا-

 ؟یچـــ-

 ..و مرگ یچ.....و زقنبو یچ....و درد یچ-

 !!مثل ادم حرف بزن...یترمز ابج....اووو-

 !از خنده میدیترک ينفر4!گمیهمراهش رو م ارینفهم جان عذاب ملکوت و -

 ..میدیرو بهشون نسبت م یقابال نیهمچ هیبفهمن  لییاقوام عزرا هیفقط کاف-نینازن

 !رهیبگ ادیدرس  نایا شیبره پ دیبا چارهیب لییبابا عزرا-

 .مینس یاخ گفت- فرشته

 اد؟؟یچرا همه ازش بدشون م یشوخ یبچه ها ب یول-مایس

 اد؟یخوشت م لییتو از عزرا... خودمه  شیجواب سوالت پ زمیعز-نینازن
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 خوش داشته باشه؟ دل لییکه از عزرا هیک!مسلما نه-با خنده فرشته

که  الشیفک و فام..یدل خوش نداشته باش لییاز عزرا یوقت...جاست نیمن نکته هم زانیخوب عز-نینازن

 ..خنده ریز میبعدهممون زد...!!خود دارن يجا

 زنیریم لییاالن باز دوباره اقوام عزرا...شد5/12خونه ساعت  میبر دیگمش...بسه گهیهرهر د...خوب یلیخ-مایس

 !!سرمون

 ..خونه ما باشه یاالن فکر نکنم کس...برو بچ -

 هستن؟ ییچرا؟جا-مایس

که امروز  مانمینر...از دوستاش یکی شیبابامم که به احتمال صد درصد رفته پ...دیمامانم که فکر کنم رفته خر-

فعه بار د نیبعد از امتحانش اومده خونه که ا یاون ک...!!!! يول گرد رنیبعدشم با دوستاش م...امتحان داشت

 ...دومش باشه

بعد از امتحانا ادم ول شه تو کوچه  دهیم یچه معن یسرت خواهرش ریبزن تو سرش خ...خودیب...خب - فرشته

 .!!!ابونایخ

تو سر پسر جماعت که داداش  زنهیم کهیتا حاال خواهر کوچ یاز ک!!! تو خواهشا نظرت و واسه خودت نگهدار-

 بزرگش باشه؟؟

 ..!الغا گهیخب راست م-نینازن

 ؟؟یکنیم دییتو هم تا گهیم نیگه؟؟؟ایرو راست م یچ یچ - فرشته

 ....تو سرش تا حاال ادم شده بود يبدبخت اگه دو دفعه زده بود..برنجت کنن ریخاك تو سر ش... مینس

 !!زنمیمنم م...هر وقت ننه بابام زدن -

سرم به ننم گفتم تا ساعت  ریخ....گهیخونه د نیبر نیگمش...نیش الیخیب نیدوست دار یبابا جان هر ک-مایس

 ؟؟؟يرینه که تو سر وقت م....خونه ادیساعت چتد بعد از امتحان م یخونه ام اخه فرشته به توچه ک 11

 ..!!میبابا آن تا...بابا وقت شناس....دختر خوب نیبابا افر- فرشته

 ؟؟یزنیفک م زیر هی یاز اول صبح يخورد یتو چ...فرشته بسه-نینازن

 !ییاز االن تو دستشو نمیا اشیباز از خل اون

 اد؟یبدهبد باشه اصال با عقل جور در م کیزیخوشحالم؟؟اخه ادم امتحان ف ینیبب يبدبخت چشم ندار- فرشته

 زده؟؟ يچه زر ییباز تو دستشو-
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 گهیاونور م م؟؟ازیکن ینرن ما چه غلط نایا یاگه تا فرا صبح ملکوت گهیم...بابا جو شجاعت گرفش یچیه-نینازن

کله  میجوراب زنونه بکش هی لمایف نیمثل ا میبر...وجب اتاقک خفه بشم مین نیتو ا یژنیاکس یاز ب خوامیمن نم

 مشونیاریبعد م!!هیتو گون مشونیبچپون میریرو بگ نایا یاز پشت دهن ملکوت میهم بردار یگون هیسرمون 

کله  هیخالصه ...!!خفه شن یژنیاکس یباز  نایتا ا میکنیدررو هم روشون قفل م ییدستشو نیبه هم مشونیبندیم

 !رو خورد چارهیحرف زدو سر من ب ییتو دستشو

 ...خب نظر دادم شیچ- فرشته

 !!نظرتو بذار درکوزه ابشو بخور-نینازن

همه زر زدن  نیوگرنه ا...شده تو مالجش بعد پاشده اومده مدرسه دهیکوب يزیچ هینه من مطمئنم امروز صبح -

 ...ستسابقه  یب نیاز جانب ا

 !داره یامتحان مرگبار خالص شه چه حال هیادم از  نیفهمینم...نیاصال شماها درك ندار - فرشته

 ..!!!حد نینه در ا گهید یول میواال ماهم به اندازه تو خوشحال-

 !!هوس کردم ن؟؟؟بدجوریسوزوندن هست شیات هیپا یبچه ها راست....ولیا

 !هیمن پا- فرشته

 .منم هستم یابج-نینازن

 !به حالتون اگه مثل اون دفعه بشه يوا-امیس

 ؟...میسوزوند ادیز شیما ات...کدوم دفعه؟ادرس درست بده خواهرم-

 ملوسه ناکام شد یشیهمون دفعه که اون پ-مایس

 بود؟؟ یهمون که مال خانوم صداقت...اهـــــــــــــان-

 ..همون...اره...بابا...دونمیچم-

کله سرش فکر کرده  زدیم ونیپاپ هی داشتیور م یملوس بود؟؟صداقت بیاون گربه بد قواره بد ترک يکجا-

دفعه که حمله کرد  هی...شدیچه مرگش م دونمینم دیدیهروقت منو م..خوردیحالم ازش بهم م...اخ...اخ...هنره

 !رهیوقتش بود بم گهید...بعدشم اون هفتا جونشم رد کرده بود....سمتم

 .میسمت گربه فلک زده دستو پاشو بست میحمله کرد ينفر4...باحال بود یلیبچه ها خ یول-نینازن

 م؟؟یبود نس یاسمش چ...گربه هه چارهیب....دیبود که ارتفاع رو د یباحال تر از اون موقع زمنیعز-فرشته-
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 میبچه ها صداقت یول...روش گذاشته بود یاسم نیهمچ یرو چه حساب دونمینم!گربه چندش...اخ..اخ...ملوسک-

 !انگار بچش مرده....کردیم يگربه هه مرد تا دو ماه ناله و زار یوقت...تختش کم بودا هی

 !کردهیم یباهاش زندگ يسال و خورده ا 4...کم از بچش نبوده...بدبخت حق داشته-مایس

 !نییافتاد پا يطبقه چجور 10از  رهینم ادمیهنوزم -

 ؟؟؟...گهیافتاد د يجور نیطبقه باال پشته بوم هم 10از -نینازن

 میدیخند ينفر4بعد..بود یاون که کامال اتفاق...بابا اره -

گربه رو از باال پرت کردن  هینفر 4بود  دهینفر د هیاخه ...میما گربشو کشت دیبچه ها خداروشکر نفهم یول-

 ...به من برده بود ییشک ها هیاونم ..نییپا

 ...نشیکه شما کشت دیاخرشم که اومد خفت مارو چسب- فرشته

راضش کردم ما  لیبا هزار تا دل ن؟منمیبود کرد يچه کار نیا...گفتیتا دو ماه مامانم م...نیاگه بدون-مایس

 ..!!دنیفهم...خب یول!مینکرد نکارویا

 یرو برداشته بعد صداقت یااا اومده موش پشمک....دیارز یم بیعوضش به امتحان کشتن اون گربه بد ترک-

 ..دیهم دستم بهش نرس گهیداشتم که نگو دانقده اون موش رو دوست ...نه ورنداشته..گهیم

 ؟؟يکرد يخب مگه باغ وحشه اتاقت که موش و سگ و گربه و خرس و گوسفند توش جاساز-نینازن

 :میزدیو تو راه حرف م رونیب میمدرسه زد از

 ...امیپشمک نیاخه من عاشق ا-

 ...میکن کاریدفعه چ نیکه ا میدیکشیراه نقشه م يتو

خودمو کشون کشون به در اتاقم  یمنم با هزار خستگ..و هرکس راه خودشو رفت میداز هم جداش ریمس ونیم

 ......تا سه نشده خوابم برد نمیخسته بودم واسه هم یلیخ...تختم ولو شدم  يفکر اضافه رو چیو بدون ه...رسوندم

*** 

اب  کمیم شدمچون تشنه ام شده بود از تخت بلند شدم که بر داریاحساس سوزش گلوم از خواب ب با

تو جام و پتو رو تا  دمیو دوباره خواب...دادم حیکوفته بود خواب رو به اب خوردن ترج یلیچون بدنم خ...بخورم

 ...به ادامه خوابم برسم ادکهاجازه ند نیاز ا شتریبهم ب اریبس یتشنگ یول...و چشمامو بستم دمیگردنم کش

 ....!!شمیم دیبلندشم وگرنه شه دیبا..ن تشنمهنه م یاب خوردن ول الیخیپس ب...ادیمن خوابم م مامان
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 ادمیز یخستگ...بلند شدم یبه بدنم دادم و از تختم باهزار کالفگ یکش و قوس...خسته و کوفته بودم یحساب

صبح بلند شم واسه درس 5سابقه نداشته که من ساعت....زود بلند شدم یلیخ یلیبود که صبح خ نیبخاطر ا

 ...خوندن

کوه که چه عرض ...انگار از صبح تا حاال کوه کندم...بدنم کوفته ست چقدریی ییــــــــــــــــــــیوا

 ....دادن کیزیامتحان ف نیکنم؟؟از کوه کندن بدتر بود ا

هنوز مانتو و ....بخودم اومدم...نفرت داره نکنه یاضیو ر کیزیف نیکه از ا يبشر یبن چیه بیآخ خدا نص آخ

رفع  میاب خوردم که تشنگ کمی....و وارد اشپز خونه شدم...دمیپوش امویتشلوار مدرسه تنم بود لباس راح

 دوباره رفتم بخوابم ..بشه

 .گهید دهیخواب هم که بپره پر...دیخواب از سرم پر.....یاکه ه....خوابم نبرد گهیکردم د يهر کار یول

خرس خوشگل و  هیکس که ع یطوس شرتیت هیرونیبه سر و صورتم زدم و اومدم ب یاب هیو  ییدستشو رفتم

 ...دمیدونه کوچولو گوشه شلوارك بود پوش هیکه از همون خرسه  دشیو سف یبا شلوارك طوس...ملوس روش بود

موهاتو از باال سفت  نیانقدر ا گفتیهر دفعه هم مامانم م...از باال بستم یشونه کردم و با کش دم اسب موهامم

سرمو چپ و  یسر ببندم ووقت يباال يباال يه موهامو از باالبودم ک نیمن عاشق ا یول..موهات..زهیرینبند م

 ....و اونور صورتم نوریا زهیموهام بر کنمیراست م

 گهیگفتم االن د...ستیخونه ن یکس دمیتازه فهم...اومدم نشستم رو مبل....کردم زیخودمو ترو تم یحساب خالصه

 .....بعداظهره5ساعت  دمیکردم د نگاه به ساعت هیاصال ساعت چنده؟؟؟....گردنیهر جا باشن برم

 ...رو بچسب ییتنها....الشیخیکجا رفتن؟؟؟ب نایاصال مامان ا...دمیچقدر من خواب....اوووو

 نیهر دفعه خدا ا...درشت قرمز خوشگل برداشتم و دنبال کنترل ماهواره گشتم بیس هی...خچالیرفتم سر  دوباره

وقت حواسم نبود کجا  چیچرا ه دونممینم...میگشتیدنبالش مدر به در  دیو ما با شدیو نابود م ستیکنترل ن

 ...ذارمشیم

ماهواره  نیوقتم که ا چیشکرخدا ه...خب....کردم یرو بررس ستیل نییاول از باال تا پا....کردم دایرو که پ کنترل

وش بدم اهنگ گ کی یام س یپس زدم پ....که فعال مونده هیام س یتنها شبکه به درد بخورش پ...نداره یچیه

بوده کانال رو  یبفهمم خواننده ک نکهیبدون ا...ازش ومدیاصال خوشم ن یول...بود دیاهنگ جد هی...ادیحالم جا ب

 ...عوض کردم

 بود یاهنگ قشنگ....بودم دهیشن ادیز فشویبود که تعر میاهنگ از ند هی....کیموز رانیا زدم
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 :کرد خوندن شروع

 ...ه رومروب نینش ایاخر با اشک و حسرت ن لحظه

 ..بغض گلوم شکنهیاسممو نپرس حالمو م نگو

 خورهیم نیبازم با تو بمونم قلبم زم اگه

 سپارهیشکسته اما نگاهم تو رو به خدا م دلم

 رفتم گهید اخ

  ستمین گهید

 ...خوامیعشقو نم نیا

  یسراغ ریاز من نگ گهید

 امین گهیکه د رفتم

 ...خوادیرفتم تک و تنها دلم تو رو نم گهید اخ

 ...کرده عشقمونم رفته به باااااد وونمیسردت د نگاه

اهنگش که تموم ..خوندمیضرب گرفته بودم و همراه خواننده م نیبا پام رو زم...از اهنگش خوشم اومد یلیخ

 !!سلنا بود یام س یدوباره زدم پ...شد

رو گوش  نشستیه دلم مرو که ب ییمواقع اهنگا یبعض یول..دمیپسندیرو نم يوودیهال يخواننده ها ادیز کال

 .دادمیم

: 

hit the light  

lets the music move you 

lose your self to night 

come a live  

lets a moment take you  

lose control to night 

......... 
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 کردیمبود داشت خونه رو منفجر  ادیحاال صداش انقدر که ز...خوندمیو اهنگو م دمیپریم نییباال پا يجور نیهم

دور  هیقشنگ ...و در باز شد دیچرخ رهیدستگ دمیلحظه د هی.... ادیاهنگ خوشم ب هیخدا نکنه از  ریمنم جو گ

 .بود یناگهان یلیخ فتمیکم مونده بود پس ب..سکته رو زدم برگشتم

*** 

 دفعهی...)گهیاخه هنوز تو شک بودم د...(کنمیدارم نگاش م يجور نیزل زده به من و منم هم مانینر دمید

 ...دادش رفت هوا يو صدا دیترک

 :کرد و گفت يو یبعد اشاره به ت زنمیسه ساعته دارم زنگ م ؟؟ياخه مگه کر وونهیدختره د-مانینر

 يوا گهیهم رفته د هیکشور همسا نتایا يصدا...يو نشنو یکر باش يواال حقم دار...صاحابو یکمش کن اون ب-

و عشقش رو  فیرفته از صبحه ک...اون وولوم صدارو نییپا اریب...ـــشـیا..)یخانم صداقت.(یبغل هیبه حال همسا

 ...انداختم رو سرم مومنم مثل خودش صدا!غر غر و هوار هوارش واسه منه..با دوستاش کرده

حاال که تو خونه ...یداد و قال راه انداخت نقدریو ا یداشت دیحاال خوبه کل...! خب حاال انگار چه خبره-

 ..برم سمت اتاقم که صداش بلند شد دمیراهمو کش...!يکردیم ارکیچ ینداشت...يا

کنم و  یمحل یخواستم بهش ب..کردمیم زوونتیلوستر او نیدستام از ا نینداشتم که با هم دیاگه کل -مانینر

ا؟نه بابا؟چقدر فکر ..(غلط نکنم همون کرمم بود...قلقلکم داد که بمون و جوابشو بده يزیچ هی...نگم یچیه

 ..!)رسمیتو فعال خفه بعدا به خدمت تو هم م)(؟؟يدیرس جهینت نیتا به ا يکرد

 ...ادیکردمکه حرصش در ب زیچشمامو ر انهیفوق العاده موذ یوبا حالت مانیسمت نر برگشتم

 !حسابه یزونکنیلوستر او نیاز ا قهیدو د یاگه من وتونست..يجرئتشو نذار...برو بابا-

 جرئتشو نداره؟ یک-:ه بودم حرصش درومدوگفتکرد ینیب شیهمونطور که پ مانینر

 ...ادم باشه دونمیم دیالبته بع سادهیکه جلوم وا یادم نیا-

 گه؟یکه جرئتشو ندارم د-

 و گفتم  سادمیوا نهیمحکم دست به س یلیخ منم

 !ـــــــــــــــــــرینخ-

حاال  يسادیخره چرا وا مینس...نکرده بودم ینیب شیحرکت رو پ هی نیاوخ اوخ ا...برداشت سمتم زیدفعه خ کی

 ...بزن غیمغزم بهم فرمان داد ج.... رونیب ایجذبه ب لیاستا نیاز ا يدوست دار یجان هر ک
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 هیو دو پا که داشتم  دمیــغغغ بـــــــــــنـــــــفــــ ـــشششش کش ـــــــــــــــــــــــیج هی منم

 !!بدو یقرض گرفتم و حاال ندو ک گهیهفتا د شیش

 گهید خارهیخودت تنت م نیحاال بب...اعصاب مصاب نداره نیا یدونی؟ميذاریسر به سرش م یضیمر میخه نسا(

 )؟؟؟یچیپیم نیا يبه پرو پا یکمه که ه تیاخه چ

گرفتم برم تو اتاقم تا از دستش فعال راحت شم و هر وقت  میتصم..دمیدویو م دمیکشیم غیکه ج يجور همون

 .....!!!!!اوومدن نایمامان ا یوقت شهیم قایدق یعنی...نرویب امیکردم ب تیاحساس امن

داشت خونم خراب بود و خونم  نیکه ا یاعصاب نیوگرنه با ا...که دستش بهم نرسه دمیدویم یکیتا  4ها رو  پله

 کشونیکه پالست یینپرتقاالیمثل ا قایدق...نییخورد و از پله ها قل خوردم پا چیاز پله ها پام پ یکیسر !!!!!حالل

 ....شدم یالتمنم همون ح...خورنیبه اونور قل م نوریو از ا شهیپاره م

 ...کار از بنفش منفش گذشته بود...دمیکش یزرشک غغییییییج هیقل خوردنم  نیح در

 ؟؟!!نمیشد دختر؟؟بلند شو بب م؟چتیم؟نسینس-مانینر

 ...و سالمم حیهنوز شکر خدا صح دمیباز کردم د چشمامو

گرفتم بازم سر به  مینشده بود تصم میچیه نکهیبا ا.... خورد چیافتضاح پ یلیاخه خ...ته بوددرد گرف کمیپام  فقط

 !)یستیتو ادم بشو ن....خاکبرسرت بشر يا...(زمیکرم بر یبه عبارت ایسرش بذارم 

 ..از درد ترکهیپام داره م...مانینکن نر يآ يآ-

 ....رو رد کرده بود یمرز زرشک یکی نیعجب کردماکه خودم از صداش ت دمیکش یغیج هی...پامو بلندکنه خواست

 ...دکتر میپاشو بر...فکر کنم شکسته -مانینر

 !؟؟...دکتر میپاشو بر یگیتکونش بدم تو م توونمینم گمیمن م-

 بگو کجاست؟؟ ارمیبلند شو خودم مانتوتو م...میدار بتینکن اگه شکسته باشه مص يبلندشو لجباز-

 ..بلند شم تونمینم اصال...ا م دکتر يمن ن م -

 و گفت دیکش یموهاش دست يکالفه تو مانینر

 ومدنین نایپاشو تا مامان ا...پاشو ؟حاالیکنیم يبا اعصاب من باز یواسه چ...گهیخودت شد د ریتقص...بابا يا-

 ..ارمتیببرمت و ب

خودمو نگهدارم  نیاز ا شترینتونستم ب گهید..هینجوریا دمیدیم کردمیم فیآخ ک...خنده دار بود یلیحالتاش خ نیا

 ......ومدیاز زور خنده سرخ شده بودم و نفسم باال نم....!!!خنده ریزدم ز یپق نیواسه هم....دمید افشویق یوقت
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زل زده تو  دمیخندم که کمتر شد سرمو گرفتم باال،د.....دادا یعجب حال....شده بود یدنید افشیبدجور ق...ییییواا

 ....چشمام

 ؟يدیادم ند.تو چشمام يبز زل زد نیع هیچ-

 ؟يخندیم یبه چ-

 ..!!خنده ریبه تو و دو باره زدم ز -

 ؟نه؟ خارهیم يادیز یحساب يتنت واسه دعوا...هیبز ک دمیاالن نشونت م شعوریب-

 دنمیدو ينا گهید میخسته که شد....دادمیادامه م دنمیزنون به دو غیمنم ج...بلند شد و افتاد دنبالم و

 ....مبل دو نفره بود ولو شدم هیچشمم که  يمبل جلو نیاول يومن که ر...مینداشت

با خشم  دیباریاز چشماش خون م کهیسر به تنم نباشه نفس نفس زنون طور خواستیدلش م مانینر کهیحال در

 رسهیدستش بهم نم دیچون د....میبه نفس نفس افتاده بود ییو دوتا میبود دهیدو یحساب...زل زد تو چشمام ادیز

 ...ما تا صبح ادامه داشت يدو يماجرا نیوگرنه ا..شد الیخیخسته بود ب یلیو خ

 ..که خنده هامو کردم صاف مثل بچه ادم نشستم سر جام یحساب

 نینه بابا هم دمید....باال بردیم نییاز پا نییپا بردیرو برداشته بود و کاناالرو از باال م يو یکنترل ت مانینر

 ...شهیفنا م يو یت یچیه هک وریسیبخواد ادامه بده ر يجور

 ..بعد عوض کن....کانال باشه هیرو  قهیبذار دو د...ماهواره نیسوخت ا-

از دستش  کردحرصمیوقفه کاناال رو عوض م یتوجه به حرف من تند تند به کارش ادامه داد و ب یب

 ..!!!!!ها هیعجب ادم...درومد

 :داد گفتم با

 ن؟ستیکجان؟از ظهره که اومدم ن نایمامان ا-

 ؟يکور-

 کجان؟ نایبهت مامان ا گمیداره؟ م یچه ربط. درست جواب بده....تیتربیب-

 .منم جواب سوالتو دادم-

 .يشورشو دراورد..مسخره...مانینر گهیبسه د-

 :لبخند پته پهن گفت هیبودبا  فیکه از حرص خوردن من خر ک مانینر

 ...کنمیکه باور نم ینرفت خچالیسر  يکه بلند شد ینگو از وقت-
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 ایرفتم  خچالیکه سر  يدار کاریبعدم تو چ...چونیجواب منو بده انقدرم منو نپ گمیبهت م زادیدارم مثل ادم-

 نرفتم به فرض که رفته باشم به توچه اونوقت؟؟

 :بلند تر از بلند داد زدم بعد

 کـــــــجــــــان؟؟؟ ـــــــنــــــــــــایان ا مـــــــــــــامـــــــــ

داشت  ادیواست  خچالیکه مامان سر  ینیبیم یکورتو باز کن ياون چشما کمیاگه ...وونهید...نییپا اریبصداتو -

 یافت یغول مانندت م ییبا اون دمپا يکور گمیکه م یاونوقت وقت)..مامان بزرگم.(يگذاشته رفته خونه مامان پر

 ..!!حرف حساب جواب نداره گنیبه جونم راست م

انسانا برخورد  یکیاز نوع اون  دیحتما با...مثل انسان بگه ستیواال بخدا بلد ن...یبگ از اول يمردیم...کوفت-

 )هیانسان اول(کنه

مامان بزرگ  ؟؟؟خبینیبیرو نم یداشت به اون گندگ ادیاونوقت  يریم خچالیتو تا سر ...من در عجبم-مانینر

 ها؟؟؟ یکنیضرر نم یسر به دکتر بزن هی...کم شده تیینایجان تو که ب

کن  حتیواسه من نص نجایا نیبعد بش یروان شناس مراجعه کن هیبه  دیتو نفر اول خودتو با...بابا مینیببند ب-

 ..!!!!!بابابزرگ

 ؟؟يشد؟؟خوب داد یامتحانت چ یراست...در هر صورت از ما گفتن بود-

 !کنمایم یکی واریاصال حرف اون کتاب مزخرف رو نزن که خودتو با قاب رو د مانینر-

 ..!واسه خواهرم که امسالو افتاب باالنس زده رمیبم...خ آخآ-

 ؟؟؟یگیچرا مزخرف م-

 دیاز اون بد تر با!....گهیمعلومه چه خبره د گهید يریگیسره پاچه م هی یوقت....ستمین مانیمن تو رو نشناسم نر-

 ..!!!يخواهر..کنهیآخ کبدم واست جز جز م...یدرس مورد عالقه و محبوبتو بخون ینیسره بش هی

 بس کن مانیگفتم نر يکمال خونسرد در

از  دیبا...برخورد کرد گهیروش د هیبا  دیبا نیبا ا رینخ...اوردینق زدن منو در م يناله گرفته بود و ادا يصدا حاال

 ...!!!وارد شم گهیراه د هی

 !مو در اوردم بزنم تو سرش که صداش قطع شه که همون موقع زنگ خونه به صدا در اومد ییدمپا

 ه؟یک-:رو برداشتمو گفتم فونیسمت ا رفتم

 .منم مامان- مامان
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 !يبود یکی وارید يوگرنه با قابا يو باز کردم و گفتم مامانه شانس اورد در

 ...!!دمیبخودم لرز...دمینگو خواهر ترس.....یییییییوووووووووو-مانینر

 ...رو باز کردم يچشم غره بهش رفتم و در ورود هی

 ...وارد خونه شد دیخر کیمامان با هزار تا پالسترو باز کردم و  در

 رو از دستش گرفتم کایبعد پالست...نیخسته نباش...سالم مامان خودم-

 ؟؟؟؟يداد يامتحانتو چه جور....مامان یتو هم خسته نباش...زمیسالم عز- مامان

 ....ییبازجو درباره اون امتحان چرت نیشروع کن..بعد...نیاز راه برس نیبابا مادر من بذار يا -

 .......یمادر گرام..سالم...به-مانینر

 :کرد و گفت دایخر کینگاه به پالست هی مانینر

 ي؟؟؟اورديکرد یکل فروشگاهو خال یشما رو بپرسم؟؟مامان رفت دیخر نهمهیا لیدل تونمیمادر من من م-

 خونه؟؟؟

 دته؟؟یعوض خسته نباش...خان مانیسالم نر کیعل- مامان

 ....خسته شدم نمیکمکم کن بب کمی ریستم بگرو از د نایا ایب

 ..!شدمیخسته م کردمیم دیخر نهمهیمنم ا...واال مادر من -

کار  یکیجون من هزار و  یوسط؟؟؟در ضمن مام نیام ا کارهیچ گهیمن د...يدختره گنده دار هیشما ...بعدم

 !دارم

ن به مبل و تخمه شکوندن و تند تند عوض لم داد دمیشا ای...گهید دنهیکارت خوردن و خواب.....اره جون خودت(

 ؟؟يدیخونه انجام م نیهم تو ا يدیکار مف نکاریاز ا ریاخه تو مگه غ!!!ماهواره يکردن کاناال

 !!!يکاریتو که فعال ب....!کمک ایپاشو ب يخسته س شما که مثال بزرگتر مینس...جان مانینر- مامان

بعدم رو حرف مامان جون که ...نه ایاستراحت کنه  کمی دیه باباالخره خرس جان خانواد...گهید میچه کن-مانینر

 ...حرفش گونه مامانو بوس کرد نیحرف زدوبا ا شهینم

 :گفتم بلند

 .....انیب نیریش...اخ...اخ

 ز؟؟؟یخرس عز یگفت يزیچ-

 ...کوفت و خرس يا....درد و خرس يا..زهر مار و خرس يا
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دفعه  نیشو برداشتمو پرت کردم سمتش که خوشبختانه ا یکیو ر دمیچیم يا وهیرو که داشتم تو جا م ییبایس

 !!خورد تو کلش میبه هدف خوردو مستق

 ....ادیصداش در ن گهیکنم که د يبزنم کار گهیم طونهیش

 گمیبه بعد بهت م نیاصال منم از ا....خرس عمته....ششششیییییییا

 !!!خوبه نیبب))نره غول((

*** 

 ...گفتم ریقبلش به همه هم شب بخ...کردم و رفتم سمت اتاقم بعد از خوردن شام کمک مامان شب

همون  يرو يهمون جور میصبح که بلند شدم گوش...خوابم برد یک دمیکردم و نفهم يبا بچه ها اس باز کمی

 ..صفحه اس ام اس مونده بود

 ...بود یکه فردا باشه عرب میبعد امتحان

 هیاون ...نخونم شدینم لیدل یول...کتابو نخونده از بر بودم گرفتیطول سال امتحان م يانقدر که تو رمونیدب

 ....کردم یخر خون یروز رو حساب

بود  يریدب هی رمونیافتادم که دب شیزنگ عرب ادی....افتادم یکالس شلوغمون م ادیکردنم  نیقواعد تمر وسط

 ....ومدیدر نم کشیتو کالس ج یکس...بردنیکه همه از ش حساب م

 فیرد هی...بچه ها رو صدا بزنه خواستیکه م یو وقت موندیچه اسما تو ذهنش نم ایلیاموقت خدا چه ف چیه

 ....کردیکالس رو اسکل خودش م

شخص مورد نظرش رو مخاطب قرار  میکه نشسته بود يو با حرکت چشم و ابرو از فاصله ا زیرو م نشستیم

 ))شما:گفتیو م دادیم

 ؟خانم ما؟؟؟خانم ما؟؟-:گفتنیکالس م فیرد هی

هر دفعه هم !!! گهیرو م یک نیا ایخدا...میما ها هم مونده بود....شما نه شما گفتیبا حرکت چشمش م یه نمیا

 ...یعرب يزنگا میعزا داشت

 :بعد گفت زدمیدفعه هم که داشتم با فرشته حرف م هی

 ه؟؟یچ نیتمر نیشما بگو ادامه ا-

 رم من گفتم خانم ما؟؟اخ...شدیما گفتنشون شروع م...کالس ما  فیرد هی دوباره

 :گفت
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حاال نکته ...رو خوندن نیهم شروع کرد ادامه تمر مایس...بود کرد ماینه شما بعد اشاره به پشت سر من که س شما

 نیتوجه کن نجاستیجالب ا

شمارو نگفتم شما رو گفتم بعد به من  گهیرو خونده،تموم شده،فاتحش خونده شده تازه م نیتمر مایس یوقت((

 ....))اشاره کرد

هم قهقهه هاشون شروع  هیبق...نفر اول فرشته کالس رو ترکوند!تو نه اون گهیمن؟م گمیخوبه دارم بهش م حاال

 ....دمیخر زدم کتابو بستم و خواب یکه حساب یوقت..!چه قدر زود گذشت...میداشت ییچه روزا شییخدا....شد

*** 

 ...صبح بلند شدم7 ساعت

 ....کردیه رو حاضر متو اشپز خونه داشت صبحون مامان

 ...ریسالم صبح بخ-

 ..ختمیر ییبرات چا ایبرو صورتت رو بشور ب...ریصبحت بخ...زمیسالم عز-

 ...امیچشم االن م-

...... 

 سر سفره و گفتم پس بابا کو؟؟ نشستم

 ...رفتن شرکت دوستش6از دوستاش ساعت  یکیو  بابات

 چقدر زود؟-

 اشونهعموت هم باه نکهیاومد مثل ا شیکار پ-

 :گفتم کردمیم نیریرو ش مییچا کهیحال در

 خوابه؟ مانینر-

 ..فردا داره...امتحان نداره اون...اره-

لباسام  دنیاز مامان تشکر کردم و مشغول پوش...نگفتم و صبحونمو خوردم يزیتا اخر صبحونه چ گهید... اهان

 ....شدم

 ...رونیشدم و اومدم ب حاضر

 ...مامان من رفتم-

 ....قران ردت نکردم ریاز ز...اسیوا مینس-
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 ...قران رد شدم و در رو باز کردم ریاز ز...ادیتا مامان ب سادمیوا

 .خدافظ مامان

 ...خدافظ مامان حواستو جمع کن-

 چشم من رفتم-

 ...زمیبه سالمت عز برو

... 

 :رو باز کردم وسرمو گرفتم باال نگیپارک در

 ....تو دیبه ام ایخدا

 ....درسه شدمم یرو بستم و راه در

*** 

 ...میبه مدرسه با بچه ها وارد سالن امتحانات شد دنیاز رس بعد

انقدر  یعنی....خودش نشست و برگه ها پخش شد يسر جا یهر ک یاز خوندن شماره هامون توسط ملکوت بعد

 ....نوشتمیتند تند واو به واو م....خر زده بودمااا شبیکه د

 ...رونیمراقبا دادم و نفر سوم از جلسه اومدمب از یکیرو بعد از چک کردن به  برگه

حرصم ...روز براش وقت گذاشته بودن4بود و  اتیادب میامتحان بعد....دادنیها هنوز داشتن امتحان م بچه

مثل  ییاونوقت درسا ذاشتنیروز براش وقت م 4 اتیرو مثل دب يپا افتاده ا شیپ يدرسا نکهیاز ا گرفتیم

 ..ذاشتنیوقت نم شتریبروز 2 ایروز 1 تشیبود رو نها نیسنگ یلیمن خ يراکه ب نایو ا یمیو ش یاضیر

 ...رونیاومد ب مایدر حال فکر کردن بودم که در راهرو باز شد و س يجور نیهم

 ...يداد يچطور-

 راحت بود؟ یلی؟خیتو چ...یعال-

 : رونیهم اومدن ب نیو نازن فرشته

 یادم مثل چ دادیکالس م يکه تو یینه به سواال...رهیراحت بگ انقدر ومدیبهش نم...خوب بود یلیخ...اره بابا-

 ...سواال نینه به ا...موندیتوش م

 ...شمیم ستیبود که ب یامتحان نیاول نیا....آخ جون- فرشته

 ...بابا خر خون-
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 ....کنهینامرد فکر مارو هم نم دهیم رهینفر سوم برگشو م...به خودش بگه ستین یکی...مرض- فرشته

 ...من غلط کردمخب بابا -

 !صبحه 10مثال ...شمیدارم خفه م.....مونهیمتر یتو دو سانت دیانگار خورش...بچه ها چقدر هوا گرمه....یییوا-نینازن

 ....مهمون من یهمتون بستن....بچه ها االن هوا گرمه-مایس

 ....خوامیپک م سیمن ا...نه ینه بستن- فرشته

 ...پک مهمون من سیا-مایس

ما  يبا صدا شدنیکه داشتن از اونجا رد م يکه دو سه نفر عابر میدیبود هممون هورااا کش خلوت ابونیخ چون

 ...غلط نکنم به سالمت عقلمون شک کردن...برگشتن و نگامون کردن

 ؟؟واسهیبخاطر چ پره؟؟؟اونمیم نییو باال پا کنهیهوار هوار م ابونیکله صبح وسط خ یک وونهیاخه دختره د(

 !!!دو ساله يه هابچ نیمثل ا...یبستن

 ...بود ایمح طمیشرا...خلوت بود هوا هم گرم بود ابونیخ...اصال بتوچه...وا(

 ..)میبزن غیج دیکش عشقمون

 مینفره نشست4 يزایاز م یکیسر  میدیبه در مغازه که رس...از مدرسمون قرار داشت ابونیدو تا خ هیه  یپک سیا

 ...که باشه یواسه کاکائو هرچ رمیمیکال من م.....میداد ییپک کاکائو سیتامون سفارش ا4و هر

رفتم  یاصال وقت...خنک بود یلیکولر مغازش روشن بود و خ یول...پروندیطرف مگس م...خلوت خلوت بود مغازه

 ....تو مغازه حالم جا اومد

 ...خنک بشه گرمونیو ج ارنیب امونویتا بستن میبود نشسته

 ا؟؟یتا حاال گو دهیند کنه؟؟ادمیون منگام ينجوریچرا ا اروی نیبچه ها ا-نینازن

 !!الغوزیمردك  دهیداره با چشماش قورتمون م گهیراست م دمیانداختم د اروینگاه به  هی

 .میموقع سفارشامون اوردن و ماهم مشغول خوردن شد همون

 ...بابا الیخیب-

 میمگه از فضا اومد!!!ردمو نخورهم يدخترا شیوزغ يباچشما رهیبگ ادی دیادم بشه با دیبا اروی نینه بابا ا- فرشته

 ؟...کنهینگامون م ينجوریا

 ...کنهیم یاونو عمل رهیبگ يبه انجام کار میفرشته تصم دونستمیم...میدیخندیم زیر زیر هممون

 !!!؟؟؟.......!!!اصال فرشته و کار درست انجام دادن؟؟؟؟محاله....تو کارش نزنه يگند هیممکنه که  ریغ و
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*** 

اصال فرشته و درست ...رو مثالدم انجام بده يکار هیممکن بود  ریغ...میکه باهاش دوست بود یمدت نیا يتو

 .....بهم ربطشون داد شدیجوره نم چیگرفتن دو تا کلمه متضاد بودن که ه میتصم

تر بود و از تمام  کیبودم،تنها دوستم که از خواهر بهم نزد هیتر از بق یمیسه تا دوستام با فرشته صم ونیم

 .....داغووووووون میبود یجون جون يدوستا...با خبر بودفرشته بود میزندگ يو پوك کارا کیج

 ....شجاعت برش داشت پیریگاد ت ياو ما...روشو کرد سمت مرده و دست به کار شد...میبگذر

 ....زنهیتو کارش م يگند هیاخرش  میدونستیم... میدیخندیم زیر زیر هممون

 اقا؟ دیببخش- فرشته

 د؟ییه خانم؟بفرمابل-اروی

 ...زهیچ...ام ...شما ...بگم خواستمیم- فرشته

 یو برم خودمو از خنده خال ارمیب ریرو گ ییجا هی خواستیدلم م...میاز زور خنده سرخ شده بود هممون

 ...دمیترکیداشتم م یواقع يبه معنا یعنی...کنم

 دنیامکان داشت با باال گرفتن سرش و د اخه هر ان...و به پاهاش زل زده بود نییسرشو گرفته بود پا نینازن

 ...ماها نتونه خودشو کنترل کنه و بترکه افهیق

که تمام صورتشو پوشونده  نییبود پا دهیمقنعه رو انقدر کش کنهیمقنعشو داره درست م نکهیا يهم به هوا مایس

از  چکسیه یول..ه بودمبه خودم گرفت یلکسیر افهیمنم که اگر چه ق...دیخندیم واشی واشی ریواز اون ز..بود

که  يتنها کار نیواسه هم..وجود داشت دنمیدرونم خبر نداشت که شدم مثل انبار باروت و هر لحظه امکان ترک

 ....که تابلو بشه ينه اونقدر یکردم با پشت دست دهنمو گرفته بودم ول

بعدش . میهممون الل شد نگاه به ما کرد که چرا هیاخرم ....نتونست حرفشو بگه یمن من کرد و ل یه فرشته

خدا  یول...شد شترینگاه وحشتناك به تک تکمون پرتاب کرد که من خندم ب هی دیگرفتمونو د یاللمون افهیکه ق

وگرنه من اگه بخندم زمان و مکان از دستم خارج ...که گند نزنم داشتمیشاهده به زور داشتم خودمو نگه م

 ....!!ارنیم مانیملت رسما به خل بودنم ا....و بلهههه...شهیم

رو  یحرکت صندل هیفرشته نتونست خودشو نگهداره و با  نکاریکه همون موقع سرشو اورده بود باال با ا نینازن

 :فرشته به ماها دوباره به مرده گفت یبعد از نگاه ازرق شام....گرفت شیدر پ رونویو راه ب دیکش

 دستمال خدمتتون هست؟ دیببخش زهیچ-
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 !!!!!زهیو مخانم دستمال ر-اروی

پکم رو برداشتم و به فرشته در  سیا...نتونستم خودمو نگهدارم گهیمن د....شد عیداغون ضا یلیکه خ يوا

 دییایب...خونه  میرسیم رید رونیمن رفتم ب يفر-:خودمو کنترل کرده بودم گفتم یول دمیترکیداشتم م کهیحال

 ...میبر

 ...رونیب میهمزمان زد ییرد و دو تارو حساب ک ایبا من بلند شدو رفت پول بستن مایس

 هی ياز مغازه فاصله گرفتم و خودمو رو کمیبه زور ..!!!!اومدن من همانا و منفجر شدنم از خنده همان رونیب

و  میکه خنده هامونو کرد کمی...از من نداشتن یاون دو تا هم دست کم..!!ولو کردم و خنده امو رها کردم مکتین

 ...سر جاهامون میبچه ادم نشستدرست مثل  میاروم تر شد

 ....شده بود عیباحال ضا یلیخ ییخدا...شده بود ریاشک از چشمام سراز ادیشدت خنده ز از

 :انگشتم اشکامو پاك کردم و گفتم با

 :بعد اداش رو دراوردم یزنیگنده تر از دهنت حرف م ،چرایکن نکارویا يخب تو که جرئت ندار -

 ...خنده ریزدن ز یدوباره پق مایو س نینازن))ونم سر جاش تا ادم بشهرو بش اروی نیا دینه من با((

 ابونیوسط خ کشنیگنده خجالت نم يخرسا...نیخودتون جمع کن دیپاش...نمیانقدر هرهر نکن ب...درد- فرشته

 نم،یب دیپاش...خندشونو ول کردن

 :ادامه داد بعد

االغ هم که مثل بز  مینس نیا دنیورت مکنه؟؟؟نشستن واسه من خندشونو ق میهمراه تونیکی دیمردیم -

 !نشسته زل زده به من

 .دمیدوباره خند!!شهینداشتت خشک م ریش...واست ستیخوب ن...انقدر جوش نزن..زمیعز-

نگاه به  هیبعد خشمناك .کن يکم رو اعصاب من فوتبال باز..ياوردیمنو باال ن يبلند شو تا اون رو مینس- فرشته

 :هممون کرد و گفت

خاکبر ...خبر مرگمون..خونمون میبر....نیتن لشتون رو جمع کن نیحاال بلند ش...و شماها دونمیش من مبه وقت-

 !بزغاله به درد نخورم يدوستا نیسر من با ا

تا  يمامان پر شیطبق معمول مامانم خونه نبودورفته بود پ...سمت خونه هامون میساعت بعد راه افتاد مین هی

مشکل  يسر هیخوب نبودو  ادیحالش ز مییدا یه مخصوص بعد از عروسچند وقت نیازش مراقبت کنها

 ..ومدین یکس گهیتا دو ساعت بعد د...مامانم اومد یوقت.داشت
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 :تعجب به مامانم گفتم با

 ان؟یکجان؟مگه نم مانیمامان پس بابا و نر-

امشب به  مانمینر...هسرش که وقت سر خاروندنم ندار ختهیبابات که انقدر تو اون شرکت کار ر...نه مامان -

 .ادینم ادیاحتمال ز

 چرا؟-

 .از دوستاشه یکیخونه  نکهیمثل ا-

و چنان دستامو کوبوندم بهم که مامان سکته  دمیکش یزرشک غییییج هیباال و  دمیمتر پر8حرف مامانم  نیا با

 ..!!!!کرد

 مامان؟ يشد وونهیترك شدم؟د ؟زهرهیکنیم ينجوریا م؟چرایچته نس- مامان

 :و داد زدم دمیبه سمت اتاقم پرکش زدمیبال بال م کهیحالدر  منم

 يتوجه به نگاه ها یبعدم ب.!!!!یییییدمت گرم مامان...ستیامشب ن مانینر...ول ماماااااان ي ي ي ي ي ي يا -

رو روشن کردم تا تونستم  وترمیمن مونده بودرفتم تو اتاق درو بستم کامپ يایخل باز نیمتعجب مامان که تو ا

 ...ذاشتنیها هم نم یگذاشتمکه تو عروس ییااهنگ

 یماه4-3 هیفکر کنم سر جمع ..بودماااا دهیاز دست خان داداش نفس راحت نکش شدیم یچند وقت....شیییاخ

 رو عشقههههه ییرو بچسب که تنها يازاد...ایدن الیخیب...ول يا...نرفته بود که منو راحت بذاره ییجا شدیم

 )خخخخ نیجمله رو حال کن(

 :رفتیکه به سمت اشپزخونه م دمیمامان رو شن مزمهز

 ....اورمیاخرم من سر از کار شما دوتا خواهر برادر در ن-

حاال اگه ...هااا دهیم یفیسرخر چه ک یخونه ب...ییتنها...اخ جون....ولیا...ولهیحاال بگو ا....ولیا..وله يول ا يا

و  گرفتیاخرشم پاچه م...اونکارو کن مینس...کن نکارویا مینس...اهنگو کم کن يصدا مینس گفتیم یبود ه نجایا

 رتیبهره ببر که فکر نکنم حاال حاال ها گ یتونیتا م ییفرصت استثنا نیاز ا میخب نس....معلوم نبود چه دردشه

 ....ادیب

 .خودم خوشحال شروع کردم بشکن زدن و اهنگ خوندن واسه

 !شدم یخیب گهیکه خسته شد کال د حنجرم

............. 
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 بله؟-

 خوبن؟ نایا زم؟مامانتیعز یسالم خوب-

 لحظه؟ هی یگوش..برسون نایسالم به مامان ا...زمیقربونت عز...زم،هستشیاره عز-

رو سرم و چشمامو  دمیداره؟بالشتو کش کاریو چ هیبه من چه که ک..ادیمن خوابم م...؟اهیاول صبح هیک یعنی

 د که مامان اومد تو اتاقاز بستن چشمام نگذشته بو هیثان یهنوز س.بستم

 ...پاشو تلفن با تو کار دارن میم؟نسینس-

 :دمیبالشت هوار کش ریاز همونز گمیم یچ یچ ستین میحال ادیاگه من اگه خوابم ب کهییاونجا از

 بهش زنمیکه هست بعدا خودم زنگ م یبگو بره گمشه هر ک...اههههههه-

 ....تلفن دوستته گمیم... نمیبلند شو بب مینس- مامان

 کار داره؟ یبامن اول صبح یاز اون سه تا بزغاله اخه ک ریغ...که هست باشه يهر خر-

 ...منتظره پشت خط...بلند شو خجالت بکش مینس- مامان

به هزار  نمیهم ذاره،واسهینم رونیکردن من نبنده پاشو از اتاق ب اریکردن و هوش داریتا مامان کمر به ب دونستمیم

 ..اونور که پرت شد و خورد به کمد دمیکلم کشزور و اجبار بالشتو از 

 يبزنم که دندونا يلبخند هیبود که  نیکه تونستم بکنم ا يبهم رفت که تنها کار یچشم غره اساس هی مامان

رو از دست مامان  ینشستم رو تخت و گوش....کشتن من بشه الیخیبشه تا مامان فعال ب دایپ ابممیاس

 .....رونیمامان رفت ب...گرفتم

 ؟یکله صبح یگیم ین؟چییاز االغا یکی ه؟کدومیه؟چیالو؟هان؟ک-

 ...زدیم يکه گوشام تا دو ساعت واسه خودش بندر دیاز پشت تلفن کش یغیج هی فرشته

 یرفته ک ادشیانگار ...القاب خودتو به من نسبت نده...دردو االغ...مینس کشممتتتییییم- فرشته

اخه دلم  ستین تیحال میچیه ی؟بدبختیکه چ یتلفن نگهداشت سه ساعت منو پشت شعوووووووووریب....االغه

 !!!اونور تره نیاز صدتا نقطه چ...خوشِ دوست دارم

 دیکه از اونور خط فهم دمیکش یطوالن ازهیخم هیچرتش  يحرفا از

 ؟يومدین رونیهنوز از تختت ب....یهپل ییبلند شو گمشو برو دستشو-

دور تلفن رو  هیشک  ره؟بایگینظر م ریمنو ز يداره کارا نیا هیریتلفنه تصو نیلحظه شک کردم که نکنه ا هی

 !داره یتلسکوپ يچشم ماورا نینه بابا احتماال ا دمینگاه کردم و د
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 :گفتم یحوصلگ یب با

 ...!برمیبه سر م امیقطع کنم که االنشم دارم تو رو يندار يکار ؟اگهیاالغ جون؟اول صبح یگیم یحاال چ-

 :دیکش غیج دوباره

 د و االغ جوندر-

 ..!؟کرشدمیاول صبح يبلند گو قورت داد نمیبب نییپا ارینکره ات رو ب يصدا-

 :حرص گفت با

 ؟؟یکنیاول صبح اول صبح م یواسه خودت ه یگیم یتو چ-

 !زر زر کن نینگاه به ساعت بنداز بعد بش هیکورت و باز کن  يتکون بده بعدم اون چشا هی کلتویشو اون ه بلند

 ..یکن داریصبح منو ب7دوباره کرمت گرفته ساعت دونمیمن که م...ساعت چنده یده به من بگتو الزم نکر-

مثل خرس بکپم زمان و ساعت از  رمیسره بگ هیمنم  گهیمعلومه د...دارن فیتشر الیچه خوش خ...خانوم ..هه-

ساعت ...وسط اسمونه دیدوست احمق من خورش! کورته يحاال خوبه ساعت جلو چشما...!رهیدستم در م

 ...ظهره12

 :گفتم....کنهیم تیداره اذ دونستمیم

 ..کن گهیفکر د هیبرو ....نداره یمن رنگ شیحنات پ گهید!...باور کنه و نشناستت نارویبگو ا یکیبه ...برو بابا-

 :دیکش غیج باز

 !کله ظهره12/5ساعت  گمیدارم بهت م شعوریخره نفهم گاو االغ ب-

لحظه با شتاب سرمو بلند کردم  هی خوردیحرص نم تهمهیو مسخره کردن ا فرشته واسه دست انداختن اصوال

 :وبه صفحه ساعت چشم دوختم

 :دمیدفعه هوار کش به

 !!!نننننهههه-

 ه؟یافتاد االغ ک ه؟حاالیهان؟چ-

 .امروز کار داشتم یخره کل یزودتر زنگ بزن يمردیدرد م-

 !زنگ زدم گهید زیچ هیواسه  الیخیب نویا مینسحاال ....صبحه7ساعت  گفتیم شیپ قهیحاال خوبه تا دو د-

 !بنال-:و گفتم دمیکش گهید ازهیخم هی

 !باهات مثل ادم حرف بزنم يندار اقتیبدبخت ل یبمون يتو خمار ذارمیم گمیاصال نم...ادب یب-
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 ن؟یزر زر کن دیخواهیم یچ دییبفرما...خوب یلیخ-

 :دفعه با ذوق گفت هی-

 .!..امروز تولدمه...مینس یییوا

که  ره؟االنمیکه تو ت نیتولد ا دونمیمن م کهییتا اونجا یگفت؟تولدشه؟ول یچ نیلحظه هنگ کردم،ا هی

 ..!عقب موندم ایلحظه گفتم نکنه من از دن هی...میخرداد

 :وسط حرفمو گقت دیجفت پا مثل بزغاله پر...تو واسه خودت؟ یگیم یچ-

اخه االغ،وسط امتحانا موقع تولد گرفتنه؟الحق که لقب :اد زدم د.. رمیمنتها خواستم زودتر بگ دونمیم...اره بابا-

 !اصال از همون اول واسه تو ساخته شده...بزغاله برازندته

 يکادو هی یپوشیمثل ادم لباس م ياین يحقم ندار..خواستم بگم تولدمه...زنا غر غر نکن ریپ نیانقدر مثل ا-

وقت که قطع  هی یامدم بگم رودل نکن! اضافه نباشهحرف  يایم يداریور م يریگیخوب و بزرگ و خوشگلم م

 .کرد

 :تا بوق جواب داد7تند شمارشو گرفتم که بعد از  تند

 هان؟-

 ...يدادیجواب م گهیدو ساعت د یذاشتیم-

 ..کار دارم بدو بگو یکل-

 .امیب تونمیفرشته جون تو نم-

 :دنیکش غیج ریصداشو انداخت رو سرش و شروع کرد مثل اژ دوباره

 يایم یشیگم م....یکنیغلط اضافه م تو-

 ؟..بدبخت يها هیرو سر همسا ياپارتمانو خراب کرد ينجوریکه ا ستینو دوباره ننه ات خونه ن-

 .بعدم قطع کرد.خدافظ یینجایا 4ساعت.ستینه ننم خونه ن-

 .تو دستم کردم ینگاه به گوش هی

 شدم رو پرت کردم رو تخت و بلند  یگوش....یالحق که بزغاله نفهم-

**** 

 ابوالفضل ای

 ....نداختمینگاه به خودم م هی ییدستشو نهییتو ا کردمیشدنم م داریکه بعد از ب يکار نیاول شهیهم
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 )گهید یخوب احمق جان خودت!)(روح مادر مادر مادر بزرگته(نجا؟؟؟یا هیک نیا

چرا ! نه خود خودمم...م شد رهیبه صورت مبارکم خ نهییو تو ا دمیشدم؟؟؟خودمو جلوتر کش یشکل نیچرا ا من

 که از محل  ییایادم جنگل نیشدم من؟ شدم مثل ا یختیر نیا

 زیتو پر کننیکه دستشونو تا مچ م ییادما نیتر مثل ا قیدق...نه نه.....کننیفرار م)نایهمون جنگل ا(سکونتشون

 !..دید ينجوریحاال خوبه مامان وحشت نکرد منو ا..!!هوا رهیم خیس خیبرق و موهاشون س

 به فکر فرو رفتم بابا متفکر ذاشتمیمسواك م يدندونو رو ریخم کهیبرداشتمو در حال یاز تو جا مسواک مسواکو

بعد ..رمیرمان دبش بگ ییتا4-3 هیکرده بودم واسه امروز برم  يزیبرنامه ر یسرم کل رهیخ...کنم کاریمن چ حاال

 ...!!!انبود برم کمک مام یبعدش هم اگه وقت..اتاقمو مرتب کنم امیب

ندارم که برم  ی؟وقت..کنم کاریحاال چ!مسواکو بردم سمت دهنم...یدندونو بستمو گذاشتم تو جا مسواک ریخم در

 !!!!من يکارا نیا برهیوقت م یبرم حموم و کل دیاونور هم با رم؟ازیکادو بگ

 ....ناله شده بود هیشب افمینگاه کردم ،ق نهییتو ا افمیق به

 ....امروز بکنم خواستمیکارا که نم چه

 يهمون جور یحرف بزنم ول تونستمیدندون بود درست نم ریاز خم یکه دهنم پر از کف ناش يجور همون

 :دادزدم

 ...!فرشته ادیتو روحت ب يا

 :شد انیباز شد و مامان تو چارچوب در نما ییموقع در دستشو همون

 ؟...واسه خودت؟سکته کردم اخه دختر یگیم یم؟چیچته نس-

 :مشت اب به دهنم زدم و رو به مامان گفتم هیاومدم ، رونیدر ب یاز شدن ناگهانشوك ب از

 واسه ادم؟؟؟ ذارنیبزغاله ها اعصاب م نیاخه مگه ا....نبود مامان يزیچ-

 ؟درست حرف بزن؟ یگیم یچ- مامان

 !يایب دیالن و بلن با..امروز تولد گرفته گهیفرشته زنگ زده م یچیه-

 ؟يدوستتم نر نیتر یمیصمتولد  يخوایم...خب برو -

 نمیبعد بش رمیبرم رمان بگ خواستمیبودمم دهیواسه امروز برنامه چ یمن کل.! که نیکنید اخه مامان درك نم-

 !امتحانا از تنم در بره نیا یبخونم تا خستگ
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فکر  هی دیازت گرفتن؟بعدم من با التویمگه تعط...که نگو يمامان حاال تا اخر تابستون انقدر وقت دار. وااااا-

 !رمانات  نیبکنم واسه تو و ا یاساس

 ....با دق کردنم هیجدا کردن من از رمانام مساو... شو الیخیقلم رو ب هی نیمامان جان ا-

 :و گفت دیخند مامان

 ..میریکادو بگ میکاراتو کن بر رونیب ای،مسواکو بزن ب طونیبسه ش-

 !مامان گلم باشه

فکر درست و  هی دیبا!برق گرفته ها شده نیحاال چرا موهام مثل ا....رونیحولم صورتمو خشک کردم و اومدم ب با

 ....اهههههه حوصله حموم ندارم...!کنم واسش یحساب

 :تو اتاقم صدامو انداختم رو سرم دوباره

 تو کاسه کوزمون بشر يفرشته خودتو تولدت که گند زد يریبم يا

 !نمتینب فقط مگه کشمتیم! بازم با تذکر مامان مواجه شدم که

 ...حاضر شده بودم بایتقر

 هیبود که گوشش  يقهوه ا سهیلیبود به رنگ کرم دامنم هم پ یکوتاه عروسک نیبلوزم است دمیبلوز دامن پوش هی

 ...خوردیکوچولو و خوشگل م یلیخ ونیپاپ

ت سرم پش يقهوه ا پسیکل هیهام دو دسته جدا کردم و با  قهیاز کنار شق کمیموهامم ...خوشگل بود یلیخ

 ..بستم

 کمی...بگه اخه یک یخوشگل شده بودم تو نگ یلیخ ییهم زدم که خدا يرژاجر هی...شده بود لیتکم یچ همه

 رونیرفتم ب. فتهیکن خود ش فیاز خودت تعر شترییب

 .میحاضر شدم مامان بر-

به گونه هام  کمیهم رنگ رژم برداشت و  يتوالت رژگونه اجر زیم يچه وضعشه دختر؟بعد تند تند از کشو نیا-

 .دیمال

 .رونیب میبعد باهم رفت. بود گونه هات دیسف ؟انقدريبود اون جور یچ.حاال بهتر شد- مامان

*** 

 :مامان نگهداشت و گفت نایدر خونه فرشته ا يجلو

 ...سراغت جشن که تموم شد انیب مانینر ایبابات  اینره زنگ بزن  ادتی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٤٣ 

 ....نیباشه مامان جان هزار دفعه گفت-

 رو به سالمتب-

 4/35:انداختم یفرشته رو برداشتم به ساعتم نگاه يشدم و کادو ادهیپ نیماش از

 ..!میخندیم کمی میریبابا م الیخیزود نبود؟؟ب کمی

 !تک بوق زدو از اونجا دور شد هی مامان

 .فشردم6زنگ واحد يجلو و دستم رو رو رفتم

 !باال تا خفت نکردم ایب االی...مینس کشمتتتتتتیم-

 ....شروع کرد نیباز ا دهیخدااا نرس يا

تو دهنش تا اخر عمرش  کوبونمیم میسانت5 يصندال نیکنه با هم غیریب غیریدفعه ج نیجان خودم اگه ا به

 !سنینویم))ج((رو با کدوم  غیبمونه ج ادشی

 ....رو بستم و به سمت اسانسور حرکت کردم نگیپارک در

 .....چهارم رو فشردم و رفتم باال طبقه

 .در مثل جن بو داده جلوم ظاهرشد يرفتم جلو نکهیواحدشون باز بود و به محض ا در

 ؟؟...يایاخر از همه م یشیبعدم بلند م یمنو سه ساعت نگهداشت...شعوووریب- فرشته

دوما تا ...گمشو اونور،اوال که تو قرار نبود تولدت امرووز باشه ایکادو رو پرت کردم تو بغلش و گفتم ب جعبه

 امیب خوامیسرم م رهیبرو اونور خ ایب...سوما....کننیترم تموم م رید کننیشروع م رتریتولد رو د دونمیمن م کهییجا

 ...تو

 ...!شهیبعد اجازه ورود از جانب من صادر م...بوس...کیاول تبر...تو  يایالزم نکرده ب- فرشته

 :کنار و گفتم زدمش

 خود دارد ياون کادو که جا گهید...ادهیدم از سرتم زکه افتخار دادم اوم نیهم....نمیبرو انور بب ایب-

 :جعبه کادو زد تو رم و گفت با

 !!!کشمتتتت یم....مینســــــــــــ-

 !بزن منو بکش یداشت یتولدت تموم شد اگه هنوز جون نکهیاونور بعد از ا ایحاال ب-

 :در رفت کنار و گفت يجلو از

 ...يموندیم رونیصبح ب وگرنه تا...تو يایکه دلم برات سوخت ب فیح-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٤٤ 

 نیو نازن مایرفتم تو س یوقت...در برن اونور تا بلکه بنده رد شم يدادن از جلو تیخانوووم باالخره رضا خالصه

 ....هم اومده بودن

 یرو بوس گهیو با همد میدست داد گهیباهم د میشد زدن،بلندیبودن رو مبل و د اشتن با هم حرف م نشسته

 ...پشت زد تو گردنم فرشته از دفعهی..میکرد

 ؟؟ياریدر م يباز یچرا وحش وونهید...آخ -

 ؟يهم به من بد یدست خشک و خال هی یستیبلد ن..یکن یو رو بوس يبا اونا دست بد يچطور بلد-

 :گفتم رفتمیخونشون باال م ياز پله ها کهیحال در

به  زنهیکله ظهر زنگ م12بگم ورداشته  یاخه من به تو چ...ادهیمنم گفتم از سرتم ز یبار گفتم ده دفعه گفت هی-

 !تولدمه گهیمن م

خواب  رنیکه م ییخرسا نیبه ا..بشم فتونیمزاحم خواب شر دینبا 2نبود تا ساعت  ادمید،یببخش- فرشته

 ..!یزک یگفت یزمستون

 !مشغول ور رفتن با خودشه نهییا يجلو شونمیکیتا دختر نشستن 4 دمیاتاق رو باز کردم که د در

که  يدختر نیفرشته شروع کرد از اول..کنم تونیتا معرف نجایا نییایب...که يذاریحواس برام نم نیبب- فرشته

 :کردن یبود معرف سادهیسمت چپ وا

که من به زور مجبورش کردم  ادین خواستیامروزم امتحان داشته و م..تاراست دختر خالم هم سن خودمونه نیا-

 .تارا یتارا ب ای يایم ای

 :دستش و گفتم يگذاشتم تو دستمو

 .تارا جون خوشبختم سالم

 ..نیهمچن...زمیعز سالم

 :شد يدختر بعد نوبت

 هستش یاضیسال از ما بزرگتره و دوم ر هیدختر خاله بزرگم  ناسیسار نمیا-

 :ادامه داد فرشته

 ..و سخت مشغول خر زدن...هیکنکور نایسارا خواهر بزرگه سار نمیا-
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پس اسمش ...کردیم شیارا گهیخرمن د کیو داشت  نهییا يود جلوب سادهیهمون دختره بود که وا نیا

مثل برج زهرمار  ـــشینگاش کن چه خودشو واسه من گرفته ا!دختره خالل دندون افشویق ـــشیا!سارائه

 !مونهیم

 فتهیافتاده خودش لیانگار از دماغ ف رهیگیخودشو م نیهمچ

 :دیدختر رس نیبه اخر نوبت

 ...ترعممهجون دخ شیایکه ن شونمیا-

 .همتون خوشبختم ییتکون دادم و گفتم از اشنا يهمشون سر واسه

 .با لبخند جوابمو دادن به جز سارا همشون

گمشو از جلو چشمام  ایب رونیزودتر بره ب خوادیگوشه انگار که دلش م هی سادهیکه نگفت که به کنار ،وا یچیه

 !باالدست مثل مداد رفته  هی...تیدختره چوب کبر...رونیبرو ب

 خانم میکرده بودم نس فشویتعر یلیپاره من که خ شیدوست ات نمیوا- فرشته

 ..!!ستهیب ستهیسوزوندن کارش ب شیتو ات که

 :و من گفتم دنیخند همشون

 دونمیدوست منه و من م نیا...نیریطرفشو بگ نیالشیچون فام نینکن یسع ای...نایفرشته نگاه نکن افهیق نیبه ا-

 .شناسمیم نویمن دوستشم ا...بندهیدست منم از پشت م امونیباز شیبه موقعش تو ات...داره یثیچه باطن خب

 .شد شتریخندمون ب نکارشیکه با ا...کردیو فرشته فقط خشمناك نگام م دنیخندیم همشون

منو شرمنده  نیاز ا شتریحاال لطف کن ب.يکه به من دار یهمه ارادت نیاز ا...جون میممنون نس یلیخ- فرشته

 ..!یکنیخجالت زدم م لمونیفام يجلو...نکن 

که تارا اومد و گفت  کردمیم یچوب لباس زوونیو من داشتم مانتومو او..رفتن رونیتک و توك از اتاق ب دخترا

 نگفتن؟ قیفرشته ساعتشو دق

 ...اومدم نییپا نیشماها بر..رسنیم گهید شونمینه بق - فرشته

 ؟یچ هی؟بقیو گفتم کجا ابجرفت فرشته هم خواست بره که دستشو گرفتم  تارا

 ؟یچ هیبق یچ- فرشته

 ان؟یم یچ هیبق-

 .یک هینه و بق یچ هیبق. دستو ول کن -
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 ؟یچ یعنی-

 .المونیفام هیبق یعنی-

 ن؟نصفشونیمونث دار هیمگه شما چند تا بق.خودتو اون تولدت یفرشته بترک يا. هم دارن هیبق التونیمگه فام-

 ؟یپارت ای یتولد گرفت..نجانیکه ا

 ؟؟...میباش یکیبعدم تولد فرشته باشه و همه .مونث نه و مذکر-

 ان؟؟یقراره پسرا هم ب یزودتر به من بگ يمردیم..ادیخبرت ب يا-

 نکهیبه حال ا يوا گهید يایکردم ب تیزور راض هی يجور نیبکنم ، هم ییغلطا نیهمچ هیمن غلط بکنم -

من !ياورد یدر م يباز بمیواسه من ننه من غر یستنشیبگم م خواستمیبعدم اگه م...بهت بگم پسراهم هستن

 ..!ایاومد...نییرفتم پا

 ...رونیاجازه نداد و رفت از اتاق ب نیاز ا شتریاومدم حرف بزنم ب تا

 یهمه چ دمید یکردم و وقت دیو مرتبشون کردم رژمو تجد دمیبه موهام کش یدست هی نهییرفتم جلو ا منم

 رونیاز اتاق رفتم ب لهیتکم

 :داد زد فرشته

 ...!زهیرو م اریرو ب دهیجد يد یتارا، بدو اون س-

که فرشته برگشت و  نییاومدم پا یداشتم از پله ها م...کردنیم ییرایاز خودشون پذ ينشسته بودنو به نحو همه

 نگاش بهم افتاد

 :زد و گفت یسوت

 .میدار ادیملوس ز يگربه ها نجایا.مواظب خودت باش.تو  يشد يگریچه ج مینس-

 :منظورش نشدم و اون ادامه داد توجهم

 .....!گریگربه ملوساهم که عاشق ج-

 .ياریب يد یس ای يبساز يد یس یرفت گهیتارا بدو د:دوباره داد زد دویبهش رفتم که خند یچشم غره اساس هی

 ...صبر کن خب قهیدو د..کردن يتو حلقش جا ساز پوریانگار ش...اومدم بابا -تارا

 .به صدا درومد نفویموقع زنگ ا همون

 .خودشونو داشته باشن يهوا گرایج:بعد به من نگاه کرد و گفت...اومدن...اخجووون-:فرشته
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منظور فرشته  دمیتازه فهم...شدن انیماه تو چار چوب نما.خوشگل.گریتا پسر ج6واحد باز شد و همون موقع  در

 ....بوده یاز گربه ملوسا چ

 الیفام نیفرشته از ا..یگفته بودن زک گرهیادم خوشگل و ج یبه هر چ نایخوشگل تر بابا ا یکیاز  یکی یعنی

 با تو دونمیمن م...ياورد یصداشو در نم یداشت

 بودن ییمن غـــش چه هلوها نایمامانم ا يوا

همشون کادوهاشونو دادن به ..!همه دختر کش پایت....ها که به کنار افهیق...!تا هلو بپر تو گلو از در اومدن تو6

 ...گفتن کیو بوسش کردن و بهش تبرفرشته 

 :فرشته که دستش پر از کادو شده بود گفت.نکرد و فقط باهاشون دست داد یبا دو تا از پسرا رو بوس فقط

 ...خنده ریز میحرفش همه زد نیکه با ا...جون یمامان چقدر کادو اخ جونم يوااااا

 ..نمیبب نجایا نییایب...سراغ معارفه میریدوباره م:و گفت زیم يگذاشت رو کادوهاشو

 :و گفت میجمع شد یهمگ

 ..نوریا انیتا از مونثا ب3...؟؟؟هان.میشروع کن یاول از ک...خب خب خب

 نایبگو ا االید جون بکن ...نهیمقدمه بچ خوادیفرشته حاال سه ساعت م يریبم يا...به ما اشاره کرد بعد

 ...ستماین یالبته من ادم فضول...نیک

 ...هیکه زودتر بفهمم اسمشون چ نهیمن ا يکنجکاو نهمهیا لیاخه دل....کنجکاوم یکم فقط

 یاز معن یژگیو هیاسمش  یهر فرده و هر کس متناسب با معن تینوع شخص انگریبه نظر من اسم ب چون

رو در اون نوزاد  يزیچ هیبزرگتراش  ایمادر  اد،پدریم ایبه دن يبچه ا یمثال وقت...خودش داره ياسمشو تو

نوزاد رو  یژگیاون و ای تیشخص ییجورا هیدر مفهوم اون اسم  کننیکه انتخاب م یاسم کننیم یه سعک ننیبیم

مقدار از اون  هیکه داره  یبه طور خالصه هرکس با توجه به اون اسم ینه ول ای دیفهمیم دونمینم....کنه انیب

 البته ...کنمیبه اسم توجه م نقدریکه من ا نهیواسه هم...خودش داره يهم تو شویمعن

 ویادم د کیاسمش  یبرعکس معن نیفرشته نکن نیحاال نگاه به ا...فرشته نیبا من موافقه هم چن مانمینر

 .!که نگو هیسرشت

خبر  نیا دیمن از ذات پل...که اسمش رو گذاشتن فرشته دنیبشر د نیتو ا یمامان باباش چ دونمینم من

همونطور که گفتم ....است هیقض نیاالن کامال برعکس ا یفرشته بوده ول شیتو هنگام نوزاد دیحاال شا...دارم

 !سرشته وید
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 ...میسادیپسرا وا يکنار فرشته و روبرو میسه نفر رفت ما

 :به من اشاره کرد و گفت فرشته

 !نه ایمونده  ادتونی دونمینم...کردم ادیز فشویتعر مِیدوستم نس نیتر یمیصم شونیا-

هم  نیشلوار ج هیهم بسته بود دور گردنش و  یشال مشک هیش بود،تن يخاکستر رهنیپ هیاز پسرا که  یکی

 :پاش بود،انگشت اشاره اشو گرفت طرفمو گفت

نفله کرده  تونویگربه همسا گهیبا کمک همد گفتیکه فرشته م نیبود یشما همون کس....ادمهیاره فکرکنم -

 !ن؟درستهیبود

 :گفتم دیوبا تاکنگاه خشم الود به فرشته پرتاب کردم  هی یگرفت ول خندم

راهو ادامه داد بعد به  هیفرشته جون همت کرد بق...دمیمن مقدمه نقشه رو چ...البته من فقط دست تنها نبودم-

 نیکردن تا اون گربه به ظاهر ملوس رو از ب يدوستان هم که همکار هیاشاره کردمو گفتم بق نیو نازن مایس

 .میببر

 :پسره گفت همون

 ....!!ستیملوس ن يهر گربه ا...کامال متوجهم...بلهههه

 .به من انداخت ینگاه طنتیش وبا

 .و سارا نایبرادر سار...ارنیپرحرف سام ياقا نیجون ا مینس- فرشته

دستشو جلو  اریسام.داشته باشه یداداش مودب نیهم چ خورهیافتاده نم لیاز دماغ ف يبه اون سارا ااااا؟؟؟اصال

 .خوشبختم:اوردوگفت

 .نیهمچن-

 مانینر يسنا خوردهمیکوتاهتر بودوموهاش فشن بود بهش م اریاز سام یبود که قدش کم گهیپسره د هی

 ...باشه

 .اقا تهمتن گل پسرخاله بنده هستن و برادر تاراجون شونمیا- فرشته

 :زد پس کله فرشته و گفت یکیشد؟اسمش تهمتنه؟که همون موقع تارا  یجانم؟چ

خودت بهتر ..باالخره فرشته دوست خودته...رینگ يجد مینس ؟یبار برادر منو تو مثل ادم صدا کن هیشد -

 ..لیتعط یعنیبعد دور از چشم فرشته دوتا زد به کلش که .شیشناسیم

 ..هفتا چشم غره نثارمون کرد شیش هیو  دیفرشته فهم یول...ستین یدر اون که شک...اره بابا-
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 ...نه تهمتن ردادیحاال مثل ادم بگو ت- نارا

 ...گهید ردادهیت نمیا..به هر حال  گهیاره د...کنهیم یچه فرق...وامخو حاال ت- فرشته

 ....!کرد یدستشو اوردجلو و ابراز خوشبخت اریمثل سام ردادمیت

جون  شیایبرادر ن اوشین شونیا:قشنگتر بود افشیق نایگفت از همه ا شهیبود که م پیپسر خوش ت هی يبعد نفر

 .بنده هستن یو پسر عمه گرام

 ...بگم کم گفتم یبود که هر چ تیو باشخص نیانقدر مودب و اقا و مت گهیطرف د هی اوشیطرف ن هیهمه  اصال

شما حضور  يرو يکه جلو یتیبا شخص ونیاقا3 نیحاال نوبت متئه ا:گفت اریمونده بودن که سام گهیتا د3

 :کرد یمعرف بیبه ترت....دارن

با  ییماهم از اشنا...کنمیخواهش م کنمیخواهش م.ددا ریدوست ت ایو ار اوشیدوست ن نیراست.دوست من انیشا

 .دختر خاله جون یمیبا دوستان صم ییبه من خصوصا از اشنا زیچشمک ر هیبعد با  میشما خوشحال و خوشنود

 با خودت؟؟؟ يچند چند...اشاره کردنت مینه به مستق...به اون چشمک نامحسوست نه

 یک شناختمینم شیپ قهیدق5و برام مهم نبود تا گرفتمیگرم مبا همه  يکه زود یکیداشتن من  یباحال يالیفام

اصوال من زود با همه جوش ...حاکم بود نمونیبود که ب یتیمیمهم جمع دوستانه و صم!بودن یبه ک

 !بله...خورمیم

حاال وقت  گفتنیم یه يناز ماویس یوسط ول میمنو فرشته نفر اول رفت.میدیو رقص میاهنگ گذاشت کمی

 :اومد جلوم و گفت یکیکه  نمیاهنگ بود خواستم برم بش ياخرا...مییایم...هست

 ن؟یدیدور رقص و م هی نیا افتخار

 .نفراول اومد نیاز جاشون تکون نخوردن که ا چکدومیه..مثل خودم قایدق..پرو بود ومدیخوشم م.بود اریسام

 واگه نخوام؟-

 ...دیخندیر مال مصب از دخترا با عشوه ت....زد که کف کردم یلبخند جذاب هی-

 .نیکنیکه قبول م دونمیم-

 .پس قبول کردم ومدیخودمم بدم نم...خب

 ؟..مقدمه حرف بزنم یاگه من ب ستین یمشکل:که اروم گفت میاهنگ بود يوسطا

 حاال در چه موردهست؟...ادیخوشم نم ینینه اتفاقا من از مقدمه چ-

 م؟یازتون بخوام باهم مثل دو تا دوست باش شهیم-
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 کمیپ ن پ گفت (داد؟ یدوست شنهادیاالن به من پ نیا یعنی اوردمیدر ن يباز عیضا یول دمیهنگلحظه  هی-

 ..)نیشاد ش نیبخند

 اونوقت چرا؟-

 ...گفتم که مثل دوتادوسته خوب...نداره یخاص لیدل-

داره دود از  چرا خوره؟؟؟یمنو درسته م ادیم یکه ولش کن نیه؟اینجوریچرا ا نیوا ا...لحظه نگام به سارا افتاد هی

 زنه؟؟؟یم رونیگوشا و دماغش ب

 یداداشت ارزون....پاشوجمع کن خودتو دختره نکبت...حرفهیکه داداش جونش داره با من م نهیبخاطر ا حتما

لبخند  نیوا..چرتم خندم گرفت ياز فکرا!!!بگم مال خودمه رمیداداش رو ازش بگ خوامیواال بخدا انگار م...خودت

 نموند یمخف اریاز نگاه سام

 گه؟؟یقبوله د یعنی نیا-

 زدم؟ یحرف نیهمچ یمن ک.رینخ-

 ..بهش بدم یجواب نیهم چ کردیفکر نم...دپرس شد چارهیب

 .تموم شد رفتم سرجام که اروم دنبالم اومد اهنگ

 ...!هم بهم گفت من جوابم نه بود گهیدوبار د یکی

 گرفتمیدونفره م يعکسا شتریم و بموقع عکس گرفتن که شدمن بغل فرشته بود...کردیاخرش ول نم تا

 ..عکسا..قشنگ شدن یلیخ..باهاش

ازش فاصله  کردمیم یبهم و من سع چسبونهیاز قصد خودشو م اریکه سام دمیدیهاشم م یدسته جمع يتو

که  دمیدیوسطه م نیا میزدیو حرف م میدورهم جمع شده بود..میحورد کارویو ک میکادو هارو بازکرد...رمیبگ

هممه  دویدزدیم گاشون کردمیسرمو بلند م یوقت کردمینگاشو روم حس م ینیسنگ...شده رهیبهم خ اریسام

 ...حواسشون به کار خودشون بود

 :گفتم اوشیرو به ن.سر اسم دیبحث رس نکهیا تا

 شه؟یم یاسمتون چ یمعن اوشیاقان-

 چطور؟.اکانشهیوناجداد هیکه شب يپسر یعنیدوتا فرهنگ اسم خوندم  یکیواال من خودم تو :گفت اوشین

 ..جالبه...اوشویبودم اسم ن دهیتا حاال نشن اخه

 .حرفم نیخودمو درباره اسم گفتم و همه موافق بودن با ا هینظر بعد
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 :سارا گفت یول.برام جالب بود..نیداشته باش ییا دهیا نیهمچ هی کردمیواقعا فکر نم- اوشین

اسمش برعکس اونو اثبات  یول ستهیب یلیخ شتیهست شخص یکی...کنمیفکر نم نطوریگفته من که ا یک نه

 ...نبود ینظرجالب...کنهیم

واسه خودت بکن  گهید یدکتر جراح هیتو برو فکر ..یبگه بتوچه دختره خالل دندون دماغ عمل ستین یکی اخه

که دربارش نظرم  هیچ تیشخص یفهمیاخه عنتر تو چه م...تیتا نزدم دماغتو پودر نکردم تو اون صورت استخون

 ..يدیم

ما  يداره برا یارزش داره وقت يساراجان هرکس نظرش به خودش مربوطه و واسش به اندازه ا یول- فرشته

من که کامال با ..میو انو مثل شخص خودش محترم بدون میبهتره ماهم به نظرش احترام بذار کنهیم انشیب

 ..)دختره دراز يخورد ششیاخ.....(موافقم مینس

 ..)همه راهووووو نیا رهیم یک...سرجات بابا نیبش...(نیبهتره به نظرمنم احترام بذارمنم نظرمو گفتم پس -سارا

گفت  اریبماند که چقدر سام...میزنگ زد نایو به مامان ا میهممون بلند شد9/5دمیانداختم که د یساعت نگاه به

 کرده بودم ین خدافظو از همشو رونیب رفتمیداشتم م...من قبول نکردم یحرفا ول نیاز ا ادویبا ما م مینس

حاال دوستم  یول...يدیپا نم ایراحت نیو به ا یهست یبودم دختر سرسخت دهیاز فرشته شن:گفت اریسام که

 ؟یبه عنوان داداشت قبول کن یتونیم..نه

 ..کنهیکچلم م یبه اندازه کاف.داداش دارم واسه هفت پشتم بسه هینه -باخنده-

ادامس  نیدوباره ع...نه یعنینه  گمیم یوقت...گهیخودش کنه ست د...به من چه یول...کردم گرفته شد احساس

 ..به ادم چسبهیم یخرس

به  یهروقت خواست....یمونیم یخواهر باق هیو سارا به عنوان  نایمن بعدار سار يبرا یول..یباشه هرجور راحت-

 .یروم حساب کن یتونیعنوان داداش م

 .مان شدم ما نیو اومدم سوار ماش میدست داد.کردم يتشکر

 خوش گذشت؟؟...خب- مامان

 .میدعوت کرده بود از بچه ها هم فقط خودامون بود الشونویبدك نبود همه فام يا-

 پسر خاله هاشم اومده بودن؟-

 .بودن الشونیهمه فام. گهیاره د-

 !حساب خوش گذشته نیپس با ا-
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-بدك نبود يا... 

 .دونمیمن خودم بهتر از تو م! ؟؟پسراهم دعوت باشن و بهتون بد بگذره شهیاخه دختر م-

 بوده و من خبر نداشتم؟؟؟ هیمامان من انقد پا جااااان؟؟

 .داده بود بهم چیپ شیش ریپسر خالش گ نیا یول. اره خب-

 خب؟:و گفت دیخند مامان

 گفت بابا مثل دو تا یهر چ. منم گفتم گمشو اونور تا خودم شوتت نکردم گهید یچیه!!!! باتونیخب به جمال ز-

 !به خرجم نرفت که نرفت یداره؟؟ول یدوست چه اشکال

 .دیبود در حد همون دوست بود یخب اگه پسر خوب-

 گهید یکیمامان  يجا یاشتباه نمیمامانه؟؟؟؟؟ چشامو تا ته گشاد کردم تا بلکه بب نیا نهههههههههههه

 .نه خود خودشه دمیننشسته؟؟؟که د

 ؟؟یکنیم ينجوریچته؟چرا چشاتو ا-

 گه؟؟؟ید یدتمامان خو-

 .خنده  ریزد ز مامان

 ؟؟یکنیم ينجوریحاال چرا چشاتو ا-

 .حرفا نیا دهیاخه مادر من از شما بع-

 :رو باز کرد نگیرو برداشت و در پارک موتیر مامان

 .نداره یسالم و ساده باشه اشکال یکه گفتم اگه در حد دوست ده؟منیچرا بع-

 .حاال چه سالم چه ناسالم. رهیجوب نم هیتو آبم با پسرا  "اصال من کال.نه مامان جان -

 .میشد ادهیو پ میرو پارك کرد نیماش

 :بستیدرو م کهیدر حال مامان

 .هم زد یچشمک هیو  یبش الشیخیخب پس بهتره ب-

 .موافقم.مورد خوبه هی نیا....اره اره-

 ومده؟یهنوز ن یکس

 .نایس شیپ مونهیم ادیکه کال امشب نم مانمینر. ادیوقت م رینه بابات زنگ زد گفت د-

 .داداش یپس سالم و درود بر خونه ب: رو مبل ول کردم و گفتم خودمو
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 .....و به طرف اتاقش رفت میبخدا نس يا وونهید:لب گفت  ریمامان ز. کنم من امشب یحال چه

 ...محاله شه؟؟اصالیمگه م...انتظار داره سالمم باشم...مادر مارو باش ...به

**** 

 میدیکش غیج اطیوسط ح ينفر 10وصفش کرد؛ خودکارو تو هوا پرت کردم و شهیکه نم يا یخوشحال با

 !!!تـــــمـــــــوم شــــــــــد-من

 !غیییجــــــــ-مایس

 !بزن منو یکیتموم شد؟؟ فرشته  یراست یراست یعنی-نینازن

 ....تموم شد مینس نیبه جان هم...ستین يبه کتک کار یاجیاحت...دلبندم زینه عز - فرشته

 ....کردمیزدن به نفس نفس افتاده بودم و هن هن م غیج از

 هان؟؟ هینیزم بیجون منم که س-

 !!ازهیجون تو پ...گرینه ج-

 !! یگیم يور يدر يدار یاز زور خوشحال...بسه بسه-

 ...کردمیم يواسه امروز لحظه شمار- فرشته

 ...من بدترازتو-مایس

 د؟؟؟یا هیپا-نینازن

 !هیچار پا-:فرشته همزمان  منو

 ...برداشت و سر تاسرش رو پر اب کرد کیپالست هی یکیو هرکس  میرفت يبه سمت ابخور ينفر4

 !يطرف ابخور دنییدوویهم گروه گروه م گهید يما بچه ها نکاریا با

 .:میهمزمان داد زد ينفر 24

 3ــــــــــ2ــــــــــــ1-

 اطیسوت بدست وسط ح یو ملکوت ياری.هدیموش ابکش میشد.کلمونیشد رو سرو ه یاب خال يها سهیک

 !!!تو سوت کردنیم یبودن و تا نفس داشتن خال سادهیوا

 ...نوریا دییایب.هیکاف 104کالس -ياری

 :داد زد دیچکیاب از سر و صورتش م کهیاز بچه ها درحال یکی اناید
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از تصورشم خندم  میدیندهممون خ.دهیم فیک یلیخ دییایشماهم ب! باالخره تموم شددددددد....خانم روز اخره-

 ...مامان يوا...ياب باز...ياری....گرفتیم

 ...گرویهمد مینیبیم گهیسال د....خب  اریبس.الزم نکرده -ياری

 یول... هم حرصش گرفته بود...برگشت هم خندش گرفته بود ياری.....بروووووووووووو-:میکالس داد زد کل

 !ن اخر ولمون کرد به امون خداروز اخر بود و از همه مهمتر امتحا نکهیواسه ا

 میو گرفت میهارو پر اب کرد سهیک میخسته شد گهیکردن همد سیاز خ یو وقت میکرد ياب باز یساعت هی هی

 .باال

 ـــ3ـــــــــ2ــــ1حاضر یهمگ-

 !شد رومون یکه همه ابا خال مشونیباال و تق ترکوند میگرفت کارویپالست

 ....میخونه هامون شد ریمس یو سرانجام راه میاخرو زد غیج

اب از مانتوهامون داره  کننیاالن همه مسخرمون م...دیافتاب تا خشک ش ریز دینیبش کمیبچه ها - فرشته

 !!چکهیم

 ....يوزوز يگوشفندا نیمثل ا شهیافتاب موهام م ریز نمیاالن اگه بش چیبرو یییییوا-مایس

 ..خورده بود سیخ یموهاش وز بود و االنم که حساب اخه

 !!!یشیخوشگل تر م ينجوریاشکال نداره ا -نیزننا

 ...ربع نصف مانتومون خشک شد بس که هوا گرم بود هیو سر  میافتاب خرداد ماه نشست ریز یربع هی هی

 ...مکه یحاج یحاج گهید دینر -نینازن

 ...ادیماها م افهیبه ق...برووووو-مایس

 ....و  یو مهمون از جشن....برنامه دارم یمن که واسه تابستون کل- فرشته

 ....انیب یگیاون بزمجه هارو نم یغلطو کن نیا میخواست...نیکنیغلط م یجنابعال-

 که هلو بپرتو گلو بودن؟؟؟ شیشد ؟تا دو هفته پ یبله؟بله؟چ-

 ...حاال شدن بزمجه-

 ؟؟...هیمشکل

 ده؟؟برنج خوشش اوم ریش يکرده که از تو یپسرخاله بدبخت من چه گناه نیاخه خنگه ا...اره-

 ...به من چه ادین خواستیم-
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 ...میکرد یتمام از هم خدافظ یو اخر با خوشحال میبحث کرد میکل

 :با خودم زمزمه کردم دیچکیمانتوم م نییاسانسور اب از پا يتو

 !!يشعرو شاعرو برد يابرو...بسه مینس...س ؛روز تابستون است امروز يامروز چه روز-

 :در داد زدم يم و رفتم تو از همون جلودرو باز کرد کفشامو دراورد مامان

 وهوووووووی...یسالم بر اهل خانواده گرام-

 !يخونه رو رو سر ما خراب کرد يباز چته؟شنگول شد-مانینر

 !!بقول خودت کارات واجبتره!...کن نییتو کاناال رو باال پا..تو حرف نزن ضدحال -

 ...يانقدر غر زد شیاخر نمیا. یخسته نباش- مامان

 چسبه؟؟یم یاالن چ ین اگه گفتماما-

 ....حتما بازم رمان-

 مامان یاخ گفت-

 !!!کور کن وتریکامپ نیبعد برو چشاتو با ا....یبذار برس-

 !واجب تره نیا...نه نه مامان-

 :گفتم نیتفاوت از کنارش رد شم واسه هم ینندازم و ب مانیبه نر کهیکردم نشد ت يهرکار

 کاریب نقدیپسرم ا...اخ اخ ...دیتو رو د افهیبهش دست داد بس که ق حالت تهوع يو یت نیا...گهید بسه

ادا اطوار از پشت در  میکل....زنون خودمو به اتاقم رسوندم و در و بستم غیمنم ج...دیدفعه از رو مبل مثه فنر پر هی

 ..!!کردم يابراز خوشنود میو کل! براش دراوردم

 !!!!!!!!!!!!!!!بشه امساااااااال یچه تابستون!!!! رماننت و ...يول گرد...يکاریب....اتاق...جون اخ

 ؟یمطمئن مینس-بابا

 مطمئن نباشم؟؟؟ دیبا یچ ياخه پدر من برا...نه بابا هنوز شک دارم-

 .يبد دهیعق رییتغ يدوباره بخوا دیشا زم؛گفتمیعز دونمینم-بابا

 :بابا گفتمکردم و رو به  زیحالت مشکوك چشمامو ر هیبعد با .من مطمئن مطمئنم -

 ؟....من نییخواینکنه شما نم-

 :گفت عینذاشت ادامه حرفم رو بزنم و سر بابا

 ....بعدم .....شهیم رتید.......پاشو برو زلزله-
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 .و حرف بابا رو نصفه کاره گذاشت رونیدفعه مامان از اتاق اومد ب نیا

 ان؟یب خوانیمگه دوستاتم نم...شهیم رتید گهید م؟بدوینس يحاضر-

 !!کنهیم شیپام علف رو ریمنم ز شهیهم...انیاوناهم دوساعت بعد از من م...شهینم رید میریم-

 :و به بابا گفتم دمیپوش مویتابستون يکفشا.

 .خدافظ بابا من رفتم-

 .برو بابا به سالمت-

 !خارج بشه نگینشسته بودم تا از پارک نیو منتظر تو ماش رونیب میخونه اومد از

 :رو به مامان گفتم....اوووووو چه خبره چقدرم غلغلس...میدیباالخره رس...پووووف

 .مامان من استرس دارم-

نه االن که کار از کار  یداشتیاسترس م دیبا يدادیامتحانت رو م یاون موقع که داشت ؟یاسترس برا چ-

 !!گذشته

 !یهمه دلگرم نی؟؟؟واقعا ممنون از ا!!!دادنته دیعوض ام...مامان جان..اید ب-

 !اون گوشه سادنیو فرشته وا نیاوناهاشن نازن...نییرو پاب...بسه-

 ...مامان پناه بده....کننیاالن حمله م...خدا ای-

 !شده بودم میپشت مامان قا کهیدر حال رفتمیم نایاروم به سمت فرشته ا اروم

 .م د بدومن..برداشت سمتم زیخ دیشد تا به من رس نمیو هم)) کنمیخفت م:(( دیدندوناش غر ياز ال نینازن

 ؟؟؟يایم 10تو مدرسه باش اونوقت ساعت  8ساعت  یگیبه من م شعووووریب- فرشته

 !!!دیپامون خشک ریعلف ز شعووووریب-نینازن

 ..نفسم گرفت...نیول کن....میمن تسل...غلط کردم...بابا يا-

 نیا! رهیگیم میمن گرمامان االن .یسمت دفتر ملکوت میراه افتاد ينفر 5کردن و  یمامانم سالم و احوال پرس با

 ..!!دونمیمن م...لهییخود عزرا

 .داریسالم خانم افشار مشتاق د-یملکوت

 ! ممنون یلین؟خیسالم خوب-

 .... یاتیلحظه ح يوا يوا

 !جان میکارنامه نس نمیا دییبفرما: و گفت رونیب دیخروار ورق کش هی يکارناممو از زر یملکوت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٥٧ 

 .حاال واسه من جان جانش به راه دادیو به زور متو مدرسه جواب سالمم...جان میو نس درد

 !انیب نیریش بشکه

 !!)بسه دستت رو از رو مسلسل بردار مینس!(تیخاص یالموت ب ملک

**** 

واسه  میمصمم به سمت اتاق مشاوره راه افتاد يکردن با قدم ها یابراز خوشحال یاز گرفتن کارنامه و کل پس

 !انتخاب رشته

 يکه جا یکس نیا یخودمو گرفته بودم ول میمن تصم یول...شد شتریب کردمیفکر مکه  يزیاز اون چ معدلم

رو  ییانگوال نیچش بود که ا یاون توکل دونمیمن نم..نبود شیحال زادیمشاور مدرسمون اورده بودن زبون ادم

 يفالن رشته بر دیکرده بود که تو نبا دیکل!!!..اوردن؟؟؟

 !گهید زیچ هیشما ...گمیم یچ هیبابا خانم محترم من  يا-

 !راهه هی نیافشار هم شهینم-مشاور

 ؟يانتخاب رشته هم زور...يزور زیبابا خانم همه چ يا - فرشته

 !یمثل افشار رشتتو بزن دیبا نطوریتو هم هم یاحسان-

 :مامانم گفت اخر

مهرشو  انوخویکه م يرشته ا ؟يدار شیبه باق کاریشما چ...ان رندهیگ میخودشونه خودشون تصم ندهیخانم ا-

 .بزن 

معدل  نیبا ا...نهیشینم یسر کالس انسان یمعدل کس نیبا ا یدرسته معدلش باالس ول شهیخانم افشار اخه نم-

 !سالم به نفعته هی یخوب برو فن ادیبدت م یاضیاگه از ر..یفن ای یبهتره بره تجرب

همه  نیکه ا یبرم تجرب خواستمیمن اگه م ؟بعدمیفن یگیشما دوباره م! ر م ين م  یفن گمیخانم جان من م-

 یمعدل کس نیبا ا یگیچشونه که شما م ایدر ضمن مگه انسان یانسان سیمنو بنو زدمیتو سر خودم نم

من عالقم و ..درس نخونن؟ ایانسان گفتنیگذشت اون زمان که م..بده رییات رو تغ دهیشما برو عق نه؟خانمیشینم

 ...یانسان رمیپس م اتهیتو حفظ مییتوانا

 !کننیملت ناز م...شیییییا... گهیمدرسه د هی میریم...دینزن دیزنینم اصال

 !ياریکه سال بعد حتما رتبه ب سمینویم یخوب به شرط لهیخ-:که برم که گفت دمیکش کاغذو

 !توکل به خدا شیبق....بزن دوییشما فعال مهر تا - مامان
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 ....ییییبا هزار ناز و اطوار نوشتمون انسان اخرشم

واسه  زدمیپر پر م یرشته داد و رفت انسان رییتغ مانیکه نر یاز وقت.. ه محبوب و مورد عالقه من جون رشت اخ

بود که تو دانشگاه  نیهمه ارزوم ا.... یواسه خرخون مردمیکرد م شهیچه م گهیبودم د یعشق خوندن...کتاباش

 يخبر یازاد مازاد اگه قبول ش...یدولت گاهفقط دانش گفتیم دیدیاراده منو م یمامان هم وقت...حقوق قبول شم

 !ستین

 !واسش مردمیاخ که من م....یو فرشته هم اومدن انسان مایو س نینازن

 ...سر کالس میبعد اغاز شد ماهم با هزار ذوق و شوق نشست سال

 !!!!!گایباهم در حد الل مینفر از همه معدالمون باالتر بود و رقابت داشت4کالس ما تو

 يبه معنا شدمیداشتم ذوق مرگ م ادیز یاز خوش میت اول تموم شد و کارناممون رو گرفتنوب يکه امتحانا یوقت

 !یواقع

 !چارم نیسوم و نازن مایرتبه اول رو تو کالس اوردم وفرشته رتبه دوم س شدینم باورم

 !میرشته مورد عالقمون موفق شده بود ينفر تو4 هر

 .خونمیسامو با عالقه مرشته موفقم و چقد در نیکه چقد تو ا دمیفهمیم تازه

درسامون  نیتر نیجزو سنگ..خود دارد يصد البته فلسفه و منطقشم که جا. اتشیادب خیو تار خشیتار خصوصا

 .. :)نیا یعنی تیموفق. مشیدیحفظیرسما؛با ذوق و شوق م میبود راشیدب وونهیچون د یبود ول

**** 

 .ماه بود رماهیت اواسط

 هی.شده بودن کیباهم شر الیو هیساختن  يبابام و عموم تو ایاخه تازگ. شمال میگرفته بودن بر میتصم نایا بابا

 .عمه هم ندارم.که اونم دوسال از بابام بزرگتره. ندارم شتریعمو ب

هم هست که  يپسر غد و مغرور کیبزرگتره و اسمش ماکانه  مانیدو سال از نر شونیکیپسر عمو دارم  دوتا

 ..حدو حساب نداره

 نجوریاز ا ادیانقدر بدم م..اخ اخ..شناسهینم گهیقبول شد خودشو د يکه دانشگاه معمار یاون سالچون از  حاال

من که ..هیا هیبچه پا یلیخ کترهیاز من کوچ کسالیپسر عموم اسمش ماهانه و یکیاون ..فکرکرده هنره...ادما

 ..نگو و نپرس گهید هم دارم که یگل يزن عمو هی..!!طونهیمثل خودم شرو ش..دوست دارم یلیماهانو خ

 ... .عمومو نیمثل مامانم دوستش دارم همچن..انقده مهربوووونهههه...زن عمو مهرنوشم عاشق
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از اب  يچه جور ننیگرفته بودن برن بب میتموم شده بود و بابام و عموم تصم الئهیساختن و يکارا حاال

 یییوا...تک و تنها..خودم بمونم خونه خوادیدلم م.. من اصال االن حال و حوصله مسافرت رو ندارم یول..درومده

 ..مامان بودم که در اتاقم باز شد دنکر یراض الیفکرو خ يکنم که نرم؟؟؟تو یراض نارویمامان ا شهیم یعنی

 ..میفتیراه ب مییخوایم شهیم رید..جمع کن التویوسا ؟؟پاشویباز که نشست- مامان

 امیمامان من نم-

 ؟؟يایکه نم یچ یعنی-

 باشهههه؟؟؟؟...امیحتما ب دمیقول م يدفعه بعد دیدفعه رو خودتون بر نیمامان ا..گهید ماینم یعنی-

 ..؟اصال واسه موندن با من بحث نکن که محاله بذارم..تو رو تک و تنها بذارم خونه يمن چه جور..شهینم رینخ-

صدامو تا درجه .. کردن یو برهان مامان رو راض لیشروع کردم با دل.. شد یچ میکردیفکر م یبابا نه نه چ يا

 کردن مامان داشتم یدر هرچه تمام ترراض یاخر بردم باال و سع

تازه از اون بد تر ..اصال االن حال و حوصله مسافرت رو ندارم...ستمیبچه ن گهیمامان خواهش باباجان من که د-

 گهیدفعه د هی نیا..بردارم  یچ دونمینم

 .ق منکوله بدست اومد تو اتا مانیموقع نر همون

 ...یشده داد و قال راه انداخت یباز چ-

چه فکر ..کنم یمامان رو راض یداداش قیبتونم از طر ينجوریا دینهههه شا دمید رونیبگم تو برو ب خواستم

 ....ولیا..يبکر

بعد چشامو ...کنهیقبول نم..دفعه رو بمونم خونه نیا خوامیمن م امیمن نم دیشما بر گمیبه مامان م یداداش-

 :لب گفتم ریز...شدم رهیخ مانیکردم و به نر مظلوم

 .کن شیتو روخدا راض.

 :چشمک زد و به مامان گفت هیدیبه من انداخت و من دوباره گفتم باشه؟؟خند ینگاه هیاول  مانینر

 ..شهینم يزیچ ادیدفعه ن نیحاال ا..میبر ایولش کن مامان ب-

 م؟یو بر مشیبذار يچجور..ساختمون تنها بمونه نیدختره قراره سه شب تو ا..شهینم يزیچ ویچ یچ- مامان

 ......گهیشو د یمامان راض...خواهش خدا...یییییوا

 ...دیبه الالش بذار یل یانقدرم ل گهید ستیگنده شده،خوب ن نیمادر من ا-مانینر
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و دفعه ر نیحاال ا..بدون ما تجربه کنه ییچن وقت رو تنها نیا خوادیم دیحاال شا..هیدختر بزرگ باباجان

 ...پا داره هیبشر  نیمرغ ا دیدونیشما هم که بهتر م....مشیبذار

هم به حالم  کشیتا چه اندازه مظلوم کرده بودم فکرکنم روده برزگ و کوچ افموینگاه به من کرد که ق هی مامان

 ...کباب شد

 ...ایفقط مراقب باش...خوب لهیخ-

 اخ جون:باال و دستامو کوبوندم بهم و بلند گفتم دمیپر

 شمال شدند یو سفارشاتش منو گذاشتن و راه حاتشیتوض یمامان با کل االخرهب

  وهــــووووی.....ول ي ي ي يا

 ....باال و شروع کردم اواز سر دادن دمیبعد از رفتنشون پر بالفاصله

 کرده بودم و تو اشپز ادیرو تا درجه اخر ز يو یت يواسه خودم صدا....داد که حدو حساب نداشت فیک انقده

 ....واسه خودم بودم يمن دراورد يغذا هیخونه مشغول درست کردن 

 ...گهیبود د یاثرات خوشحال...کرد شهیخو چه م یول...بودم هااا دهیمن به عمرم رنگ گاز خونمونو ند حاال

 !!بشه؟؟ هیتخل جانمیه دیبا يجور هیکه  باالخره

وصل شدم به .... يو یت يرویرو مبل رولپ تاپم رو اوردم و نشستم ...کارام تموم شد نکهیاز ا بعد

 ....سراغ رماااان میبر...گرفتم و بعدش م که  یچند تا اهنگ مشت هیرفتم ....ولیا....نت

***** 

 ....شده کیبابا چرا همه جا تار يا دمینگاه به دور و برم انداختم که د هی

چند  دمیرمان جذاب بود نفهم نیر که اانقد...دمیشبه؟؟؟؟پس چرا نفهم8ساعت  ییییوا....به خودم اومدم تازه

تو اشپزخونه بودم و سرمو تا ته ...ارمیواسه خودم ب يزیچ هیبزنم  يدور هیرفتم تو اشپزخونه ....ساعته که گذشته

 ....کرد دیتول يبد يصدا هیو  شهیخورد به ش يزیچ هیاحساس کردم  دفعهی...کرده بودم تو بخچال 

 هی.بگم اون موقع قلبم تو دهنم بود دروغ نگفتم یعنی.دمیبنفش کش غیج هیس کوبوندم بهم و از تر خچالوی در

 ستین يخبر دمینگاه به دور و برم انداختم د

 واسه خودت تک و تنها؟؟؟؟ یارواح ساخت ؟؟؟خونهیخونه رو روشن کن يچراغا يریمیاخه دختر م د

فوق  غیییزنگ تلفن وسط راه ج يبا صدا اشپزخونه که رفتمیخونه رو روشن کردم دوباره داشتم م يچراغا رفتم

 باال دمیپر يسه متر هیو  دمیبنفش کش
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 )؟؟یکنیاصرار م یالک یواسه چ یتنها بمون يبگو اخه توکه جنبه ندار...(سنکوپ کرده بودم قشنگ

دست از ...شدیتلفن داشت قطع م!!!!اختراعش نیهفتا فحش نثار روح و روان گراهام بل کردم با ا شیش هی

 ؟..!که قلب منو اورده تو پاچه شلوارم هیک نمیادن به اون بدبخت برداشتم و رفتم ببفحش د

 برداشتم گفتم بلهه؟؟ عیاومد قطع بشه سر تا

 ؟یخوب میالو نس-بابا

 تلفن رو عوض کرده؟؟ نیزنگ ا یک...اره بابا خوبم....دیبابا شما که منو سکته داد يوا-

 .اومد یخنده از اونور خط م ي صدا

 اون غول تشنه؟؟؟؟ کار-

 -:صدا از اونور خط گفت....دیخند بابا

 !نهیغول تشن اونوقت حسابت با کرامن کاتب یگفت گهیدفعه د هیفقط بشنوم ....درست صحبت کن-

 خوامیم هیفالن نیا گفتیاورد که م یعکس و مجله م يسر هی... يباشگاه بدن ساز رفتیم دایجد مانینر

وزغه چنان افتاد دنبالم که به  هیبازوهاشون شب کهییکسا نیمثل ا یشیش گفتم مبه یوقت...بشه نیمثل ا کلمیه

 ...غلط کردن افتادم حاال بهش لقب غول تشن رو نسبت دادم

چرا وولومشو تا ته  يحاال زنگشو عوض کرد...يعوض کرد ویکوفت نیبارت بود زنگ ا نیبعدم اخر...برو بابا-

 باال؟؟هـــــــــــــــــا ن؟؟؟ يبرد

جو  نیشوك بهت بدم تا از ا هی يعالقه مند يادیز یکیگفتم نه که به تار...کتهیکوچ یصداتو ابج نییپا اریب-

 !رونیب يایسکوت ب

 ..هاا یها باز نکن بهیدرو رو غر..میستیما خونه ن ایمواظب باش مینس-بابا

افتادم که به شنگول و  يبز بز قند ادی یها باز نکن بهیگفت درو رو غر یبابا مگه من بچه ام؟؟؟ وقت...یییواااا

 ....اوناهم که چقدر حرف گوش کردن...دیدرو باز نکن گفتیمنگول م

 )یباش يجد قهیدو دق یتونیخاکتوسرت که نم یعنی...(پشت تلفن خندم گرفته بود حاال

 ...ماهان اومد ياومدم بگم بابا بخدا مواظبم که صدا تا

 ....رو بده یمه؟؟؟گوشیعمو نس:ماهان

 :رو از دست بابام گرفت و شروع کرد حرف زدن یوشگ

 ؟؟يومدینامرد چرا ن....سالم دختر عمو....بـــــــــــــه  -
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 :مثل خودش گفتم منم

 بدون من؟؟؟ گذرهی ؟؟خوشیکنیچه م....بــــــــــــه سالم پسر عمو-

بهتره بگم کل ...ما خبر داشت يو از کارا شناختیفرشته رو هم م....سوزوندن بود شیات هیمثل خودم پا ماهان

 ...!!!شناختنیخاندان افشار فرشته رو م

ماکان و ...ور دل همن زیر کیدوتا هم که  نیا....اصال بدون تو صفا نداره...گذرهینه بابا خوش نم -ماهان

 ....فونهیاحساس کردم رو ا شدیچون صدام پخش م...گفتیرو م مانینر

 فونه؟؟یاالن تلفن رو ا-

 !!داد زدم که صدامو واضح و رسا بشنوه ..اره بابا-

از پشت قفل و  رزنهیپ یشماها که دست هر چ...تو درد گرفت يبه خدا من فکم جا...جناب غول تشن....ياها

 ...!!ازش کرد يتر دیمف ياستفاده ها شهیکن م ؟؟باورياستراحت به اون فکت بد کمی يخواینم...دیکرد ریزنج

 مدخنده مامان و زن عموم او يصدا

و اونورش  نوریصدو هشتاد تا غول تشن از ا...نشونت بدم یغول تشن هی...نمیبیمن که باالخره تو رو م-مانینر

 ...رونیبزنه ب

 ...:پشت تلفن واسش زبون دراوردم از

 !!یکمون نیرنگ يپنبه ها ندیبرو بابا شتر در خواب ب-

 ...خنده همه بلند شد يباز صدا-

 ا؟؟یون حضور نداره اجمعت ونیپسر عمو م یکیاون -

 ...کردن ریرو زنج رزنایدست پ یخودت که گفت یهست ول -ماهان

تلفن رو قطع ..حاصل کردن نانیاز سالمت من اطم یبا مامان حرف زدم و اونا هم وقت کمی...دمیمن خند ندفعهیا

 ....ارتباط ما قطع شد نگونهیو ا...کردن

بس که ...گذرهیبهم خوش م یم مطمئن بودم با ماهان حسابرو که قطع کردم افسوس خوردم که چرا نرفت تلفن

 ...!يبر یخواستیم...!! نداره دهیغصه خوردن فا...گهیحاال بسه د...بود هیپسر پا نیا

 ییلویدو سه ک هیفکر کنم  لمهیف نیاز دست ا..تخمه شکوندم و حرص خوردم....و تخمه شکوندم دمید لمیف کمی

 !!ممن وزن کم کردم بس که حرص خورد
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مثل  کردیبعدم مجبورم م کندیکلمو م یبود دو دست نجایاگه ا...مامان اوردم یکه چه به روز خونه زندگ بماند

 !!!کنم و بسابم زشیو پاش کردم مثل دسته گل تم ختیکه ر ییجاها نمیکوزت بش

لحظه دلم به  هی يانجام بدم برا یکوزت يکارها نیاز ا ستیو منم الزم ن ستیخدارو شکر کردم که فعال ن یول

 گریکبد و مبد و ج یهر چ....داستانش نینوشته با ا یهوگو هم چ کتوریو نیا...حال اون کوزت بدبخت سوخت

 !!!رهیگیم شیات يدار

 ...داستانه به خدا...مینس الیخیب بابا

وش خام...نداشت یچیکه شکر خدا ه يو یت...دادیرو نشون م 11عقربه ها ساعت .. نگاه به ساعت کردم هی

 !ها هیهم بد درد يکاریکردم و رفتم تو اتاقم که بخوابم ب

وحشت  نمیواسه هم...دمیخوابیبود که تنها خودم تو خونه م یشب نیاول.باال دمیتو تختم و پتو رو تا کلم کش رفتم

به شناسنامت  گاین هیدختر . خاك تو سرت....(يمتر 150خونه  هیتو ...تک و تنها...من...برم داشته بود

 ....)سرت ریسالته خ 17داز؟؟؟بن

مالفه  هیروح با  هی يا دفعهی لمایف نیوقت مثل ا هیکه  دمییپایجغدا باز بود و اطرافم رو م نیمثل ا چشمام

بردز رو باز  يانگر يکنم باز يباز کمیگرفتم  میرو برداشتم تصم میگوش!!!باال کلم نباشه من سنکوپ کنم دیسف

 .يبعد خارج شدم از باز قهیدق 10و ومدیحوصلم ن ادیز یول...کردن يکردم و شروع کردم باز

خواب  هیشد چشمامرو هم افتاد و منم اسوده  یفرج دیرمان بخونم شا کمیبذار ..که حوصله ندارم يباز گفتم

 .بود دهیرس شیجانیرمانه قسمت ه...بردیبود که خوابم نم نجایا یتخت رفتمحاال بدبخت

فرض  دنییمنم انگار دختره داستان بودم خودم رو در حال دو گشتنیاشتن مدر به در دنبال دختره د سایپل

 !!!!! کردمیم

 هی سادیدختره نفس نفس زنون وا!کندمیاز استرس داشتم پوست لبم رو م....جور جو داستان منو گرفته بود بد

 .از پشت اومد دهنش رو گرفت یدست هیگوشه که 

مطمئنا اگه  دمیکه من کش یغیج نیبا ا..و صاف نشستم سر جام دمیکش یغیج...دختره بودم نیکه انگار ا منم

تلق تولوق از  يصدا خچالمونیهمزمان با نشستن من !شدمیپخ پخ م...ایخونه بودن،رفته بودم اون دن نایمامان ا

 يصدا نیبودم که با ا ومدهین رونیب ههنوز از شوك اون اتفاق رمان....خودش دراوردمنم که تو جو داستان

 گایدر حد الل دمیکش غیج الهخچی

 ....دمیکشیم غیچشمامو بسته بودم و ج فقط
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 نیتک و تنها بمونم تو ا تونمیمن نم..نه ...چشمامو باز کردم...شدم هیاحساس کردم تخل دنیکش غیکه با ج کمی

 .!ییرایبالشت و پتو رو برداشتم و رفتم تو پذ!!!اتاق

شبکه  هیرو روشن کردم و زدم  يو یکردم،بعد تلوستر رو روشن  يکه کردم چراغا يکار نیاول

اون رمانه خوف ناك رو  يخوایم ؟دوبارهيهنوز ادم نشد!(گرفتم دستم تا ادامه رمان رو بخونم ممیگوش...اهنگ

 ...رو تجربه کنم ییتنها خواستمیسرم م ریخ...کردم نرفتما یعجب غلط) ؟؟یبخون

 .!!!!!شتم بسواسه هفتصدو هفتاد پ گهیدفعه تجربه کردم د نیا

 ....شد صبح

 

 چرا چراغا روشنه؟؟؟! ؟....نه فکر نکنم صبح؟؟؟

از خواننده ها  یکیهم روشن بود و داشت با  يو یت...کردم یرو چراغون نجایخودم ا شبیاومد د ادمی تازه

 ...!کردیمصاحبه م

 يشد قده چشماساعته چشمام  دنیبا د...چشمم بود يساعت چنده؟ نگاه به ساعت کردم که روبرو اصال

 يباباقور

 5/3بود تا  ؟عمتیصبح بلند ش 7 یخواستینه پس م(دم؟؟؟یظهره؟؟؟ چقد خواب2واقعا ساعت ....نههههههههه

 )خوند؟؟یداشت اون رمان وحشت اور رو م

 افمیق..شدمیاخه هروقت از خواب بلند م...نباشم یبه سرو شکلم بکشم که جنگل یدست هیبلند شم برم  اومدم

 ..بود یدنید

 يکه با صدا ییرفتم تلفن رو زدم به برق و اومدم باز برم دستشو.دمیکش زیتلفن رو پر شبیافتاد د ادمیراه  وسط

 ...متر درجا زدم6زنگ تلفن 

سره در حال سکته  هیتو؟؟؟ یداشت نیبه زنگ ا کاریاخه بشر چ...کنه کارتیخدا بگم چ...مانیتو روحت نر يا

 ...رمیگیمبه موقعش حالتو ...تو یدادن من

 عیفکر نکردم و سر گهید نیاز ا شتریب...!یکوفت نیهم داره ا یچه زنگ گوش خراش...ییییـــــــــــــیا

 !!!!!تلفن به ظاهر تلفن مانند نیا رهیرو برداشتم تا خفه خون بگ یگوش

 بله؟-

 .مارو یبابا تو که کشت..میالو نس-
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 شده؟ ی؟چیواسه چ..سالم بابا-

جمع  گفتیجواب نداد مامانت م یکس میشماره خونه رو گرفت یمامانت سکته کرد هرچ نیسالم دختر ا کیعل-

 افتاده؟؟ یاتفاق میفکر کرد میافتاد یراه م میداشت میبر میکن

بابچه  يبعدم بابا شما االن دار..شدم داریاالن ب نیهم..نشم داریبودم تا از خواب ب دهینه بابا تلفن رو از برق کش-

روز شده هوا روشن شده دختر شجاع ...يتو غلط کرد..(من از از شما هم سالم ترم ؟؟بخداینزیسه ساله حرف م

 )؟؟؟يبود لدب دنیکش ریاژ ای یحرفا بزن نیاز ا يبلد بود شبمی؟؟ديشد

 ...کردیقبول نم یول ستین شیزیمن به مامانت گفتم چ-بابا

 :بلند شد مانینر يصدا دوباره

 ... هکه تا االن خواب بود نیبابا نگ-

 !ها نیگیبهش نم یچیبابا ه-

 !که منم بلند گفتم بـــابـــا  دیفقط خند بابا

 ؟؟ياومد رونیب تیاز خواب زمستون...به به سالم خانوم خرسه-مانینر

 !توئه یو غول تشن یوزغ کلیخرس ه کیعل -

موفق شدم  که خدارو شکر هیبدونم فوضولم ک خواستمیبتوچه؟اصال اره من تا االن خواب بودم م سوما

 !کنم شییشناسا

رشد کرده و  يادیکه در نبود من ز نمیبیم...کنمیبذار برسم اون زبونتو به موقعش کوتاه م...نمیبیمن که تو رو م-

 !براش ستیخوب ن...کار نکنه يادیکوتاه بشه تاز کمی دیبا ستیبراش خوب ن نیا

زنا همش  نیمثل ا یکشیبگه خجالت نم به خودت دیبا یکی...بده یخوبه چ یچ یتوالزم نکرده به من بگ-

 ؟؟.زبونت از دستت در رفت اریبه ماکان اخت يخورد ؟دوبارهیزنیحرف م

 !رسهیهم که به دستت م يامار شبانه روز-

 !!چشم شما بله ياز کور-

 ..وسط حرفش دمینذاشتم حرف بزنه و پر.... فقط بذار برسم-

 کم حرف بزن...کنهیبه حال من نم یفرق چیهم ه یبرس...استپ..استپ-

 که بعد بلند از پشت تلفن بابا رو صداکرد یستیادم ن میباهات حرف بزن میبابا نخواست ایب-

 :بعد تو تلفن گفت....دختر زبون درازت نیبا ا ایبابا ب-
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 !تو يبه دور تیاصال از ادم-

 .که معلومه نیا-

 !یدونیخوبه خودتم م-

 ؟يفکر کرد یتو چ! که فرشته ام معلومه...ستین یشک ستمیکه ادم ن نیدر ا -

 !وقت هی یدق نکن...ریبگ لیخودتو تحو شتریب کمی-

 !پسر خوب)نیافر( نیتو برو ور دل ماکان جونت حرف بزن خوب؟اور....نه نترس-

 میکرد تصم دایکامل پ نانیاطم میمامانم از صحت سالمت یبا مامان حرف زدم وقت کمی. رو داد به بابا یگوش

 ...گرفت قطع کنه

بدست ولو  یدوباره گوش نمیبخورم واسه هم يزینداشتم چ لیم. رونیبا حوله خشک کردم و اومدم ب صورتمو

 شدم رو مبل

 زیتلفن از پر یوقت ایگو....بماند که اونم چقده فحشم داد ...کردم يبا فرشته اس باز...رمان نخوندم گهید یول

 !دفعه زنگ زده بوده 250بودم  دهیکش

همه  نیا نکهیخسته بودم با ا شتریانگار ب....گرفتم دراز بکشم میکردن تصم ياس ام اس باز ریسدل  هیاز  بعد

گرفتم زنگ بزنم به بچه ها  میسمت تلفن و تصم دمیدو.. به سرم زد یان میتصم هیدفعه  هی یول! بودم دهیخواب

 ..میهم من شب تنها نبودم هم دور هم بود ينجوریا..نجایا انیواسه شب ب

 :بوق برداشت نیسوم ای. نفر با فرشته شروع کردم نیاول

 بله؟-

 ...ها ياینصفه شب ب يفقط نذار ایدلت خواست ب یبعداظهر هر ساعت-

انقد زود دلت برام ...يدادیاس م یاالن داشت نیساعت بگذره هم 1بذار  ؟بعدمیندادن اول سالم کن ادیبه تو -

 ...نو ندارهم يدل تو طاقت دور... دونمیم دونمیتنگ شد؟؟ م

 ...ریبگ لیخودتو تحو شتریب...وقت هیتو  یرودل نکن....!!! باوووو مینیم نیشیب-

باز  یگیم یچ.....!نت و ایتلفن  ای شهیگوش ایسره  هی؟يندار یتو اصال؟کار و زندگ یگیم یچ....به موقعش-

 واسه خودت؟

تا ...نجایا ياریگندتو م فیتشر يواسه عصر یشیگم م...ستنین نایمامان ا ویکیا....االن بهت گفتم ..احمق جان-

 ...!یفرداهم هست
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 ....نایخونه خالم ا میبر مییخوایشب م.... یفردا هم هست یچ ی؟چيدوزیو م يبریواسه خودت م...خودیب-

 کدومشون؟-

 ...نایمامان سارا ا...بامیخاله د-

و افاده  سیف ياون سارا شیپ رهیسر نمواقعا حوصلت ...نجایا يایتو م رنیخانواده م...يغلط کرد....شیا شیا-

 ؟؟؟ینیشیم يا

پدرمو دراورده ...نشده الیخیهنوز ب اریتازه سام...جورم اریو سام نایبا سار شتریمن ب یول...موافقم نیاره بابا با ا-

 !از پارسال هنوز تو نخته...

تک بزن خودم  هینشد  یمانتم راضاگه ما...یینجایسر موقع ا...سفارش نکنم هااااا....بمونه يپس بذار تو خمار-

 !کوچولو ین ین رمیگیاجازتو م

 يمن که به پا گریپسر خاله ج فهیح!...صد رحمت به سنگ يقلبه تو دار نمیبشر ا...میخعععععاااکککک نس يا-

 ام؟؟یبعدم من ساعت چند ب... بدبخت يندار اقتیل...تو نشسته

 ...ایبفقط به موقع ...يدوست دار یهر ساعت دونمیمن چم-

بپوسم  چارهیمنه ب یگم و گور ش ییجا هی يباز نر....دم در خونتونم 5ساعت!ستیاخه حرف زدنتم مثل ادم ن -

 ...یکنیسوت باز م میزنگ زدم درو س5ساعت ...افتاب نیتو ا

 ؟يبار يکار يفر...فعال ایتو ب...خوب بابا یلیخ-

 ...تینه برو دوباره کلتو مثل غاز بکن تو گوش -

 .يبا....درد -

 .خدافظ-

بچه ها هم زنگ زدم  هیبه بق!فرشته نیا زنهیچقد فک م 5/3داد ساعت شد يا....و تلفن رو گذاشتم دمیخند

بود و پدر مادرشم  دونهی یکینه که ...شد یبه زور راض کمی مایفقط س...بود هیمثل فرشته و من پا نینازن.

 )نایمامانم ا يوا!!(حساس

 ...انیسرم دوستام قرار بود ب ریخ...دمیر و وضع خونه رسبه س کمیکردم  یهم راض اونو

 يداریو بپاش وخر زیبرم بساط بر يزدم تا واسه عصر یچرت هیرو کاناپه و دمیرو که مرتب کردم دراز کش خونه

 ...!کنم
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ه ملت بابا حاال اگ يا!هیکیالکتر لیوسا فونویتلفن و ا یتو روح هر چ يا یعنی....شدم داریب فونیزنگ ا يصدا با

 ....بابا يا....شدم که دوباره صداش درومد فونهیا الیخیب...میکن یخواب درست و حساب هیگذاشتن ما 

 !!!بود دم در سادهیوا اروی ایگو..معلوم نبود یچیه..رفتم فونیسالنه به طرف ا سالنه

 ه؟یک-

 گهیکرده تازه م داریب منو از خواب ناز يدیحناق و خانوم رش يا يدیدرد و خانوم رش يا ؟؟يدیخانوم رش-

 !اخه یکورتو وا کن تا واحد رو درست بزن ياون چشا...مگه يخو کور...يدیخانوم رش

 !بود پودر شه کیچنان کوبوندم که تزد فونویبعدم ا! 18واحد رینخ-

 یمو دور ه.....دهنمون نپکه نیتا برم تنقالت بخرم تا بقول نازن دمیبه سر و وضعم رس کمی...خوابم نبرد گهید

 !ساعتم تازه چار و ربعه...میحال کن

 ....بودن سادهیمن بودن وا یشگیکه دوتاشون مزاحم هم کاریب يعالفا نیچند تا از ا هی دمیکوچه که رس سر

 :بود گفت واریپاشم به د هیزده بود و  یجلف افتضاح پیکه ت شونیکی

 ....يریمس هیتا  میزم؟؟هستیکجا عز...سالم خانم خوشگله....به-

 ؟منميکردیم کاریچ یموتور قراضه داره همش اگه سانتافه داشت هیحاال خوبه ...کاریپسره عالف ب...گرون ددر

 ..شدم يراست وارد سوپر هیمحل ندادم و 

و پفک و  پسیچ کیدوتا دستم پر پالست....رو عصرونه بدم یلیا هی خواستمیانگار م...هیلیخ میما جا نمون یعنی

 ...سادنیکه باز وا نایا....یاکه ه....بود گهید يزایچ

 :گفت یلحن چندش هیبا .دور دهنش  چرخوندیادامس رو م یه گهید یکی

 ...!کمکت امیبذار ب...بابا یشیخسته م-

همون موقع ...يگردیاومدم جوابشونو بدم گفتم ول کن بابا دنبال شر م...گفتنیم زیچ هیهر کدومشون  حاال

 :کدومشون بود که گفت دونمینم

 ...نیریخفه خون بگ گهیبسه د-

که  یهر ک ولیا یول...دونمینم گهیاونا رو د!کنم سیبود شلوارمو خ کیکه پشتم بهشون بود نزد من

بود که هوار  اروئهی نیغلط نکنم سر دستشون هم...همشون الل شدن گهیچون د..خنک شد گرمیج...يبود

 ..!!!!دیکش
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خودمم منتظر .  زیتو ظرف و گذاشتم رو م ختمیفکا رو رو پ پسایچ...حاضر و اماده اس زیهمه چ....خب خب خب

خواب ماب رو  دیق دیامشب با دونستمیم.. کردمیازاالن داشتم به اخر شب فکر م...انینشسته بودم تا بچه ها ب

زنگ  فونیبودم که ا الیتو فکر و خ... موردم هی نیاخ که من عاشق هم...میحرف بزن مینیو تاصبح بش میبزن

 ...زکردمدروبا..خورد

 ...فرشته اس شهیمعمول نفر اول هم طبق

 .يومدیم گهیدو ساعت د یذاشتیم...نورایاز ا...سالم کیبه به عل-

 ...ومدهین یچکیکوفت حاال خوبه هنوز ه..سالم - فرشته

 ...تو خونه تک و تنها منتظر تون بودم دمیبابا پوس-

 ..گمیدروغ م یگیم یزنیاونوقت م...تو يمنو ندار يطاقت دور گمیبهت م-

 ...درو ببندم خوامیبرو تو م ایحرف نزن ب يادیپس گردنش و گفتم ز زدم

 ..بود مایهم س ياومد و اخر يبعد ناز قهیدق چند

 ..دلم براشون تنگ شده بود یحساب...و خنده گرم شد یبا شوخ یحساب مجلسمون

 م؟ینس- فرشته

 هوم؟-

 انا؟یاح زتونیرو م یگذاشت ینییرو واسه تز پساوپفکایاون چ-

 ...خب بردار بخور: بهش کردم و گفتم هینگاه عاقل اندر سف هی-

 ...یتعارفم کن دیبا: انداخت باال گفت ابروهاشو

؟؟ناز ..حاال تعارفت کنم شیاریم يریخونمون کجاست با سرعت نور م تابهیمن االن به تو بگم ما...ریبرو بم-

 ؟یکنیم

 ؟یرفتار کن يبا مهمون چجور یستیبلد ن نجاسیا یبدبخت...رمدایبتمرگ خودم برم ریبگ...نخواستم بابا -

 اونوقت مثال؟؟؟ يبلد یلیشما خ-نینازن

 ....ستین یدر اون که شک...صد در صد- فرشته

 ..!هیواسه همه ما کاف يتو بلد...خب بسه-

 م؟ینس:که فرشته با دهان پراز پفک گفت..میحرف زدن بود مشغول

 هـــــان؟؟؟-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٧٠ 

 ؟؟یبا من درست صحبت کن ینگرفت ادیتو هنوز .. تیبتریهان و کوفت ب-

 ...بگو حاال...!شکشیدرست صحبت کردن من پ...یبا دهن پر حرف نزن ریبگ ادیتو اول -

 ؟؟؟....حوصلم سر رفته-

 ؟؟يساعت شد اومد2....کم کن  رشوی؟؟ز...کنم کاریچ من

 ..پاشو دخمل خوب پاشو...نکردم هشیپاشو اهنگ بذار،قر تو کمرم خشک شده از بس تخل-

 ...!!!باشه یعرب: اهنگ بردارم که گفت يد یس هیبرم  اومدم

 ؟؟يخواینم يزیچ ياضافه ا گه؟؟نوشابهیامر د-

عالقه داشت و با کالس رفتن  یلیخ...فرشته تووووپ بود یرقص عرب.لب گفتم پررو  ریز... خوبه ناینه فعال هم-

 ..کردیدنبالش م

رو  یگیب یجونم سام يبعد از اونم اهنگ ا!!!گهید میخوش بود...دنیرقص میشروع کرد میکه گذاشت اهنگو

 ...حال داد یلیخ...میصدا رو هم ترکونده بود..وسط میختیر یو همگ میگذاشت

 ..میوفتیگفت که واسه پس فردا راه م... زنگ زد مانیساعت بعد نر مین هی

 ...!!شدینم يزیچ یگفتیهم م؟؟فردا ...به امروز داشت یچه ربط دیوفتیخب پس فردا راه م-

 !اینرفت یبعدم تو اتاق من رفت...بسه برو تا دوستات خونه رو نترکوندن رو هوا-

 .دنیخندیم یه يو ناز مایو تلفن رو قطع کردم س...خدافظ...کار دارم یکل يندار يخب کار-

 ...يحرفشو بزنه پس چرا قطع کرد یذاشتیخب م مینس-مایس

 ...نینه بابا عادت داره ا-

 گفت؟یم یحاال چ- فرشته

 ... یتو مگه فوضول -

 ...پس بدو بگو..گفته یتا نفهمم چ برهیمن شب خوابم نم یدونیم مینس-

 ..میندار يکار قتیمنم گفتم نترس بابا با اتاق عت.. یدونیتو اتاقم خودت م يپاتو بذار گهیم-

 ...کردینگام م انهیگل کرده بودموذ طنتشیانگار ش يجور هیکه  فرشته

 هـــــان؟؟-

 !ها يریگفتم درگ يزیمگه من چ-

 ...چشمات چرا یول...اون زبون درازت نه-
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 ؟؟ ..هیجون من؟چشمام چجور-

 ...برو باباتو هم-

زل  کنهیکه چشماشو درشت م 2گربه چکمه پوشه تو شرك  نیمثل ا...کنهیمعصومانه نگام م يجور هی دمید بعد

 ...!!!به سربازه زنهیم

 ..دادیم یاخ چه حال...کتک مفصل بارش کنم هی خواستیبود هم دلم مخندم گرفته  هم

 :داد گفتم با

 نه؟؟ ای یگیم-

 .کردیفقط نگام م زدیبهم حرف نم ختیریداشت م اعصابمو

 چته؟؟...امام زمون ای- فرشته

 ...کنهیبر و بر منو نگاه م سادهیوا...د جون بکن خوب-

 ..!سادم؟یکجا وا....من که نشستم- فرشته

 ...رفت هوا غشیاز بازوش گرفتم که ج میحساب شگونین هیمحکم زدم تو سرش و  یکی دشدمبلن

 !دفعه؟ی يریگیچرا پاچه م وونهیخل و چل د مینس - فرشته

حرف رو نصفه کاره بذارن بازم  ادیمن بدم م یدونیم!! ذره مغز تو اون کله پوکت هیاز  غیدر یعنی....بنال خوب--

 ؟بزنم ناکارت کنم؟؟به من؟؟ یزنیبر و بر زل م

 ...حاال حاالها قصد حرف زدن نداره نکهیمثل ا رینخ

دو تا ضربه جانانه که خورد  رمی؟؟ خوب م!!!هیبابا چه کار يشدم با دو تا دستام بکوبم تو سرش که گفتم ا بلند

 ...حرفش رو مثل ادم بزنه رهیگیم ادی

 ..دنیدو میه شروع کردودور تا دور خون دیفوق بنفش کش غیج هیکه  دمیجام پر از

 ...میبه نفس نفس افتاده بود یجفت..گوشه  هی سادیوا

همراهم که همون  شهیهم اریاز ..حاال حاالها قصد نداره زبونش رو تو دهنش تکون بده تا نگنده نکهیمثل ا نیا

 :زد غیمحبوبمه کمک گرفتم که باز ج ییدمپا

 ...نییپا ارشیفقط ب گمیباشه م..بابا...خوب-

 ن؟؟ییپا ارمیرو ب یچ -
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 زنهیبدجور داغ کرده داره از گوشا و دماغت دود م!!!تو یرو بعدم درجه اون امپر سنج حرارت ییاول دمپا -

 !!!رونیب

 !مرررررررگ-

 ...حرف زدن شروع کرد نگاه کردن يکه دوباره بجا.هم شیپ میدو تا بچه خوب نشست مثل

 ....نه؟ خندش گرفته بود ای یگیفرشته م-

 ؟و؟یچ-

 !که تو اون مخ اکبند و پوکته يزیهمون چ...جمع کن شتوین...درد کوفت -

 نکهیا یعنیطرز تگاه کردن  نیا...خب..تفاوت که زبونش رو تکون داد نیبا ا ینگام کردول پانهیدوباره خب باز

 ...خرت کنم یبه عبارت خوامیم

 ؟.جونم مینس- فرشته

 هان؟-

 گله؟ مینس-

 هان؟-

 ؟یدوست مینس-

 ااااااااااااااان؟هاااا-

 !هه؟ وونهیخل و د مینس-

 :و گفت دیگفت خواستم بزنم پس گردنش خند یچ دمیتازه فهم...هاان

 ن؟؟؟ییپا يحاال درجشو اورد..باشه..خب-

 .:کردمینگاش م يا یشام ازرق

 اومد؟؟؟  - فرشته

 ومد؟؟؟ین-

 ....سکوت

 ..!!حتما اومده...گهینه د-

خودمم خندم گرفته ...کردیبه زور داشت خندشو خفه م...رونیب کنمیپرتت مفرشته بنــــــــــــال وگرنه -

 !!بود
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 :گفت عیبهش بگم که سر یچ هیدهنمو وا کردم که ... رونیبفرما ب یشما ناراحت...نه واال من جام راحته-

 !مان؟یاتاق نر میبر-

 ... تو سرش دمیدو تا دستام کوب با

 ؟؟یبگ يخوایم نویاعته اسه س يخودتو بس که فکر کرد یکشت یعنی-

 ...جون من...گهید میبر-

جلو  یچیبشه،ه یوحش نمیا...تو اتاقم یداد و هوار کنه چرا رقت ادیندارم من ب گهید نویبرو بابا حال و حوصله ا-

 !قشیتو اتاق عت میکم مونده بفهمه رفت..!ستیدارش ن

 یچ نمیبرم بب خوادیدوما من دلم م!يبد یتسو یتو طبق معمول ه نکهیبفهمه مگه ا ستیاوال که قرار ن- فرشته

 !یاز فوضول رمیمیگفته وگرنه م لیبفهمم به چه دل دیبا یشناسیکه م ؟منميبر دیداره که تو نبا یمگه چ..داره

 ..!داره به خودش مربوطه بابا یهرچ-

 ؟!ستیواقعا مربوط ن ؟؟بتویدبفهمینبا...سرت ریخ یخره تو خواهرش-

 خواستمیبدجور م....شده بود کیخودمم تحر یهمون فوضول ای يکنجکاو...چیه که گفتینم راهمیب نیهمچ

بار که  هی الیخیبابا ب...حساس بود یلیخ شیبفهمه اخه به لوازم شخص دمیترسیم یتو اتاقش چه خبره؟؟ول نمیبب

 ...بفهمه يزیچ ستیبقول فرشته که قرار ن..شهیهزار بار نم

 . کردمیشک فرشته رو نگاه م با

 م؟؟ید برش یچ-

 ن؟؟یوسط با گشتن اتاق ا نیا رسهیبه تو م یچ میحاال به فرضم که بر-

 :بهم و گفت دیدستاشو چنان با ذوق کوب فرشته

 م؟؟یضدحال نزن بر يدوس دار یتو رو جون هرک...گهید دهیجون من؟؟حال م.....گهید میبر یمینس-

 ..!!و منتظر جواب من بودن کردنیاه مو هم چنان منتظر به من نگ ومدیبدشون نم نیدو تاهم همچ اون

 با خودته ها؟؟ دیفرشته اگه فهم-

 .باشه -

 ....ها ریجلو داداشتو بگ یسروقتم بگ يایپس فردا ن-

 .باااشه-

 !!!!دخترا یحساسه کپ الشیبه وسا یلیخ....ها کنهیم یکنه از نوع داغونش قاط یاب رو غن قاط نیا نیبب-
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 م؟؟یبر..من  يو بدش پا کین.. ...يوردبابا سرمو خ...باااااااااااشه-

 .میبر-

*** 

 !میو رو کرد ریاتاقشو ز یخونه نبودبه راحت یو کس میوقت داشت یو ماهم کل میفقط خودمون بود چون

 ..!که درش قفله نمیا...اه...بابا  يا-

 .سمتش میفرشته برگشت يکه با صدا...میاتاقش بود يبا خنده درحال جستجو یهمگ

 ؟.فرشته قفله یدر چ-

 !بودمش دهیو منم تا حاال ند..اشاره کرد که ته کمدش بود یکیکوچ يکشو هی به

 ه؟یچ گهید نیا-

 ..!گهیمگه کشوئه د يخب کور-

 از کجا اومده؟ گمیم!نتهیکشوئه نه پ من فکر کردم کاب دونمیخره م-

 ..!مینیب اریرو ب دشیکل حاال بدو گهیبوده د اد؟؟خبیم شهیداره ها مگه کشو خودش پا م بیتو هم مخت ع-

 !کجاست دشیبخوام بدونم کل نکهیچه برسه به ا دمیند نویبابا من تا حاال ا-

 !!!دادم یاوخ اوخ سوت...کنهیداره بدجور نگام م دمید

 ؟؟يدیبه ادم؟ادم ند يمثله بوق زل زد ينجوریچه مرگته ا-

 !!يکرد ریاز پشت زنج هیببوگالب یکه دست هرچ ییانقد ببو یجنابعال....دمیببو ند یول دمیادم د-

 )زر بزن..!(چه خبرته؟؟مثل ادم بزر...میترمز کن باهم بر...هووووو-

اونوقت من ...يدیند نویمثال ا یتو که خواهرش!يدیند نویا...قد و قوارت نیبا ا...سنت  نینگو با ا...االغ محترم -

 ..!گنج گرانبها رو کشف کردم نیا قهیدر عرض چند دق

 !ه؟یا غهیچه ص گهید ؟گنجیگیم ونیچرا هذ...رونیب ایب تیکمون نیرنگ ياهایخواهشا از رو...اببند باب-

ودرشم که  يدینفهم یکه جنابعال.!ماست حکم گنج رو داره برامون يجلو رو نجایکه ا ییکشو نیببو جان،ا-

 ..زدیو حرص اتاقش رو م مییایکه ن کردیم دیقفله و شازده هم انقده تاک

 !میو ازش مطلع بش مینیبب نهیبگرد که خود گنج رو به ع دشیدنبال کل االی...بدو حاالهم

 ...!يخوبه تو کاراگاه نشد...یروان وونهید-

 ...!دیدونه کل هیاز  غیدر یول..میاتاقش رو گشت يتموم سوراخ سنبه ها ينفر4 خالصه
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که دست من و شما  کنهیم میو هزار جا قا دیچنان کل شناسمیکه من م یادم نیا...بچه ها دیش الیخیب-

 ییجا گهید...فرشته یییاو...میدیکل هیبابا من خسته شدم چار ساعته در به در دنبال .بهش نرسه گهید چکسیوه

 م؟یمونده که نگشته باش

اتاقش شده بازار ...میداداشت نس چارهیب...گهیبسه د میدیکه خند نیهم...منم خسته شدم. یخ یبابا ب-يناز

 ...شام

رو کرد به منو ...نیکدومتون تکون بخور چیه ذارمینکنم نم دایمن تا پ...نکن رشیش نویا ودخیب- فرشته

شروع  ستین شتریساعتم ب کیتازه .یدنیساعتش رو در حال کپ 20ساعته شبانه روز 24بعدم شما که از :گفت

 ...!شیبه تفت يکرد

 .:سمتش میهمه برگشت مایصدا س با

 ؟؟.خورهیبهش م دهیکل نیا نینیبب...کردم دایبچه ها فکر کنم پ-

**** 

 ..میشد رهیبود خ مایس يدستا يکه تو يمتوسط نقره ا دیکل هیبه  یهمگ

سمت  دیو دو دیاز جاش پر مایتو دست س دیکل دنیواسه باز کردن در کشو داشت با د يادیز اقیکه اشت فرشته

 :که گوشه اتاق بود مایس

 ... بدش به من یدمت گرم ابج....وللللللیا-

 .دیاز دستاش کش دویکل بعدم

رو  ستیبابا بد ن...بده دویطرف ادم؟؟ خو مثل ادم بگو کل یکنیحمل م دفعهی ؟؟چرايچته فر...ابوالفضل ای-مایس

 .داغووون يریجوگ...ایکنترل داشته باش کمیرفتارات 

 :اومد و گفت مایباوووو واسه س مینیم نیشیب هی فرشته

 ...!شما خانم معلم عمل کنم کم مونده به دستورات...بروبابا-

 ..فرشته رو دراورد يبعد با خنده ادا...دلتم بخواد...شیییییچ-مایس

 ...یاز فوضول میبابا پاشو برو در اون کشو رو وا کن مرد-يناز

 ..!به زور تو قفل فرو کنه دویکل کردیم یو فرشته سع میجمع شده بود کیکوچ يباال سر کشو هممون

 !!؟؟..بشکونمت ای یشیباز م:ضربه به جعبه زد و دوباره گفت  هی...گهیشو د باز...المصب يا- فرشته

 ...شد و تق قفل جعبه باز شد دهیتو قفل چرخ دیموقع کل همون
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 !!بــــــــــــــــــ ــــــــاز شـــــــــــــــد....مینس- فرشته

 ...خودتو کنترل کن کمی!يل ندارچه مرگته؟بخدا تو تعاد...پرده گوشم جر خورد یروان... میدرد و نس يا-

 ...ترسمیدر جعبه رو باز کنه من م ادیب یکیحاال -

باعث  یجعبه فسقل نیشده که ا یچ ؟؟حااليدیترسیتو اتاق نم يایااااا؟؟؟نه بابا؟؟چطور اون موقع که قرار بود ب-

 رعب و وحشت تو شده؟؟؟

 ...خودت يبه پا شمیبق...از تو بود دهیا....نداره یکدوم از ما ربط چیه به

که ممکنه  ییزایاز چ ترسمیجعبه نم نی؟اوال که من از ا..يریم یکنیول م يای؟؟تا وسط راه م...ماااینامرد نداشت-

 دوما خبرت اتاق اقا داداش شمائه ...ترسمیتوش باشه م

نوبت  شیقراه خودمو رفتم ب تونستمیم کهییمن تا جا...يریگیزحمت باز کردن جعبه رو هم شما به عهده م پس

 !شماست

 ممکنه توش باشه دانشمند؟؟ یمثال چ-

 ...درو باز کن ایبدو حرف نزن ب...گهیحرفا د نیاز جمله سوسک و از ا زایچ یلیخ-

 یکل ادیب نکهیجعبه بذاره که دوروز قبل از ا نیدوسر تو ا يوالهایه خواستیاگه م...اخه عالم ،فاضل،مبتکر-

 ...ارکه پاتو تو اتاقم نذ کردیسفارش نم

 ....!میمخصوصا گفته که ما بر دیخوب شا-

جعبعه رو از من پنهون  نیو تا االن ا کنهیم میتو هزار سوراخ قا دشویاونوقت کل..اهـــــــــــــان-

جعبه بوجود اومد  نیکه ا یاگه قرار بود توش سوسک موسک بذاره که همون روز اول لسوفی؟؟؟خب ف...کردیم

 ...!ایفکر کن کمی ستین بد...کردیم یرو سر من خال نویدو سر ا يوالهایه هبش هیکرمش تخل نکهیواسه ا

 ....دونمیخو من چم-

 ...!بازش کن االیحاال هم ...پس خواهشا نظرتو واسه خودت نگهدار -

 ....شباهت به جعبه نبود رو اروم اروم باال برد  یکوچولو رو که ب يبا ترس و لرز در اون کشو فرشته

 ...!هیتوش چ مینیبب میزل زده بود نجایبا ه هممون

باعث شد  نکارمیکه ا...دستش و در جعبه رو پرت کردم باال ریمن زدم ز کردیفرشته فس فس م نیکه ا انقد

 !بکشه و دومتر پرواز کنه گوشه اتاق غیج هیفرشته 

 ...ه من بودمخند ریکه زد ز ينفر نیبعد اول یول...میکردیتو جعبه نگاه م يایمات و مبهوت به اش اولش
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دلمو گرفته ....اخرشم فرشته هرهر کرد نیبعدم نازن مایس ينفر بعد...ومدیکه اشک از گوشه چشمام م يحد در

 ...بودم و ولو شده بودم کف اتاق

محکمتر از  یکیاز اون  یمنم به تالف...بنداومد کیاتومات یلیمحکم زد تو کمرم و خندم خ یکیفرشته  که

 !ه اخش رفت هواخودش کوبوندم تو دلش ک

 !؟...لیسبکه گور یلیدستات خ يفکرکرد...یییچته روان-

 ..!لیگور گهیم یبه ک یک نیبب..يپریم نییمثل فنر باال پا یمثه ادم بخند چرا ه...عمته  لیگور- فرشته

 ..به جون هم دنیبابا دوباره مثه سگ و گربه پر نیبس کن-يناز

ادکلن  یکل يواسم طرف بودبه عالوه Nکه پالك  ییرایبود از زنجکشو که باز شد پر ... میدیچرا ما خند حاال

 ...!گهید يزایمردونه و چ

 ....بر اونا چند تا ورق کاغذم بود که عشـــــــــــــــــقاش براش نوشته بودن عالوه

ولش بدتر از ا گهید خوندمیمتن تو کاغذا رو هم که م...بودم دهیاز درد بس که خند دیترکیداشت م گهید دلم

 !!رفتمیم سهیر

 ...نشسته بساط خندمون به راه بود یول مینشست يا رهیدور هم دا میکه اروم شد کمی

 هیاقا داداش تو  نیا...دخترا ساده ن نیا میگینگا نگا حاال م....!کنن دهیپسر ند يدخترا نیخاکبرسر ا- فرشته

 همزمان چندتا چندتا؟؟؟...نشه شیوقت سرد

 !!!بخوره میدیشد بهش نبات م شیسرد..باشتو نگران ن...بابا ریبم-

بعد زد تو ....زدیپس بگو چرا اقا جز اتاقش رو م...تو رو خدا نیبب....اااا -:دهنش و گفت يدستش رو گرفت جلو-

 !!خر میخاکبرسرت نس يا-:سر منو گفت

 :زدم تو سرش و گفتمبعد مثل خودش ..!!استفاده نکن بایالقاب ز نیانقد از ا یکنیبابا شرمنده م کنمیخواهش م-

 يا دفعهیاز زور کمبود محبت  نیبب...داداشم یطفل: خنده مچهین هیبا .. اصال ؟؟بتوچهيدار یبابا تو مشکل يا-

 !!خنده ریزدم ز دفعهی...!!کرده یعقده هاشو خال يچجور

 يوقته دخترا چند ستیمعلوم ن!کنن تیخاکتو سر ببو گالب یعنی...يبخند يحقم دار..بخند...اره ببوجون- فرشته

 !!داداش تو نیا کنهیرو اغفال م چارهیب

 ...!اون فکتو تکون بده میهر وقت نظر خواست...ببند بابا-

 ....کردم دایپ گهیدو تا کاغذ نامه د...بروبچ -مایس
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 ..!!میو مشغول خوندن شد دمیکش مایدفعه منم همراه با فرشته کاغذو از دست س نیا

 ..!!! منو وونهیخل و د يوستاد نیشفا بده ا ایخدا يوا-مایس

 چته؟؟؟ گهیتو د! وونسیفرشته د نیا مینس

خب ..!! میدیحرف من هممون خند نیواستون نامه عقشوالنه بخونم که باا خوامیحرف نباشه م سیه ییمایس-

 !:بعد دوتا سرفه کردم تا گلوم صاف بشه نیفرزندان من توجه کن

 !هیبه تنها معشوق قلبم هان یسالم-

 . میمنفجر شد ينفر4

 .!کهیچه رمانت مانینر نیا میبابا نس-نینازن

 !!جونش فداش شه هیهان نیهم یاره اله-

 :بود که دختره نوشته بود گهید یکی

 ...جان مانینر..زمیعز-

 ....همه راهو نیا رهیم یک....اوهوووووو-مایس

 :دمیخندیم کهیدرحال

 !!همه راهو نیا رهیدختره با موشک م نیفعال که ا-

 !چندش يدخترا نیحالم بهم خورد از ا!رو بخون یکیاون  مینس! همشون تو کار الون نایبابا ا- رشتهف

 :گفتیو م دیخندیم مایس میخوند گهیدوتا نامه د نکهیاز ا بعد

هنوز تو کار نامه  نایا کنهیم شرفتیروز به روز داره پ يبابا تکنولوژ... انوسهیانگار عهد دغ....نگاه کن تو رو خدا -

 بهم؟ دنینامه ها رو م یحاال با چ!! نیرسون

 !!چاپار خونه ادهیکه االن ز میزیچ...با چاپار گهیسوال بود معلومه د نمیا-نینازن

از دخترا  یکیاز همه جالب تر ..! میبود دهیبس که خند میدیپکیم میداشت...واقعا روده به دلمون نمونده بود گهید

بماند که سر ! بود ایدرخت مونیم نیبرابر اصل ا یکپ قایدق افشیق ینعی....ورق نامه بود يبود که عکسش ال

 !میعکسه چقده هروکر کرد

 ..!دارم يفکر هی مینس گمایم- فرشته

 !!چته؟؟فقط خواهشا مثل ادم نظر بده گهیباز د-

 !هوا؟ میبفرست میاز جانش رو دود کن زتریعز يکادوها هینظرت چ گمیم-
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 ! !!!!ه به رودتااااکه دندت بچسب زنمیچنان م نیبب-

 ؟؟؟یگیم یچ گهیرو به گردن گرفتم باز د تشیبابا من که همه مسئول يا-

 !!!بکن خوادیدلت م یبردار هر غلط...يبابا کچلم کرد یاوک-

 يادیبراش ز کمیهاش  هیاخه هد!میرنگا وارنگ و قشنگش رو گم و گور کن يشد که کادوها نیبرا میتصم خب

 ینیب شیاالن پ نیفقط عکس العملش رو از هم...پوند تو کولش که با خودش ببرهفرشته هم همه رو چ...بود

 ...!!افتضاح است گایکه در حد الل کنمیم

 ....میبود يو یت يمبل ولو شده بود و واسه خودمون مشغول تماشا هیرو  یک هر

 ...بود 30/8نگاه به ساعت کردم  هی

سوزش معده هم  میهم که ما خورده بود ین همه ات و اشغالبا او!! رفتیم یلیو یلیق یاز زور گرسنگ دلمون

 !!میگرفته بود

 م؟؟ینس -نینازن

 هوم؟-

 م؟؟یگشنه بخواب يخواینکنه شب م...یاز گشنگ میبابا مرد میبده کوفت کن يزیچ هیسرت  ریپاشو خ-

 ؟؟بازم گشنتونه...دیو تهش و در اورد پسیاالن دو بسته چ کماتونیکارد بخوره به اون ش يا-

 ..!میبده بخور يزیچ هی...ما گشنمونه...موقوف یبلند شو زر اضاف- فرشته

 ...غذا درست کنم ستمیمنم بلد ن میغذا ندار تونیشرمنده اخالق ورزش-

 !بستم که دو تا کوسن خورد تو کلم چشمامو

پس ...نپاشو املت درست ک...میخوریما م يدیم یکنیدرست م یچ هی یشیپا م يتو غلط کرد-و فرشته مایس

 !من املت بدم یبگ یفردا خواستگار برات اومد با افتخار سرتو بلند کن

 ...منو نیانقده نخندون م؟؟؟باباینس یخواستگار؟؟؟اونم ک-يناز

 !!دنبال دبه واسه خودشونن ...زننیدارن تو خونه کپک م زهیریتا هنر م شیکه از هر انگشتشون صدو ش ییاونا

 !نیسراغ ا ادیکور و کچلش ب نکهیمگه ا!! بلده دنیردن و خوابکه فقط خو نیسراغ ا انیب حاال

 :و گفت دیرو مبل رو برداشتم و با شتاب زدم تو صورتش که خند کوسن

 !!متره 22پشت در صفشون  میدونیندونه ما که م یهر ک...زیحرص نخور دوست عز-

 !!کننیحاال مگه ولم م دمیکپ ادیدفعه ز هی چارهیخدا حاال منه ب يا
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 ...یگل نیدختر به ا...رهیگیاز خداشم باشه که منو م ادیکه م یاتفاقا اون...ل باباال-

 !!!يکه گله خر زهره ا نهیفقط تفاوتت ا....اره بابا-مایس

 !مایدم دسنم بود و پرت کردم تو صورت س یچ هر

 :بعد نشستم و و گفتم...شهیخودتون نم بیادم کور و کچل نص نیبگه چرا هم ستین یکیاخه -

 !!ارنیچند اراده کنم پاشنه در رو از جا در م هر

 !بابا میپاشو ضعف زد مینس...نیش تونییایرو يخواستگارا الیخیبابا حاال فعلنه ب- فرشته

 ..دادیبه اونجا سفارش م شهیزنگ زدم که بابا هم یفروش تزایرو برداشتمو به پ تلفن

 !!تزائهیبه پ میبرگشتن حمله زد یاز سومال که یینایما هم مثل ا..غذاهامونو اورد کیبعد پ قهیدق 10

 ...دمیترک گهیمن که د...ییوا-

 !ينوریقربون دستت اون کوسن رو پرت کن ا مینس-مایس

 !تو اشپز خونه ذارهیم کنهیمال خودشو جمع م یهر ک نیشیپا م...نیغلط کرد-

 !!یستیبلد ن میخاك که رسم مهمون نواز يا- فرشته

 !خونه رو مثل دسته گل کنن مجبورشون کردم که باالخره

**** 

 ...میدیکشیم ازهیو توك خم تک

 ساعت چنده؟؟ يفر-

 !صبح4-

 ...من رفتم -

 !!يخوش اومد-

 هیکه بعد از اون همه حرف زدن  میداد تیباالخره رضا...ساعت از دستمون در رفته بود میکه حرف زده بود انقد

پلکامو !.. دنیفکر کنم اونا هم خواب..ومدین یاز کس ییاصد گهید. میبه فکامون و البته خودمون بد یاستراحت

 !!بعد به اعماق خواب فرو رفتم قهیبستمو چند دق

*** 

به  يفکر هی دیامروز با مانیکنه نر کارتیخدا بگم چ يا...دمیاز خواب نازم پر ییتلفن کذا نیزنگ ا يباصدا

 ...سکته رو زدم گهیتلفنه بکنم وگرنه تا دو دفعه د نیحال زنگ ا
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 !! 5/11ساعت دمیکه د..! ساعت چنده نمیبه ساعت نگاه کردم تا بب خوابالود

 ....راحت به خوابم ادامه دادم یلیو خ دمیکش زیاز جام بلند شدم و تلفن رو از پر یخستگ با

**** 

 ....دمیدوست گرام از جام پر يچقدر گذشته بود که با صدا دونمینم

 ...!نیکپیبسه چقدر م....نمیب نیپاش-يناز

بذار  يدوست دار یجون هرک...لهیامروز که تعط ؟؟؟يدار کاریبه من چ...کن داریبرو گمشو اونا رو ب...اه-

 ...میبخواب

و بالشت رو گذاشت رو ..میش داریب دیسرباز خونه ست که سر ساعت مقرر با نجایمگه ا...بابا گهیراست م-مایس

 ...سرش

تو هم  ریبگ...يدیاماده باش م يسادیچرا مثل علم وا...ينکرد يکرد یبغل گوش من وز وز اضاف نیبب- فرشته

 ..!گهیبخواب د

همتون مثل  نیش داریبلکه ب نجایچار ساعته نشستم ا...يدیاماده باش م.:فرشته رو دراورد يادا نمیب نیپاش-يناز

 !ظهره 1ساعت ...نیپاش...گوشه هی نیخرس ولو شد

 ...دیخواب از سرمون پر "واقعا گهیه دک دیاز سرمون کش یکی یکیو بالشتا رو  پتو

شو  داریب گمیبهت م..:رفت اسمون دهم نینازن غیسرم که ج ریبسته برداشتم بذارم ز يمبل رو با چشما کوسن

 ..!یشیباز ولو م

 ..!شیروان پر.. یبه ظاهر خوش اهنگو اول صبح ياون صدا نییپا اریب...اههههههههه

 ...میو صورتمون بزنبه سر  یکه اب میدونه بلند شد دونه

 ..کردمیم يبود و تو هپروت سپر دهیمن هنوز رو مبل ولو بودم و خواب به طور کامل از سرم نپر یول

 ...روم دیپر نیسنگ یلیخ زیچ هیکه  بردینرم نرم باز خوابم م داشت

 ..لشهیکار کار خود گور دونستمیم شدمیله م داشتم

 : زدم هوار

بلند شو  گمید م!! به کف پام دیرودم چسب نمیبلند شو ب شعوریرو ادم ب يپریممثل گاو ...فرشته بلند شو يا-

 !!! ــــــــــــــــــــلیگور

 ...من خوابم سیه مینس-
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 یلیکه خ دهیرو م يدواریام نیبه تو ا یبلند شو له شدم ک...!یبکن يادیز يغلطا نیاز ا یکنیم خودیتو ب -

 !!ــاغ؟؟پرس شدم الـــــــــــــــــ...یسبک

 !!حرف نزن بخواب پر من...نهییخودم هر روز جلو ا-

 ! درد و پر من -

حاال  نکهیمثل ا نیا دمید!! ییلویک 46که  ییما فقط تو ونیم...يتو از همه سبک تر...گهید قتهیخب حق-

 :با حرص گفتم... حاالها قصد بلند شدن نداره

 ...نیید و پرت شد پاچرخ محکم زدم که چپه ش هیباشه پس به خوابت برس بعد -

 :گفت دیمالیلنگش رو مبل در هوا و کمرشو م هیبود و  نییلنگش پا هی کهیحال در

 ...شعوریقطع نخاع شدم ب یبش یبگم چ یاله مینس يا -

 ...رو ادم يخرس مانندت مثل گاو ماده نپر کلیبا اون ه یقطع نخاع ش نکهیمگه ا...بهترررررر-

 :چشم غره بهم رفت و گفت هی

  ...وقت کوتاه نشه هیبپا ..شهیروز به روز زبونت داره دراز تر م -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ...گهیانه دبا دوست ینیاثر همنش نمیکه ا نهیا..کوتاهه یلینه که مال تو خ یاله رمیبم...یییییاخ -

سمت تلفن  دمیوسط حرف زدن دو دمیبرق کش زینوا رو از پر یاومد تلفن ب ادمیکه  میحال حرف زدن بود در

 ...که اونور سالن بود

 ...از دست رفت نمیا.... بسم ا-يناز

 ..حال و روزش نهیتر از خودش گشته ا وونهید یکیبس که با  ؟؟يشد ينجوریچند وقته ا مینس-مایس

 :داد زد رفتیم ییسمت دستشو به فرشته

 ...دیهر هر خند يلب گفت و ناز ریز يزیچ هیهم  مایس... ریو سر به ز تیتو خوب، تو دخمل گل، تو با ترب-

هنوز بهش عادت  یول نهیده روزه زنگش ا...دمیکش غیج هیرو که وصل کردم اومدم برم که زنگ خورد و  تلفن

  شناختمیبود و من نم یره گوششما ینگاه به شماره کردم ول هی.. نکردم

 بلهههه؟؟؟-:داغوون تلفن رو برداشتم و با داد گفتم یاعصاب با
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 ... شما از من و شماهم سالم تره قهیدختر عت نیعمو ا -پشت خط طرف

 ...!که برج زهر ماره خاندانه نیا....ااااا

 ؟؟یندادن اول سالم کن ادیبه شما -

 ...کنهیبه بزرگتر سالم م کتریکوچاول  دونمیمن م کهییواال تا اونجا -

 ؟..یاول تو سالم کن شدیحاال مثال ازت کم م...بابابزرگ يریگیخودتو دس باال م یلیاااا؟؟؟نه بابا خ-

 ...سر جاشه تیمتر 84که اون زبون  شهیشکر خدا مثل هم-

 ..ایچشم بعض يبه کور-

 ..تیخانم با ترب...؟يبا ادب شد یلیخ دایجد یدونستیم-

 ....ـــــــــایبشه چشم بعض تا کور-

 ...ازش کرد شهیم 84هم از اون زبون  يتر دیمف يکارا ياز زبون دراز ریباور کن غ-

خودمو به زحمت بندازم و ازش  ایمقابل بعضـــــ نمیبیفعال مناسب نم یهستم ول انیخودم کامال در جر-

 ...و مناسب کنم دیمف ياستفاده ها

 ... مانینر چارهیب-

 اون از خداشه که من خواهرشم ...اق مهندس يجوش اونو بخور ستین تو الزم-

 ...ریبگ لیتحو شتریخودتو ب کمی يوا يوا-

 بشینص ییتهایموقع نیچن یهرکس...يباهامو دار یاز خداتم باشه که افتخار هم صحبت دیتو االن با رمیچرا نگ-

 ...شهینم

 ...کوچولو بمونه فهیح...برس تیمتر84ونبه اون زب شتریب کمی...منم که از خدا خواسته...یاخ-

 ....اق مهندس حتتیممنون از نص-

 ...میزنیپونصد دفعه زنگ م ییکجا ستیلطف کن با برادرت صحبت کن معلوم ن قهیحاال خانم عت...خواهش-

 ...دیمهندس با ادب شما چرا خودتونو به زحمت انداخت ياقا....اااا-

به خونتون زنگ بزنم منم  میکه ازم خواستن با گوش نهیاز هم کالم شم ازبون در هینه که من از خدامه با تو-

 ...قبول کردم يزود..که از خدا خواسته

منم ...داره یدر ضمن دل به دل لوله کش...همه از خداشونه...نیبا منو بدون یبهتره قدر همکالم...گفتم که-

 ...کنم گهید يامو صرف کاراوقت گرانبه دمیم حیترج..ستمیبه حرف زدن با شما ن لیما نیهمچ
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 ...دیچیپ یصداش تو گوش مانیلحظه بعدنر چند

 ...فرهنگ  یب....کنه یخدافظ هیزورش اومد  شعوریب پسره

 ...یبه به سالم خواهر گرام-مانینر

 ...به به سالم برادر جان غول تشن-

 ...!وارایشصت تا از د ياز من بخور یکیچنان بزنم  امیبذار ب مینس-

 ...با من نکن دایتهد نیتو رو خدا از ا لرزمیم دیدارم مثل ب.....یییییییییوووووو-

 ااااااااااایب......ـــــم ــینســــــــــــــــــــ-:بلند شد يناز يصدا

 ؟؟..اونجاس یک -مانینر... الل شو اومدم-

 ...یدونستیفوضولو بردن جهنما م-

 گـــههید ایب ـــمینســــــــــــ-:صدام کرد يناز دوباره

 ؟؟...کنهیپشت سرهم صدات م یمثل طوط هیک-

 ...ریبگ دهیبه تو بگم تو ناد یحاال من ه یدونیخودت م..جهنما برنیبازم فوضوال رو م-

 ...: افتادم هیشبیجعبه د ادی دفعهی

به  نهمهیتو خودتو ا خوادیما دلمون نم...ییکردن ما زیسره در حال سورپرا کیداداش جان شما چرا  یراست-

 ...هاا يزحمت بنداز

 ؟؟یگیم یچ-

رو  یگوش عیباشم سر يمنتظر کار نکهیو بدون ا دمیخند...زاتیانقدر مارو خجالت نده با سورپرا گمیم یچیه-

 ...هااا یداداشا رو بچزون نیچقد خوبه ا شیاخ...گذاشتم

 :طرف اتاقم رفتم

 ...رو سرتون نیخراب کردشماها چتونه؟چه مرگتونه؟چرا با اون صداتون خونه رو  نیمگ یچ-

 ..بعد دادو هوار کن یدرستش کن یتونیم نیبب ایتموم شد؟؟ب یسوال ستیب رینفس بگ کمیبابا  يا-مایس

 رو درست کنم؟ یچ-

 ...حالت مظلوم اشاره کردن به لپ تابم هیبا  يسه نفر-

 ....به لپ تابم دیدیر.....شعورااااااایب- :بلندشد غمیج

 ...تیترب یف بزن بدرست حر هیچ يدیر- فرشته
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 ..يریور م يکرد خودیب یستیبلد ن...جونوره هیکار کاره تو دونمیمن که م...مررررررگگگگ-

 ....به من چه...مشکل از خودشه...داغونت وتریکامپ نی؟؟برو بابا با ا...يفقط خودت بلد يفک کرد -فرشته-

 ...یکنیدرستش م ینیشیم يکه خرابش کرد يهمون جور-

 ....غلط نکنم سوخت... يخوشگلشو بخر گهید یکیفک کنم الزمت شد ...نزن حاال تو جوش-

 ...و افتادم دنبالش دمیجمله اخرش از جام پر با

 ....کنممممممممممیم کتیت کهیت...جفت دستا خودم نیبا هم کشمتیم... ذارمیمن تو رو زنده نم یعنی

 .....ازهم جداکنه ارویخروس جنگ نیا ادیب یکیخدا  يا-نینازن

 ...گهید دیبتمرگ...میگرفت جهیبابا سر گ-مایس

 :و گفت سادیوا فرشته

 تو ظرف اش؟؟؟؟ يپریاصال بتوچه تو چرا مثل نخود نشسته م-

 ؟؟؟؟...جملتو تکرار کن گهیبار د هی؟؟؟قشنگ  یچ یچ-نینازن

 ....نه نخود نشسته....اون قاشق نشسته است دونمیمن م کهییتا جا-مایس

 ....و قاشق انقدر با من بحث نکننخود  هیاوال سر -

 !!!میبخور میتو اش تا بتون میزیو بر میرو بشور دنخودیدر هر صورت که با دوما

 ؟؟؟؟یکنیانقدر با من کل کل م یاصال واسه چ سوما

 ...رو سرت يصداتو بنداز نکهیبجا ا ریبگ ادیحرف زدن  کمیبرو -مایس

 شهیحاال مگه م...همن يهوو کردیفکر م دونستینم یکه هر ک کردنیبا هم بحث م يجور نیهم نایا

 ...گفتیاون م گفتیم نیا یم؟؟؟هیساکتشون کن

 ...کردینگاه م نایچون من به ا نمینازن...کردنیپخش م لمیو برام دارن ف نمایکه اون وسط انگار اومدم س منم

 ......که  مینخود و قاشق بود یبحث داغ و صد البته علم ونیم

کرد با اون اختراع  یغلط هیتن اون بدبختو تو گور بلرزون اون  یبسه بابا حاال ه.....(بل تو روح گراهام يا

 ...!الوده نکن نیاز ا شتریخودتو ب فیحاال تو به اعصاب و روانت مسلط باش و خون کث....شیکوفت

 بیمه غیج هیرشته و ف مایفقط س....نزدم غیج گهیباال د دمیاخه فقط پر کنمیدارم به زنگه عادت م گهید بایتقر

 ...عوض کنم نویزنگ ا رهیم ادمیمن  ینگاه کنا ه....دنیکش

 .....!!!تر نییپا ارمیصداشو ب رهیم ادمی یه...زنگش هم نه حاال
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 :نفس گرفتنشروع کرد حرف زدن يتلفن رو برنداشته شخص پشت تلفن بدون ذره ا یرو برداشتم ول تلفن

 جلو  ینتونست ؟؟يکار خودتو کرداخرم ...ذارمیمن برسم تو رو زنده نم--

 !ـــــت کشمــــــــیمــــــــــــ ؟؟يریبگ تویفوضول اون

 ؟؟ياول سالم بد یستیادب بلد ن یب-

 :گفت جایگ نیکنم اصال حواسش نبود چون مثل ا فکر

 .سالم-

 ...سالم کیعل....به به-

بزرگت  کهیپام برسه خونه ت هیکاف خودتو؟؟؟ من فقط ای يفوضول منو مسخره کرد شعوریزهر مار ب -مانینر

 ...!!!گوشته

 داتیتهد نیمن انقدر از ا یدونیتو که م...ارهیواسه من اب قند ب یکیمادر  يوا...فشارم افتاد......یییوااااا يا-

من از ترس مثل  یدونیتو که م...بار نیکمیبار هزارو  يبرا نمیا...باباجانچند دفعه بگم؟؟هزار دفعه گفتم ترسمیم

که دارم از ترس خودمو  ینیبب یستین ؟؟هان؟؟اخهیکنیم یخرک يایشوخ نیبا من از ا یواسه چ لرزمیم دیب

  ؟؟؟ییکه خرخرمو بجو کنمینگات م ستمیمیوا يایب يمثال فکر کرد...کنمیم سیخ

 افتاد داداش بزرگه؟؟...من فقط کنجکاوم تیتربیب یخودت فوضول یغلطا کن نیاز ا یکنیم خودیب تو

 ؟؟؟یگفت یبگو چ گهیر دبا هی-

 ....بابا سمعک هم الزمته يا-

 ...متر اونور تر از گوشم نگهداشتم46رو  یزد که گوش يهوار هی

هم ما از دستت  یزنیعوضش سکته رو م ستین یمشکل یول..ااایکنیامپرت و نبر باال سکنه م یبابا داداش يا-

 ...میفتیم يخرما خور هیهم ...میشیخالص م

 ....دمیخرما نم ینکشم به کسمن تا تو رو -

 !ي؟؟باااايبار يکار یاوک..جونم برو بچ کارم دارن یداش...یاوک یاوک-

 ...بچه ها غش کرده بودن از خنده نوریگفتم که از ا یلحن کش دار خاص هیاخرو با  يبا نیا

 ....کشمتیکه م دیاس رس هیبعد  قهیدق 10 هی

 ...!جوش نزن خواهشاحاال تو ...ستین بیباشه ارزو بر جوانان ع-
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ملتو  يکه صدا ییشایاز اون ات..خونه انیفردا ب نایوقرار شده مامان ا...ما شب شد يشایاونروزم با ات خالصه

 روشن کردمو مثل منگال  وترمویکامپ 5/2مثال نصفه شب ساعت  يبرا...ارنیدرم

 ...میکرد ادیاهنگو تا ته ز يصدا

اومده بود باال  مونیشده بود و همسا داریبچش ب ایگو...ق منهاتا يجا مونینییاتاق بچه طبقه پا حاال

 ....میو صدا رو قطع کرد میماهم همه چراغا رو خاموش کرد...سراغمون

 !!!و د در رو میزدیتا کوچه اونور تر زنگا رو م4و  رونیب میزد یهمگ يمثال عصر ای

 ..میگرفتیرو م ياظطرار يوشماره ها میبود سادهیوا یتلفن عموم بغل

 :و شروع کرد حرف زدن سیزنگ زد به پل مایس

فرش ...میتو خونمون ندار یچیه..خونمو دزد زده دمیاز مسافرت برگشتم د...نیاقا تو رو خدا کمک کن يا-

 ..يوا...دنیرو دزد متمیدستباف گرون ق

 ..ازخنده میداد ما که مرده بود یادرس الک هیبعد ...بله ؟؟بلهیچ-

 ...دزد خونشو زده یراست یانگار راست...گفتیرو م ایرو يدر نیا یعیکه طب بس

*** 

 ...میصبحونه مفصل نوش جان کرد هیدور هم  یصبح بلند شدم و همگ 10 ساعت

 ...میدیخندیبس که موقع خوردن هر هر م میبود خفه ش کیسه دفعه هم نزد دو

و اثار  دمیکش مانیاتاق نرهم به  یدست هی..همشون رفتن و منم شروع کردم خونه رو مرتب کردن 11ساعت

 ..کردم يجرم رو پاکساز

 زیچ نیفکر کنم ساده تر...خوب...واسه ناهار کنم يفکر هیتا  خچالیو که مرتب کردم رفتم سر  خونه

 ...!مواد الزمش رو دراوردم و مشغول شدم...هیماکاران

 ییچه کدبانو يوا....!برداشته خونه رو یساعت بعد کارا تموم شد و غذا هم حاضر شد چه بو و برنگ کی حدودا

 ...بودم خودم خبر نداشتم

 .خونه دنیرس نایبود که مامان ا 5/2 ساعت

 ...سالااام-

 زدمینم دیو سف اهیوقت دست به س چیبودم اخه من ه دنیمنم در حال ذوق مرگ... ییسالم به به چه بو -بابا

 ...!!!بخوام غذا درست کنم نکهیحاال چه برسه به ا
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گربه  نیموهاش مثل ا..دمیمثل بمب ترک...رونیبدست از اسانسور اومد ب یبا بالش و پتو مسافرت مانینر دفعهی

 ...کردیم ریبرق گرفته رفته بود رو هوا و خودشم هنوز تو هپروت س يها

 ..يبخند يچجور کردمیم تیمثل جنازه افتادم وسط وگرنه حال یکه ولم کن فیح...مرض-

بد بود ...میگرفتیم يزیچ یهفت یواست ختم يجنازه چرا زودتر خبرمون نکرد ي؟؟اقایگیا؟نه بابا؟راست م-

 ...!ییحلوا هی ییحداقل خرما ينجوریا

تو  يبرات من تا خرما کنمیم ياور ادیدر ضمن دوباره ...برم بخوابم خوامیبکش کنار م...موقوف یحرف اضاف-

 فهم؟؟ ریدمشیحلوا و خرما نم یرو نخورم به کس

 ...که دستش بود زد تو سرم یم که با همون بالشتدراورد اداشو

 ...!!که گرز رستمه ستین ؟؟بالشتيرم کرد ومدهین یوحش....يهوووووو-

 ....بشم داریفقط بذار ب-

به زور پلکش ....حرف زدن نداشت يمطمئن بودم تا سه نشده خوابش برده چون اصال نا...رفت تو اتاقش بعدم

 ...رو باز نگهداشته بود

 :تو کارا کمکشون کردم که مامان گفت کمی...میو که خوردر نهار

 ...برهیشب خوابش نم گهیکن د دارشیپاشو برو ب-

 ...زنهیغرش رو سر من م شهیم ریمامان االن جو گ الیخیب-

 ...دادن از خواب ناز بلند شن تیاقا رضا6 ساعت

 ...يدیخوابیم شتریب کمی...ساعت خواب....بــــــــــه سالم غول تشن جان-

 ....ـــــــــــــــــمینس-

 ؟؟ياورد یواسم چ یسوغات یداداش یراست...تعادل نداره...یزنیخوب بابا چرا داد م-

 ....کوفت-

 ..من عاشق کوفتم...االی...بدو کوفتمو بهم بدش...اخ جون-

 ...یستین یتو عاشق چ-

 .تو-

 ...کوسن مبل رو زد تو سرم-

 ؟؟ياریسر من در م اتویریگ یت خورده وحشمسافرت باد به کل یرفت.. هووووو-
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 ..:دیچینعرش تو کل ساختمون پ يبعد صدا قهیدق5...بعد بلند شد و رفت تو اتاقش...که هست نهیهم-

 اینگفتم؟؟گفتـــــــــــــــــــم  اینگفتم؟؟؟گفتم  اینگفتم نرو؟؟هان؟گفتم ...کنمیخفت م...کشمتیم-

 روده به دلم نمونده بود يو برنامه کاله قرمزافتادم ت گریج ادی!!! نگفتــــــــم

 :شده بود گفت يحرکات ما عاد نیواسش ا مامان

 ن؟؟یشروع کرد دهیباز شما دوتا نرس-

 :سنگر گرفتم و گفتم  مونیناهار خور زیم پشت

 ؟؟...ستین ادتی یخودت گفت...برو یعنینرو  یگیم یبرق جان تو وقت ریاخه ت-

 رو بزنم یحرف نیهمچ هیکه بخوام  دمیخودم خندمن به گور ...من غلط کنم -

 ؟؟یتو نگفت...رشیز زنهیاااااا؟؟؟ چه راحت م-

 ؟؟یگیچرا مزخرف م..بزنم یحرف نیهمچ هینه من غلط کنم -

بعد ...رونیاز خونه ب یبود شوت ش کیبعد نزد يزدیحرف م یچ دونمیبا مامان درباره نم یهمون روز که داشت-

 !گهیبرو د یعنینرو  یخب تو هم گفت...! اره یعنینه  گمیمن م یمامان جان وقت: یگفت

 ؟يدیرو بهم ربط م یهمه چ یچرا الک-

 ...:از اون نامه هاشو جلو چشمم نشون دادم و شروع کردم خوندم یکیهان؟بعد  گهید هیالک-

 ...هیتنها معشوق قلبم هان-

 :رو گذاشت رو دهنم و گفت دستش

واسه  يشد یخرس یسالمت ه؟؟نایکارا چ نیا...میزنیتاق من باهم حرف متو ا ایب...قربون خواهرم برم-

 :بود از اشپز خونه گفت دهیمامان که صدامو شن..خودت

 ه؟؟یک هیم؟؟هانینس یگیم یچ-

 ...چشم غره بهم رفت که منم بدتر جوابشو دادم هی مانینر-

شد و  یفرج دیگفتم شا کردمیم شیفداشتم به شازدت معر...تازه فرشته ست ياز دوستا یکی...مامان یچکیه-

 ..میخالص شد شیترش يدختره چشمش رو گرفت و ماهم از بو نیا

 ...!!ییظرفشو نیماش گهیم گیبه د گید...هه هه هه-

 :چرخوندم و گفتم یبا حالت سوال سرمو

 ......!!و منو برد تو اتاق دیبهم رفت ودستمو کش یچشم غره اساس هینگفت و عوضش  يزیبلهه؟؟؟ چ-
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دو تا پا که دارم  خواستمیکه م يجور...کردیاونم بدتر از من نگام م...رو تختش و زل زدم تو چشاش نشستم

 ...و در برم رمیتا قرض بگ شیش

 ؟؟؟؟؟؟؟ ییییـــــــــــــــــیکرد ـــــــــــــدااااااااایپ دشوووویکلـــــــ یییچجوووور-

که  زدیچنان با خشم هوار م......شد کهیپرده گوشم از وسط دو ت...کر شدم....مامان گوشم یـــــــــیوااااااااااااا-

دستامو .....قصد نداره صداشو بندازه رو سرش گهیخدارو شکر د نکهیخب مثل ا.....!!گفتم هر انه که سکته رو بزنه

 :از رو گوشام برداشتمو گفتم

 ...!!يکرده بود میکه تو کشو رو قا يهمون جور -

 فوضول تر از خودت؟؟؟ ياون دوستا ؟؟بايکرد دایپ يچجور....ینیبید مب چونیمنو نپ -

 ...!!و هشت هزار دفعه ستیمن کنجکاوم ب...یفوضول خودت.... درست صحبت کن-

سال رفته  هی یکه وقت یخوشگل یبرف يکه چشمم خورد به گو کردمیباهاش کل کل م يجور نیهم داشتم

از دستم در رفت  دمیجنب رید کمیچون من  یول خواستمشیاول من م یعنی...بود دهیخر رازیمسافرت از ش میبود

بهش  یکس ذاشتیدوستش داشت و نم یلیچون خ....دیجوره دستم بهش نرس چیوقت ه چیهم ه گهیو د

به  یطانیفکر ش کی یاتیلحظه ح کیدر ...واسه دق دادن منه بدبخت بود کنمیبشه که احتماال فکر م کینزد

 ....مغزم خطور کرد

 .....خوشگله يچشمم به گو یکیبود و اون  مانیچشمم به نر هی

 بفهمن هاااااانن؟؟؟؟ نایمامان ا يخوایتو که نم...........جوووووووووون یداداش گمیم-

 :کرد و گفت زیاز چشماشو ر یکی

 تو اون سرته هان؟؟؟ یباز چ-

 ....راه داره هیبفهمن پس فقط  يخوایتو که نم گمیم-

 ؟یچ-

خوشگله رو  ياون گو........گمایم....گمیشرطمو بهت م یحاال چون مشتاق....!!!!...پسرم انقده ترسووو...اخ...اخ-

 ....ندارم شیبه بق يکار گهیمن د....بده من 

 ...رووووونیپاشو ب.....عمرااااااااا-

 ....رونیو با دو از اتاق اومدم ب گمیبه مامان م رمیپس منم م....باااااوشههه-

 ...:شد دهیکه دستم کش دمیدویم داشتم
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 ...جنبه یب....سرتق فوضول...دنده هیلجباز ...خوب لهیخ -

 ....گمیم رمیوگرنه م ادیردش کن ب االی...چه خبره....ترررررررمززز-

 ...رو از رو کمدش برداشت و پرتش کرد سمت من يگو

 ....میمردم خواهر دارن ماهم خواهر دار.... رشیبگ -:

با چند نفر همزمان دوست  يترسو چجور يتو دونمیمن نم...نهیشیپا لرزش هم م رهخویخربزه م یهر ک-

 ....يشد

 :زدم و گفتم یطانیلبخند ش هی

 !!ــــــــــــقوووویر-

 ....رونیدستش بهم برسه خودمو از اتاق پرت کردم ب نکهیدرو باز کردم و قبل از ا و

 قاینشسته بود کنار بابا و دق مانینر...امان تو اشپز خونه بودفقط م...مینشسته بود ییرایتو پذ یکه اومد همگ بابا

خوشگل و  يمنم که طبق معمول کرم درونم فعال شده بود بدگو...کردنیو داشتن باهم صحبت م...من يروبرو

 ریز مانیبود به نر یطانینگاه که اخر نگاه ش هی اب...نازم رو رفتم از تو اتاق برداشتم و دوباره نشستم سرجام

 ...!!!که فعال گرم صحبت با بابائه نیا....نگاه کردم یشمچ

مطمئنن فنرش در  چرخوندمشیم گهیذره د هیاگه فقط ....کردم و تا ته چرخوندم دایرو پ يگو ریز کوك

چته ...با شدت سرشو چرخوند مانیبا صداش نر.....نواخته شد شیپخش شد وملود يتو گو يبرفا....رفتیم

 فیدادم و دندوناموبراش رد لشیلبخند تحو هیکردم و  زیچشامو ر...!!!شهیبه رگ م االن گردنش رگ....بابا

 ...کردم

دوباره با نگاه خشمناکش مواجه ....!تا دوباره از اول اهنگ بخونه.خشم نگام کرد منم دوباره کوك رو چرخوندم با

 ....بود ادادمه دادم يهم چنان به کارم که همون کوك کردن گو الیخیب یول...شدم

 .....گهیم یبابا چ شدینم شیبود چون حال يور نیانگار ذهنش ا یول.....حرف زدن شدن مشغول

 با توام؟؟؟؟؟؟.... مانینر-بابا

 ؟؟؟یچ-مانینر

 حواست کجاست پسر؟؟؟؟-بابا

االنه که دود از دماغو دهنش بزنه  ه؟؟؟؟ینجوریچرا ا نیا....امام زاده داوود ای...گرفتم باال که سرمو

 :و با همون لبخند دندون نمام گفتم(!) حفظ کردم  مویخونسرد...!گهیرو هم د دییسایم یدندوناشو هم ه....رونیب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 هااااااان؟؟؟؟؟؟-

 :خشم الود جواب داد ینگاه با

 .....بکن کوچولو تویتو باز....یچیه-

 ؟؟...چهار ساعته...به من يزل زد یمثل ازرق شام گمینم یچیه یچته ه-

 ...!!!گهیم یبابا چ نیبجمع کن ب حواستو

 ...برس تیفعال به باز....تو کار نداشته باش و دخالت نکن خواهشا-

 .....سوندمیپرتاب کرد سمتم که خودمو خ زیام دینگاه تهد هی

 کاریچ میتو دست نس يگو ؟؟؟اصالیجفت نیشد ریباز جو گ....جان بابا مانیامروز؟؟؟نر نیینجوریشماها چرا ا-بابا

 کنه؟؟؟؟یم

 بده؟؟....باشه میمن دست نس يحاال گو....گهید هیبابا جان خواهر برادر-مانینر

خواهر  نینگاه چپ بندازه ازجمله هم تیاز دست تو جرئت نداشت به اون گو یاخه کس ینه بابا ول-

 ....دی؟؟؟ بعد بابا خند...مهیدست نس تیشده افتاب از کدوم ور طلوع کرده که گو یحاال چ....تیگرام

 ...ارهیدر م يچه قدر گدا باز نیبب.....داده به ماها يگو هیحاال ... لیبخ لیخس...بدبخت

 .....سهیچقدر خس نیا دیهم فهم بابا

 ...بابا ستین یچیه-مانینر

 :رو بهم داده يکردن که چرا گو فیبا اب و تاب شروع کنم تعر خواستم

 ....اخه بابا-

 :نزده بودم که بلند شد و داد زد حرفمو

اون  فرستمتیم کنمیجنازت م ادیکلمه حرف از دهنت در ب هی....کشمتیم.......ــــــــــمـــینس-

 يبودم مغزم کف پارکتا دهیاگه سرمو ندزد...پرت کرد سمتم دنییدو نیپاشو برداشت و در ح نییپا ییدمپا.....ایدن

رو بگم که  هیکنم هم کل قضفرار  مانیهم از دست نر کردمیم یو سع دمییدویبا خنده م....شدیم یخونه متالش

 ...:باخنده.......کنهیم کاریدست من چ زشیعز يگو

 مانیبابا نر-

 ....کنمیوگرنه خفت م....ساکــــــــــــــت شووووو-

 ..... دیبهش انداختم که برام خط و نشون کش م؟؟؟نگاهیتو نس یگیم یچ....ماینیبش میخواست قهید هیبابا  يا -بابا
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برداشتم  یبه عنوان سوغات شویبود که گو نیا....بود اوردهین یکه برام سوغات سیداداش خس..بااخه با...امممممم-

 ...ارهیب يزیچ هی دیواسه من با رهیهرجا که م رهیبگ ادی گهیتا از دفعه د

ه ب نیاز ا.... دیباالخره دستم بهش رس....به عنوان باج برداشتم هاهاها شویگو یداد وقت یجان خودم چه حال یول

 ...زبل تر از تو هم هست....اقا داداش  يدیحاال د....اسممو بذارم زبل خان دیبعد با

 ...!)يبسه بسه حالمو بهم زد...(هلو....باقلوا....گریخانم ج مینس....خود گل گالبم.جــــــز ستین یکس اونم

 ؟؟يدیرو ند کیاون جعبه کوچ م،ینس -مانینر

 ه؟؟یچ گهید جعبه؟؟؟جعبه

 !؟؟یپرسیاز من م التویوسا....يتو چارصدتا جعبه دار دونمیمن چم-

 !کجاست یبدون دیگفتم شا يکنجکاو کمیفقط  کمیاخه نه که تو -

 جعبه؟؟؟ نیبود ا یحاال چ-

 ..شده رهیبدون حرف و تو سکوت بهم خ دمی؟ سرمو چرخوندم د..!دهیچرا جواب نم-

 .....الوووووووووووو-

 .....جرقه زد میمغز فندق دفعهینه؟؟؟ بوده یتو جعبه چ دونهیعمه منه م-

 جعبش کرم بود؟؟-

 ..اره-

 ...)نشونش دادم لیجعبه مستط هیبا دستم اندازه (انقدر بود؟-

 :کرد و با شک گفت  زیر چشماشو

 ...اره-

 ..)میکرده بود دایکه به قول فرشته به گنج دست پ یهمون(تو همون کمده بود؟؟؟-

 :حالت فوق العاده مشکوك هیبا -

 ؟؟؟؟...شیکجا گذاشت....کار توئه  دونمینه؟؟؟؟ م شیدید-

 ...نشستم سر جام صاف

 ....دمینه من ند-

 ...شیبگو کجا گذاشت االی...کامال مشخصه-
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من  یگیبعد م يدیم لشیتحو اتییاطالعات همراه با جز یضیاخه مر...مینس تیخاك تو مخت فندق يا

 !!!!؟؟؟...اونم باور کنه يتوقع دار دم؟؟؟؟؟یند

 ...!کار از کار گذشته گهیحاال که د...باشمم دهیاصال د...گهید دمیمن ند گمیبهت م.....ااااااا-

 شیشدن و بق ییشناسا) ازجمله دوستان...(مجرمان یو ما بق میکرد کاریبا جعبه محبوبش چ دیفهم سرانجام

 ....بماند

 میگفتیم یمارو باش به ک....رابر بدتر از خودتهزار ب....نه نه ....مثل خودتون ه؟؟؟دوستاتیچ یدونیم -مانینر

کن  شهیو بن ر خیجهان رو از ب نکلیتو و دوستات اگه تو کاراتون دست به دست هم بد....پاره شیات

 ....صد پله از تو بدترن نایا....نیکنیم

 ؟؟یگیم یحاال چ...که هست نهیهم-

  ؟؟؟يرث بردبه ا یزبون دراز رو از ک نیا..یرفت یتو به ک دونمیمن نم-

 ....یبفهم یتونینم...نکن هودهیتالش ب-

 ....کنمیمن که باالخره کوتاش م-

 ....محترم یبازو وزغ ینیبیتو خوابم نم-

**** 

 ...خوادیم یدور هم یمهمون هیدلم ...من حوصلم سر رفته مامان

 ....انیبرو به دوستات بگو ب گنیخوب بچه جان دارم بهت م-

 ..مخوایاخه فقط خودمون نم-

 ؟؟؟؟یچ یعنی....وااا- مامان

 ....گذرهیدخترونه خوش نم...انیهم بگو ب مانینر يبه دوستا یعنی-

 :و گفت دیخند مامان

 ...ادیواسه شب با دوستاش ب گمیم زنگمیبهش م...نائهیس شیپ مانینر-

 .....ها يراه افتاد یمامان...ل مامان خودم.ویا-

 ...بچه پررو نمیبرو بب-

 ....برو منم رفتم یگیخب م یول....بهت کمک کنم خواستمیامان منو بگو که مم....بابا  يا-

 ....ستین زادیکمک کردنتم مثل ادم....يریدر نم رشیاخه نه که هر دفعه وسط کار از ز- مامان
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اقا  نیبا ا يادیشازده پسرت ز نیمامان ا یبعدم راست....!!!کمک کردم گهیاصال اگه د....دست شما درد نکنه-

 هی....رو سرم شهیهوار م یخونهنفر اول اون بازو وزغ رسمیم رید قهیبعد من که دو د... ها چرخهیول م نایس

 ....ور دلش یهر روز تلپ ش نکهینه ا...گفتن  یدوست

پاشو ....ساعته تو خونه بمونه 24مثل ماها  تونهینم...ستیدختر؟؟؟پسر که جاش تو خونه ن يدار کاریتو چ - مامان

به اتاقت بکش تا از اون وضع اشفته بازار  یدست هی یکمک کن یخواستیحاال که م...کاراتو بکنبرو واسه شب 

 ....ادیب رونیب

 ...من رفتم....اشپزخونه بود يکار منظورم کارا گهینه د -

 :گفتیکه م دمیمامان رو شن يصدا

هر دفعه ....دونهیم خدا یبزرگ ش يخوایم یتو ک يتر نیسنگ ی؟؟؟کمک نکن...یکمک کن يخوایسرت م ریخ-

 ....به امون خدا یکنیولش م مهینصفه ن ای يریدر م ای يجوری رشیوضعته از ز نیهم

 .... و به سمت اتاقم رفتم دمیخند

 ...باحالن یلیخ ییخدا.... انیم مانمینر ياخ جون دوستا...برو بچ امشب یمهمون ولیا

 ..ختم نشه زایرچ نجویاگه بحث به فوتبال و ا منتها

دو سوته ..نیمنم که بدتر از من عشق مهمون يدوستا....انیک تک بچه ها زنگ زدم و واسه شب گفتم بت به

 ...قبول کردن

 هان؟؟؟؟ میحتما باز مثل هر دفعه خودمون- فرشته

 ...خونه ما ياریگندتو م فیو تشر یکشیکه زحمت م نهیا یکنیکه م يتنها کار ؟يدار کاریتو چ-

 ..یمهمون دعوت کن زادیمثل ادم یستید نخاکبرسرت که بل یعنی- فرشته

 !يایده نصفه شب ب ينذار...ها يایب...هیکاف يتو بلد -

 ؟؟؟..چنده گهیاگه ده واسه تو نصفه شبه پس دو نصفه شب د-

 ....يبا...فعال ...نره ادتی...هم بزنگم  هیبه بق خوامیم.... یزنیچقد فک م-

 ...!يبا...!!!بابا دلم خوشه دوستم مثل ادمه. برو-

*** 

 :و داد زدم نیینرده ها سر خوردم پا از

 وهوووووووووووووی-
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 دیاز اشپز خونه پر دادیمالقه اندازه کله من دستش بودو اونو تو هوا تکون م هی کهیبا وحشت در حال مامان

 :رونیب

 ...زهره ترك شدم ممممم؟؟؟؟؟ییییییییییچته نس-

 امام زمان ای یبعبارت ایامام دوازدهم  ای

 ه؟یاون چ....!! که تو دستته يزیزهره ترك شدم با اون چ شتریمامان واال من ب -

 ه؟؟؟یچ یچ - مامان

 !!!نگو که مالقس...که اندازه کله من تو دستته یبابا همون -

 باشه؟؟؟ یساتور قصاب ينگو که مالقس؟؟پس انتظار دار یچ یعنی!!دختر يخل شد میوااااااااااااا نس - مامان

 !!!!!میخونه نداشت نیتو ا یگندگ نیمالقه ها اونم به ا نیما از ا ادمهی کهییتا جااخه مادر من -

 اومدن از پله هاست؟؟؟  نییچه وضع پا نیبعدم ا.....يدیحتما تو ند-

 ....یشیم نیدفعه بهت گفتم از رو نرده ها سر نخور اخرش با مغز پخش زم هزار

 :سمت اشپز خونه راه افتادم و گفتم به

 !هیعاد....مامان  الیخیب-

 ....یزنیبگم بازم تو حرف خودتو م یبگم به تو که باز هر چ یمن چ - مامان

 :گاز گنده زدم هیبرداشتم و  ییاز تو سبد ظرفشو اریخ هی

 :دمیجویم ارویخ کهیدهن پردر حال با

 م؟؟؟یدار یغذا مذا چ....یمام الیخیب-

 ... رونیاز دهنم شوت شد ب راایچشم غره بهم رفت که خندم گرفت و تمام خ هی مامان

 رون؟؟یب یکنیرو از دهنت پرت م ارایچه وضع خوردنه ؟؟ چرا خ نیا - مامان

 يدیگوش م یک یول گهیاز رو نرده ها سر نخور و هزار تا کار د....دفعه بهت گفتم با دهن پر حرف نزن  صد

 ....دونهیخدا م

 ....رفه کنس یحاال سرفه نکن ک....تو گلوم دیپر اریاز خ کهیت هی

ضربه جانانه به کمرم خورد و نفسم بند اومد فکر  کیشد که  یچ دمیاخرش نفهم شدمیواقعا داشتم خفه م گهید

 شد کهیخدا نصف شد غلط نکنم از وسط دو ت يا....کمرم...يواااا...بعدش سرفم بند اومد یول....کنم کبود شدم

 تو کمرم؟؟؟؟ يزد يمامان شما بود-
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 اخه؟؟ نجاستیا یاز منو تو هم کس ریمگه بغ...در بزرگم بودروح ما رینخ- مامان

االنه که کمرم از وسط  کنمیحس م يزدیتر م واشی....خودم خبر نداشتم یداشت ینیمامان جان چه دست سنگ-

 ...بشه کهیشصت ت

اقتو مرتب نه ات يدیهنوز نه لباساتو پوش... میپاشو برو کاراتو کن نس!!که یبود تا خفه ش نیبهتر از ا- مامان

 ....يکرد

که  بهیغر... زنهیدرشون برق م يتا جلو واریمامان نه که من هر دفعه رفتم خونشون از درو د...اوووووف-

 ..خودشون از من بدترن....ستنین

 ... میدار یشام چ...میبگذر

 ....فقط چپ چپ نگام کرد مامان

*** 

کم  یسارافون اب هی!دود کنم تا چشم نخورم دیدم بااسفند واسه خو هی.. چه خوشگل شدم امشب....ییییییواااااا

 loveکمر بند هم به همون رنگ لباسم بستم که روش  هی...دیبلند سف نیبلوز است رشمیبودم و ز دهیرنگ پوش

 هی....پشت سرم بستم یگل سر اب هیو با  رفتمهام گ قهیو دو دسته از کنار شق دمیموهامم اتو کش...بود ينقره ا

مو هم  يکوتاه بلند ستاره ا يگوشواره ها..رژگونه به هموون رنگ یهمراه با کم....زدم ممیمال یرژصورت

 ...کردم همراه با دستبند ستش زوونیاو

قلبش قشنگ  گفتیاون م يستاره ا گفتمیم یمن ه...دیبرام خر رونیب میرفته بود مانیدفعه که با نر هی نویا

 ...میرو گرفت يستاره  نیاخرم هم...تره

  ي وهووووووووویخواستم مثل هر دفعه از نرده ها سر بخورم و با ...رونیمو پام کردم و رفتم ب ينقره ا يالصند

و  ختیریموهام بهم م نکهیاول ا...نکردم نکارویبه دو علت ا یول.... ارمیافراد خانوادم و به وجد ب يهمه  جانانم

 تونستمیپاشنه صندل نم نیبا ا خوردمیسر م يا هدفعیاگه  نکهیدوم ا....حوصله بستنش رو نداشتم گهیمنم د

 ....شدمیم نیخودو کنترل کنم و اونوقت بود که با مخ پخش زم

 میاوهوووووووو نس....(بو برنگ غذا راه افتاده بود ياز پله ها پرنسس وار به سمت اشپزخونه رفتم اخه بدجور پس

 !)؟؟؟یه پرنسسباورت شد يجد يجد...همه راهو نیا رهیم یک.....ایکوتاه ب

 ....ياز پله ها اومد دفعهیچه عجب تو  - مامان

 ....تنوع شه کمی میحاال بذار میگفت گهید گهید -
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 ؟؟يدرست کرد یمامان غذا چ یراست-

  یباقال دیشو -

 ....مورد عالقه من يغذا...یباقال دیشو...یییییوا...سمت اشپزخونه دمیدو

 ...ينزد يمن زد يادست به غذ...سایوا.....دختر يآ يآ- مامان

 ....منم گشنمه....گهیمامان ضدحال نزن د....اهههههه-

 ....مونهیاون غذا هم نم گیوگرنه ته د گهید گمیاز ظهره نم نهیواسه ا-

 ...بعدم هنوز حاضر نشده....سایشب وا تا

 ....ییرایراه افتادم سمت پذ زوونیلب و لوچه او با

 ....زنگ زد فونیه همون موقع ارو مبل و کنترل رو گرفتم دستم ک نشستم

 اومدن......اخــــــــــــــــجــــــ ـــوووون-

 ؟؟؟يشد ریباز تو جو گ - مامان

 ....انیتا ب سادمیمنتظر وا..دمیپر کش فونیخوشحال به سمت ا منم

**** 

 يزیچ هی درو کوبوندم بهم که به...برگشتم تا درو ببندم میدیخندیکه هر هر م يکه اومدن همونجور دوستان

 .....اومد ییصدا هیمحکم برخورد کرد و از تو در 

 یلیبه احتمال خ... مینس الیخیب....وونهیکور د....آخ هیشب ییصدا هی...دهیاخه مگه در صدا م... جاللخالق....واااااااا

لندتر از بدتر و ب ییصدا هیکه ..درو با شتاب کوبوندم بهم گهیدفعه د نیا يزد يتوهم فانتز ادیز یلیخ یلیخ

اخه  یول.... پشت در باشه یکی.....نکهیمگه ا....نکهیمگه ا.باشه يتوهم فانتز تونهینم یکی نیا گهینه د..اومد یقبل

 ...پشت در باشه تونهیم یک

 که اومدن؟؟؟ همه

درستن ....چهار تان ناکهیخوب ا....بودم شروع کردم بچه ها رو شمردن سادهیکه وا يخنگا همون طور نیا مثل

پس اون ....چشم من که يجلو نجایباشن ا سادهیاگه بچه ها همشون وا...وسط اشتباهه نیا يزیچ هی یول...که

 .....!خاکبسرم ياو يتو؟؟؟ا ادیب خواستهیهم م گهید یکینکنه  گه؟؟یم یوسطه چ نیصدا ا

ــــــ هــــــــــــــــــ...مواجه شدم مانیخشمناك نر افهیدرو باز کردم که پشت در با ق عیسر

 ...مامان سکته رو زدم  يوا....نیییـــــــــــــــــــــــــ ـــ
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 ؟؟؟يندا بد هیتو  يایب يخوایقبلش که م یستیتو بلد ن-

 !رمیاز شما اجازه بگ دیبا امیخونه خودمونم ب خوامیم نکهیکه واسه ا دیببخش -مانینر

 :پشت چشم واسش نازك کردم و گفتم هی

پس ...دماغت شل و پل نشه  ينطوریحداقل قبلش اعالم وجود کن که ا.. يریاجازه بگ گفت یحاال ک.....واااا-

زدم و به حرف  طونیلبخند ش هی...کنهیبلغور م ییزایچ هیداره دم گوشم  طونهیش...به جون من یوفتیفردا ب

 ..گوش دادم یگرام طونیش

 :کردم و رو بهش گفتم واشی صدامو

 ...یسگ وحش مثل

تر از خودشم پشت سرش اومدن و  وونهید يچون دوستا...پشت بندشم سکته دوم رو زدمحرفو که زدم  نیا

 خنده  ریزدن ز دفعهیو  دنیظاهرا حرفامو شن

 ..گهید ایب ؟؟یکنیچکار م مینس -نینازن

 ..تا ته باز گذاشتم و خودمم رفتم با بچه ها تو اتاق درو

 چه خطرا؟...خوب-

 .شماس خانوووم شیخطرا پ -نینازن

 شازده پسر نیالبته جز ا. فعلنه میندار ياخطرم--

 .سوزهیم شیدلم واسه ات-مایس

 وا چرا؟-

 ..نیخبر نداره شماها دست اونو از پشت بست..شده بیغر گهید شیات چارهیاخه ب-مایس

 :لبخند هیبعد با . مرض -

 اد؟؟یمن م افهیا به ق؟نه واقع شیات یگیبه دوست گلت م یکشیتو واقعا از قد و قوارت خجالت نم زمیاخه عز-

 :که باال انداخته بودتشون نگام کرد و گفت ییبا ابروها کردیم زوونیداشت مانتوشو او مایس

 شیات ادیب یهم به هر ک هیدر رابطه با سوال اخر..نیخطر یب تیاصال شماها کبر..هیچ شیات...زمینه عز-

 ...ادیاصال نم یکیبسوزونه به تو 

که  دفعهی...بچه ها کف دستاشونو اوردن جلو نیبعد مثل ا..يا دونهیکه بزن قدش  یابج مایس - فرشته

 ..رفت تو چشم فرشته مایدفعه دوم هم دست س..رفت يور هیدستاشون هر کدوم 
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 1-2-3..با شمارش من بزن...يکورم کرد نمیب سایبابا وا يا- فرشته

 ...وللللیا-و فرشته مایس

 ..بدترن دو ساله هم يکن تو رو خدا از بچه ها نگاه

 نییبا لبخند درو بستم و اومدم پا..منتظرتونم..نییپا نییایب...ها وونهید

تو  پتیبابا پسر ت....دمید مانویکه نر کردمیرو زمزمه م یاهنگ هیبا خودمم  رفتمیم نییکه از پله ها پا يهمونطور

 ....حلقممممم

و هم که به سمت باال ژل زده بودو حلقه موهاش.. يابر و باد نیشلوار ج هیبود با دهیجذب پوش دیشرت سف یت

 ...ادکلنشم که کل خونه رو گرفته بود...بودم دهیبراس خر نیروز ولنتا يرو انداخته بود که برا يا

 :زدم و گفتم یپله ها سوووت يهمون باال از

 ؟؟يدیکه انقدر به سرو فوکولت رس ادیقراره برات خاستگار ب!به به اقا-

 :گرفت و گفت خودشو

 ستین میاجیاحت گهید...نجات دادم یدگیدخترا رو از ترش نیاز ا یکیخدا قسمت کرد  دیواال گفتم شا دونمیچم-

 !!دبه کنن دیخر يبرا یاضاف نهیهز

 .دستش حرصم گرفت بچه پرو از

 ؟؟یکشیاخم بهش گفتم نه واقعا تو خجالت نم با

 ؟تو؟؟ یاز ک-

 ..رونیچپ و راستش بزنه ب نشونت بدم صد تا تو از ییتو هیفردا ...بذار برن-

 !میبرس مونیبذار ما هم به کار و زندگ..ایبرو با بزرگترت ب...برو کوچولو-

 :حرص گفتم با

منه به  دمیبا یبرس تیوزغ يسره به اون بازوها هیو  ینره غول غول تشن فقط قد دراز کن هیتو یاره خب وقت-

 ؟؟؟ياومد يپا شد یچ ياصال تو برا...بابابزرگ تهیالح یلیحاال نه که خودت خ...ینیرو کوچولو بب یگندگ نیا

 یلیلحظه خ هی يبرا یکه الل شدم ول ردچنان چپ چپ نگام ک...نیترکوندیالو م...عششقاتتتتت شیپ يموندیم

 :حرفام گفتم نیمن پرو تر از ا کهییکوچولو و از اونجا

برگردم و برم که بازومو گرفت و گفت خواستم ...غول تشن..ترسمیفکر کرده ازش م..واسه من چشاتو چپ نکن-

: 
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 ...اینزد يکلمه حرف زد هیامشب -

تا بلکه  گمیم اتییتمامو کمال با جز رمیکه خودم م هینجوریاگه ا..ازت؟؟ بهتر رهیبابا لپ تاپتو بگ یترسیم هیچ-

 ...خالص شدم دیشبانت شا يمنم از دست اون چتا

 !ونگ يزیامشبرو مراعات کن و چ هیخواهشا  مینس-

 ؟؟یترسیچرا م-

 تو؟؟ یاز ک...ارهههه..رینخ-

 ...گمیباشه منم م-

 ..یزنیگفتم حرف نم-

 ..یترسیم-

پس امشب اون فک پر از ..بدونن خواممینم.. دوننیبابا دختره سر تق بچه ها نم...بابا غلط کردم اصن يا -

خبر  يا گهیدم جز خودم کس دباور کر یراست یکه راست گفتیرو م نایا یتیبا جد...امشب محفوظ کن تتویخاص

 ...نداره

 :وگفت دیگونمو بوس...دستم شکست..بازومو ول کن ..خوب بابا لهیخ-

 ...خواهرم دونهیقربون -

 ...نکن بابا تمام کرم مرمم پاك شد...ششششییییییییییا-

بدو  -:گفتگل کرده باشه  رتشیابروشو داد باالو انگار که غ يتا  هی دفعهینگام کرد  ينجوریلحظه هم هی

 ...پاکش کن

 هاااااانن؟؟؟-

 ..برو اون رنگ روغنا رو پاك کن-

کرم  کمیمن همش ..شو یرتیبرو سر عشقاتتتتت غ..هینه بابا زنت ک..شو یرتیبرو سر زنت غ وونهیبرو بابا د-

 تو؟؟ یگیم یاصال زدم که زدم چ...زدم

چه خبرتونه باز ؟؟مگه : اومد باال و گفتچشم غره بود چون تا خواست جوابمو بدهمامان  هیحرفم  نیا جواب

 د؟؟یکنیبا هم جرو بحث م دیسر پله ها دار دیسادید؟؟وایشماها مهمون ندار

رفتم  شهیمثل هم...دهنش بسته شد گهید نمیا..شد يبراش باز کردم که بد تر کفر یشین هیخوشحااااااااااال  منم

 ..دمامان بلند ش يسر گاز تا در قابلمه رو باز کردم صدا
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 تا شام؟؟ نوریا ياین گهیمگه قرار نبود شما د... يآ يآ يآ-

 :باز شده گفتم شیلوس کردم وباگردن کج شده و ن خودمو

 ..کوچولو هیفقط ....یییییـــ ـــــــــــــــیییییمامان-

 شه؟؟یاخه مگه دخترم انقدر شکمو م..نمیبدو برو بب..اریواسه من ادا اطوار در ن خودیب-

 !دونه گوشت؟ هیباشه؟؟فقط ..کو چولو هی مامان فقط-

 ..برو باال دوستات منتظرن..اریدر ن يلوس باز مینس-

اگه ...هااا هیبتیعجب مص..میگوشت کوفت کن دونهی شهیجوره نم چیه رینخ..رونیاخم از اشپزخونه اومدم ب با

عمراااا دعوتشون  گوشت از قابلمس تا شام هیدر حسرت موندن خوردن  متیبه ق یمهمون نیا دونستمیم

 ..کردمیم

 ...برو انقدر با خودت غر غر نکن ایب-

 ..میکه بدجور قاط..تو حرف نزن-

 ..ستین يدیکارجد..يا یتو که هر روز خدا قاط... نمیبیاونو که م-

 . خوادیم ییباز دلش دمپا..يرو اب بخند..کو فتومرض...دیخند...مااااانیییییینر-

 ن؟؟یینجایشماها که هنوز ا-

 ...قسمت باحالشه..حرف نزن...اه-مایس

 تا ابرومو انداختم باال هی

 د؟؟یکنیم فیباحال باحال تعر يزایمن چ ابیغ م؟؟دریخانوم؟داشت يناز يآ يآ-

رو تختمو پرت کردم  يمتکا..ستیسال مناسب ن 18ریز یواسه گروه سن...خف کن قهیبابا دو د..اه- فرشته

 ..سمتش

 ...!ییییییراست...درد-

 ..رگشتن سمتمب همشون

 هااان؟؟-نینازن

 ؟؟...میما خبر نداشت يتا حاال ننه جون شد یفرشته ازک-

 ..يرو اب بخند..مرض-فرشته... دنیخند همشون

 مائه؟؟ین انیباز جر.. ادامه بده..زمیعز..تلخه نفونیمثل شربت استام قتیحق-
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 ..زدم تو سرش.. میاره نس يوا -:شل شد ششین

 چیهنوز ه...ذوق کرده يدیکه بهشون ابنبات م ییبچه ها نینگا مثل ا...دهیر ندبدبخت پس..شتویجمع کن ن-

 نکرده؟؟ یاقدام

 !!يتو که از من هول تر!...ان دهیمرض مگه همه مثل تو ترش-

هم  مایو ن...همو دوست دارن نایا دهیکه شواهد و حوادث نشون م یینجورایکه ا شدیم نیپسر عمه نازن ماین

 ...شهیمن م وونهیدوست خل و د نیدل نه صد دل عاشق ا کی شهیما غول تشن م مانیمثل نر یازوقت

 ....عمته وونهید-نینازن

 ...رسا گفتم ياخررو با صدا کهیت نیا ظاهرا

 یغلط چیبرنج ه ریبگو بابا پسره ش شویباز ؟؟بق يشد یاالن وحش...نگاش کن ستمیبگو ن یستیخب اگه ن-

 نکرده؟

 ..برنج اون ماکانه ریش-

 :خنده ریزدم ز پق

برنج؟؟نه  ریغرورو اعتماد به نفس گفت ش يبه اون خدا شهیاخه م..ادیبگو با عقل جور در ب يزیچ هی زمیعز-

و دوباره زدم  دنیجوره بهم نچسب چیه یول..کردم یبرنج بررس ریماکان و تو ذهنم با کلمه ش افهیجان من؟؟ق

 .خنده ریز

 :شدند دایچوب در پ تو چار نایو س مانیاتاق باز شد و نر در

 ...تو اتاق ما نییایب نیپاش-

که صداش تا هفت کوچه اونور تر  نیبه هرو کرتون برس دییشما بفرما...جامون راحته..نه ممنون-

 د؟؟یافت یما م ادی رهیحوصلتون که سر م..رفته

 ..خنده ریزد ز یپق نایس

 ..سالم-

 ودب مانینر یدوست جون جون نایس م؟؟ینس یسالم خوب-نایس

 یپسر باحال...دونستمیم مانیراحت بودم اونو مثل نر یلیخ نایدوستاش با س ونیاز م.. مثل منو فرشته یعنی

داشت که کالس پنجم  کتریخواهر کوچ هی..نایا نایخونه س رفتیم.. يزدیتهشو م يزدیکه سرشو م مانمینر..بود

 بود
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 خوبه؟ ؟؟سانازیتو خوب یمرس-

 ..یکیکرده  شکدهیخونه رو با ات...توئه يورادست يدر حال اجرا..اونم خوبه-

زودتر ..زلزله شدن داشته نهیزم بیبچه عج نیبعد از کالس هم داره؟؟بابا ا نیتمر...دختر نیبه ا نیاور-

 ..کردم شونیمعرف یکی یکیبعد  میدادیبا دوستان بهش اموزش م..شیاوردیم

فوق  يبه کالسا یاجیاحت گهید..مون بس بودجلسه واسه هفتاد پشت3همون ..نه خواهر جان..خوشبختم-نایس

 ..کرده چارهیجلسه منه بدبختو ب3تو همون .ستیبرنامه ن

 ..دیحوصلمون پوک نییبا نیبابا پاش-مانینر

و  دمیافتخار م شهیو بدون ما روزتون شب نم ستیو دل کندن از ما براتون اسون ن دیکنیحاال چون اصرار م-

 ..دیاصرار کرد ییییلیدفعه چون خ هی نیالبته هم.. ذارمیر شما مقدم مبارکمو تو اتاق اشفته بازا

 ...مییایتا ما ب نیشماهم بر....میبچه ها بر-

 چند؟؟ ییلویاعتماد به سقف ک..کن فیبشتر از خودت تعر کمی-مانینر

 ...يبخر یتونینم..گرونه -

تو جمع  امینم گهیمن د..تن تو نخ فوتبالرف نایپسرا باز ا شیپ میباز ما اومد..اتاق نشسته بودم کنار بچه ها  تو

 ...فتنیپسرا شده به پام ب

 :کردیبغل گوشم وز وز م مایس

 فوتبالو نقد کنن؟؟ نایکه ا میواسه خودشون اومد گنیم یچ نایا مینس-

 ...میمورد اومد نیواسه هم کنمیفکر م-

 ...وسط حرفش دمیپر خوامیتو اتاق خودت م میکوفت پاشو بر-

 شد؟؟؟ یچ نیاسی هیقض یراست-

 :اخم گفت با

 ..میپاشوو بر..بگم نارویهم خواستمیجفت پاجفتک ننداز وسط حرفم م...فرصت بده-

 ..:زمان و مکان شدم و محکم زدم به بازوش الیخیب دفعهی

 شینما نیهمه دارن به ا نکهیغافل از ا..یاز فوضول رمیمیدارم م...میشده؟؟هان؟؟پاشو بر یدروووووووووغ؟؟؟چ-

 ...کننیمن نگاه م مضحک

 تو اتاق من میجان پاشو بر مایس..زیچ یعنی..اهم..اهم-
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 کجا؟؟-مانینر

د اخه برادر من .. نمونده يکار گهید..برن خونشون میپشه مگساروهم پروند..میشمرد واروید يجناب برادر ترکا-

 ؟..اون چرا پاس نداد..گل زد میکه فالن ت نجایا نیمارو نشوند

 یمابق..دنیخندیم ای زدنیلبخند م ای شونیاخه بق..کردیپسره بود که ساکت نگام م هیفقط  غرغر کردنام ونیم

 ..کردنیهم اظهار نظر م

از دهنم در  هوی..کنم یبهتون معرف ویمیصم ياز دوستا یکی نجایاوردمت ا.. يدار يخب بابا چه دل پر-مانینر

 :رفت

 تر؟؟ یمیصم نایاز س-

حرفم  نیمن نخندن با ا يخودشونو نگهداشته بودن که به غرغرکردنا ای دنیخندیم زیکه تا اون موقع ر همه

 ...دنیرسما ترک

 ؟؟يدیخواهر من اجازه م-مانینر

 ..جلوتو گرفته یبفرما ک..بله-

 ...!سره تو الك خودش بود هیسرش مثل الك پشت  یچرا ول دونمینم..تو خودش بود یلیپسره خ شییخدا یول

کوفت و ...مینس..خواهر زلزله من  نمیا: گفت اریرو به سام...میمیصم دیجد يستااز دو یکی..اریسام-مانینر

 ..!!شناختنیمنو م يدوستا گهیهرچنددولتم د..کردم یمنم دوستامو معرف... زلزله

از  ادیانقده خوشم م..باادبه يپسر مظلوما نیحتما از ا یچرا انقده ساکته؟ اخ یول...نه بابا...ارهیاقا اسمش سام پس

  ندازنینم کهیو ت گنیو چرت و پرت نم زننیسره فک نم هیکه با ادبن و  یینایا

 :موقع فرشته گفت همون

 ؟..نیچرا ساکت..نیبگ يزیچ هیشما  اریاقا سام..خب -

 !بگم فرشته یچ -اریسام

 جووووووووونم؟؟؟

 ؟؟..مینخورده پسر خاله شد ماخبر نداشت ییچا یک نیفرشته؟؟ا

من ..خب بدبخت تعجب کرد.. کردو صد البته که چشاش اندازه توپ بسکتبال شده بود نگاه به من هیهم  فرشته

 ...کردیسره هم مثل افتاب پرست رنگ عوض م هی..دونمیاونو نم گهیتعجب کردم د
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من مونده بودم ...شدیم..یارغوان..قرمز... یجاها هم لپاش گل یبعض...بود دیرنگ عوض کردن از فرشته بع نهمهیا

 :و گفت اریاز دوستاش زد تو سر سام یکیکشه؟؟یمگه خجالتم م ییپر رو نیا بشر به نیا

 ه؟؟یچ گهیفرشته د...زنهیحرف م ينجوریخانم ا هیادم با ..خره-

 :گفت هیسرخ شدن فرشته از چ دیفهم ارکهیسام

 ..فرشته خانم دیبله ببخش-

انگار  ؟؟یصدا کن دیبا شوندیبا پسوند پبهت بگن اسم خانما رو  دیحتما با شعوریپسر ب...دیمارو بله ببخش زهر

 !نداره یکه دوم یهست ینینقطه چ هی...یستیبا ادب و مظلوم ن چمیه..رمیگیحرفامو پس م!!دختر خالشه

منم که اصال تو باغ ..دنیکه بچه ها خند...شدمیاخرش داشتم کالفه م گهید...کردیهم به من نگاه م یه

 ...ستیاقا دست بردار ن..ریییینخ دمیانداختم د ارینگاه به سام مین هی...گنیواسه خوشون جک م ناهمیا...نبودم

 :بلند گفتم يصدا با

 ...اریبله اقا سام-

دختر جو  نیبسم اهللا ا گفتنیخودشون م شیحتما پ... کردنیهمه به من نگاه م...ساعت هنگ بود میتا ن بدبخت

 ...فتوننیشر يعمه ها ریجوگ...هیک رهیگ

 )؟؟يریگفتن تو جو گ نایا یاخه ک...نه یگیم يریجو گ گمیم:وجدان(

 بله؟؟-اریسام

 ...بله و کوفت..بله و بال-

 ...دیساکت یول..دیبگ يزیچ دییخوایم نکهیمثل ا-

نگام کرد و  کمی مانمینر...کردینگام م یبس که ه شدمایداشتم کالفه م شیاخ...الل شد گهیفلک زده د بدبخت

 یرتیغ شمیواسه من سر ارا...شعوریزهر مارب...قهقهه بزنه خوادیود که مب نیا هیشب شتریزد که ب يلبخند هی

 ...هبا چشماش قورتم ند رهیرو بگ زشیاون دوست ه يجلو ستیبلد ن...شهیم

 ..عرضه یب...خاك تو سر ببوت: گفتمیبهش م یدلم ه تو

دختر خوشگل .زیه. تیشخص یشروع کردم فحش دادن ب اریبه سام کممیخنک شد  یدلم به اندازه کاف یوقت

 ...بدبخت دهیند

داره  یکی دمیشدم د هیتخل یبه اندازه کاف یوقت.. کردمیخوب نثار روح و روانش م يداشتم فحشا يجور نیهم

 ...دهیتکونم م
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 ...لحظه فکر کردم زلزله اومده هی ما؟؟یبابا چته س يا-

نازك کردم  یچشم ؟؟پشتیکنیم ریتو کدوم باغ س...هااا يدیجواب نم میکنیصدات م یکه هر چ دیببخش-مایس

 :و با ناز گفتم

 ...دمیراه نم میخصوص میرو به حر یشرمنده من کس-

 ..:ارنج زد تو شکمم که مطئنن رنگم کبود شد با

 ..اسم بگو هی االی...میکن ياسم باز میخوایم..بابا مینیببند ب-

 يجووونش داشت اس باز مایم که بانه نینازن رهیداره با ناخوناش ور م دمینگاه به فرشته کردم که د هی

 ...کردیم

 :گفتم مانینر روبه

 کنن؟؟یم ياسم باز ننیشیو سن و ساال م کالیه نیبا ا تیجمع نیاخه ا-

 م؟؟یکن ينقطه باز میینیورق و خودکار بذارم جلوت بش هیپس  يانتظار دار رینخ-مانینر

دست خواهر بزرگشونو بکشن و بگن  خوانیکه م ییپسر بچه ها نیخندم گرفت مثل ا... گههید ایب مینس-نایس

 ..کن حرف زد يباز نیباهام ماش ایب

 ...داداشم يفقط بخاطر گل رو...چششششششمممممم-:لبخند گنده زدم  هی

 گه؟؟نه؟؟ید نکهیمثل ا میوسطه اضاف نیمنم ا:مانینر

 ...یهست ينه برادر شما نخود-

 ...کردن يباز میکرد شروع

 .فرشته...امممم:من

 لدایه-مایس

 تایارم-نینازن

 دایو- فرشته

 تایان-مانینر

فقط،دوستاش  میدونستیخندمونم خودمون م نیا لیالبته چون دل...خنده ریز میزد مایو فرشته و س نینازن منو

 :کردیم دادینگامون کردن که از تو چشماشون ب يطور
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 کمی نایفقط س..کننیقضاوت م يورنجیملت هم...تخته خودتون کمه شعورایب...تختتون کمه هیمطمئنن  شماها

که صبح تا شب ور دلش پالسه  مانی؟؟نر..دونهینم ریپس نخ..بدونه دیحدس زدم اونم با...دیخندیم زیر زیر

 ندونه شازده دهتا ده تا دوست دختر داره؟؟ يخوایم

شتم پس مواجه شدم منم فعال حس و حال بحث ندا مانیخندمو قورت دادم چون با چشم غره از طرف نر یول

 ..با خفه شدن من اوناهم ساکت شدن..شدم الیخیب

 ..احتماال عشقش ارزوئه..گفت ارزو  یوعشق يدیبچم با چه ام یاخ.. ارزو-محمد

 .ایوان-مانینر دوست

 ..احمر-اشکان

 ه؟؟یچ گهید ؟؟احمریچ یچ-

 اخه مگه احمر هم اسمه؟؟- فرشته

 :کردن یکرد بلبل زبونشروع  اناسیب نیریپسر ش نیکه معلوم بود از ا اشکان

 م؟؟یندار ياحمر یلیما فام ست؟؟مگهیچران

اخه احمرم  ل؟؟نهیشد دل نمیاخه ا...دلش رو گرفته بود یهر ک...حالل احمر گنیم نیدیاون مهمتر مگه نشن از

 شد اسم؟؟

 :اریبه سام دیگفتن و گفتن تا نوبت رس همه

 ...مینس-

همون پس بگو چرا اقا از ..کجو کولم افتاد و دوگوله جواب داد يراسم بم که تازه دوزا هیاومدم ..نوبت منه خب

 ...هوشان شرکت کنم زیبرم ت دیمن با مایخودمون یول..اون موقع که اومده مثل بز زوم کرده رو من

 ..:شد انیجناب برادر نما رتیغ نکهیا مثل

اختالت مردونه  کمیا ماهم تو اتاقتون ت نیجان شماهم با دوستات بر مینس..بسه..خب بچه ها خسته شدم-

 ...میکن

 ..باش بابا گه؟؟نه؟؟راحتید رونیب یکنیمارو از اتاقت شوت م ياالن دار-

 ..یبگ يخواینوبت خواهرته مگه تو م مانینر-اشکان

 ..میبخور يزیچ هی میبر میحوصله ندارم پاش...بسههه گمیم-
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هنوزم انقدر  گفتیاسم منو نم زهیپسر ه نیا میریحاال گ..مثل اتشفشان فوران کرد دفعهی رتتیاون غ...یعجب چه

 ؟؟؟يخونسرد بود

 ..اختالتتت مردونهههه کنن نایتا ا میبر نییایب..خب:به بچه ها گفتم رو

 م؟؟ییایخانوم ماهم ب مینس-اشکان

محکم زد تو  یکیفکرمو خوند و  نایانگار س...اون موقع بزنم تو فرق سرش خواستیکه چقدر دلم م اخ

 ..محکمتر بزن دلم خنک بشه..دمت گرم..يزدآخ ..گردنش

 کنمیو سکرته و فکر نم یبحث فوق العاده خصوص هیمعموال بحث خانوما ..نه بابا اقا اشکان:ارامش گفتم با

 ..!!داشته باشه ونیبه حضور فعال اقا يازین

چه مرگته؟ببند ..مرض.کردیباز داشت بر و بر منو نگاه م شیهم با ن زهیاون ه..دمم گرم...میدیخند یهمگ

 :گفتم:با خودم گفتم دیبد دیند..شتوین

 ...پسره پررو..کن شیچشاتو درو زیه مردك

با  يمردونه ا يصدا نکهیتا ا..میکه همه رو دعوت کرد ه؟مایلحظه زنگ خونه زده شد،مونده بودم ک همون

 رفتمیداشتم م..اومد شتریقدمهاش ب يصدا نکهیتا ا گهیم یچ دمیشنینم یکرد ول یمامان سالم و احوال پرس

 خواستمیم یمان هرچیدعوت کرده اخه؟با حرص تو دلم به نر نویا یک..در خشکم زد يکه جلو نییپا

 .نه ای زنهیداره حرف م یاصال حواسم هم نبودکس..گفتمیم

 :فرشته به خودم اومدم شگونیبا ن نکهیا تا

 ه؟یچ-

 و با سر بهش اشاره کرد! با شما هستن - فرشته

 :يلحنم تند بود د یلیخ کنمیاعتراف م ؟یگیم یچ: بکارا گفتمطل نیا مثل

 دیحرصم گرفته بود شد..مانیبهت بگم و منو کنار زد که بره تو اتاق کنار نر یچ دونمیواقعا نم -گفت مغرورانه

 :ستادیکه ا دمیبازوشو کش

 ؟یقراره بگ یمثال چ-

 .!سوخت یدلم نم يجواب سالم بد يحداقل اگه بلد بود-

 خب؟..سالم مثال -

 .يخوایم حیو ازم توض ینگهداشت نجایمن از طرف تو دعوت نشدم که منو ا-
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کمونتم باهام مثل  يمن عاشق چشم و ابرو يفکر کرد..ها یکنیواسه خودت نوشابه باز م يدار یلیخ نیبب-

 ؟یزنیطلبکارا حرف م

 .ها گمیبهت نم يزیچ نمایبه احترام نر..ولمون کن بابا.. یزنیقشنگ حرف م یلینه که تو خودت خ-

  ؟یبگ يخوایم یمثال چ نمینه توورو خدا؟؟بگو بب-

رو لباش ظاهر شد و دستمو از رو بازوش  زیام طنتیلبخند ش هیکم کم  یول کردیسرد و با غرور نگاهم م اولش

 :اروم گفت یلیگوشم وخ ریجدا کرد خم شد ز

 ؟؟يزد پیت ينجوریا مانینر يواسه دوستا-

رفت  دیسرشو کش يگفت؟؟؟؟؟؟؟ تند یچ نیا...نیا سوختمیم زیج زیاز درون داشتم ج.. شدچشمام گرد  اولش

 :زدم ــــــغیج..بهم و از پشت قفلش کرد دیو درو محکم کوب مانیتو اتاق نر

 رونیب ایب يمرد!!!!! یهستــــــ یعوضــــــــــ یلیخ

 :که تو راه مچمو گرفتکارامو نداشتم دستمو بردم باال  اریمنم اخت رونیاومد ب عیسر

 :نییدستمو با شتاب پرت کرد پا..تلخ بوده شهیهم قتیحق دنیشن..آ آ کوچولو -

 !بار اخرت بود-

 ؟؟؟؟؟یهست یک ي؟؟؟؟؟ فکر کرد ياون حرفو زد یتو به چه حق-

 ..و رفت تو اتاق..فعال..جنگ اعصاب راه بندازم  هی ادیخوشم نم-

 ..يشد يگفت که اونجور ی؟چبود یحالت خوبه؟؟اون ک مینس -نینازن

 :از دست خودم حرصم گرفته بود..بزنمش خورهیم کهییتا جا خواستیم دلم

 ...کنمیاسممو عوض م رمیامشب اگه حالتو نگ...کشمتیماکـــــان م-

 ماکــــان؟؟؟؟؟؟؟: باهم گفتن همشون

****** 

 .هااا کردیم گایچه بد ن ارهیسام نیا مینس -مایس

 .. دهیار داره ادمو با چشاش قورت مانگ گهیراس م-نینازن

 ...غلط نکنم از دلقکمون خوشش اومده- فرشته

 ؟یهست یاگه من دلقکم پس تو چ-

 ؟؟يریگیکه بخودت م ؟؟یتو مگه دلقک..من گفتم دلقک-
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 بود؟ یبگو منظورت از دلقک ک قایپس دق-

 ...تو-

 ...مااااااااررررررررر زهررررررر

 ؟؟..نره خر شده يعاشق تو..خر شده شده دایپ یکیخب مگه بده؟حاال -

 ...ببند تا نبستمش يفر-

 ..رونیب يایحالو هوا ب نیبگم از ا یچ هیخب بابا تو هم حاال بذار -

 ...بنال هر چند تو که همه حرفات مثل خودت چرته-

 به من بگه امروز چندمه؟؟ یکی-

 ...هفتمهحساب هفته و روز و سال از دستت در رفته؟؟ امروز  يکاریاز ب هیچ-

 م؟؟یکنکوووووور دار گهیماه د هی دیدونستیم....دلبندم زانیخب عز-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یییییییچــــــــــــــــــ-

 ؟؟یکشیچه دردته؟؟؟ چرا نعره م یچیپ چیپ...یییییا-

 ؟؟يدیشوك به ادم م هویچرا  ؟؟یکن یمثل ادم خبر رسان يریمیم-

 م؟؟؟یزیرمون بربه س یچه گل نیحاال لطفا بگ گهیخبر خبره د-

 ي ي ي يامسال قبول شم؟؟؟ا دیکنم من؟؟؟ من با یچه غلط...واناتیخاك رس همراه با کود ح...ساله3درد -

 .خداااا ي

 ...میرو متر کن ابونایکه هر روز خ نهیا تشینها...گهید یشیحاال فوقش قبول نم-

حرف  کمی...ثل ارواح تو خونه بچرخمم کاریسال خر نزدم که بعد ب4...سال در س که چه عرض کنم4 ریبرو بم-

 ..شام يکه مامان صدامون کرد برا میزد

 ...من گشنمه میبر پاشو

و دوستاش نشستن سر  مانیکه ماکان و نر میکردیکمک مامان م میداشت... کمتیکارد بخوره تو اون ش يا -

خواستم  یوقت..بعد نشست دیشرو ک یزد و صندل يپوزخند..که نگاهش بهم افتاد دمیچیرو م وانایداشتم ل.. زیم

 :دستمو اروم و نامحسوس گرفت مچ. برگشت وانیکه ل زیرو کوبوندم رو م وانیبذارم کنارش محکم ل وانشویل

و برگشتم سمتش  دمیکش قینفس عم هیچشمامو بستم ..پشتم بهش بود ؟يناراحت شد قتیحق دنیشن ه؟ازیچ-

 :با لبخند گفتم..
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 .رمیگیمزخرف انقدر به خودم سخت نمادم  هی ياصوال من واسه حرفا-

 :درومد و دستمو محکمتر فشار داد حرصش

داداشت  يفقط واسه دوستا دنیهمه به خودت رس نیکن که ا گرفتم؟اعترافیم شیپس من بودم که داشتم ات-

 .بوده

 :گرفتمیم شیداشتم ات یبه ظاهر چهره ام خونسرد بود ول ومدیخونم در نم يزدیم کارد

 :زد يپوزخند. تو اتاقم کارت دارم ایلحظه ب هی-

 ؟؟یزن عمو بفهمه چ انایاح ای مانیاگه نر-

 ..نفهمه یکس دمیمن قول م ایتو ب-

 که رفتم تو اتاقم زیهمه نشستن سر م..بعد رفت باال یتکون داد و کم يلبخند سر با

 ؟يریکجا م-مایس

 .ارمیو ب میگوش-

درو باز کردم و رفتم تو اروم درو . شده رهیبه کتابخونه ام خ ستادهیا دمیدر د ياز ال..و رفتم باال  دمیهارو دو پله

 .برگشت. بستم

 تیاز عصبان.. کردیخونم غل غل م..سر تا پامو ورانداز کرد دارانهیلبخند خر هیو با  ؟يکارم دار یچ..خب -ماکان

 :رفتم مقابلش. داشت یفیپاهام لرزش خف

 ..حرفتو تکرار کن گهیبار د هی-

از همشون بهتر  افشیق ار؟؟اخهیحاال کدومشون چشمتو گرفته؟؟نکنه سام...حتما: گفت نهیبه س دست

 ست؟ین نطوریهوم؟ا..بود

 !گهیبار د هی: شدم کشیقدم نزد هی

 .....کمکت کنم بهشــ يخوایم -لبخند گفت با

 ..:کارم رو نداشت نیانتظار ا..گوشش ریمحکم خوابوندم ز یکیباال رفت و  دستم

 .. ياز دهنت درومد رو به زبون اورد یود هرچبار اخرت ب-

 ؟يکرد یچه غلط: کمیو صورتشو اورد نزد چوندیپ دستمو

 یکس زیاومد سر م قهیبعد از چند دق. نییودرو باز کردم رفتم پا دمیدستشو کش. رو دادم يکه کرد یجواب غلط-

 .بود رهیاون با خشم خ و کردمیمندانه نگاهش م روزینگاه پ هیبا  زیسر م..حواسش به ماکان نبود
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 نمیبش يسه هفته ا..ماه که نه1در عرض  يو من هنوز تو شکم اخه من چجور دیرس انیاون شبم به پا خالصه

 خرررر بزنم؟؟؟

*** 

 :صبح 9/5

 ...دور خودش دیچیزدو پتو رو پ یغلت هی...میکار دار یکیشو هزارو  داریب... مانینر....مانینر-

 :زدم غیشدم ج منفجر

 !!!پاااااااااا شــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــوووووووو گمیبهت م ...د-

 ...به سقف دیچسب چارهیب داداش

 ..رو سرت یصداتو انداخت ياومد کارمیروزم که ب هی..میکار دار یکیبه من چه که هزارو -

 ....پاشوو.... ییینه که هر روز در حال کوه کندن-

 اخه؟؟؟  يکرد بمینص غووویج غیخواهر ج هیگاهت کردم که به در یخدا من چه گناه يا-

 ...مااایکپه مرگمونو بذار ذارنیروزم نم هی

شروع  یپتو کش انیو طبق معمول جر دمیسر پتو رو کش هین؟؟یشه ا داریب خوادیم یحاال ک...اهههههههههه

اضافه کنم که هر وقت خوابم  نمیاالبته  کشهیو پتو رو از سرم م پرونهیمنو از خواب م ادیم نیهر دفعه ا...شد

زود از خواب بلند  نیاز ترس ا یمدت هیکه تا  نمیریش يایوسط رو ندازهیم یچنان جفتک ادیمثالجل معلق م

 ..شمیم

 شیبشر به نام برادر هر دفعه رو من خال نیکه ا هیچه کرم نیا نمیهم بذار من امتحان کنم بب دفعهی حاال

 ..سر پتو رو گرفته بود هی مانمینر..دمیکشیبودم و مسر پتو رو گرفته  هی...کنهیم

 دونمینم..! ! ! !!!!!و تار شد رهیچشمم ت شیپ ایشد که دن یچ دونمینم دفعهی..دیکشیاون م.. دمیکشیمن م یه

 ..که پرت شدم کف اتاق دیپتو رو کش یهمه زور و قدرت رو از کجا اورد با چنان شتاب نیا يا دفعهی

 ..! ! ! !و سرمم خورد به تخت المصبش شیکوفت ریحرت زیخورد به م دستم

 ..دوست شدن يدونه دوس دخترااااااات بفهمن با چه خر شاللهدونهیا..کنه کارتیخدا بگم چ مانینر...یییییییآ-

 ..من از دستت راحت شم یکچل ش...دونه دونه موهاتو بکنن شاهللایا
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 امیغلط کنم به گور هفت جدو ابادم بخندم اگه بخوام ب گهیمن د.........تووووووو يخواب به خواب بر شاهللایا يا

 يتو یبدبخت بخت برگشته به چ يدخترا نیا دونمیمن نم...نردبون لیگور...کنم دارتیبه بعد تو رو ب نیاز ا

 نردبون دل خوش کردن اخه؟؟؟؟

 ......مامان...گردنم یییییآآآآآآآآآ

 ...کنهیپخ پخم م ادیبهم که گفتم االن م در اتاقشو محکم کوبوندم رونویاتاقش رفتم ب از

 ...رفتیراه انداخته بودم که صدام تا اسمون هفتم م یگرفتم به گردنمو چنان آخ آخ دستمو

 ...رونیگندشونو اوردن ب فیاز اتاق تشر لیتو؟؟؟جناب گور يکرد کاریخواهرتو چ نیباز ا...مانینر- مامان

 :هبا خنده رو به من گفتخرستون گندش کرد نینشده مامان جان ا یچیه-

 ...دستمو گرفته بودم به گردنم.. يرو اب بخند يخرسه؟؟؟ا یابج یحاال خوب-

 گندش کرده؟؟؟؟؟؟ یگیگردنم نصف شد م شعووریزهر مارو خرسه ب-

پسر انقدر سر به سر خواهرت  یکشیتو خجالت نم مانیبه دختر گل من حرف زده؟؟؟؟؟نر یک-بابا

 اخه؟؟؟ يدار کاریبچه چ نیسالته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟با ا 23بکش مثال ؟؟؟خجالتيذاریم

با  بایتقر(از درد گردنم بود رو به بابا گفتم  یکه ناش يبهم بگن بچه متنفر بودم با داد و ناله ا نکهیاز ا شهیهم

 )ییییغیج يصدا

 گفته من بچه اممم؟؟؟؟ یمن بچه امممم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ک-

سر  دینبا کشهیسنش نره غول شده و هنوز خجالت نم نیبچه است که باا داداش تو نیا..دختر گلم یچکیه-بابا

 ....به سر تو بذاره

 ییپا38خودش بود  ریتقص...نکردم ياوال من کار....دیکنیشلوغش م یبابا خبه خبه شماها هم ه يا-مانینر

 ..کنه دارمیمثل ادم ب خواستیم..وسط خوابم دیپر

 ؟؟؟؟یاخه نه که تو ادم-

 سوما ... کرده يادیداغشو ز ازیپ يادیز کمی تونیتغار دوماته

 :کرد به من رو

 ...تو يهو

 :کردم و با داد گفتم با داد گفتم یقاط ختیبهم ر اعصابم

 .....تائههیاون ان يهو-
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 ددارهیکشیکه از تو چشماش شعله م یعیفج تیزل زده بهم و با عصبان دهیور قلمب يبا چشما دمیلحظه د هی

 ...کشهیبرام خط و نشون م

 ...کرده چارمیرسما و علنا ب ارهیب ریجا گ هیمنو  نکهیا.....دادم من یمیعظ یاخ چه سوت اخ

 ....اصالح کردم جملمو

درستش  يسرت اومد ریخ..يبدترش کرد يتو که پاك زد میخاکککک نس يا.....تائهیاون اناه يهو یعنی-

 ...احمق جان... یکن

 م؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ینس یگیم یچ-بابا

 ....:بودم دهیکه سابقه نداشت و تا حاال ازش نشن يبا داد انمینر

 یــــچ معلــــــــــــووومــــــ ـــــــــــــــههه چ ــــــــیهـــــــــــــــ-

 ...که به گردنت خورده به سرتم اثر گذاشته ي؟؟؟؟؟؟؟؟؟ضربه ا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییگیم

از دهنم  يا دفعهیکنم  کاریحاال چ....بگم من اخه یچ...استغفراهللا... یترسیم نقدهیبگه تو که ا ستین یکی اخه

 گه؟؟یدر رفت د

خاك نتو مخت  يوااا..(به... به...به...منظورم....من.....من....من ...کنم کاریخب چ...ننه کر شدم ییییییییییآ-

 )گهیبدو د...اسم پسر نهمهیا..گهیبدو بدو فکر کن د...مینس

 نکهیواسه ا یظیبعدم با اخم غل...خودم گفتم ياشتب شد اسم دوستا...منظورم به ارمان بود...اهههااااااااان

رفتار  ياز خودت چطور کتریبا خواهر کوچ ینگرفت ادیبعدم تو هنوز :کش دار نشه گفتم مینشم و سوت عیشترضایب

 ؟؟؟؟یکن

 :تر گفتم واشی

 ه؟؟؟یچ گهید يهو-

بابا به  يا.....حاال حاال ها دستش بهم نرسه کردمیفقط دعا دعا م...تتمکه مطمئن بودم کش کردینگام م يجور هی

 ...ندادم يا یمنم کم سوت ارمخویدرست صحبت کنه که منم جوش ن خواستیمن چه م

 !!!!!!هم نه و بابا گفتم یچکیجونشو جلو ه تایان اسم

 :همون اخمش با داد گفت با

 رو سرنت؟؟؟ یخونه رو گرفت..اصال تو چه مرگته-

 :مثل خودش اخم کردم منم
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 ..کنهیتکونش بدم بس که درد م تونمینم يگردنمو ناکار کرد يبرو بابا زد-

 ؟؟؟؟؟...هیباق متمیدو قورت و ن تازه

 ...نه ایواقعا کبود شده  نهیکنه بب شیکه مثال وارس دیطرفم و گردنمو کش اومد

 ...رفت هواا غمیج دیکه کش گردنمو

 خی سهیک هیمامان از تو اشپز خونه با ...توئه ریهمش تقص شعوووریب....گردنم کبوده..مامااان...چته یوحش يآ-

 ...رونیاومد ب

 خ؟؟؟؟یبشکه  ای خنیقالب  نای؟؟ا...از کجا اومدن گهید خی يتانکرا نیخود خدا ا ای

که بدتر رو بذارم رو گردنم  خی يبشکه ها نیمامان جان من اگه ا یه..(خوابهیبذار روش ورمش م نویا ایب-

 )شم؟؟؟؟؟؟یناقص م

 برو صداش کنااا ینگ گهیمامان دفعه د...چه به روزم اورده نیبب...گهید تونهیپسر وحش نیا ریهمش تقص-

 ... گوشه هیلم داده  دمید

 نیبرو ا یبه من نگ گهیمامان د...وونهید..یدرستش کن یخواستیخودت م یشکستیاگه گردنم و م يهوووو-

 . ارهیسر من در م شویباز یوحش کپهیبه من چه تا لنگ ظهرم...ادارکنااایرو ب یامازون

دوما فعلنم که نشکسته اگه شکسته ...يدیخودت بود که پتو رو کش ریتقص...کارا ندارم نیبه ا ياوال من کار-

از منم ..سوما حاال که نشکسته...کنه کاریبا اون گردن بقول خودت ناکار تو چ دونستیبودم دکتر خودش بهتر م

 ...بهش استراحت بده کمیپس انقده فک نزن و ....جلوم یسرو مرو گنده مثل خرس نشست يالم ترس

 ...هیخرس ک دادمیرو ندارم وگرنه نشونت م یکیکه حوصله جر بحث با تو  فیح-

 شیبه اون گردن ناکارت قرو قم یچرا ه کنهیو انقدر درد م شکنهیتو اگه گردنت داره م-مانینر

 یب....پاااشووووووووو برووو تووواتاقتتتت تا نزدم تو سرت-؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟....يدیم

 ....نثارت واناتیطومار فحش ح هی..یبازو وزغ. .لیگور..نردبون...تتتتتتتیخاص

 ....نت يکار کردن رفتم تو اتاقم و طبق معمول نشستم پا یاز کل بعد

 یب....بس که دوستان ارادت دارن نسبت به من... نمدویم....ناقابل ننداخته سیدونه م هی یکی...تو رو خدااا گاین

 ...نیآم...نعمت گرانبها محروم نفرما نیمعتادان نت را از ا ایخدا...بابا نتو عشقه یخ
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 یول کنهیصدام م یکی کردمیحس م یه... باال اومد ندوزمیکه و نییدستامو اوردم پا..با تموم شدن دعام همزمان

اهنگمو تا ته بلند  يهدفون رو تو گوشم گذاشتم و صدا. گهیا پسرشون هست داق..بابا یخ یب...ندادم تیاهم

 :اهنگشو دوست دارم یلیخ..کردم

  ینباش امیلحظه تو دن هی خوامینم*

 ..یمحاله بذارم تو از من جدا ش*

 ..يدوست دارم اما تو باور ندار*

 .. ينه باور ندارم تو دوسم ندار*

 .. کنارت نباشم نهیاگه قسمت ا*

 شب زنده  هیدوست ندارم  گهید*

 ..باشم

 ..رمیدستات بازم جون بگ يبذار تو*

 . رمیخونه م نیاز ا یاگه تو نباش*

 با  یبد بش يبخوا يندار یتو حق*

 ...با من یبش دردیفکر رفتن با نیاز ا من

 ..ارمینتونم که طاقت ب ترسمیم*

 ..قلبت هنوز موندگارم يبدون تو*

 ..مچقد غصه دار ینباش یدونیم*

 یبد باش يبخوا يندار یتو حق*

 ...بامن

 ....بامن یرد بش دیفکر رفتن با نیا از

اس دادم و گفتم  هیخودمون  يبه فر...روز يکردن از انواع اخبار اهنگها دایو اطالع پ يولگرد یاز کل بعد

 "..ایب یمن آنم خواست يفر":

 ...بعد رو صفحه اومد قهید5

 .. شهیازت کم م..اااینکن يدایوقت  هینامرد ...به به سالم-

 ... اخبار دارم برات در حد فشنگ مینس-
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 ه؟؟؟یچه مدل گهیفشنگ د-

 ...دهیجد مدل

 انا؟؟؟؟یاح ستین يمن دراورد-

 ...یکه تو الل کنمیمن اصال فکر نم یالل بابا حرف نزن قهیدو د...اهههه-

 اخبار روزت؟؟  نیهست ا یدرباره چ...خب حاالاا-

 . .مایو ن نینازن-

 وجودم شد چشم و چشممو دوختم به صفحه ؟؟تمومیگیم منو

 ....نشون کرده  مایرو واسه ن نیاومده و نازن مایمامان ن- فرشته

  ؟؟یکنیم یشوخ-

 دارم؟  یاخه خره مگه من با تو شوخ-

 حاال به تو چه؟؟؟....یخوب به سالمت-

تو سرو کله هم خروس  نیساعته بزن24شته که اون دادا اقتتیهمون ل...که اخه يندار اقتیبدبخت ل...دررررررد-

 ....بدبخت يایجنگ

 ؟؟؟...زهر مار باز من به تو رو دادم-

 !! بد شد یلیخ...ولیا یول

 ؟ ؟؟؟؟یییییییچــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ- فرشته

 ؟؟؟  يبریجمله بکار م هیخوبه؟؟دوتا کلمه متضاد رو تو  حالت

 .. اره...ییهــــــــــــــ-

  ؟؟؟یگیم یچ یچ میحرف بزن ماهم بفهم پلمید ریز یچ یعنی-

 !! پــــــــــــــــــــَررر ررر شد يناز...بد شد یول...دیرس...بچم به عقششششش.. ولیا گمیم-

به  ییهوا هی.بکن یحتاسترا هیتو هم ....کنهیمنم برم ننم داره صدام م...ستیتو امروز حالت مساعد ن گمایم-

 ..يایب رونیاوضاع احوال ب نیکلت بده از ا

 .. در ضمن بسووووووزززز...سلوم به مامانت برسون...ننه جون حتتتیممنون از نص...بااااوووووشهه-

 ....هااااااااااااان -
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 ينت اشپزتو برو ور دل مامان جا یول خونمیرمان م..گوشمیاهنگ م چرخمیم کاریمن االن ب نکهیبخاطر ا-

 ...خورهیم ندتیخوبه به درد ا..یکن

  ؟؟يبار يخفه کار-

 ..!رهیوخ ته نگ هیبرو غذات ..نوچ-

 . يبا..مرض-

 ... يبا –

 ...برگشتم که قشنگ سنکوپ کردم...دمینداشتم لپ تاپو بستم و دستامو به جلو کش میحوصله ولگرد گهید

  ؟؟یینجایا یتو از ک-

 ...وترتیتو اون کامپ يکمر خم شدتا  یاز همون موقع که جنابال-

 ؟؟؟يدیجواب نم میزنیصدات م یهر چ چرا

  ؟یداشت کارمیحاال چ)..جون عمه نداشتم(دمینشن-

 ....اومدن نایعمو ا...نییپا ایب-

  ن؟؟یک گهید نایا عمو

م تک تک نا يخوایم...بوده و روت اثر گذاشته يضربه هه که به سرت وارد شده بدجور کار نکهینه مثل ا-

 ؟؟ ...ببرم

 گه؟؟یسوال د..ماکان..ماهان ..زن عمو..عمو

 ...امیلباسامو عوض کنم م نییبرو پا..خب  لهینه خ يوا...قشنگ درمونده شد افمیق

 ....!!گفتمیکلمه هارو با ناله م نیتک ا تک

 چته تو؟؟؟-

 ....امیبابا برو االن م یچیه..اهه-

 سوال؟؟؟ هی یراست-

 هان؟؟-

 ؟؟يدیچتیبود م یک -

 ...بتوچه:گفتم کردمیو رو م ریلباس مناسب ز هی داکردنیکمدمو واسه پ کهیدرحال يخونسرد با

 فرشته بود؟؟-
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 ؟؟يداریدست از سرم بر م یبگم اره مطمئن اگه

 ..سمتش سرشو تکون داد برگشتم

 ..بگم اره دیبا-

 :داد زدم..بچه مظلوما نشست رو تختم نیمثل ا دمید

 چ؟؟یاخه سه پ يخوایم یچ...من اعصاب مصاب ندارم نیبب..استغفراهللا...تا  رونیبرو ب مانینر-

 قایدق نیمنظورم از ا...نیهم نه و ا یچکیه یاخه االن چه وقت مهمون بود؟؟اونم ک..بدجور خورد بود اعصابم

 ...گرمننیوگرنه عمو و زنعمو وماهان که ج...نفر بود هیفقط 

 ...با خواهرم درد و دل کنم خوامیم..نییپا رهیاالن صدات م..چته-مانینر

 !میزغال فروش هیعمر هیکن نه ما که خودمون  اهیروس گهید یکیتو ؟با من؟دردو دل؟؟اقا برو -

 .. حاال يگناه دار..یداداش یاخ.. اصن غلط کردم-

 ؟؟یگیم یحاال چ...ستیطمع ن یبعدم سالم گرگ ب..کنهیمثل دخترا ناز م..خوب توهم-

 .... زنهیو حرف نم کنهیداره من من م یه دمید..کردم نییو لباسامو باال پا کلمو کردم تو کمد دوباره

  ؟؟؟یشناسیچند ساله فرشته رو م..زهیچ..ام..مینس-

ابرو مو انداختم  هیسوال بود؟ برگشتم سمتش  نیاخه االن چه وقت ا.. رسما شد عالمت سوال افمیق گهید نه

 ...باال و با تعجب نگاش کردم

  ؟؟یچ یعنی-

 ...دمیکه ازت پرس یسوال نیهم یعنی -

 ..سال 5:باتعجب گفتم-

 ؟؟يخوایم یرك و پوست کنده بگو چ-

نباشه به تو که  یهر چ...یشیمینه؟؟باالخره تو دوست صم ایدوس بوده  یباالخره با کس...زیچ...سال 5 نیتو ا-

چند ساله با فرشته  گهیم ادیمقدمه م یب هویخنگ که نبودم  خوادخبیمیچ دیشا دمیفهم ییجورا هی..گهیم

 ...گذاشتم تا حرفش رو بزنه..مطمئن نبودم یبگه ول.یدوست

 گفتم میعالمت سوال افهیباال رفته و ق يبا همون ابرو-

 داره؟  یبهتره بگم حاال به تو چه ربط رسه؟؟؟نهیم یوسطه به تو چ نیاونوقت ا-

 ؟يدفعه جواب منو مثل ادم بد هیشد : اخم سرشو اورد باال با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ١٢١ 

 ...شد لیتبد نیقیشکم به  گهید نه

 ... سوال منو جواب بده-

 .حاال بگو-

 .. ؟احساس کردم گرفته شد..که اره میریگ-

 واقعا-

 ...بابا بلند شد يصدا

 ؟...اون باال يخودتم موند اریگفتم برو خواهرتو ب مانینر-

 ...: تش تکون دادمصور يوار جلو دیانگشتمو تهد...رفتم سمت در و بستمش...بابا مییایاالن م-

 ؟؟یاک...رونیب يمخت بنداز یشومتو از مغز ب يبهتره اون فکرا...نیبب-

 گذره؟یتو فکر من م یچ یدونیمگه تو م-

 ... کنمیباشه که فکر م یهمون دمیاحتمال م ینه ول-

 : گفت نهیدست به س دیخند

  کنم؟؟یفکر م یمن به چ نمیحاال بگو بب...يتو که کار منو راحت تر کرد..زرنگ خودم یابج..نیافر-

 ":گفتم میجد افهیخاروندم و با همون ق مویشونیپ

نه ...اریدر ن يانقدر مسخره باز ای يخوایم یمثل ادم بگو چ ای...نکن يباز بالیرو اعصاب من وال مانینر-

 ...من کارمو کنم نه  يذاریم

 ...!ادیازش خوشم م-

 ؟؟؟یگفتـــــــــــــــ یــــــــــــــچــ:زدم ادیفر بایشد اندازه قابلمه تقر چشمام

اضافه  يخوایهم م گهید نهیگز هیست؟؟یتا بست ن5تا 4تو  نمیبب...بهم یختیاعصابمو نر شتریتا ب رونیب برو

از  نیا..زیه گفتمیم شبیبه اون پسره الك پشت د..داداش مارو باش..یدک...باشه زن تو یبدبخت ؟؟چهیکن

 .. يرو شستشو بد يم مخ فرعمرا بذار..اون بدتره يتا100

 ..... اقاست میلیخ اریسام..درست صحبت کن يآ-

 ... دادیداشت درسته قورتم م شبید دمید...اره کامال مشخصه-

 ..گهیراستشو بگو د..خودم یاج..یمینس-
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ستاره 12پا هتل  هی..به کاروانسرا گفته زرشک یبدبخت ستیموشاهللا دل شماها که دل ن....روووووونیبرو ب-

 بفرما جا واسه شما هم هست؟؟؟ نیگیبهش م.نینیبیرو م یشماها هر ک دونمیمن نم...است

بلند شد . یمیبدتر از دشمن خون دونستمینم یکنیبهتر کمکم م..یتو مثال گفتم خواهرم شیسرم اومدم پ ریخ-

 ...برات کنمیم شیکار هی..خوب بابا لهیخ:با ناله گفتم .کلمو کوبوندم به در .. که بره

 ... و چنان بوسم کرد که گفتم لپم کبود شد رگشتب

 ... يعاشقتم خواهر-

 .. کبود شدم..خب بابا برو حاال..لپم يا--

 ...نییاپایمن رفتم ب –

اخه االن وقت :غر غر کردم. کوبوندم به در کمد که آخم درومد یرفتنش دوباره کلمو محکمتر از دفعه قبل با

 ؟؟؟ ...مهمون اومدن بود

 دلم جا بدم من؟؟؟؟؟ يدو تا کفتر عاشقو کجا نیسطه او نیا حاال

تلنبار کردن لباسها رو  یتاکمر خم شدم و تو کمد که چه عرض کنم بازار شام لباسهام و باالخره بعداز کل دوباره

 دمیکردم و پوش دایتر بود پ نییوجب از زانوم پا هیکه  دیسف یسارافون ریو ز يسارافون به رنگ سرباز هیهم 

 ... نییمات زدم و رفتم پا یرژصورت هیزدم  يشونه ا هیم موهام

و سبز  یعسل يها يتو ما یرنگ هیچشمام ..شده بود بایداشت و ز یخاص یچشمام با سارافون هارمون رنگ

خودم که  يفدا. نییو رفتم پا دمیبلوند و روشنم کش ییخدا يهم به موها یدست هی...زدیبه سبز م شتریبودکه ب

 ... انقد نازم

 . سالم-

 عمو جون؟ یخوب. دختر گلم سالم

 .عمو یمرس-

 : کردم ماهان اومد طرفم  یعمو و زن عمو رو بوس با

  ؟یبه دختر عمو خوب-

 ..دست دادم باهاش

 . فلیرفتم طرف برج ا....يپسر عمو شما که بهتر..سالم
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انگار  الغوزیسره نکبت به درك پ شیا.. خشک سالم کردم که اونم خشک تر از من جواب سالمم رو داد یلیخ

نبود  یخال یکه من کردم حقم داره چون صندل يالبته با اون کار..نمیازا یمن منتظرجواب سالم درست و حساب

 ...رفتم کنار ماهان نشستم

 جناب چه خبرا؟.خب-

 ... صفا میریبا هم م يایتو صابون زده بودم که م يدلمو به هوا یشمال کل يومدیچران یمعرفت یب یلیخ مینس-

 ..حاال گهیوقت د هی گهینشد د-

 ورا؟  نیعجب از ا چه

حاال  چرخمیم کاریمنم که ب.)به ماکان اشاره کرد(که دم به ساعت شرکته با بابا  شونیتو خونه ا دمیبابا پوک-

 ..وسط حرفش دمیپر....واسه تنوعم با بچه ها 

 ؟...يدختر باز نیریم-

 .. دیلت کشلبشو گاز گرفت و مثال خجا یطرز بانمک به

  اد؟یبه من م..حرفارو  نینگو ا-

رو  ییچا ینیس... تعارف کنم اروییمامان صدام کرد که چا.. ادیاصال نم یکیبه تو  ادیکه ن یچکینه اصال به ه-

طرف ماکان  رمیکه خواستم بگ یموقع...مثل خودم.نبود ییماهانم که اهل چا..زن عمو..عمو..گرفتم سمت بابا

 .... به سرم زد يفکر هینود  قهیدق

به دستم دادم که  کیلرزش کوچ هی..به سرم زد يفکر هینود  قهیطرف ماکان دق رمیکه خواستم بگ یموقع

 . ینیتو س زهیبر ییکج بشه و چا وانیهمون بس بودتا ل

ه لبخند کج و مسخر هی..تفاوت نبود یب نمیانگار همچ...نه یول کنهیداره نگام م یتفاوت یبا ب دمیکردم د نگاش

 "!!یبگه دست پا چلفت خواستیانگار که م. هم گوشه لبش بود

بازم  نمیبب..ارمیکه سرت نم ییچه بال نیو تماشا کن بب نیفقط بش..برات شازده ؟؟دارمیکنیم نطور؟مسخرهیا که

 شازده خونسررررر ....نه ای مونهیاون لبخندت گوشه لبت م

 تو چشام؟؟  یزنیزل م لکسیر ينطوریهم هم گهید قهیدو دق نمیبب

 .. ختیر هییآخ آخ چا-

 :رو گرفتم جلومو گفتم  ینیس... زمیبر امیمامان گفت بذار من ب..ارمیبرات م گهید یکیاالن  نیصبرکن

 ..ارمیخودم م ستیالزم ن..نه  نه
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 ییبابا اخه منو چه به چا..اخ.. ختمیر یهول هولک هییچا هیو برداشتم و  يقور يتند.تو اشپز خونه دمیپر

خجالتم بد  کمی"فکرم هم خندم گرفت هم از خجالت لبمو گاز گرفتم نیا ؟ازياومدن خواستگار ن؟مگهختیر

رو  نتایدر همه کاب کردیسرعت کارم رو کم م نیو هم..زدمیتو دلم داشتم به عواقب کارم قهقهه م"!ها ستین

 .کنم دایمورد نظرمو پ لهیتا وس کردمیبازم

بود  یچ دونمیتا قرص که نم3 داکردمیباالخره پ..رفته بود ادمیرو  زیمه چه يموقع مغزم قفل کرده بودوجا اون

 .. هلش کردم ییو برداشتمو تو چا ومدیو به چه کارم

 هیادو یقوط. کمت بود یلیاون س..ارمیحرف اون شبت رو امشب سرت در م یتالف دمینشونت م..ستین یکاف

نبودن  یواسه خال نمیا.. ییتو چا ختمیاشقم فلفل رق هیزردچوبه و  يخور ییقاشق چا هیجات رو برداشتم و 

 وانیل هیتو  باهمتا قرص 3فلفل و زرد چوبه و ..اوه اوه چه شود..به واکنشش فکر کردم..ضهیعر

 ...رونیرو بردم ب ییزدم و چا يلبخند موذ......درست کردم من یشوددددددددعجب معجون.چه...ییچا

 .کردمیمدم  ییداشتم باز چا دیطول کش دیببخش-

 بودمگه تازه دم نکردم؟؟؟ ییکه پر چا يوا تو اون قور-

 .مجبور شدم دوباره دم کنم..نکیشدن تو س یخال ایینه مامان جان چا-)یییووو(

به ساعتم  یه..نشستم.رو برداشت ییاونم چا.زل زدم توچشماش.بگم يزیچ نکهیرو گرفتم طرفش بدون ا ینیس

کرد ك تمام وجودم شد چشمو حرکاتش رو  کیفنجونو به لبش نزد..گذرهیمن قهیپس چرا دو دق..اه کردمینگاه م

 .والیا...آخ جوووون..گهیقلپ د هیآهان فقط .. نظر گرفتم ریز

جز من حرکات  یکس نمیبه فنجون نگاه کردهمه مشغول حرف زدن بودن واسه هم دیجمع شد و با ترد چهرش

 ...رونیتف کرد ب خورد که درجا همه رو گهیقلپ د هی. دیدیماکانو نم

حاال همه متوجه شده بودن ..رونیب زدیبود که از دك و دهنش م ییچا..دهنشو با فواره جا به جا کرده بودن انگار

لپمو از تو گاز  یه..سخت بود یلیکه خ يوا..و نخندم ادیصدام در ن کردمکهیو من بودم که داشتم خودمو خفه م

 ..نداشت که نداشت دهیفا یول گرفتمیم

 شد؟ یعموجان چ-اباب

 ..اقا ماکان دهنشو جا فواره اجاره داده..بابا جون یچیبگم ه خواستمیم

 اواااا پس چت شد؟؟-به خودم گرفتم و گفتم یناراحت افهیق
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 یخودمو ب...اخ که قرصه کار خودشو کرده بود..ییدستشو دسمتیو با سرعت برق دو زیرو گذاشت رو م يچا

 .خچالیباز مثل  یول.اومد نشست رو مبل...شدم میتن با گوشتفاوت نشون دادم و مشغول ور رف

 دفعه؟یشد  یماکان جان چ- مامان

وقت  هی نکهیواسه ا...جونم قرص خوشگلمون...دادیمزه زهر مار م هییچرا چا.. دونمیفقط نم.زن عمو دونمینم-

 ..تک سرفه کردم وصاف تر نشستم هینشم  عینترکم و ضا

 ..دهیبدون قند مزه زهرمار م ییمعلومه چا يررفته قند بخو ادتیخب حتما -

 ..خورمیرو بدون قند م ییمن معموال چا-ماکان

 !)يشد عیبدتر ضا ایب(

.. نزدم یحرف گهید..واسه من کالس بذاره خوادیمثال م...پسره..وقت هیالنگوهات نشکنه  نایا مامانمیوا يوا

دلم  وفتادمیکه م افشیق ادی یول!!!ر شدهکه اخالقت مثل زهرما يخوریرو بدون قند م ییچا گهیهمون د

 دهیفا یبازم ب یول.گرفتم موبا دست جلو دهن عینگام افتاد بهش که سر..همون وسطه قهقهه بزنم خواستیم

 ...واسه شام هم موندن نایبه اصرار مامان ا.متمرکز کردم گهید زیچ هیچشمامو بستم وفکرمو به .بود

 اینقشه بود  دونمیاصال نم.رهیبودتااز بابا کمک بگ یچ یچ دونمیکه نم يا نقشه هیاصل عمو اومده بود واسه  در

 .مامانا رفتن تو اشپزخونه و بابا هم تو اتاق کاربابا..بابا خالیب گهید زیچ هی

 .ماهانوماکان مانویمنونر میبود مونده

 کمک؟ يریمهندس شما نم-مانینر

  دهیدم عذابت موجو یلیخ هیچ.نداره یبخشش به من ربط نیا.نوچ-ماکان

 .باهم رفتن تو اتاق ...حرفو مهندسسسس نینزن ا-

با ماهان طبق  کمیتو اتاق ...دیتو اتاق من حوصلم پوک میپاشو بر-:دمیدست ماهانو کش..موندم و ماهان من

 نیخشمگ يکرد و تمام مدت با چشما یفوضول کمیو اونم طبق معمول ..میدیوخند میمعمول تو سرو کله هم زد

 :برگشت دفعهی....کردمینگاش م

  ؟؟یختیر یچ ییتو چا یراست-

 انا؟؟؟یتموم شد اح تیجااااانم؟فوضول-

 :رو باز کرد و گفت ششین

 ماهم عرعر؟؟؟..همه عرعر...بروووو-
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 !رو خر کن گهید یکیبرو ..شناسمیتو رو از خودت بهتر م من

حال  گرشیتو مزش بدم ج ینوعت هیشده  يواسش عاد ییگفتم داداشت طعم چا یچیه..پسر زرنگ نیافر-

 .ادیب

 ....فلفل و زردچوبه وچندتا کمی..نبود يزیچ

 ..  ادیابرو م ینقطه و ه هیشده به  رهیخ دمیکه د زدمیحرف م داشتم

 ...نیحس ای..باال؟برگشتم پشت سرم يندازیچته ابرو م-

 :روبه ماهان گفتم.زود خودمو جمعو جور کردم..امممم-

چه ...(دیچسب یلیخ یجات خال یدونینم یاردگندم درست کرده بودول کممیو زردچوبه و فلفل کمیبا  گهیاره د-

 !!!!)که با فلفل و زرد چوبه و ارد گندم درست بشه ییغذا نیبشه ا ییغذا

 : کرد یهمراه یول زدیچشماش قهقهه م ماهانم

 .زبونم مونده ریز يهنوزمزه اون املت من دراورد..دس پختش خوشمزس یلیدوست تو خ نیاره المصب ا-

ارد  تونهیسنش نم نیباور کن به ا.. ستیبلد ن نمیداده بود وگرنه قده نقطه چ ادشیاونم چون ننش ..بروووو-

 ...بده صیتشخ یگندمو با ارد نخودچ

من خاك رس  ي؟ا...کردیم فایرو ا یچه نقش ییو خوشمزه چا ذیلذ ییبحث غذا نیا ونیم دمیفقط نفهم-مانینر

برداشت و مثل جت به سمت  مانیتا اومدم حرف بزنم ماکان دستشواز رو شونه نر...تووووبشراون دهن رمیبگ

از تو .رونیکه تموم شد اومد ب ارشک..نتونستم خودمو کنترل کنمو خندمو ول دادم گهید... پرواز کرد ییدستشو

 ..دمشیراهرو د

 :گفتیم یحالت عصب هی با

 ..شدیم دایاز خنده تو حرفام پ ییطه؟هنوز نشونه هاوس نیچکاره بود ا ییچا ؛یگفتیم یخب داشت-

پارك سوار  رنیباهاش که نم..گهید خورنیرو م ییداره؟معموال چا یچه نقش ییبه نظرتو چا...مهندس ياقا-

 ...!تاب سرسرش کنن

 هیخودتو واسه درست کردن  يبخوا نکهیبجا ا...داره؟بذار من بگم یوسط غذا چه نقش یول..از اون جنبه اره-

و  یکن هییچا یرو قاط ییایمیمشت مواد ش هیبهتر باشه فلفل و زردچوبه و  دیشا يبه زحمت بنداز ذیلذ يغذا

 یول دمیترکیداشتم م..راحت تره میلیخ ست؟؟باورکنیبهتر ن ينجورینه؟ا.يبه خورد مهمونت بد ذیلذ یدنینوش هی

 ..بسنده کردم کیفقط به لبخند کوچ
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ممنون از ..بود یجالب دهیا یول..روش استفاده نکردم نیتاحاالاز ا.نش کنمامتحا دیبا دونمیخب نم.اممم-

 راهنمــــــ

 ...زد رجهیش ییبه طرف دستشو یاز قبل شتریحرفمو تموم نکرده بودم که با سرعت ب باز

 زیچ نیانگار که با ارزش تر ییدستشو دسمتییدویبار م هی قهیدق7قشنگ ...میدیکه اون شب چقدر خند بماند

دفعه هم من رفتم و  هی..شدیبار از جاش بلند م هی قهیهفت دق گرفتمیساعت م یوقت قایدق..اون توئه شیگزند

بازشدنش ..یکنیچفتش م یوقتما  یس ویدبل نیچون در ا..رو چفت کردم ییاومدم مخصوصادر دستشو یوقت

 !جز مهندس ستین یکس ينفر بعد دونستمیمنم که م...باخداس

رو  رهیچنان دستگ کردویپا اون پا م نیا یبچم ه..از ته دلم قهقهه بزنم خواستیر؛دلم مسمت د دیبازم پر یوقت

مونده بودم بخندم ..جون ننت باز شو هیشب گفتینا مفهوم م مییزایچ هی!خواستیبودکه انگار ازش مراد م دهیچسب

 شدمهندسمونیباز م رهیدستگ رترید هیاگه دو ثان مفکر کن..بازشد بتیاخرشم با هزار مص..ییرایولو شم وسط پذ ای

 ...کردیخودشو خراب م

خواستن  میوقت...بود یواسه امشب کاف..که موکولش کردم به بعد ارمیسرش ب ییبال هیشام هم خواستم  موقع

 :اروم گفت..برن

 لشیلبخند پته پهن تحو هینزدم بجاش  یمنم حرف...و تماشاکن نیفقط بش..ارمیتک تکشو سرت در م یتالف-

 ...که بخوادتک دختر خانواده افشاروبچزونههه یبرو بابا از مادر زاده نشده کس....بدتر حرصش درومد دادم که

 ریامشب ز هییبودن که چا دهیفهم نایبابا ا دونستمیم..برسم به اتاقم دمییدویم یکیبستم پله هارو دو تا  دروکه

بروهم  رونیتو خونمه و ب یطونیش چه کنم که یول...تا سرزنشم کنن نشستمیساعت م2 دیسر خودم بودوبا

 .....لحافم و بشمرسه خوابم برد ریز دمیخز...ستین

بلند  یبه سخت ومدیاروم اروم چشمامو باز کردم خوابم م...دمیمثل جن زده ها از جا پر دفعهیتلق تولوق  يصدا با

 !!غار يکه صد رحمت به ورود دمیکش ازهیخم هی..شدم

که سر و ته شده  يطور نییکتاب بود از کتابخونه ولو شده بود پا یهرچ.....ماااامااااان.... ییییوااااااااااااااااااا-

بکشم  گهید غیج هیخودمواماده کردم که .یوضع افتضاح هیو خالصه ...شده بود نیهمه عروسکام پخش زم..بود

 ...وارد شد مهیکه مامان سراس

 گهید... رو مرتب کردم نجایمن که خودم تازه ا هیرنجویچرا ا نجایاوا؟ا ؟یزنیم غیج یشده؟چرا سر صبح یچ-

گفتم  غیبا ج... قرمز شده تیصورتم از عصبان دونستمیم یول دمیدیخودمو نم..اوردم یداشتم جوش م
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شدم و کل خونه رو  لندبه سرعت از جام ب..یرفت يکدوم گور...کشمتتتتیم...کنمیم متیق مهیق...کشمشیم

به طرف  تکارانیکه دنبال جنا سایپل نیمثل ا... اره خودشه... يانبار..ه نکردمنکردم ک داشیپ یدنبالش گشتم ول

 ...در رو گرفتم رهیو دستگ...چسبوندم يگوشمو به در انبار...مگه دستم بهت نرسه.. هجوم بردم يانبار

سرتو از تنت جدا  خان داداش حاضر باش تا... تا تهشو خوندم...انهیبله در جر...کنمیبله خواهش م...نه بابا...اره:-

 ...سکته رو زد چارهیکه ب دمیبنفش کش یقاط غیداد و ج هیو  دمیرو محکم کش رهیدستگ...کنم

 ...کشمتیم..دراز نردبون...کشمتیم-

 ...شرمنده..فعال دیببخش-

 بهم؟هااان؟؟؟؟ یختیاتاقمو ر یواسه چ...پسره پروووو یباهاش بعدا صحبت کن یکنیتو غلط م-

 ...خوب خودم دست به کار شدم...یکنینم يحاال حاال ها کار تو دونمیمن که م-

 ...و خودت دونمیوگرنه خودم م...یکنیو مرتب م زیاالن اتاقمو مثل گل مثل روز اولش تم نیهم يریم-

 ...پات جنگل سبز شه ریتا ز نیبش..االن  نیهم...باش...خانومو...هه-

 ...فرق سرش تو کوبوندمیدم دستم بود و م يزیچ هی خواستیم دلم

 ؟نه؟ گهید يرینم-

 ....نوچ-

بود و برداشتم و پرت کردم  يکه او سمت انبار مویرو روئک دوران بچگ...به دو رو برم انداختم ینگاه هی

 ..و از باال سقوط کردن نیو چند تاشون ولو شدن کف زم گهید لیروروئک خورد به وسا..سنتش

 ..رو پرت کردم تو سرش رم؟؟؟کفشیسامون بگ خوامیبده م ؟یکنیم نیدختر چرا همچ -مانینر

کپک  يبه فکر خودت باش که در..یستیبه فکر من ن..اصال من به درك اریدر ب يباز یوحش یحاال ه نیبب-

 ..میکن ریکار خ هی ذارهیم نی؟ببیزنیم

 ر؟؟یتا حاال کش رفتن شماره قرشته شده کار خ یاز ک: حرص گفتم با

 ..حاال نیاز هم-

 ..!گهیبه جون همد پرنیم یخروس جنگ نیع قهیدم و دق...میرو قران مردم بچه دارن مام بچه دارنگا تو -بابا

 ...رشیبابا شما بگو کار کردن بده؟اونم از نوع خ-مانینر

 ...نه واال ثوابم داره-بابا
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دستم ...دختر  یبزن گریجز ج يآ يآ...نجات بدم تیوضع نیتو رو از ا خوامیمنه که م ریتقص...بفرما-مانینر

 ..کباب شد

 ...نداره شتریراه ب هی...خب لهیخ-

 ؟؟؟یجون من؟چ-

 ...مثل دسته گل یکنیاتاقمو مثل روز اولش م يایم-

 ....اصال حرفش-مانینر

 ...)گفتمیم واشی نارویالبته ا... (فرشته یباشه پس فرشته ب-

 ....از دو ساعت باالخره اتاقم مثل دسته گل شد بعد

 ....جونم  يخواهر..خب -مانینر

 ...ستین يخبر...یخودت-

 ..نبوداا نینامرد قرارمون ا-

 ...باال انداختم شونه

 ...گمیالزم شد به مامان م...رمیخودم م اصال

 ...یحاال خود دان..تا مامان  يایبا من بهتر راه م نیبب-

 فرشته چشه؟؟ مگه

مامان فرشته ..ما مامان هم قبول کنهسو..و گوشه ستیدوما چش ن...اوال فرشته نه و فرشته خانم..پسرخاله -

 ...کنهیقبول نم

 چرا مگه من چمه؟؟-

 نیتر یمیصم شیپ رفتمیبودم م یوقتاعصبان هیکه من  ییخب البته از اونجا...نگاه به خودت بنداز هیاخه -

 خورهیموقتا  نیبه درد هم یباالخره دوست...گفتهیواونم به مامانش م..کردمیدوستم که فرشته باشه درد و دل م

 ...گهید

 ؟...به من داشت یچه ربط نایحاال ا-

اونم بعد اون ..که دست تو بده  اوردهیننه فرشته که دوست مامانه دختر دسته گلشو از سر راه ن...گهید نید هم -

االن حمله ...غمبریپ ای..رو گفتم نایا دونستمیکه م ییزاینشو ها من با چ دینا ام ادیالبته ز.ما يهمه دعواها

 ..رسوندمشدمو خودمو به بابا  ریاز پله ها سراز غیبا ج...کنهیم
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*** 

 خونمیم یدارم حساب...ماه بود که از دست دادم ریمرحله اول رو که ت...بس که درس خوندم دیسرم ترک يوا

حوصلم ...زنمیو به فرشته تک م دارمیرو برم یگوش...خونمیفقط م...قبول شم ستمیمطمئن ن ادیواسه سال بعدز

هفته  1کمتر از ...خوامیگردش م کمی..خوامیمسافرت م...خوادیدوستانه م يها یدورهم نیاز ا کمیدلم .رفتهسر

جونش  مایخانم که سرش با ن نینازن. خبر ندارم یچکیوقته از ه یلیخ. مونمیمطمئنم امسالو م.مونده به شروع

 کنمویشال و کاله م عیسر میتصم هیبا ...عمومو کرده يدلم بدجور هوا.هم که انگار از اول نبوده مایس.. گرمه

 ..خونه عموم رمیم

 ن؟؟یخوایمهمون نم...یزن عمو جون-

 ...تو گلم ایب-

ماچ گنده از لپش  هیبغلش و  دمیپر.کنهیخونشو عوض م ونیهر دفعه دکوراس..زن عمومم قهیسل نیا عاشق

 ..کردم

 ...نیصفا داد یبه به به خونه هم که حساب...براتون تنگ شده بود ن؟دلمیخوب-

 ؟ییتنها..زمیقربونت عز-

 يسر هی امیگفتم ب..کاریمنم ب..بابا هم سر کاره..طبق معمول وله مانمینر...مامان خونه نبود...خوده خودمم..اره-

 ..هواتونو کردم هوی..براتون تنگ شده بود یلیدلم خ..به شما بزنم

 ؟..ارمیقهوه برات ب ای يخوریم ییچا. گلم يخوب کرد-

 ..قهوه بهتره..نه  ییچا..زن عمو نیمت نکشزح-

رو  یو حس خوب شدیبه دستم منتقل م وانیل یداغ..دستمو دور فنجون حلقه کردم. قهوه رو گذاشت جلوم وانیل

محال بود ماهان زلزله خونه ..نگاه به خونه ساکت انداختم هی...خصوصا االن که هوا سردم بود کردیبهم القا م

 .م باشهباشه و خون انقدر ارو

 ستن؟؟ین نایماهان ا-

 ...ماکانم ...چقدر خونه ساکته ینیبیچرا ماهان رفته خونه دوستش ازش کتاب بگره م-

 ...سالم به مامان گلم-

 ..اومدن انیب نیریجناب ش...شییییا...سمت در میبرگشت هردو

 ..يخوش اومد..سالم مامان-
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 ...چه عجب..ورا نیا؟سالم دختر عمو از ا -ماکان

 .يشما بهتر...ممنون منم خوبم..مسال-

و رفت تو اشپز . تعارف نکن خونه خودته یخواست يزیجان چ مینس..امان از دست شما..:خنده ریعمو زد ز زن

 ...خونه

 کمک؟ امیب نیدار يزن عمو کار-

 :لب ماکان گفت ریز دمیشن... يتازه اومد نینه گلم بش-

 ..ادینم قلم اصال باهاش جور در هی نیو تعارف؟ا مینس-

 ..باشم دهیشن کردیفکر نم ؟يدار یشما مشکل:برگشت سمتش يتند

 :زن عمو از اشپزخونه اومد يصدا

 ؟یماکان جان به بابات گفت-

عمو قراره ..یاز فضول رمیمیمن االن دارم م يوا يوا...دهیخبرش رو بهمون م کنهیگفت با عمو صحبت م..اره-

 !نده یبازرگان امیبرو اونور پ..اه...خه دخترصحبت کنه؟بتوچه ا یمن درباره چ يبا بابا

 هیو ..شمیهالك م یدارم از فضول دیشده بودم فکر کنم فهم رهیابرومو انداخته بودم باال و به ماکان خ يتا هی

دارم از ..گهیخدا دعامو مستجاب کن د يا...کنهیمنو مسخره م...اورانگوتان شعوریب...زهره مار...پوزخند مسخره زد

 به بابا بگه اخه؟؟ خوادیم یعمو چ...مرمیم یفضول

 :زن عمو اومد يصدا

 ...بهت بگم خوامیکه م یهست ينفر نیاول یجان راست مینس-

 ....گوشم با شماست...جونم زن عمو-

 یشما چ مینیحاال قراره به بابات بگه بب..گرفتم و به محمدم گفتم  ماتیتصم يسر هی دیع التیمن واسه تعط-

 ن؟یگیم

 ...دمیقلوپ از قهومو نوش هیو؟زن عم یچ-

 ...شمال میبر میبا هم هماهنگ کن التیگفتم واسه تعط-

 ...تو گلوم دیپر قهوه

 ؟يشد یچ-عمو زن

 ..تو گلوم دیقهوه پر.. یچیه..ه -
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 ...خوشحال شد یلیماهان که خ: داد ادامه

برج زهر مارو تحمل  نیدایهم با دیواسه ع یعنی..خدا يا... دمیشنینم یچیمن ه یول زدیعمو حرف م زن

پسره نره خر ابم  نیبا ا یکه حت یاخه من..خدا يوا...ينشسته انگار اومده خواستگار میکنم؟نگاش کن با چه ژست

ماهانم که ...دستگاه رنیمنو بگ دهبن یبا برادر گرام شونیشمال؟ که حتما ا میبر میپاش رهیجوب نم هیتو 

نقش  دیبا...پس من رسما اونجا بدبختم...دوستشه يالیخودمون و الیواونور تر  الیدو تا و...دمیکه شن ينجوریا

 ...رو اجرا کنم یمجسمه بوق

 م؟ینس-

 ..زن عمو صدام کرد یک دمیشده بودم که نفم االتمیغرق خ انقدر

 جونم؟متوجه نشدم؟-

 ه؟؟یگلم نظر تو چ گمیم-

 افهینرفته واسه من ق ایدلم گفتم ب مغرور ماکان انداختم و تو افهینگاه به ق هیبگم؟ تونمیم یخدا چ يا

 ..نییافتاده پا نیانگار اسمون سوراخ شده ا..میبر مییبخوا نکهیبه حال ا يوا...رهیگیم

 :گفتم یلبخند تصنع با

 ..خوبه یلیزن عمو خ. هیعال-

 کمی گذشتیبا وجود بودن ماهان بهم بد نم نکهیخوشحال بخاطر ا...هم خوشحال بودم هم ناراحت یطرف از

اگه  یول.!که بچپه تو خونه شهیوا خب نم.. ادیب خوادیناراحت بودم که ماکانم م نیاز ا شتریب..میسوزوندیم شیتا

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یچ ارهیکارامو سرم ب یبخواد اونجا تالف

 دنیماهان اومد باال و با د..دکمه رو فشار دادم هیک نمیبب نکهیبدون ا...زنگ زد فونیبرم اشپزخونه که ا خواستم

 :دیوار کشمن ه

 ...اایینجایا دونستمیم...والییییییا-

 .دمیخند

 ؟یخوب..سالم داداش زلزله-

 ؟يتو چطور...زلزله گهیم یبه ک یک نیبب..یدک-

 ...ستمیبد ن-

 :گفت شیتوجه به سوال قبل یو ب ؟یچته چرا دمغ-
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 مامان بهت گفت؟ یراست-

 ...دمیشن...اره بابا-:جواب دادم یحوصلگ یب با

 ه؟چت گهیپس د-

 :زدم به اون راه خودمو

 ...نجایا ایگفتم ب...خسته شدم از درس خوندن یچیه-

اصال ....با زن عمو جونم حرف زدم و کمکش کردم کمیرفتم اشپزخونه و ..شده یچ نیگفتم بب..خب بابا توهم-

 ...نبود چکسیرفتم تو حال ه...کمک کردم کمیبه زور ...کنم يکار چیه ذاشتینم

 پسرا کوشن؟زن عمو پس ..اوا-

 نمیگرفتم برم بب میگفتم و تصم یاهان..مشغوله شیماهانم طبق معمول پا گوش...ماکان که حتما تو اتاقشه-

دور دور  هیچشمامو بستم و ...مونده بودم اول کدوم برم...بودم سادهیدر اتاق ماهان و ماکان وا نیب...کننیم کاریچ

از ..ستین يچاره ا..باال انداختم يشونه ا..بود اکاناتاق م يرو چشمام که باز کردم انگشتم رو به..دمیخودم چرخ

 ...که بهتره يکاریب

 ...فکر کرد ماهانم...تو ماهان رفتم تو ایزدم و با گفتن ب در

 :همونجور که کلشو مثل غاز کرده بود اون تو گفت ..به لپ تابش گرم بود سرش

 ...ن من دوباره تو جلد مغرورش فرو رفتاورد باال و با دد ؟سرشویزنیتا حاال تو در م یاز ک-

 ..نیآم...ششاالیا يریساعته بگ 48حناق  يا

 ؟یکنیم کاریچ-

 ..که ینیبیم-

 ....ندارم یمنم حرف يخوایخودت م باشه

 به صفحه؟ يرو چسبوند یتو کله به اون گندگ یوقت نمیبب شهیمگه م...نمیبینم يزینه من چ-

 :زد و گفت يخند پوز

 ...توئه نه من یینایمشکل از ب ینیبینم یوقت.يرو به زحمت نندازپس بهتره خودت -

 ..یکور خودت..تیترب یب-

 ؟يذاریگفتم کور؟چرا حرف تو دهنم م یمن ک-

 ..مشکل داره تیینایب گهینه شوهر عمه منه م-
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 ...یش یانقد عصبان دیکه نبا يندار یخب اگه مشکل چشم-

 ...تو نگهداراحترام خود..بگم یچیه خوامینم یمن ه نیبب-

 :گفت رفتیرونمیب کهیو در حال یتاب رو گذاشت رو عسل لب

 يبا صدا...زهر مار و مامان بزرگ...درد و مامان بزرگ...مامان بزرگ کنمیگوشم م زهیرو او حتتیباشه نص-

اق بدون ات...یلب تاب روشن رو عسل...اتاق...من...نگاه به دور و برم انداختم هی...بسته شدن در به خودم اومدم

 ...لبم نقش بست ور یطانیلبخند ش هیناخوداگاه ...افتاده لیاز دماغ ف يپسر عمو

 ...و مشغول شدم..سرعت نور لب تاب رو برداشتم با

کنار  داشتیباز م نمیکه منو از انجام کار نازن ییبا سماجت صدا"...ها مونهیسر به تنت نم...شو الیخیب مینس"

 ....الن پر رنگ تر شده بودبه کارم مشغول شدمو با همون لبخندم که ا...زدم

کردم  یدم دستم بود رو خال یکه خونمون اومده بودن و من هر چ یهمون شب...کار اون شبش افتادم یتالف ادی

 مانیبا نر نایخونه عمو ا میما رفته بود یهفته بعد از اون ماجرا وقت1...رو به خوردش دادم شییتو فنجون چا

و منو داداشمو اون دوتا خونه عمو  ییبودن جا تهمامانا و باباها رف...و منو تا مرز سکته بردنکردن  یکیدست به 

 ...شب 10-9/5ساعت يشب بود حدودا..میبود نایا

که مطمئنم ...از اونور هم کال برقا رفت.دمیکش یوحشتناک غیتو اتاق ماهانکه در به شدت بسته شد و من ج رفتم

ماهانو هم فرستاده بودن دنبال  ایگو..در رو هم قفل کرده بودن..تا سکت نمونده بود يزیچ...برق رو پروندن وزیف

احساس ..دادنیجواب نم کردمیهم صداشون م یمن بودم اون شب که تا مرز سکته رفتم و هر چ...اهینخود س

که رد شد از رو پام  هیچ نمیبب یبه خوب تونستمیبود نم کیو چون تار خورهیپام وول م ریز يزیچ هیکردم 

 ...به اندازه موش نفرت ندارم شتریب ایتو دن يزیاز هر چ...شدم هوشیکه ب دمیکش یغیموشه و چنان ج دمیفهم

 ...کننیماکانو سرزنش م مانویکه باال سرمن وعمو و بابا نر دمید نارویبهوش اومدم مامان ا یوقت

بود  کینزد...دلم خوش بود برادر دارم...دمیلکپینه دور و برش م زدمیحرف م مانیهفته نه با نر 2از اون شب  بعد

 ..سکتم بده

از حد معمول  شتریاون ب یتالف یپر از مخلفات رو به خورد ماکان دادم ول ییمن اون شب اون چا درسته

 هیبا  ممیمصمم از تصم...باشه تونستینم هیاز اون تالف شتریب نیکاره من همچ نیپس ا...شتریب یلیخ یلیخ...بود

حرکت همه  هیبا ...نوشته بود یسیگلمتون ان يسر هیورد  يتو...کردیکه داشت کار م يرینم به مسحرکت رفت
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انگار ...لب تاب رو به حالت قبلش برگردوندم عیسر یلیخ...نکرده بود وشیخب خدارو شکر هنوز س..رو پاك کردم

 ...پا اومد يصدا...یقبل هیبه همون زاو قایدق..نه انگار که اصال برداشتمش

تو دلم به عکس العملش قهقهه ...ماکان اومد تو..شدم میگوشه تر نشستم و مشغول ور رفتن با گوش عیسر

به من و لب تاب  ینگاه مشکوک هیاول ...یرو تحمل کن نایاز ا شتریب دیبا...حاال حاالها اولشه...زدمیم

اره اسوده ...اسوده نشست الیو من اصال به لب تابش دست نزدم با خ ستین يبعد که مطمئن شد خبر...انداخت

 ...یکن یاسوده خاطر زندگ دیفعال با... باش

و  رونیاومدم ب عیسر..شهیو اوضاع خطرناك م نهیبیاالن شاهکارم رو م..ندونستم زینشستن رو جا نیاز ا شتریب

 ...گرفتم شیراه اتاق ماهان رو در پ

 :ومدیزمزمه م يصدا...جواب نداد یول..زدم در

 ...ینه گل-

 يبه دوستش حرفا ياخه کدوم پسر...زنهیحرف نم ينجوریپسر ا هیپسر با  هیمسلما ..شد اندازه قابلمه امچش

 زنه؟یم..یمنگول.. یدخترونه گل

 ...باشه...زمینه عز-

 ...اروم در و باز کردم گوشه تخت نشسته بود...رمیکنم و مچش رو بگ تشیبرم تو اذ دهیحال م االن

 ...ه نشدباال سرش نشستم متوج رفتم

 ...جلوش گفتم سالم برسون رفتم

 : دیشد و پر هول

 ؟یکنیم کاریچ نجایا مینس...ا-

 ...شنومیمن نم...راحت باش...يدیدر زدم نشن-

 ...دوستمه...زهیچ-

 ...سالم برسون.نره ادتی...ضمن ه؟؟دریک دمیمگه من پرس-

 ...نیره خدافظ اقا نگا...زنمیمن بعدا باهات حرف م نیبب زیچ....نگ...اهان زهیچ -ماهان

 ...شده بود ریاشک از چشمام سراز...خنده ریزدم ز پق

 ؟يخندیم یبه چ-ماهان

 ..گفتیم ایچ گهید نینگ...اقا ...خب-:با خنده گفتم دهیبر دهیبر
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 ..خندم گرفت شتریبه خوش گرفت و بعد چشماش گرد شد از حالتش ب یمتعجب افهیق

 ....بلند شد که باعث شد از خنده منفجر شم یلداد ماکان از اتاق بغ يموقع صدا همون

 که دادش رفته هوا؟ يکرد کاریباز چ -

دختر عمو  گهیتو د یداداش وحش نیوگرنه از دست ا...فقط االن بهم پناه بده  يدوست دار یجون هر ک-

 ...داشت ینخواه

 دختره؟ نیکوش ا -ماکان

 رو سرت؟ یچته ماکان؟چرا خونه رو گرفت -عمو زن

 ..شده میقا يگفتم کجاست؟باز کدوم گور-ماکان

 ..مونمیوگرنه زنده نم...تو رو خدا بگو کجا برم..ماهان بد بخت شدم : به ماهان گفتم رو

 ..تخت ریبرو ز-ماهان

 اون تخت؟ ریبرم ز يمن چجور..اخه عقل کل-

 ..تخت ریرفتم ز بتیبه هزار زور و مص..نمیبرو ب ایب یزنیچقدر حرف م..اه-ماهان

 :موقع در باز شد همون

 کجـــــــــــــــــــــــ ـــــــاست؟-ماکان

 ..کجاست یک...چه مرگته خان داداش...امام ای-ماهان

 ؟يکرد مشیکجا قا گمیم..چونیمنو نپ-

 ؟یگیم موینس..نییپا اریصداتو ب..اه-ماهان

 ...!گمیو م نینگ رینخ-ماکان

 ..بدم یه سوتوقت نکن هیکه  رمیگیدارم به زور جلو خندمو م حاال

 ..رفت...مرض-ماهان

 رفـــــــــــــــت؟؟؟ کجا رفــــــت؟؟-ماکان

 ...رفت سر کوچه کار داشت..ارمشایخودم م نیپا يارینکره اتو ن يخان دااش اگه اون صدا نیبب-

 !مگه دستـــــــــــم بهش نرسهههه- ماکان

 !تـــــــــــــــــــق

 !دهیسف تیوضع رونیب ایب ؟یم؟هستینس...نابود شد نمیدر اتاق نازن -ماهان
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 ..در شکست...یعل ای -.رونیتخت اومدم ب ریز از

 ...ذاشتیزندت نم نتتیاگه بب ؟يکرد کاریباز چ-ماهان

 ...با لب تابش خودمو سرگرم کردم کمیفقط ...داداش تو تعادل نداره نیبابا ا یچیه-

 ..!خنده ریزد ز پق

 ..دو شبه خواب به چشم نداره ؟يود کردب يچه کار نیماکان دختر ا چارهیب-

 ..يکرد يمتناشو دست کار یرفت نگو

 ..سرم تکون دادم يخونسرد با

 ..!خنده ریزد ز باز

 ؟یهست یک گهیبابا تو د-

 .گل سر سبدخانواده افشار-

فکر  گهید کردمیداشتم فکر م نیخودم چند وقت بود به هم...يکرد يعجب کار شییخدا یول..بابا نیشیب-

 :زدم و گفتم یچشمک...کنم شیبتونم عمل کردمینم

 ...انجام شد اتیکه به لطف من عمل-

*** 

 .زدمیم رجهیاتاق به اون اتاق ش نیاز ا دادمویتند تند کارامو انجام م..مونده گهید قهیدق 5 فقط

  ییکجا.دختر بدو.ــــــــــــــــمینس- مامان

 ...ـامـــــــــیاالن م:شدم و گفتم زوونیپله ها او از

 .نییپا دمیپر وهوووووویرو کوبوندم بهم و طبق معمول از نرده ها سرخوردم و با  کشو

 ؟.يکرد نکارویباز تو ا-مانینر

 اوهوم-

 ن؟یکنیکل کل م نیباز دار نییبچه ها بدو-بابا

 گهیبدو د.اه -

 مانینر کردمیه مدستمو دور گردن بابا حلق یوقت شهیهم.بابا نشستم و دستمو دور گردنش حلقه کردم کنار

 .ماچ ابدار کردم هیاز حرص اونم لپشو .خوردیحرص م

 نمیب نوریا ایب-
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 .گهید کنهیم تیداره اذ یخودش ه گمینم یچیخودمه بابا نگاش کن من ه يدوست ندارم بابا-

 گهیبه پرو پاش د یچیپیم يکرم دار یخودت ه گهید گهیدخترمو پسر؟خب راست م يدار کارشیچ-بابا

 یمنه بدبخت موندم ب کشهیداره که همه رو به طرف خودش م یفسقله چ نیا دونمیباشه من نم..بابا میداشت-

 ....بحث و کل کل ما توپ سال نو رو زدن و اهنگ مخصوص نوروز نواخته شد ونیم...بدونم  خوامیمن م.طرف

کارو با  نیمو همبوس گنده کرد هیشد لپ بابا رو  لیسال تحو نکهیبه محض ا..لحظه ام نیجون عاشق ا آح

از ..مبارك یسال نو همگ دهیاخ جون ع گفتمیو م دمیپریم نییاز مبال باال پا..مامان کردم که داد مامان درومد

 :گفت نهیمنو بب یکه داداش بزرگه چشم نداره خوش ییاونجا

 هیرو سر همسا شهیاالن خونه خراب م..بکش ؟خجالتيساله ا 4اخه مگه تو بچه .سر جات بچه نیبش-

حاال !طوفان ذارمیم میبه جا نس کنمیاسممو عوض م نیحاال بب..کنمیول نم رمینگ نویمن اگه حال ا یعنی...ینییپا

 .نیبب

در  یکیتا چشم تو  پرمیگوشه؟ اصال انقدر م هی یمجسمه از تو که بهترم مثل مجسمه ابوالهول نشست-

 !منم رفت هوا غیجشد و همزمان  دهیخواستم از پشت بدو ام که مچ دستام کش...ادیب

 ..ول کن دستامو مـــــــــامـــــــــــــ ـــــــــــان..یبش یبگم چ یاخ اخ اله-

 ..بگو غلط کردم تا ولت کنم-مانینر

 ..يغلط کرد..عمرا -

 ..:چوندیپ شتریب دستمو

 ...امـــــــــــــــــــــان  مــــــــــــــــــــــــ

 دم؟ینشن-مانینر

 ..دراد یکیپرم تا چشم تو  یم اصال ان قد..يا-

 ..باالخره ولم کرد.یاخ مامان جونم قربونت بشم اله... مانیولش کن نر- مامان

 ...روان پزشک مراجعه کن هیبه ..يدار یروان یضیبهم ثابت شد مر یعنی-

 ...نمیبب نجایا نییایبچه ها ب -بابا

 جونم بابا جونم؟-

 د؟یرو تمومش کن يسگ و گربه باز نیا دییخوا ینم دیشما خرس شد اوال سال نوتون مبارك دوما..: دیخند بابا

 ..هیگل پسرت مثل سگ وحش نیا..رسه یام ازارام به مورچه هم نم یشیمعلومه که من پ ییبابا-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ١٣٩ 

 ..دهیمثال ع نیببوس گرویسوما حاال همد:بابا

 ..باهاش ندارم ينکنه من کار يبستر مارستانیخودشو به ت نیتا ا بابا

رفت  غمیو من ج...که اون نامرد به جاش لپمو گاز گرفت دمیلپشو بوس...نمیب نجایا ایحرف نزن جوجه ب مانینر

 .هوا

 ...مزه داد شیاخ-مانین

 ..بودن تو وجودته یوحش ياصال خو...یوحش...کوفت و درد-

به درد  شیبق...گرفتنشم يدیفقط عاشق ع دیاخ جون از ع يدیع میبر يداد و قرار شد عصر امونویدیع بابا

 ..خورهینم

***** 

 ..میخونه عمو شد یو راه رونیب میاومد يخونه مامان پر از

 گهیکردم د ياز اون روز که متناشو دست کار!...فاقد روان مسلط يبگذرون با اون پسر عمو ریخودت به خ ایخدا

 زدمیبا فرشته م دیع دیخربه بهانه  يجور هیو  چوندمیپ یم ومدنیهر وقتم م..نشدم یافتاب نایخونه عمو ا يطرفا

 .ارهیسرم در م شویباال خره تالف دونستمیخونه نباشه چون م کردمیکنم؟ فقط دعا دعا م کاریحاال چ یول رونیب

 ...درجه نقطه مقابلشه 360 ستیداداشش ن هیماهان شب اصال

 ...میدیخدا رس ای

 سال نوتون مبارك..سالم زن عمو -مانینر

 ..و به طرف عمو رفت...زمیتو هم مبارك عز يسال نو.. جان مانیسالم نر-عمو زن

 ..مبارك دتیسالم عشقم ع-بغل زن عمو  دمیپر

 زیر زیکه داشت ر دمیگوشه د هیبه خونه انداختم که ماهانو  ینگاه هی..مبارك دتیع..به به سالم -

 تیگوشه با عصبان هیماکانم ..رو دراورد "پخ پخ "يگلوشو ادا ریمتوجه من شد دستش و گذاشت ز یدوقتیخندیم

توکل به  شمیگذشته باق ریکه بخ نجایخب تا ا.کن ادیاسترس منو ز یماهان ه یبش لیذل يا.کردینگام م

 !!!!!ستین یکه رنگ یاهیباالتر از س!گهیکنه د یغلط هیکه اونم  نهیا تشینها...خدا

*** 

غرق شده بودم  شیتفاقات چند لحظه پتو دستم گرفته بودم و تو ا مویدیخونه منم ع میکه بر میشد نیماش سوار

 دهیبا ماهان نقشه کش..نبود رو لبم جا خوش کرده ییشباهت به لبخند دراکوال یلبخند که ب هی یاز ک دمیو نفهم
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قلقلکشون  یبس شونیحس فوضول نیا الخرهبا میدونستیچون م..انیکه داداشش و داداش من تو اتاق ن میبود

 ..میالما در چه ح ننیبب انیکه ب دهیم

 یکشوئه همه چ نیجونم براتون بگه تو ا...کشو داشت که تا حاال رو نکرده بود هیکاه  ریماهان موذمار اب ز نیا

 يروغن کار کمیدر اتاقشو  يجلو....و  یکیپالست ياز نانجک و فشفشه گرفته تا جک و جونورا شدیم دایپ

بماند که دلمو گرفته بودمو با .ه اومدن رو کف پارکتاوارد اتاق شدن با کل بیدوتا برادران غر نیایکه وقت میکرد

 ..رونیاخرم با هزارتا خطو نشون از اتاق رفتن ب...میدیخندیماهان هر هر م

 :ضدحال گفت مانیکه نر..لبخنده اومده رولبم نیا یاز ک دمینفهم

وزغ از حدقه  چون یبا چشمان...کنهیذوق م رنیگیم يدیبچه ها که ع نیمثل ا...نوچ نوچ نوچ نگاش کن-

بهش بدم تا حالش  یمشت و مال حساب هی خواستیاخ که دلم م...نگفتم یچیدرومده با حرص نگاش کردمو ه

 ..سرجاش ادیب

*** 

 ماانیییینرررر:من

 چته؟...مانیکوفتو نر-مانینر

 ...شد ری؟خوب بدو د..هیباق متمیدو قورت و ن یزودتر بجنب کمی نکهیعوض ا-

 ...میشد ریاز پله ها سراز شهیبرداشتم و مثل هم کولمو

اخرش کار دست خودت .نیزم يایبا کله م....سر نخور ينجوریبار ده هزارم از پله ها ا نیا: با حرص گفت مامان

 يدیم

 خوندمیکه نشستم فقط دعا م یاز موقع....نیو بدون حرف نشستم تو ماش..حرص خوردن مامان خندم گرفت از

 شیقراره پ یفقط چ دونهیخدام...کن ریواسه ما بخ بیبرادران غر نیبا اسفر رو  نیاخر عاقبت ا ایکه خدا

که  ییهمون جا...میدیباالخره به محل مورد نظررس ارمیچند روز رو دووم ب نیبتونم ا کنمیفقط دعا دعا م....ادیب

 ...میفتیتا همزمان با هم راه ب میقرار گذاشته بود

بعد از .ما نیو بزرگا تو ماش میعمو باش نیقرار بود جوونا تو ماش..میش انیعمو ا نیتاسوار ماش میشد ادهیپ نیماش از

 کردیم یماکان رانندگ...میش نیسوار ماش میسالم و فدات بشم و قربونت بشم و قربون صدقه هم رفتن رفت

ساعت گذشت بازم  مین...حرف نزد یچکیه ذشتربع گ هی...میجلو بود و من و ماهانم عقب نشسته بود مانینر

 ...حرف نزد یسک
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که  گرفتیساکت؟کم کم داشت خوابم م ياخه بگو منو چه به سکوت و فضا.. اوردمیرسما داشتم جوش م گهید

 :گفتم  يبلند يبا صدا

 چه خبراااا؟؟ خب

که با ماهان  کمی...زننیخودشونه که مثل الال نشستن حرفم نم ریبه من چه تقص...در جا سنکوپ کردن همه

با دو تا ادم الل هم سفر  دیبه درگاهت کردم که با یمن چه گناه ایخدا....دینامون ته کشباز حرف زد میحرف زد

 ...کردم یباشم؟ نه اخه من چه گناه

 ....وسطه ناکار کنم نیرو ا یکیوقت تا اخرش نزنم  هیخودت بهم صبر بده خدا که  فقط

دفعه چشمم به ماکان خورد  هی يکاریب نیتو ا....همه مثله برج زهر مار نشستن...یچینه ه.. یاهنگ نه

بزنم که گوش فلک رو هم کر  غیج هیپشت سرشما  گهیم طونهیش.نشسته ینگاش کن با چه ژست...شییییا..

 الیخیب...جلوشو نگا کنه نهیشن يعده ادم همسفره مثله حناق زهرمار هیبا  یوقت رهیبگ ادیتا دفعه بعد ....کنه

 ...شدم افشیشدم و مشغول کنکاش کردن ق

شغل به  هیهم خودش  يکاریدرسته ب...البته نظر شماهم محترمه...که بهتر بود يکاریاوضاع از ب نیتو ا خب

 ...نمیجا ساکت بش هی تونمیخب من نم یول ادیحساب م

برعکس ..اصال بد نبود یعنی...نداشت يبد افهیق)خواهشا ادامه نده(بزنم له و لوردش کنم خوادیکه دلم م اخ

 ...ادیکنم؟من ازش بــــــــــــــــــــدم م کاریخب چ یول...بود افهیو خوش ق پیخوش ت میلیخ

من  یمسافرت ول رهیبرج زهرمار م نیمن بود از خداشم بود با ا يجا يا گهیهر دختر د دیشا

 قایکه دق یو خوشگل مشک دهیکش يچشما ده،ویو کش زیت ینیفشن ،ب یمشک ينــــــــــــــــــــــه موها

 .يقلوه ا يو لبا.هاش بودرنگ مو

 ....دادینشون م یبود که عضله هاشو به خوب دهیچسبون پوش دیبلوز اسپرت سف...به کنار گهیکه د پشمیت

هم دست چپش بود و همون دست رو  يدست بند چرم قهوه ا هی...دیسف يایو کتون یبرف نیشلوار ج هی همراه

 ...داده بود هیبه پنجره تک

ادکلن رو ،رو خودش  شهیکه هر دفعه ش مانیچون نر...گرفته بود یدوش اساس هیکنم ادکلنش هم که فکر  با

ادکلن سردو خنک  يپر شده بود ازبو نیتمام ماش..نداشت ییبو چیدر برابر ادکلن ماکان ه کنهیم یخال

 ...کرده ادهیرو رو خودش پ شهیش ییتا 4-3 هی زنمیم نیمن تخم.ماکان
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 دهیاز وسطش پر نیبه خودش گرفته بودکه انگار اسمون سوراخ شده ا يا يجد افهیق نیهم چ یرانندگ موقع

خودمو سرگرم کنم با هر کدومشون حرف  نکهیسردبرا ا..اخالقش هم مثل ادکلنشه..پسره مغرور...نییپا

اونم سر اتاقا حاال .. میکردیبا ماهان جر و بحث م..دادیجناب مجسمه هم تک و توك جواب م نیکه ا...زدمیم

 :جر و بحث ما ماکان گفت ونیم میکردیو انقده با هم بحث م میبود دهیاتاقارو ند خوبه

 یبه سالمت نیراهو هم حرف نزن هیزحمت بق یزبونتون وا شد؟ب هوی دیزدیعمو شما که تا االن حرف نم دختر

 ..میرسیم

مسخره  یو از خود راضجملشو تکرار کنه؟پسره پرر گهیبار د هیمشتاقم  یلیگفت؟ نه خ یپسره چ نیلحظه ؟ا هی

 ..حرصم گرفته بود بیساکت شو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟آخ عج گهیبه من م

 شمیو به بق میکن برس تویزحمت زودتر رانندگ یحواست به حرف زدن منه؟ شما هم ب تیرانندگ يشما جا-

سرخ شده  سرخ دمینگاهم بهش افتاد که د نهیاز ا..زنمیچون من هر چقدر دلم بخواد حرف م..نداشته باش يکار

 ...پسر عمومون جزغاله شد يوا يچه مرگشه؟وا نیخدا ا ای

 :حرص گفت با

با اون  یجنابعال یمن حواسم به کارمه ول..نکنم کاریکنم چ کاریچ یالزم نکرده به من بگ یوجب مین يتو-

کرد  نیمن توه يمجسمه به صدا نیا!رو سر من پس لطفا ساکت یکوبیت مثل پتک م يریآژ يصدا

 ؟؟؟؟؟؟االن؟؟؟

 :به خودم گرفتم و گفتم يخونسرد افهیحرص ق تینها در

جنگل امازون  ریغرش ش ادیادم  یزنیحرف م یتو بهتره که وقت يهست از صدا یمن هر چ يصدا-

 دهیگذاشته بود تو گوشش و خواب شویادهندزفریهمون که پسره صداش در نم..بود دهیخواب يانگار مانمیوفتهنریم

ماهانم .دیخوابیو م گوششتو  ذاشتیم شویوسطش هندزفر میرفتیذره از راهو که م هی..بودهر دفعه عادتش ..بود

 شهیمسافرت م..کنهیم یاالن قاط مینس الیخیب:من بشنوم گفت کهیطور واشی./کردینگامون م یبا نگران

 .زهرمارمون ها

 .. با خداست دنمونیسالم رس ادامه بدم شتریاگه ب دونستیم شناسهیبابا؟حاال خوبه اخالق گند داداششو م ا؟نه

 :بلند گفتم منم

 ..نزدم داداش شماست که شروع کرد یمن که حرف زمیعز-
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 یاصال هرک..حرفام نیبکشم کنار من پررو تر از ا یمحاله الک..من منم ..نداره  یبه من ربط ادیاون کوتاه نم اگه

رو برد رو  نیحرفم سرعت ماش نیبا ا..يریزنج وانهیشروع نکنهد خواستیم نهیشیلرزشم م يپا خورهیخربزه م

تو اون جاده با اون سرعت مطمئن بودم  دونمیمن م.. میرسیزنده نم..غلط کردم..خوردم زیخدا چ يوا...تا 130

 واشی:زدم غیدفعه ج هی دیکشیم ییال نایاز وسط ماش.کلمه خوندم یواقع يفاتحمو به معنا مونمیزنده نم

کرد رفت  شترشمیب..سرعتو کمتر که نکرد...با توام-...همون سرعت ادامه داد با یول.يبریسر م يمگه دار..تربرو

 تا160رو 

 دمینفهم یچیه گهید دمیکش غیفقط چشمامو بستمو از ته دلم ج.. از روبرومون اومد  ونیکام هیموقع  همون

 ....میبرخورد کرد يزیچ هیفقط احساس کردم محکم با ..

 مردم؟؟؟؟؟؟ این زندم؟؟؟؟؟؟؟؟م...اروم باز کردم یلیپلکمو خ يال

خورده به  میمستق نیبا ترمز ماش دمید...خودم اومدم کنه؟بهیپس چقدر دستم درد م...آخ..آخ....زندم نکهیمثل ا نه

 نکهیاز شانس خوشگلم مثل ا..اش و الش بشه نینبود که ماش يبرخوردش طور یول...وسط جاده يبرقا ریت نیا

نگاه  هیاوا؟؟؟پس ماهان کوشش؟؟......که انمماه..خودم دو متر رفتم تو جلودست منه بدبخت اش و الش شده و 

از عقل ناقص  شتریعقلش ب نیا نکهینه بابا مثل ا.ایاز صندل یکی ریماهان رفته ز دمیکردم که د نیبه کل ماش

 ...یصندل رینشه رفته بودز یکی نیبا برف پاك کن ماش نکهیواسه ا..کنهیداداشش کار م

 ..کنهیاالن فرمون از جا م دادگفتمیفرمونو با دو تا دستاش گرفته بود و فشار م میتانمارسیت نیا

 مون؟یبود بکش کیچته پسر؟؟؟نزد -مانینر

باز کرد و  نویودر ماش مانینگاه به نر هیبه من انداخت و  ینگاه عصب هیجواب دادن  يجا یمارستانیت نیا یول

 ...محکم بهم کوبوند نویو در ماش.شد ادهیپ

 ا؟یبود ا يجو...کرد نیچرا همچ نیتعجب که ا ایدن هیو  میموند ما

*** 

اخه بگو تو که طاقت کل ..پسره تعادل نداره کردمیاز وحشت داشتم سکته م...ومدیو ماهان صدامون در نم من

 ..اشیباز وونهیمسخرش نه به اخم و تخم و د يدادنا ریبه گ ؟؟نهيدیم خودیب ریچرا گ يکل کردن ندار

 ...نگاه به ما انداخت هیبرکگشت عقب و  ادیصدا از ما دو نفر در نم دیکه د مانینر

 ؟؟؟یچته؟؟؟خوب مینس-مانینر

 ...حرف بزنم تونستمینم..چرا الل شده بودم دونمینم
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 ...محکم زد تو گوشم یکی مانیموقع نر همون

 ...:زبونم وا شد تازه

 ..دمیچشمام د يمرگ رو جلوواقعا ..بود يبد یلیخ تیوضع...من خوبم..ستین يزیچ

 دفعه؟یکرد  ينطوریچرا ا نیا:ماهان

 هی يروبو نیماش.شد که رفتنشو با چشم دنبال کردم ادهیپ نیاز ماش مانینر...بگو اخه نویهم..دهنت آقربون

همون موقع ...حتما رفته بود دنبالش مانمیماکان رفته بود پشت همون رستورانه و نر.رستوران پارك شده بود

ماهان  شدکهیگه داشت قطع میحوصله نداشتم جواب بدم د یمن بود حت هیبلند شدگوش یزنگ گوش يصدا

 :جواب داد

 بله؟:ماهان

.... 

 سالم عمو جون-

-... 

 عمو جان نه

-.... 

 ..اخه.میسادیوا..زهیچ-

-..... 

 ..نه نه-

نگه بگه ماکان  يزیکردم چبا سرو دست بهش اشاره  میسادیچرا وا پرسهیداره ازش م دمبابایحرف زدنش فهم از

 .دیکه خدارو شکر باالخره فم.میکه استراحت کن میخسته شده و ماهم نگهداشت

 .خدافظ..چشم عمو جون-ماهان

 بابا بود؟-

 .اوهوم-

 گفت؟یم یچ-

 ..نیکنیم یداره که شماها انقد تنبل یخستگ گهیمگه دوساعت راه هم د گهیم-

 نزدم یحرف گهیتکون دادمو د سرمو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ١٤٥ 

**** 

به کلم بخوره  يباد هی رونیب امیحداقل ب..حاال حاال ها قصد اومدن ندارن نکهیمثله ا..شدم ادهیپ نیماش از

 ور رفتم میهمون رستورانه بود و با گوش کیکه نزد یتخته سنگ هینشستم رو 

 نیا از زنمیبا فرشته حرف  کمیرو گذاشتم کنار گوشم حداقل  یو گوش دمیکش "یباقال يفر"رو اسم  انگشتمو

ادم  نیتر از ا الیخ یتر و ب وانهیبه جان خودش حاضرم قسم بخورم سر خوش تر و د یعنی امیب رونیحالو هوا ب

به اون  یگیبهت بزنگه نم یاشتباه یکی..یتو گذاشت هیشوازیچه پ نیاخه بگو دختر ا.وجود نداره نیرو کره زم

 کنه؟یعقلت شک م مچهین

قبلو به کل فراموش کردم و  قهیهمه اتفاقات چند دق شوازشیا گوش کردن پب..اهنگ بود که اخر قر دادن بود هی

خودم بودم  يو تو هوا کردمیداشتم با اهنگهحال م یحساب.کردیم ییرو صورتم خودنما میلبخند عظ هیبه جاش 

 .....نشست روشونه ام یدست هیکه 

 دونمیمن م زنهیاالن ضدحال م...مانهینر دمید برگشتم

 ؟يشارژ یحساب نکهینه مثل ا-

با  ارمیمنم بدجنس شدم خواستم حرصش رو در ب.گهید گمیکه م دونمیم زیچ هیگفتم؟من  يدیگفتم ؟د يدید

 :تموم گفتم یبدجنس

 .شارژشدم یزنگ زدم و حساب یکیبه  گهیاره د-

 :شد زیت

 ؟یبه ک-

ور به اونور  نیازا یه.نشد رمیازش بگ مویتقال کردم بتونم گوش یهر چ دیاز دستم قاپ مویگوش امیبه خودم ب تا

نگا .لبخند گنده نشست رو لباش هیچون  دیاسم فرشته رو د نکهیشروع کرد گشتن و مثل ا.دیچرخیم

 .میپسرم پسرا قد...توروخدا

 :حرف بزنه گفتم نکهیگذاشت بغل گوشش و قبل از ا ویگوش

 ؟؟یزنیزنگ م یبه ک..من شارژندارماا..ا ا ا ا -

 .ریزبون به دندون بگ قهیبچه دو دق...سسسسیه-

 :اخم گفتم با

 .یبچه خودت-
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 :کردمیحرفم شروع کرد حرف زدن منم با همون اخم نگاش م نیبعد از ا وبالفاصله

که طرف پشت خط  يبلند يصدا هیمنم با ..گهیمنو م دونستمیم..نه اونم خوبه...یشما؟مرس یخوب...سالم...الو-

 :که فرشته بود بشنوه گفتم

 .خانم میه؟نسیاون چ..صحبت کندرست ...ياوووو-

 .که من با اخم نگاش کردم اونم باالخره قطع کرد قهیاز چند دق بعد

 نهیشارژم بوددست به س دنیاز ته کش یهمون اخمم که ناش ؟بایکنیتو چته بچه؟؟؟چرا انقد هوار هوار م-مانینر

 :به طرفش رفتم و گفتم

 !کی نیا یاوال بچه خودت-

از  یزنگ بزن یبه کس یسوما دفعه بعد خواست.یفوضول یاجازه رفت یو ب یبرداشت مویوشدفعه اخرت بود گ...دوما

 ریاالنم شارژم تموم شد بدو برام بگ.بذار هیخودت ما هیگوش

 کنم؟ دایاز کجا واسه تو شارژپ نجایاخه من االن ا-

خواهر  هیگفت ادم  گذاشت کف دستم و یده تومن هیبا حرص ...رمیگیم رمیپولشو بده خودم م..ستین یمشکل-

 .زدم يتمام لبخند حرص درار یمنم بابدجنس.کاریچ خوادیدشمن م گهیمثل تو داشته باشه د

به زنده بودنمون  ینیتضم چیخواستم وگرنه ه نطوریمن ازش ا یعنیعوض کرد  مانیراه ماکان جاشو با نر یباق

 .نبود

 شیرو گوش وفتهیم کنهیگفتم االن کلش م هکیطور شیماهان که کلشو کرده بود تو گوش.. بود و سکوت سکوت

 :لبخند بدجنس گفتم هینگام کرد که با حرکت لب و 

دستشو برد سمت پخش و  مانینر نکهیتا ا..نگفتم يزیو چ دمیشد خند دیکه بچم سرخ و سف گه؟؟ید نهیاقا نگ-

 :اهنگ بلند شد يهمزمان صدا

 شهیتب کن بگو قلبت تو ات کمی شهیاگه م*

 شهیم یکن مگه چ الیخ يریمیمن م یکن ب الیخ*

 شهیم یمگه چ... شهیم یچ مگه

 .کن يکن برا لحظه شمار يقرار یلحظه ب هی*

 .کن يکار هی دونمینم یتاب یمثل ب يزیچ هی*

 که ناجوره یمثل دلشوره مثل حال يزیچ هی*
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 حاال که راهمون دوره یشیبگو دلواپسم م*

 که ناجوره یمثل دلشوره مثل حال يزیچ هی*

 حاال که راهمون دوره یشیگو دلواپسم مب*

 یشونیپر یلیخ یبگ ستمیکه من ن یوقت خوامیم*

 کن الیخ یکن عاشقم هست الیخ*

 یتونیتوکه م... یتونیم توکه

 کن  يکن برام لحظه شمار يقرار یلحظه ب هی*

 کن يکار هی دونمینم یتاب یمثل ب يزیچ هی*

 که ناجوره  یمثل دلشوره مثل حال يزیچ هی*

 حاال که راهمون دوره یشیدلواپسم م وبگ

 که ناجوره یمثل دلشوره مثل حال يزیچ هی*

 حالد که راهمون دوره یشیبگو دلواپسم م*

و اهنگ  نیماش يبعد با تکونا کمی.رونیجو سکوت اورد ب نیکردم که حداقل مارو از ا مانیدعا به جون نر یکل

 .دمیشد وخواب نیپلکام سنگ يبعد میمال

*** 

گرز مانندش افتاده  يماهان با دستا دمیپلکمو اروم باز کردم که د يال...ر شوووو دایب...میییییینس..مینس...مینس-

 .به جونم

 ...بخوابم خوامیولم کن م...اه-

 ...بخواب ریبگ خوادیپاشو برو تو اتاقت هر چقدر دلت م-ماهان

بسته راه  يدم و کورمال کورمال باچشماتموم تنم خشک شده بود گردنمو ماساژدا...زور از جام بلند شدم به

 .افتادم 

که هم نرم بود هم سفت  يزیچ هی.يزیچ هیتموم تو عوالم هپروت احساس کردم با کله رفتم تو  یهنگ با

دماغمو اروم مالوندم و چشمامو )نرم بود؟؟؟ یگیبهم م ختیدماغتو ر لیهمه استا..واسه خودت یگیم یچ...(بود

من االن رفتم ..خاك بر سرم.....که  هبود یچ زهیچ نیکه ا نمیاوردم باال تا بب یرمو مکه س يباز کردمهمون جور

 برخورد کردم؟ نیمن باا نکهیا یعنین؟؟؟یبه ا
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 .چه خوششم اومده بزنم از وسط نصفش کنمااا.کج و کوله و مسخرتو شیببند اون ن...و زهرمار کوقت

 چینه ه..ينه حواسم نبود...يدیببخش هینه .خم اومدم کنارجرو بحثم نداشتم طلبکار بهش زل زدم و با ا حوصله

 ندیماکان در خواب ب..بابا د؟؟برویبگم ببخش امیسن ب يو خورده ا 18افشار با  میمن نس...اررررره..يا گهیکوفته د

 )ه؟؟یباف متمین ودو قورت...بهش يخورد يحاال خوبه تو کور بود.(پنبه دانه

گوشه  هیچمدون رو پرت کردم . که دم دستم بود یاتاق نیه دادمو رفتم سمت اولبلند باال به هم یسالم زورک هی

 ......بغل تخت و اخ جون خواب یانداختم رو عسل مویو گوش

رفع  مویبه بدنم دادم تا خستگ یکش و قوس..دراوردم نویاو ماش يداریخواب بو ب یو تالف دمیخواب یحساب

به  یاب هیو  ییرفتم دستشو. نبود يخبر چیطبق معمول ه....ه بودافتاد یکه رو عسل میکنمچشمم خورد به گوش

 ..ادینم ییصدا چیمتوجه شدم ه رونیاومدم ب یوقت..سر و صورتم زدم

 !بال مگس ياز صدا غیدر ادینم ییصدا چیکجان اخه؟؟چرا ه هیبق پس

گوشه ولو شده  هیخانواده  يهر کدوم ارز اعضا..شم نیبود همونجا از خنده پهن زم کینزد..نییپله ها رفتم پا از

با خنده رفتم تو اشپزخونه و ..!!یشمال شرق یکیاون ..شرق یکی..غرب یکی..دنیدیپادشاهو م 7بودن و خواب 

 ..مسکته کرد یوافع يبرگشتم رسما به معنا یاب خوردم وقت وانیل هی

 ؟؟؟؟؟يخندیم یبه چ-

 ...گفتم ییبلند باال نیه هیگذاشتم رو قلبمو  دستمو

 ارن؟؟ویواست شکلک در م واریو د ؟؟دريخندیم یو گفت تنها تنها به چ دیخند!بترسونمت خواستمینم دیشببخ-

 ..دیخودش خند

 تو حال ادم؟؟ یزنیم دفعهی ایشد؟؟خدا داریب یاالن کپه اشو نذاشته بود؟؟؟؟ک نیخدامگه ا..مسخره هرهر

 دمیخند یمگه من به هر چ ؟؟بعدميکردیم کاریچ گهید یخواستیاگه م...یبترسون یخواستیخوبه نم:کردم اخم

قدم  هیکرد و  زیچشماشو ر..لب گفتم پسره احمق ریز..خندمیم واریفکر کن دارم به درو د ؟تويبخند دیتو هم با

بهش  دهیشن یعنی..جور ترسناك شده بود بد..لییمثل عزرا ه؟شدهینجوریاش ا افهیچرا ق...ابلفضل ای..اومد سمتم

 .تلخه قتیحق گفتم احمق؟؟خب بشنوه

 ..چه مرگشه نه به اخمش نه به هر هرش..ست وانهیرسما د نیا.خچالیرفت سمت  افهیهمون ق با

 تو؟ ؟ازی؟اونم از ک برمیگفت؟؟من حساب م یاالن چ نیا..يبریحساب م ادینه خوشم م -ماکان

 ......ب ببرم کهمن اگه قرار بود ازت حسا..کرد يتر دیمف يازش استفاده ها شهیم... يدار یعیوس لیتخ-
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 -با غرور تمام گفت..سمتم دیبرداشته بود چرخ خچالیکه از  یبیس با

 ..زدیداد م افتیکه ق يدینترس نگو

خودتو دست باال  یلیتو من بترسم؟خ هیبعدم از چ..شده بود ایمثل برزخ افتیق یدونیحاال خوبه خودتم م-

 ...يریگیم

 !نخورده!دیرو بلع بیگاز نصف س نیهن مار بوآ؟؟؟؟؟؟با اولد ایدهنه ادمه؟ نیا...زد بیس هیگاز گنده  هی

بهت  نجایهم يخوایهر کس الزمه درضمن م ياز اعتماد به نفس برا یداشتن کم: نگام کرد و گفت متفکر

 ؟؟يدینشون بدم ترس

اعتماد به نفس من  یگیکه شما بهش م يزیچ نیا...جناب ریاعتماد به نفس؟نخ ؟اونمیکم.. هه:زدم پوزخند

عمرا من از تو  تیاعتماد به سقف ستودن نیفقط بپا خراب نشه رو سرت ا....ــــــاریاعتماد به سقف بس گمیم

 ...بترسم یکی

رفتم ..اومد جلو ..قدم رفتم عقب هی..کنهیعوض م افهیدم به ساعت ق یچرا ه نیا..لبخند مرموز اومد سمتم هی با

 .نتیبقدم رو که برداشتم کمرم خورد به کا نیسوم...عقب

با .که کمرم نصف شد دادینشون م یخفش کردم در عوض چهرم تو هم جمع شد و به راحت یول. درومد اخم

گاز  هی.. دستش رو گذاشت کنارم و راهمو سد کرد هیاومدم در برم که ...سمتم دیخودشو کش یطانیلبخند ش

 دیخودشو کش.دهیتش مجلوش درسته قور يرو بذار لیف هی ینه شک ندارم ولش کن...زد بیبه س گهید

به  ینگاه هی.. از اون باال بفرست من بزنم تو سرش در برم يزیچ ياجر پاره ا هیخدا ..چه مرگشه نیا....جلوتر

نه اونقدرا هم -:نکیرو پرت کرد تو س بیزد و س بشیگاز اخرو به س.عقب دیچشمام کرد و با پوزخند خودشو کش

 نیو ا دهیوگرنه کار دستت م..که بهتره کوتاه شه ..درازه ونترده زبخو هیفقط ...یستیشجاع ن....کردمیکه فکر م

 ياون بود و هم از رفتارا شیهم از درد کمرم که باعث و بان...شده بودم یبدجور حرص...ستیاصال خوب ن

اون اخالق گندتو  ياخالق شما بهتره بر ياقا....بده یبرام خوبه و چ یچ یتو الزم نکرده به من بگ-..شیخرک

انقد به اعتماد به  نکهیا يبه جا کمیبهتره ...یستیکه اصال قابل تحمل ن يریو دم به ساعت پاچه نگ یست کندر

و اخالق : گفتم یطونیتحملت کردبا لبخند ش شهیهم نم قهیدق کیکه  یبه اون اخالقت برس يسقفت بها بد

 .رونیو رفتم ب...که؟ یدونیم ستیاصال خوب ن یسگ

 نیو هم رونیبهش مهلت ندادم زدم ب یخواست جواب بده ول دمیخته از خشمش رو دبرافرو افهیاخر ق لحظه

 !نداره یبدبخت تعادل روان...زیمشت کوبوند رو م هیترش کرد و  یعصب
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رو . بردن یهم خسته راه بودن و هنوز در خواب به سر م هینشسته بودم بق کاریشد تو اتاقم ب یم یساعت کی

خواستم ..سرم گذاشتم ریدستامو ز..و شلوارك خنک عوض کرده بودم کیتون هیبا تختم نشسته بودم و لباسامو 

 :سرجام ستمصاف نش..جا به جا بشم که در اتاقم باز شد و خود گند دماغش وارد شد

 ؟یقبلش در بزن ییجا يبر يخوایم نکهیندادن قبل از ا ادیبه تو  -اخم با

همون موقع ..لبخند مرموز رو لبش نشست هیاخم کرد بعدش  ـــدیاولش شد..داد هیاتاق رو بست و بهش تک در

 يبه رو یول دمیترس کمیاولش ..گذاشت بشیاورد تو ج رونیرو از تو قفل ب دیحرکت در رو قفل کرد و کل هیبا 

 ..:اوردمیخودم ن

 ؟یکنیچرا در رو قفل م-

 شد کمیکرد نزد یم شتریگذاشت و با همون لبخندش که لحظه به لحظه ترس منو ب بشیو تو ج دستاش

 شد؟همه حرفات کشک بود؟ ی؟چیترسیوقت از من نم چیه یتو که گفت -ماکان

 :اب دهنم رو قورت دادم دادمینشون م الیخ یخودم رو ب یمردم ول یاون لحظه داشتم م دونهیم خدا

 که من ازت بترسم؟ یهست یاخه تو ک..  گمیهنوزم م-

دادم اخه  يبه خودم دلدار یول..شتریو ب شتریو ترس من ب شدیتر م عیرو تختم و لبخندش هر لحظه وس نشست

همه خوابن االن و  یول..ننیبب نجایهمه اون رو ا یوقت شهیخودش بد م يکنه برا يکار تونهیاحمق اون که نم

 ..:دستش رو کنارم گذاشت هی عیسرشدم که برم  زیخ میشدتو جام ن یدوباره ته دلم خال....در هم بسته ست

 جا؟ک يآ يآ-

 .رونیاز اتاق من برو ب-اخم با

 و اگه نرم؟ -دیخند

  نجایا انیهمه ب کشمیم غیج-

 ؟یکشیم يچه جور نمیبکش بب غیج..ندارم یباشه من مشکل-

 :مقابلم قرار گرفت قایبا دو تا دستاش راهمو سد کرد و خودشم دق..رونیبرو ب گمیبهت م زادیدارم با زبون ادم-

بکشم  غیج خواستمیم..کرد یم کینزد یحرفش سرشو ه نیو با ا! ه اندازه ستشجاعتت در چ نمیبب خوامیم-

دستام و گرفت و  عیفکرم رو خوند و سر نکهیدستمو بردم باال مثل ا..شهیخودمم بد م يبزنم برا غیاگه ج یول

 :پرتم کرد رو تخت

 کوچولو؟ یهست یوحش یلیخ یدونستیم-
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 :ومدیداشت در م اشکم

 شعـــــوریرو نبردم بتا ابروت  رونیگمشو ب-

باشه پس بچرخ ..کردیاز نقطه ضعفم استفاده م یو ه ادیاز کوچولو بدم م دونستیم..کوچولو دمیترس يوا يوا-

هر چقدرم ..کنهیکارا رو م نیترسوندن تو داره ا يفقط برا گفتیته دلم م یحس هی یچرا ول دونمینم..میتا بچرخ

تو بالشتم  شتریومد جلو تر و من سرمو بیاون م. خودش تموم بشهکه به ضرر  کنهینم يباشه کار یادم مزخرف

گوشه لبام جا خوش  يمتوقف شد پوزند دفعهی..زدیتو جفت چشماش زل زدم که داشت قهقهه م..کردمیفرو م

 :کرد

 ؟يشد؟کم اورد یچ-

 روشنه؟ ییتو ارهیکه کم م ی؟اونيدار فیپررو تشر یلیخ یدونستیم-

رفت عقب .. کنار يدیتو خودت کش یکنیم کاریتو چ نمیمن که منتظرم بب.. ياز من ندار یتو هم دست کم-

فکش  کشمیم غیکارش از ته دلم قهقهه زدم جا خورد فکر کرد االن ج نیجلو که با ا دیخودشو کش دفعهی..

 :کنار دمیخودمو کش عیسر..منقبض شده بود از حرصش دستاشو مشت کرد

 ؟يرایکم نم یشد؟؟تو که که گفت یچ..یاوخ-

از  دیهمون لحظه کل..اونم به دنبالم دمیچرخیو دور اتاق م دمیخند..دختره زبون دراز یطرف یبا ک دمینشونت م-

در رو باز کردم و به  عیو برش داشتم سر دمیبود دو دینگاه جفتمون رو کل نیسر خورد و افتاد رو زم بشیتو ج

 .شد رهیهم خو با خشم ب سادیاونم وسط راه وا..رفتم مانیسمت اتاق نر

لپ تاپمو که . ندارم خودمو باهاش سرگرم کنم میچیحوصلم خفن سر رفته ه..میینجایروز که ا 1 شهیامروز م با

 هیبار  هیساعت  1فقط هر ..نشد شیزیخدارو شکر چ یافتادول بمیاز ج شبیکه د ممیگوش. ارمیرفت ب ادمیرسما 

دلم  کردمیم ينت گرد کمیداقل لب تاپم رو اورده بودم کاش ح..ستیکه اونم اصالااا مهم ن...کنهیدفعه هنگ م

که االن  يزیتنها چ.میمجاز يصد رحمت به دوستا شهیداغ نم یاب چیخودمون که ه يدوستا نیاز ا..شدیوا م

بود ادم دلش  میچه اهنگ...کردم یاهنگو پل هیبرداشتم ورفتم  زیرو از رو م میگوش..مهیدمه دستمه گوش

 ..وسط رهباشه و ب یشنج هیاالن تو خواستیم

 دمیچشماتو د کهیروز

 دمیاز همه کس بر دل

 .. یمونیکه بامن م یگفت
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 ..دمیدیبا تو م امویدن منم

 ..یکه با من بمون شهیم یچ

 .. یدل منو بدون قدر

 ..یعهدمون تو بمون يپا شهیواسه هم شهیم یچ

 یامیدن..یــــــــــامیدن همه

 جون عشقت يدارم تا پا دوست

 ز سرم با من بمون تنها ا رهینم

 تو سردو لمس دستام یب یستین یوقت

 غمهـــــــــــام رهیتو اس یکنار من ب ایب

 وا کن رو حسم چشماتو

 پراز عشقو احساسم نیبب

 بذار تو دستم دستاتو

 و بشناسم نیمنو بب خوب

 رمیمیم ینباش یدونیم

 رمیو دلگ نیتو غمگ یب

 رمیگیتو اروم م ادیبا  يازم دور یوقت یحت

 یامیدن..یامیدن همه

 جون عشقت  يدارم تا پا دوست

 از سرم با من بمون تنها رهینم

 تو سرد و لمس دستام یب یستین یوقت

 غمهــــام رهیتو اس یکنارم ب ایب

صداشم که تا ...اهنگ بلند شدم ينمه قر بدم وسطا هیاهنگ شارژم کرد هوس کردم پاشم واسه خودم  یحساب

واسه ..کم اهنگ گوش بدم يتونم با صدا یاصال نم..دمیبلند گوش م يمن اهنگو با صدا اصوال..بود ادیته ز

 نجا؟؟یچرا همه جمع شدن ا ـــــداخـــــــــــــ ای...دفعه در اتاق به شدت باز شد هیکه  کردمیخودم حال م

 :دمیقطعش کردم با تعجب و ترس پرس اهنگو
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دختره  گنیاالن م...دمیرقصیداشتم واسه خودم م دنیتما دح..نیاب بشم برم تو زم خواستیشده؟؟دلم م یچ

 . زنهیم شیش

 ..بود سکته رو بزنم کیبابا نزد...چرا ماتشون برده نگا

 مانیو بابام با تعجب و بهت نر دنمامانیخندیم زیر زیزن عمو و عمو ر د؟یهمتون اومد دفعهیشده چرا  یبابا چ-

دستش گرفته بود جلو دهنش و ماکان که  زدویچشماش قهقهه م گاراژ وا شده بود و ماهان نیکه ع یبا دهن

 ...نداشت مانیاز نر یماتش برده بود و دهن اونم دست کم

 کنن؟ینگام م ينجوریچرا ا نایدم؟؟ا ایبابا من شاخ دراوردم  يا

 !ساعته حنجرمون پاره شد ؟؟سهيدیدختر تو چرا جواب نم -بابا

 يحال و هوا هینگو خانم تو ..يدیجواب نم میکنیصدات م یکه هر چ سرت اومده ییگفتم البد بال مال- مامان

 .. بوده گهید

 ه؟یچ گهیبال د..  کنمیمن سکته م نیگینم..نیاومد ينجوریحاال چرا ا-

رد نگاهشو دنبال  ؟يدیند ه؟خوشگلیهان؟ چ.کنهیبا پوزخند داره براندازم م دمیخورد به ماکان که د چشمم

 ...دفعهیبه خودم که  دمیکردم و رس

 !خاك بر ســـــــــــــــــرم يوا يا -

 رونیسمت در و همشون و از اتاق به زور ب دمیاز خنده دو دنیحرفم ماهان و عمو زن عموم ترک نیا با

خودش واسه خودش  یاخه دختره نفهم کدوم ادم سالم.دو تا زدم تو کلم.. چرا ماتشون برده نایا گمیمن م..کردم

 ..رو نشنوه ییصدا چیکه ه رقصهیم ذارهیاهنگ م

سالم جلو کل خاندان بر باد  18 يخاکبر سرم که ابرو ؟يمنگل خوبت شد؟ حاال ادم شد: زدم تو سرم دوباره

 ..کنهیپسره چرا مثل اسگال بر و بر منو نگاه م نیا گمیرفت من م

بازوم افتاده بود  يکه رو مویبند تاپ صورت..به سر و صورتم زدمیوسطاشم دوتا م نیو ا زدمیبا خودم غر م خودم

 ..با حرص دادم باال

 خواستیدلم م کنهیکنه زل زده منو اسکن م شیچشماشو درو نکهیعوض ا کشهیخجالتم نم..شعوریب زیپسره ه-

که جلوشون با  یکی نیاونم از ا...بودن  دهیکه منو درحال رقص د میاون از اون احمق باز. نیاب بشم برم تو زم

  کنمیم میونبلبل زب سادمیتاپ وا

 سر خودم داد زدم دفعهی
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افشونمو با  ياول از همه موها.. نییبرم پا ییحاال با چه رو.کنن دتیخاکبر ســـــــــــر اهنگ نشن مینس

و دامنمو که با تاپ ست بودو تا سر رونم  دمیکوتاه پوش نیشرت است یت هیباال سرم محکم بستم بعدم  سیپیکل

 .ک عوض کردمشلوار گرمکن خن هیبود رو با 

 ينجوریا خوانیکف دستمو بو نکرده بودم که م..دمیبه من چه هوا گرم بود منم تاپ پوش: کردم هیتوج خودمو

اون  نکهیا ياور ادیبا .شرفم بر باد نره ينجوریتا ا. کنمیدر اتاقمو قفل م گهیاصال از دفعه د..تو دارم برات  زنیبر

اعصابم داغون نشد که ماکان با  کردیماهان نگام م نکهینقدر از اا...گرفتم شیات کردیپسره داشت منو اسکن م

 :گفتیتممیفرشته افتادم که با ر ادی.. هیزیخجالتم خوب چ... شدم یبدجور عصب کردیپوزخندنگام م

 اشیخودشو خل باز نجاهمیا...خندم گرفت!ییایح یچقده تو ب...گفتن ییایو ح یشرم...گفتن یزن...گفتن يمرد

از اتاق رفتم  کیش یلیخ قینفس عم هیوهمراه با  دمیبه سر و صورتم کش یدست هی.دارهیر نمدست از سرم ب

خداروشکر امن و ..خب.نشسته ودشور واسه خ هیهر کس  دمیانداختم که د نییبه پا ینگاه هیاز باال .رونیب

بد  میابرو دار کمی.ر بخورمخونه خودمون نبود که از پله ها س گهید نجایا...نییامانه بدو بدو از پله ها رفتم پا

 !واسه من مونده باشه ییالبته اگه ابرو..نبود

 18- 17 يرو گرفته بودن رو سرشون مثل پسر بچه ها الیو و کردنیم يباز یو عمو محمد فوتبال دست بابا

 خوش گذشت؟؟: نشستم ماکان با پوزخند گفت یوقت.کردنیساله سروصدا م

و  زدنیو قدم م..بودن رونیمامان و زن عمو هم ب.بهترم باشه تونستیم...ییلیخ:با چشم غره گفتم..زهرمار يا

 ..باهم مچن یلیخ...هااا نیباحال يها يچه جار ییخدا. زدنیحرف م

 ماهان کجاست؟:گفتم روبهش

و اشپزخونه و  دمیچرخ الیتو و کمی.اونور تر از ما هستن الیدوتا و گفتیاهان همون که م... دوستش شیرفته پ-

دراور  يرو يها لهیوس دنیبا د..چقده باحاله نجایا..ننه يوا..از اتاقا رو باز کردم یکیدر ..و رو کردم ریو زاتاقا ر

 .پررو. اتاق و برداشته نیگند دماغ بهتر ــــــشیا.بهم دمیاز حرص درو محکم کوب.برداشته نیماکان ا دمیفهم

وقت  چیه..دهنم وا موند یاز قشنگ.افتاد رونیمنظره ب پله چشمم به يکه از باال نییاومدم پا یاز پله ها م داشتم

وجب با  هیانگار که ..بود ایرو به در میپنجره بزرگ تو راهرو مستق..توجه نکرده بودم نجایدقت به ا نیتا حاال به ا

تو اتاق  نایمامان ا..بزرگ يقد نهییا هیوسمت راست  بود ینقل نهیشوم هیسمت چپ پنجره .میفاصله دار ایدر

 ایدر دنیبا د.ستیهم که حواسش به من ن یکس..کارمیمشغوله و من فقط ب يهرکس به کار نجایظاهرا ا..تنرف

هم درست کنار پنجره بود و  گهیدر د هیخدار و شکر .شدم دهیکش ایشدم و به سمت در خودیانگار که از خود ب
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 میمنظورم از مستق شهیباز نم ایو به درر میمستق ییالیو چیالبته ه شدیرو به ساحل وا م میمستق لهتا پ5بعد از 

 يموجها..ساحلم خلوت بود..لباسم مناسب بود..دیرسیم ایتو ساحل به در ریکردن مس یط یکه بعد از کم نهیا

صداش .هیچه اسم قشنگ..حلسا...رسوندنیکوبوندن و به ساحل م یوار خودشونو به صخره ها م وانهید ایدر

هام  هیمرطوب رو به ر يو هوا دمیکش قینفس عم هی..کردیم قیتزررو به بند بند وجودم  یارامش خاص

 .....یچه ارامش.موج ها پاهام و نوازش کردن.دمیکش

 ؟؟يدوست دار يجوجو اب باز  یاخ-

 :منم نه گذاشتم نه برداشتم. پسره پررو..برگشتم -

 .کم نه-

 .کارنایملت چه ب. کن يبرو باننت اب باز. میکن يباهم اب باز ایخب ب-

بهت  یچیهووووو عمو ه.دستمو گرفت جوش اوردم برگشتم سمتش.حوصله ندارم.کارت مزاحم نشو یبرو پ-

 ..کردیهنوز لبخند به لب داشت منو نگاه م.پرو نشو ها گمینم

 یعجب بدبخت..الیو راه افتادم سمت و رونیب دمیدستمو محکم از دستش کش..برو رد کارت..دنبال شر نگرد-

 .تو حال خودم باشم تونمینم نیدو م..مایدار

 با اخم گفت خوش گذشت؟؟..همون در رفتم تو که ماکانم همزمان تو راه پله بود از

 ؟؟یچ-

 :اشاره کرد رونیبا سر به ب-

 منم مثل خودش با اخم جوابشو دادم.کنهیدراز تر م مشیدراه پاشو از گل گهید نیا. رو هم؟ یختیر نمینکنه با ا-

 ینداره من با ک یربط چیچون به تو ه..منو چوب نزن اهیزاغ س نقدریهم بکن ا یفلط هی یراست.یجا شما خال-

 .امیم یبا ک..رمیم یبا ک.. پرمیم

از تو قشنگ .من خودمو برات هالك کنم یستیهم ن یمال نیواال تو همچ..اومدم یمنم م يستادیمیجدا؟؟وا-

 .تراش دور و برم هستن

 قهیدم به دق یواسه چ ستمین یمال نیه به قول خودت اگه همچکرده وگرن ریمن گ شیفعال که تو گلوت پ-

که به  دنید یاون بدبختا تو،تو چ دونمیمن نم..ينکرد یکار شاخ نیهمچ یمنه؟ در ثان يکارا شیحواست پ

 ..قول خودت دور و برت رو پر کردن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ١٥٦ 

هم سن خودم  یکیداقل کاش ح يا..گهید بتیمص هیتو  امیم..بتهیمص هی رمیم رونیب..حرص در اتاق و بستم با

تو  میدیسره چپ کیمسافرت؟؟ میسرمون اومد ریخ..همه از دم پسرن یبدبخت..میدیخندیم میگفتیم..بود

 .انداختم رو سرم ورفتم وسط سالن و صدام ..میبگرد میبر میپاش گهیخب استراحتشونو کردن د..خونه

 ..نجایا مینشست میاومد یاز وقت.بابا من حوصلم سر رفته يا

شد که  نیبر ا میتصم..اخ جون..میکنیبچه ها رو هم نم نیفکر ا مینشست..پاشو داداش..دخترم گهیراست م-عمو

 رونیحاضر شدم و اومدم ب.یواسه ولخرج رمیمیمنم که م..دیمراکز خر نیا میبعدشم بر نیتله کاب میاولش بر

 .ماهان اومده بود خونه

 پوسهیم يدختر عمو هم دار هی ینگفت یاره؟؟رفت..گهید يروزه مارو فراموش کرد هی..نامرد يپسر عمو يا-

 نجا؟یا

 ..يشد پیدختر چه خوش ت-

 تو سرش زدم

 .شیدرو ؟چشايمرض باز به تو رو دادم پرو شد-

جونشو  مانینر نیانقدر که ا یعنی..مینشست گهید نیماش هیو بزرگا تو  نیبار هم مثل دفعه قبل جوونا تو ماش نیا

 البته منم که از خدا خواسته..ادین شیوقت اتفاقات دفعه قبل پ هیبرونم که  دیگفت من با خواستیم

 م؟؟یریخب االن کجا م-ماهان

 .که حوصلمون سر نره ییجا میریم:حالت مسخره هیبا  ماکان

 .واریبه درو د میگوشه و زل بزن هی مینیکه مثل بت بش نهیبهتر از ا-

 .....گمیدارم بهت م یچ نیبب-

 یوقت..يدیشن یکی یگفت یکی.. یگیم یکه چ ستیبرام مهم ن..گمیم یچ نیگوش کن بب گفتم تو لکسیر -

 یچ یش ریپ نهیوسط؟از حاال اعصابت ا يندازیخودتو م یطرف صحبت ماهان منم واسه چ یدونستیم

 ؟؟؟..ماهان دختر بود شدیم یاخ چ.دنیخندیم زیپسرا ر..گرفت یمون ؟اللیشیم

 م؟؟یریحالشو بگ يایم-ماهان

 ؟؟یک-

 !!!!!!خان داداشم-

 :رو به فروشنده گفت..نباشه تیاونش با من کار يسوپر هیبرد سمت  دیکش م؟دستموی؟امکانات ندار يخل شد-
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 .لطفا ییتمام کاکائو یدوتا بستن اقا

******* 

 چکار؟  مییخوایاونم از نوع تمامش م ییکاکائو یاخه بستن..یخدا تو خل به

 رو تو دستش فشرد ینگو خب؟؟بستن یچیفقط ه نیبب ادیاوناهاش داره م..!بگو چشم..نباشه تیتو کار گفتم

 ..داد دست من شویکیاخه؟؟ یکنیچکار م..له شد-

برگشت طرف  عیماهان سر میدو قدم باهاش فاصله داشت یکی...رو خوردم یمنم مثل منگال بستن... بدو...بخور:

 هی یچشم ریز.روهم گرفته بود جلوتر از خودش یبستن..رفتیبه پشت راه م..زنهیمنو انگار که داره با من حرف م

 خواستهینگو م...خندم گرفته بود..یکیاسپرتش با کاکائو شد  دیسف شرتیت..نگاه انداخت و باشتاب برگشت مین

 :نگاه کرد و با داد گفت شرتشیبا چندش به ت.!شرتشیبزنه به ت......... 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يراه بر یعقبک يمجبور؟یکیشرتم با کاکائو شد  یحواست کجاست پسر؟؟ت-

دفعه مثل جن بو داده  هیخودت ..دمیشل بودبعدم من که تو رو ند کمی شیاخه بستن دیداداش جان ببخش-ماهان

 . یشیظاهر م

 روم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یکنیم یخال يایم..من از کاکائو متنفرم یدونیواجبه؟؟؟تو م...یگرفتیشل بود نم-

نشسته  اد؟؟لبخندیکه از کاکائو بدش ب هیک.گهید زادهیادم ریغ.من که عاشــــقشم یزگخوشم نیکاکائو به ا وا

 ..شده زیر ياونم با چشما کنهیماکان داره نگام م دمیبود رو لبام و نفهم

 دیکه درجا بخندم با نیوگرنه جلو ا..بهونه خندمو ول بدم نیبلکه بتونم به ا...میریبگ طارویبل میبر ایماهان ب-

 بخونم فاتحمو

ماکان اومد تو و باخشم نگام  مانیپشت سر نر مینشست یکیتو ..اومد جلو  نیدوتا کاب...گرفته بود طارویبل عمو

نه پس ...شرتشم که عوض کرده یا ت.ریچه مرگته؟؟خود درگ...ابم روش هیباال  دمیانگار ارثشو کش...کردیم

درست حساب  مییبخوا...پاهام بود ریازیند..کرد حرکت یوقت.بهش بخندن ییملت با اون لباس کاکائو ستهیوام

بود اگه  یپنجره تو اون اتاقک فسک مچهین هی...شدمیداشتم از زور گرما خفه م..سوار نشدم شهیدوسال م هی..میکن

پنجره رو .هم شیمن و ماهانم پ...هم نشسته بودن شیو ماکان پ مانینر..شهیخوب م یلیبتونم بازش کنم خ

 یزور داشتم خال یوسط هر چ سادمیبلند شدم وا..حرصمو دراورد...بازم باز نشد دمیشحکمتر کم...باز نشد دمیکش

 .مانیبرگشتم سمت نر...گهیخب باز شو د یلعنت..اه ...کردم سر پنجره

 ؟؟یواسه چ...پاشو بازش کن-
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 ...شمیو دارم از گرما خفه م..رسهیزورم بهش نم..تونمیچون نم-

 ...داداش مارو نگاه کن... گفتمیکه به تو نم تونستمیخب اگه م...نهکیگرمشه خودشم بازش م یهرک-

 گه؟؟ید ستیتو گرمت ن یعنی-

 ..زهیریحاال خوبه داره شر شر عرق م.نوچ و کوفت. .............نوچ-

 ه؟؟؟یاونوقت چ تیشونیرو پ ياون دونه عرقا یبگ شهیم..مینیبیم..باشه: نشستم

 .نمیبینم يزیکدوم دونه عرق؟؟؟من که چ-

 کندمیبوددونه دونه لباسامو م ایمه طشیاگه واقعا شرا.نشستم سرجام..........ست؟؟یگرمش ن یچکیواقعا ه یعنی-

 یمنظرش فوق العاده عال..کردمیپام نگاه م ریحرف به جنگل ز یب..شدیکه نم فیفقط ح..رونیب نداختمیم

سبز سبز ..رو بوجود اورده بود ییبایره زکه شاخه هاشون تو هم گره خورده بود و منظ یانبوه يدرختا..بود

عظمت خدارو  تونهیجاها م نجوریواقعا ادم تو ا. ت رو مببردم*ذ*ل تیاز اون ارتفاع داشتم نها..بایز یلیخ...بود

 فشیکه از توص بایانقدر ز..نمونش جاده چالوس که عاشقـــــشم هی...ببره شیبه بزرگ یدرك کنه و پ

چرا ..گره خورد شیمشک يسرمو که باال اورم نگاهم تو چشما..حس کردم دمخو يورو ر ینگاه ینیسنگ...عاجزم

 !دهیخوشگل ند..گهیخب معلومه د..کنهینگاه م ينجوریا

نسبتا  يمژه ها.اسمون شب یاهیرنگ س یمشک یمشک..دقت به چشماش توجه نکرده بودم نیحاال به ا تا

 مانیشد سمت نر دهیق نداره اصال؟؟؟نگام کشاخال نیمن موندم چرا ا..بود یبلندش که مثل چشماش مشک

 اس؟؟؟؟ینجوریا..ا...لبخند بدجنس نشست رو لبام هیکنه؟؟یم ينجوریچرا ا نیا! قشیکلشو کرده بود تو 

 ؟...هنوز نظرت عوض نشده-گفتم بلند

 ؟یچ-

 ؟؟یپنجره رو باز کن يخواینم-

 ...ستیمن که گرمم ن-

 .پاشو باز کن یکنیلج م کنم؟؟چرایدمو فوت مجدا؟؟؟ کامال مشخصه؟منم حتما دارم خو-

 ..میدیخنده اقارو هم د مینمرد..بایغر بایعج...دیخند ماکان

 ..یکه تلف ش نهیبهتر از ا..خب پاشو درو بازکن-ماکان

 !ماکان جان-
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من ..خب حقم داره بنده خدا...شد يجان چسبوندم تنگ اسمش چجور هینگاه تا ...یدست شیشد اندازه پ چشاش

 ..مثل ادم حرف زدم که حاال بار دومم باشه نیتا حال با ا یک

رو کم  یکی نیهم میبدبخت شد...ستادیاز حرکت ا نیکاب..حرفم که تموم شد. ؟یشما پنجره رو باز کن یتونیم-

که به علت قطع شدن برقا معلق تو هوا  نیکاب هیگرم وبا يهوا هیو  میحاال ما موند...شد لیکه تکم..میداشت

به  دیکه حاال با دهیکارم به کجا کش نیخدا بب يا...بدبختا نگاش کردم نیمثل ا!!!!!شکرت  ایخدا.!!میبود ستادهیا

 .التماس کنم پنجره رو باز کنه یک

 پنجره رو باز کن نشسته منو نگاه  گمیبهش م نییپا ارمیبود دستم و دراز کنم فک مکشو ب یکاف..نگام کرد کمی.

 ..اون چشماش خوشگلش بکارم هااا ریز یمجون درست و حسابباد هی گهیم طونهیش..کنهیم

 :جلو صورتش تکون دادم دستمو

 هی.. داشدیپ فشیو رد دیدست سف هی يلبخند خوشگل زد که دندونا هی. باشمابودما...شازده خوابت نبره...الووووو-

 !..شده یالبد جن... لبخند خوشگل زد؟؟بسم ا نیشد؟؟؟ا یچ...لحظه

 !..گرفتیم یقبول کرد؟؟ افتاده بود به جون پنجره و باهاش کشت یعنی..پنجرهه مچهینخم شد سمت  کمی

 ..دیکشیرو م رهیدستش دستگ یکیوبا اون  رهیرو گذاشت رو دستگ ه؟؟ارنجشینجوریچرا ا نیا-ماکان

رنج استخون ا دمیسرمو بلند کردم د..بلند شد"آخ" يصدا هیکه  نییکلمو گرفتم پا عیدستش در رفت سر دفعهی

 :دیمالیماکان ارنجشو م...مانیماکان رفته تو دماغه نر

 پاره اجر؟؟ ای يدماغه تو دار نیپسر،ا يریدرد بگ يا-

 .يناکار کرد يدماغ خوش فرممو زد...ماکان یبش یبگم چ یاله-مانینر

 ...دیخندیهرهر م ماهان

 ..مانیخصوصا تو نر.نهحقتو ادیبال به سرتون ب یشمادوتا هرچ ینشدول میزیخب خداروشکر من که چ-

 ...کردیفقط دماغشو گرفته بود و چپ چپ نگام م زدیحرف نم مانینر

 ..وبا دستم به ماکان اشاره کردم.نیباز صد رحمت به ا..شد رتیآه من دامن گ..حقته..نگام نکن ياونجور-

 .داکناسممو ص ستین یاگه زحمت..دیببخش:باشه  يجد کردیم یسع یمشخص بود خندش گرفته ول ماکان

 !"نیا"من اسم دارم نه .

 هی ینه به داداشش که سال..دیخندیم یبه زورت ینه به خودش که زرت..ماهان رو اعصابم بود يخنده ها يصدا

 .زدیم يلبخند مچهین هیبار اونم به زور 
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 ..يخندیهرهرم مینشست یاه تو چته از وقت-

 م؟؟یخانم داشت میا ا ا؟نس-ماهان

 !!..میاره داشت-

 هوا داد زدم یب هوی گهیم نارویماکان و ا هیقض دمیفهم..ستمین نباشه م-

 .یسیتا تهش وا دیمرد با ستم؟؟مثلیو ن یچ یچ-

 سه؟؟یتهش وا دتایمثل مرد با یسر چ-مانینر

 :نازك کردم و گفتم مانیپشت چشم واسه نر هی

 !..دماغت برس میتو به ترم-

 :به ماهان گفتم رو

 !بوده یچ گمیمو م رو مو به یباشه پس منم همه چ-

 :دیفنر تو جاش پر مثل

 هیکاف..برهیاز داداشش حساب م یمثل چ ادیخوشم م..تا تهش هستم خودم به شخصه..غلط کردم اقا-ماهان

 .الیواو گهید..سر ماهانه ریماکان بفهمه ز

 .پسر خوب يحاال شد نیافر-

 بهم؟؟ نیگیم یشمادوتا چ-ماکان

 !..بتوچه:رك گفتم یلیخ

 .برو یرو اعصابش اسک یاعصاب نداره ه نیا یدونیگندت بزنن خره م..گرفتمدهنمو  جلو

به  نیکاب! یقل ارتانیازش  ترسمیانگار م..ـــــشیا...اخمش و....که به خودمون دو تا مربوطه نهیمنظورم ا-

 ..مانینر يکرد و افتاد رو پا ریگ یکه پاش به صندل نهیماکان خواست بش..حرکت درومد 

.. رومن کنهیپرت م شویگاو کلیخودشو اون ه..خبرت بلندشو مثل گاو وزن داره... ــــــــخآخـ -مانینر

 ..از پاهام نمیاون از دماغم ا..يمرد رسرتیبلندشو خ

رو  فمیک..ستگاهیبه ا دیرس نیبعد کاب نیم2 هی..باشه يجد کردیم یهم خندش گرفته بود هم سع خودش

 رونیبرداشتم و نفر اول زدم ب

 ؟یکنیدو چقد فس فس مماهان ب-

 :گوشه نگهش داشتم هیو  دمیاومدم بابا چته؟؟دستشو کش-
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 يحرکت کرد وگرنه چجور نیبرقا اومدو کاب ياورد ؟؟شانسیکنیموقع باز م یاون دهنتو ب نایجلو ا یواسه چ-

بدبخت ؟پس فردا همه کارا رو از چشم من ..شنیم چمونیبدجور پاپ یدونی؟ميدو تارو بد نیجواب ا یخواستیم

 !..کشتمیم تورومن  میدیرسیاگه نم یعنی!...يجونور هم کار بلد يکه تو دوننینم ننیبیم

بفهمن ..مرض:گرفتم شگونیبازوشو ن..گهید فهمنیم تشی؟؟نهايخوریچته چرا انقد حرص م..گفتمینم یچیه-

  يفکر کرد!بفهمن گهیچه راحت م..بچه پررو ننیبیهم همه رو از چشم من م

 کشکه؟؟

 !غهنه دو-

 ؟؟یکنیمنو مسخره م..درد

 !من غلط کنم-

 خوبه:دستشو ول کردم-

 !هیاره عال-

لبخند مرموذ نگام  هیهم اومدن و ماکان با بیبرادان غر.چپ نگاش کردم که خندشو قورت داد چپ

 میگوناگون گرفت يو عکس در ژستا میسادیکم وا هی..ندارم نویلبخند ژکوند ا یحوصله نقد و بررس گهید..کردیم

 :بلند شدطبق معمول فرشته بود میاس ام اس گوش يصدا میو حرکت کرد

 "یستیاهل گناه ن ادیخوشم م..ست بزرگ یکردن دوستان و رفقا گناه ادی:هینظر نیدتریجد"-

 یکنیمنه بدبختم مجبور م..يدیم لمیو اخبار روزانه تحو يداریحاال خوبه هرشب هرشب مثل جغد ب:نوشتم براش

 خنده وارسال کردم  کونیا..کنم به چرتو پرتات گوش

 .. تیعصبان کونیا گه؟؟اره؟؟یمن شد چرت و پرت د يحرفا گهیزهرمار حاال د-

 ..منظورش به ماکان بود یحدس بزنم حالشو گرفت ؟؟بذاریچ یخبر مشت هی..حرص نخور حاال

 !نوشتم اره باخنده

 ؟؟ی؟؟کي؟؟چجوریباچ

 :جواب داد دینکش هیبه ثان.بود برام یکاف نمیخب هم یول حرص نخورد ادمیخب ز یول!یبستن..بابا یکی یکی

 یهست یک گهیرو صورتش؟؟بابا دمت گرم تود يکرد یرو خال یبستن...غغغغییییییج

 ..رو بکوبونم تو صورتش یبه اون گندگ یکم مونده بستن..رو لباسش ختمیر..نه خره-

 ..رو صورتش دل منم خنک شه یختیریخب م..اههه-
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 ..نزن يادیبرو کار دارم حرف ز..گهیخب د!یفتباش چون تو گ -

 .يبا..خاك تو مخت-

 فرشته بود؟؟:گفت ماهان

 ..طبق معمول-

**** 

  رهیپام خ ریمنم از اون باال به جنگل ز زدیالم تا کام حرف نم یو کس میبرگشت نشسته بود نیکاب تو

از حرکت  نایمتوقف شد و همه کاب کهییرفته رفته کم شد و تا جا نیتو فکر بودم که سرعت کاب..بودم شده

 شده؟؟ یچ یعنی-مانینر..شدم رهیخ مانیبا ترس به نر..ستادنیا

 ؟؟؟؟.سادیچرا وا-

 !.. اتصاله یاز مرکز اصل رادیا دیشا..اومده شیپ یاحتماالمشکل فن-ماکان

بود که به  یرقب میس..میباال باش شداونیکه باعث م يزیو تنها چ..بودن ستادهیها معلق تو هوا ا نیکاب همه

 یلیخ نییتوهوا و نگاه کردن از اون باال به منظره پا ستادنیمعلق ا..شدیمتصل بود و وزن مارو متحمل م نیکاب

خدا .....از برگشتمون نمیا..اون از اومدنمون...اونم تو هوا..میبود يریخصوصا االن که تو سراز..وحشتناك بود

 !بگذرونه ریرو بخ شیبق

نگاه کردن به اون  تیموقع نیاالن اونم توا یبرام لذت بخش و ارامش دهنده بود ول يدرحاالت عاد دیشا

 ..منظره برام واقعا ترسناك بود و حکم مرگ رو برام داشت

 نیهمچ هیکه سوار شدم  یچند سال نیتو ا..میکنیو از اون باال سقوط م شهیپاره م میهر لحظه س کردمیم حس

 !میریمیما م:لماگفتیف نیماهان مثل ا........االن یبود ول ومدهین شیاصال برام پ يزیچ

 !مثل کمپوت له شده میشیاره م:رمیجلو خندمو بگ نتونستم

 م؟؟یمنتظر بمون نجایا دیبا یحاال تا ک..شور اریباباخ -ماهان

 ..وفتهیتا راه ب میصبر کن دیبا...نییپا میباال پرت کن نیکه خودمونو از ا شهینم..تاهر وقت که درست بشه-ماکان

 ه؟؟یچ فمونیاونوقت تکل...به فرض که تاشب درست نشد-

 :گفت يخنده مسخره ا با
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 یمشکل هیمنتها ...نییپا میکنیجا پرت م نیخودمونو از هم...میدیمونده رو انجام م یتنها راه باق اونوقت

 نیراهتون دارچراغ قوه که هم انایاح..میهمه دارو درخت راهو گم کن نیا ونیممکنه م شهیچون شب م..هست

 گه؟؟نه؟؟ید

 ..دارم یشوخ نیانگار من با ا...شعورینفهم ب پسره

 !هیاستعدادت تو طنز ستودن..نمکدون زنمیحرف م يدارم جد-

تا حوصلمون سر  مینگریباال همه جارو م نیاز ا..رهیکه حوصلمون سر نم ییجا میمگه بده؟؟اومد:گفت يجد

 ..نره

شمردن  دمیاگه د ایکنم  ياس باز ایبه دست  یبکپم رو تخت گوشصبح تا شب ...نه مثل تو باشم خوبه-

 ..ارمیاز کاراش سر در نم یچیکه ه یتموم شده،برم شرکت سقفیترکا

 ارم؟؟یشرکت سر در نم يازکارا یچیمن ه-

 ...!!!!گمیمن خودمو م.. نه پس-

 .غر بزنم حوصلم سررفته امیراست م رمیبهتر از توام که چپ م-

به ارامش  یتا همگ نییدر حقمون بکن خودت پرت کن پا یلطف هیاالن داوطلب شو و  نیپاشو هم نیبب -

 اصال حوصلتو ندارم..میبرس

 ؟..يداریدور بر م یتو ه گمینم يزیمن ج.پررو نشوها گمینم یچیه یه-

 ؟؟یگیم یچ نمیبگو بب اینه توروخدا ب-

 ..بچه ها-مانینر

چنان واسه هم گارد  کنمیدارم نگاتون م ن؟؟دوساعتهیکشینم خجالت..توهم گهیبس کن د-رو به ماکان مانینر

چرت و پرت  يمرض دار..گهیبود د میدفعه هم حق با نس نیا..رو لَت و پار کنن گهیگرفتن کم مونده بزنن همد

 ؟؟یگیم

 ..رو نگاه کرد مانیاخم نر با

 ..ازت بترسم ستمیمن دختر ن..واسه من اخماتو گره نده ياونجور-

 !!!هیحاال انگار ک...ترسمیازش م یلیخترم خنه که من د-

 ..ارایمنو باال ن ياون رو-ماکان

 ریخوددرگ..میدیتاحاال اون روتم ند نکهینه ا-
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 :مانینر

 ؟؟يذاریسر به سرش م یواسه چ هیروان نیا یدونیتو که م-

 : با حرص گفتم..گرفت حرصم

 ..نمیبیجناب من که باالخره فرشته رو مباشه !..يدیو د يمن سربه سرش گذاشتم؟؟خوبه خودت بود..من؟؟-

 ..!.....یکن فینشونت بدم خودت به شخصه ک یروان هی..برسه الیپام به و گه؟؟؟بذارید میکه من روان-ماکان

 گهید!.. مثل زهرمار تلخه المصب قتیهم گفتن حق شهیهم...یاز خودمون گهیپسر عمو تو که د نیبب-مانینر

! یهست يریسره درحال پاچه گ هیو  مونهیاخالقت مثل سگ م دوننیم لیو فامکل خاندان و ننه و بابا و فک 

هم شما وهم ..یخواهر گرام نمیبیمنم شمارو بعدا م:رو به من گفت!..وقت هی یناراحت نش ارنیمنتها به روت نم

پشت سرمن  قایدق یعنی...ابودیماکان نشسته بود روبروش در کهیییجا..پسرپررو..زتونویدوست عز

سبز بهم گره خورده هر لحظه به مردنم فکر  يشاخه ها نیا ونیکه م نهینگاه کنم بهتر از ا ارویدر...دشدمبلن..

 .من يجا نیروبه ماکان گفتم پاشو بش.کنم

نکرده نزنم تمام  ییکه خدا دمیکش قینفس عم هی.روحت اتویدن يتمام فُشا يا...زهرمار ياونوقت چرا؟؟ا-

 :نیرو زم دمیپامو کوب.صورتش فهیح..نییپا ارمیصورتشو ب شنیپوز

 .....غغغغغغغغیییییییج..چوون-

بودم،تعادلمو از دست دادمو  سادهیمنم وا میبود يریحرکت کرد و چون تو سراز نیکاب..بستم چشمامو

هم  یدست هیدورکَلَمه  یدست هیچشممو بازکردم که متوجه شدم  يال...شمیچرا من دارم خفه م..مامان...افتادم

با کف بشقاب شد  ورتمکه دور سرم بودچنان منو فشار داد که گفتم ص یافتادم دست یوقت..مدور کمر

ظاهرا تنها !..چه باحال..هم دستمو گرفته گهیدست د هی...ا..فرو رفتم بس که سفت بود یتوچ دونمینم..یکی

 یو اون نصفه باق مانینرنصفم شوت شده توبغل  دمیچشمامو کامال باز کردم که د...!!ازاد بود پاهام بود کهییجا

که دستامو  یاون..بود مانیکه کمرمو محکم گرفته بود،دست نر یدست..مونده ام شوت شده تو بغل ماکان

 ...بود ماکان بود دهیکه سرمو چسب یبودماهان بود و اون دهیچسب

 مانیدست نر تکون محکم دادم که باالخره هیبه کمرم ..خفه بشم ژنیکم مونده بود به علت کمبود اکس گهید

ماکان تا  نهیوحاال دوتا دستامو گذاشتم رو س رونیب دمیدستامو محکم از تو دست ماهان کش..کمرم رو ول کرد

نه ماکان بود که کم مونده بود صورتمو یسفته هم س زیاون چ...نفس بکشم زادیسرمو بلند کنم و بتونم مثل ادم

 ..عطرش مشامم رو نوازش داد يکه بو دمیس کشنف هیسرمو بلند کنم  نکهیقبل از ا.!... نابود کنه
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اتاقک  هیساعت تو 4 میک گهیمن د یعنی دمیکش گهینفس د هیناخواسته دوباره ..زنهیهم م ییچه عطرا..شعوریب

بس  يباز عیضا گهید!.. افتاده عطرش چه خوشبوئه ادمی نشیمتوجه عطرش نشدم حاال که رفتم توس میبود

شدت  میخفگ کردمیم سح رمیازش فاصله بگ خواستمیو م دادمیفشار م دستامو محکمتر یهرچ یول..بود

 ییاز خودم دراوردم که همون صداها ینامفهوم يصداها هیاخرش دهنمو به زور بازکردم و ..داکردهیپ يشتریب

 :گفتم دمویکش یو طوالن قینفس عم هی..باعث شدازادبشم!قدقد بود هیشب شتریکه ب

 گنده خودتونو با من کلین؟هیکشیخجالت نم....ناایکردیخفم م نیداشت یدست یدست-

 ..با دست و پاشون افتادن به جون من ينفر 3؟..نیکنیم سهیمقا جوجه

 ..بسه گناه دارن گهیخب د..بچه مظلوما زل زده بودن به من مثل

*** 

از نظر گذروندم تا دور  هیفروشگاهو ..انتخاب کنم تونمیاگه به خودم باشه که اصال نم...نداره دهیفا ينجوریا نه

 ..:کردم رفتم سمتش داشیپ

به همون غرفه مورد .. شد الشیخیکه با حرف من ب کردیشرت انتخاب م یداشت ت.. کارت دارم نجایا ایب ماهان

 ..میدینظرم رس

 ؟یهست یپسر حرف گوش کن یلیخ یدونستیم:گفتم بالبخند

 ..يدکریم غیج غیکه تا فردا صبح ج ومدمیچشم غره گفت اگه نم با

نگاه  هیفکر کنه با  نکهیبدون ا.و دو تا سارافون رو جلوم نگهداشتم...دوتا بهتره نیکدوم از ا نیبب..بسه حاال-

 گفت

 ...قرمزه تیتمام زندگ..قرمز شو الیخیب يدوست دار یجان هر ک مینس-

 ..اصال نظر نخواستم قهیبد سل شیا-

 ..قرمز نه گمیمنم م..گهید یبابا خب نظر خواست يا-

 .:نگاه به سارافون کردم هی دیترد با

 ..ست رهیهم ت هیمشک نیاخه ا-

 بردار؟ گهیرنگ د هیخب ..دو رنگ نیاصال چرا ا..تاش قرمزه90..تا100تو لباسات از  نیبب-

 ..رنگ عزاست یبعدم مشک..دوتا قشنگه نیا..خوامینم-

 ..ریقرمز رو بگ نیخب هم-
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 ..داشتم ادیاخه ز-

نظر  گهیم ادیبعد م..قرمز یگیم یمشک گمیم..یمشک یگیقرمز م گمیا خودت؟مب يتو چند چند..عجبا-

 ..گهیجا د هی میاصال بر..بده

 نه؟..نازن یلیدو تاشو بخرم؟خ گمیم؟؟میبر ویچ یچ-

 .. میبر..هم خودتو راحت کن هم منو ریدوتاشو بگ...اره اره-

 ینظر درست و حساب هی نیستیبلد ن..رونیب ادیب قهیدق 5با شماها  شهیاصال ادم نم..يبدتر مانمیتو که از نر-

 ..گهید يو رفتم سمت غرفه ها شخوانیدو تا سارافون رو گذاشتم رو پ...نیبد

از وسط ..شیدیکشیبند داشت که اگه م هی نشیوسط س.. ناز بود یلیبرداشتم که مدلش خ ییطال يریبلوز ش هی

دار  بیبه صورت ار نیتا نگ 3هم گرفتم که  ییالصندل ط هی.. دادینشون م باتریو مدلش رو ز خوردیم نیچ

که ماهان دستمو  فیح فقط.. کردمیم یخالصه اگه به خودم بود کل فروشگاهو خال..شده بود نییروش تز

 ..میرفتیو م دیکشیم

 تموم شد؟؟؟-

 ..بله..یدستمو ول کن یاگه جنابعال-

 دیکشیدست منو م یشرتش ه یبخاطر ت...هاا هیعجب ادم..شرته قشنگه؟ یت نیا نیبب میبر ایا؟؟جدا؟؟؟؟پس ب-

 هی...تموم شد  يا قهیدق 10اون  دیمن خر يدارن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟با نظرا یچ نمیبب یدرست حساب ذاشتینم میرفتیم

 ..زدیکه به تنش زار م دهم بو یکی...رو نداشت زشیکه متاسفانه سا دمیهم براش د کیش راهنیپ

گله  راهنیباحال شده بودبا اون پ یلیخ افشیق ییخدا...کم وسط فروشگاهبماند چقدر جلو خوذمو گرفتم که نتر.

 !!!!!!!گشاد

وسط غذا من ...کباب هیو بق میطبق عادتمون جوجه سفارش داد مانیرستوران و من و نر میهم رفت دیاز خر بعد

م باهاش انگشتامون..بود يا یقاسم رزایعجب م شییخدا یول.... یقاسم رزایرو م میکرد دیو ماهان کل

 ...انسمت اتاق مام دمیولو شده وسط اتاق کردم و دو يبه پاکت ها ینگاه...میخورد

 .!!!!بخدا قشنگه مینس-

 ست؟ین رهیت يادیز!هیمدل هی کنمیمامان حس م یول-

 بده اخه؟ نیا..مهرنوش تو بگو..زبونم مو دراورد بس که گفتم قشنگه گهیمن که د-

 !بده ایس که گفتم خوبه کچلش کردم ب گهیکنم مامانو د فکر
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 زم؟یکجاش بده عز..یقشنگ نینه بابا به ا-

 ..ست رهیت يادیز دیشا گمیم دونمینم-

 ..ادیبه پوستت م يدیقشنگه اتفاقا چون سف میلیخ-

 ؟؟یچ نیا..دمیدوباره قرمز رو پوش ایدبدیند نیاون گوشه و مثل ا رفتم

 ...کردیمامان فقط نگام م-

 ...مدلش بده کنمیچرا؟خب حس م یکنیمنگاه  يمامان اونجور..ا-

 ...بچه جان شیگرفتیخب اگه بده نم-

 ..گشادشد شمین..ادیبهت م یبپوش یهرچ..به زنم به تخته -عمو زن

دست منو  ینگو واسه خودش ه..میبر میپسره شما پدر منو دراورد بس که گفت بر نیا..زن عمو  یراست-

 میوقت.. زنهینم زنهیحرفم که نم..نداره یتخته اصال انگار وجود خارجاون شازده بزرگتونم که به زنم به ..دیکشیم

 .. رهیگیپاچه منه بدبختو م زنهیم

 !!!مینســــــ- مامان

 یکشک یکشک...نییبه جان خودم کم مونده بود تو تله خودمو پرت کنم پا..مامان گهید گمیخب راست م...ا-

 ...داره انگار يریخودرگ...بهم دیپریم

 ...دیخندعمو پق  زن

ماچ ابدار از  هی..مغرور و لجباز بود يجور نیهم شیماکان از بچگ نیا...ولش کن دخترمو.. هیسا گهیراست م-

 ..لپ زن عمو کردم

چه  نیحاال خوبه همه شناختنش ا.. برم لباسامو عوض کنم!یگه؟؟اکیپس قشنگه د...مهرنوش گلم يمن فدا-

 !هیموجود

 يریو با مارك لباس درگ کردمیلب اهنگ زمزمه م ریتو راهرو ز!هیجودچه مو نیخوبه همه شناختنش ا حاال

غلط  ایخدا...کور شدم گهید دونمیمن م...ساقط شدم یمامان از هست..آخ ننه کور شدم.....دفعهیکه ...داشتم

 متونیهنوزم م نکهینه مثل ا...ا..هشد رمیحتما اهش دامن گ..من غلط کنم درباره ماکان حرف بزنم گهید..کردم

 ...!!!!!!!نمیبب
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 يدار يکورم کرد يعمو زد يچرا مثل وزغ زل زده به من؟؟؟؟هووووو نیا...هم هست يحالل زاده ا عجب

زده  گهید نیا...گفتنیم یکوفت..يحواسم نبود.. يدیببخش هی مایند میواال اون قد ؟؟؟؟خوبهیکنیم گایمثل بز ن

 ...!!!نو باز کنهدهن م تونهیم نیبب...ال اله اال اهللا...یرو دست هرچ

مارك ....با مارك لباسم شدم يریو مشغول درگ نییبدتر از خودش سرمو انداختم پا منم

 !!!!!!!!!!؟؟؟!!!!!!!!!!لباس؟؟؟؟؟؟؟

بکشم و دونه دونه  غیکم مونده بود ج یعنی...به خودم درهمون حال نگاه کردم دیبا ترد....شد قده قابلمه چشام

چرا داره مثل بزنگام  گمیم نیجلو پسر مردم بعد به ا سادمیمثل بز وا...حمقمن ا...من خر...موهامو بکنم

ــــــــــانـــــــــــــ  ــبگم هــــــــــــــــــــــ یمن به تو چ....اخه احمق...کنهیم

 ـــن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 برخورد کنه؟هان؟ يچجور يجلوش انتظار دار يسادیلباس ولنگ و واز وا نیا با

من که تو راهرو ...مثل عجل جلوم سبز شد هویاز کجا  نیجلو منه؟؟اصال ا نیچرا ا نم؟؟نهیجلو امن چرا  اصال

به ..اندازه سارافونو که نگم فکرکنم بهتر باشه)يریگیم یمارك کشت يدار یوقت ینیبب دمینبا...(دمیو ند یکس

چقدر قرمز :دوخت تو چشمام نگاشو..!!!!.حاال کدومش؟؟همون قرمزه..عالوه دوتا بند متوسط رو سرشونه هام

 ...ادیبهت م

 ...گراز مانند خودمو به اتاقم رسوندم يبا دوتا اهم و قدما...گرفتم شیرسما ات گهید

 ...دومپ دومپ دومپ دومپ دومپ دومپ

پسره کجام مونده که  نیمن موندم ا...موندم هم برباد فنا رفت یذره شرف باق هیکه همون  ریخفه خون بگ...اه:

 ..!!!!باشه دهیند گهید

 يا.!! از االن نمیا...درصدم به منگل بودنم شک نکرده با اون اهنگ و هیکه ...تو اتاق ياز اون سر اون

  شهیم..خدا

اخه خدا قربونت برم ادم ...گهیمن که االن ابروم رفت د ره؟؟؟خبیبگ یفراموش یکن يکار هی ای؟؟یکن کورش

 يناخونا نیبزنم اون دوتا چشماتو با هم یاله يا...ادیبهت م قرمز گهیبرگشته م.؟؟یکنیقحطه جلو من سبز م

 .!!!زیه هپسر...یکن شیباشه چشماتو درو ادتیتا دفعه  ارمیخوشگلم از حدقه در ب

 ..!!گهید دید نیتمام دارو ندارمو ا...سادمیجلوش وا ییبا چه رو گهید من
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نه در  گهید یول..گشتمیازاد م شهیهم کردمیمسرم ن يروسر...وقت جلو پسر عمو و پسر خاله و چیدرسته ه حاال

خانوادمم اندازه چشماشون بهم اعتماد ..ذاشتمیپا فراتر نم کردمیم تیحد خودمو رعا شهیهم...حد نیا

چرا ..نشده بود تا حاال بهم بگن چرا لباست تنگه..رو به عهده خودم گذاشته بودن يریگ میتصم..داشتن

 یول...بودم که مورد قبول همه واقع باشم يجور..رهیبگ رادیازم ا یکس دادمیوقت به خودم اجازه نم چیه..کوتاهه

 ...و شلوار عوض کردم کیتون هیشده رو با  نیسارافون نفر...یول...نبوده يدرسته عمد...!!االن

 ..نیتو زم رمیم شمینباشه که اب م نییخداکنه فقط االن پا...چشمامو بستم...سادمیدر وا پشت

 ...نییحاال خوبه اون کلشو انداخته پا یول..نجاستیکه هنوز ا نیاون همه دعا کشک؟ا یهنی...خدااا يا

 به به جمع همه جمعه؟؟؟-

 ...دیوهرهر خند...اره خلمون کم بود که اومد-ماهان

 ...رومبل رو کوبوندم تو سرش کوسن

 ...از تو نظر نخواست جناب بالتازار یکس-

بعدم واسه من  زنهیرو م دشید...واموندش یوباره کلشو کرد تو اون گوشکرد و د ینگاه مین هیابوالهول  مجسمه

لبمو از فکر " ؟یکنینگاه م يجلوت که اونجور امیبازم با اون سارافونه ب يخوایم ه؟نکنهیهان چ...رهیگیم افهیق

 "خجالت بکش دختر""...دمیچرتم گز

 ..رفت توهم مانینر يمعمول اخما که طبق دمیرفته؟لپشو بوس ادتیباباتو ..گل بابا نمیبب ایب-بابا

 .بره ادمی مویمن زندگ شهیمگه م...خودم ییقربون بابا-

 !بوق نجایماهم که ا گهیبله د-مانینر

 .ما عادت کرده بودن يکارا نیبه ا لیکل فام گهید.!ماکان یحت دنیهمه خند!پورینه داداش گلم شما ش-

 ..لپشو بوس کنه خواستیادم م کهیطور...شدیجذاب تر م افشیق دیخندیم یوقت المصب

از ..خجالت بکش..يخورد یامروز چ..خفه لطفا مینس"لپمو از تو گاز گرفتم....قرمز کردم مطمئنم

واسه  گهید..گر گرفته بودم...فکرمو خونده یکس کردمیحس م..نییمجرما انداختم پا نیسرمو مثل ا"!!!!!!فکرات

 ..سه نشه سرمو اوردم باال نکهیا

 .دوسش دارم ایاندازه دن..ست دونهیدختر من  نیمحمد ا-بابا

 :اعتراض کرد مانینر
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زبونم و  هیدور از چشم بق..دیترک مینس يمگه من دل ندارم؟هندونها..خوامیبغل م ؟؟منمیچ یعنیبابا -

 مانیماکان با خنده به نر..دراوردم

 شهیش هی نیبغلش کن نیلطف کن..خوادیخرس گنده بغل م نیزن عمو ا...زن عمو شیپ نیداداش تو برو بش-

 ..نیدهنش و نازش کن نیهم بذار ریش

 !جزمن دنیهمه خند...مزه یب شیا

 !نمتیبیم...داریداداش جان شبدراز است و قلندر ب-مانینر

 ..میاقا من تسل-ماکان

 يریجلوگ يشال برا هی...بردیمنم خوابم نم...عصر بود...ولو شد يور هی یحرف زدن،هرکس از خستگ یکل بعداز

 ...رونیز اتفاقات گذشته سرم انداختم و زدم با

 یب..شیبزرگ...بودم ایدر یعاشق بزرگ..شدم رهیاز تخته سنگها نشستم و به اون ته تها خ یکی يرو

عادتم بود  یچرا ول دونمینم..دمیقلب بزرگ کش هیچوب از کنارم برداشتم و رو ماسه  هی..ارامشش...شیرحم

 ...قشنگه یلیخ-.چشمامو بستم...قلب بود هی شهیهم دمیکشیکه رو ماسه م يزیچ نیاول

 يگوشامو به صدا الیخیب...خورهیصداهم به گوشت م دایجد..يکه شد يهم نشده بود وونهید..خانم بفرما

 ..اسپردمیدر

 !....!!!ژنیامامزاده ب ای...چشمامو باز کردم اطرافو نگاه کردم...مگه نه:باز تکرارشد صدا

 ادمی...کارت درومد  مینس...و خدا اینبود جز خودم و در یکس..لب گفتم  ریز..بسم ا هی؟؟؟...هیصدا چ غمبریپ ای

  وونهیاز د يریباشه برا جلو گ

 !برم يزیچ يمشاوره ا هی شدن

 ..دور و برمو نگاه کردم..دمیو از جام مثل فشنگ پر دمیالبنفش کش میعظ غیج هی؟؟؟...يدیچرا جواب نم-

 ...ستین یکه کس نجایا...مامان يوا:

که مرز بنفش رو هم رد  گهید یغیج هیو باز ..درجه دور خودم 90دور  هیو  گهید غیج هیدوباره ..خنده اومد صدا

 ..سکته ناقص هی انیودر پا...کرده بود

 ..زدمیرو قلبم بودو نفس نفس م دستم
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 يتا هی؟ياومد ی؟ک؟؟يبود دهیتو مگه نکپ...کنمیسکته م یگینم شعوریب...یروان يبخند خی شاالرویا يا-

 يشد ؟؟کرهميدادیکه جواب نم يکردیفکر م یراستشو بگو به ک..بابا یکی یکی:ابروشو انداخت باال

 ؟يدیجواب نم زنمیصدات م یدا؟هرچیجد

برقصم ؟با  يبندر يانتظار دار..یشیسره جلو ادم ظاهر م هیجن بوداده  کنم؟مثلیفکر م یاخه به توچه به ک-

 !چراکه نه گه خوب باشه-:خنده گفت

 خوب باشه؟ یخوبه؟چ ؟حالتیگیم یچ-باتعجب

 ...بده ادیبه منم ...چرا که نه یاگه خوب برقص...االن ینگاه بهم انداخت و گفت خودت گفت هی

 ..... یزده رو دست هرچ یعنی

 .کنارم رو همون تخته سنگه نشست

 ..يکردیفکر م یبه ک نمیحاال بگو بب-

 کردم؟؟یفکر م یسمن به ک یبگ يدار يچه اصرار تو

 ..اونم با چند بار صدا زدن شهیغافل نم ایکه تو فکر نباشه از دن یادم...گهید نشد د-

 ..به تو جواب بدم ستمیمنم مجبور ن...یکنیفکر م یچ ستیبرام مهم ن-

 !يخوریبه ما نم-

 ..ستمین اسیقابل ق زریفر يدرصد با تو کیمن ...اون که صد البته-

 ؟؟يدیجوابمو م ینیسم راست و حسازت بپر زیچ هی نیبب-

نداشت حاال اومده ازم جواب  دنمویتا امروز چشم د...دهینشن يزایبه حق چ...اب شده خشی نیتا حاال ا یاز ک وا

 .خوادیم

 باشه؟ یتا چ-

 ..تعلل سرمو تکون دادم یبا کم...بگم؟ یگیاگه م گهینشد د-

 اد؟؟یچرا ازم بدت م یلیخدا وک-

 .جان شما هنگ کردم جان خودم نباشه یعنی

 .یقرار شد راست بگ-

 ...فهممینم-
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چشم غره  يچطور دمیوقتا شده د یلیخ...ياریدرب گرمویج يخوایانگار م...یسره رو دنده لج هیخودت  بقول

 ؟يدار یباهام انقدر پدر کشتگ ه؟چرایکارات چ یبدونم معن خوامیدارم؟م یمگه باهات دشمن...يریم

رو  اروی گریج ریشمش هیخشنا افتادم که طرف با  شنیمیان نیا ادی ياریربد گرمویج يخوایگفت م یوقت

 :رو گفتم ومدیاز دهنم درم یبدون فکر هرچ!!شکافهیم

 ...بهش بدم یجواب نیهمچ کردیفکر نم دمیجا خوردنشو د...ادیاره ازت بدم م-

و  یستیسر عموم نکه اصال انگار پ یکنیرفتار م يجور...چه خبره يفکر کرد...يریگیخودتو م یلیخ

  یاز همون موقع..شناسمتینم

ادم به خودش شک ...ادیاز طرز نگاهات هم اصال خوشم نم...تا به االن يبود نیچشم باز کردم هم که

کم کم داشتن  امونیدوروبر...اونم بلند بلند ...دیخند دفعهی...نییپا يانگار اسمون شکافته تو پرت شد..کنهیم

حاال نزنه نصفم ...دهنم لودستمو گرفتم ج عیسر... بلغور کردم یچ یچ دمیتازه فهم...کردنیبهش شک م

 ؟؟.!ستین دیبع نیکنه؟؟؟از ا

پشت  هی...ما میسروکار دار وونهید هیبابا با ..ستیباور کن دست خودم ن یول يمغرور گنیها بهم م یلیخ اره

 چشم واسش نازك کردم

 ..واال..است انیبچه حاجت به ..است انیانچه ع..یدونیحاال خوبه م-

با ماسه ها ور رفت  کمیبا چوب کنارش ....گمیم..رفتارم نیاخت گرفتم با ا گهید...ستین ينجوریباور کن ا یول-

همون دخترعمو ..حاال دوستم نه...میمثل دو تا دوست خوب باهم رفتار کن...میبدار امونیبچه باز نیدست از ا ایب: 

 ...پسرعمو

طرفش رفت؟؟نه  شهیساعته اخمش به راهه؟؟ نم24که  خچالسیهمون ماکان  نیا...نگاش کردم جایگ مثل

 یچ..فرق داره شناختمیکه م یتا اسمون با اون ماکان نیزم نینخورده فرق سرش؟ا يزیچ ياجر انایاح..فکرنکنم

 صبح؟ نیخورده ا

 ..الی؟مثل همه فام...گفت انقدر حرفم نامفهموم بود دانهینام

من بود  يهم جا گهید یواال هرک...که نترکه کردیوبه؟؟به زور داشت خودشو کنترل متو حالت خ..زهیچ..اممم-

 !لنگهیجاش م هیبه نظرم ...بهیعج..میباهم خوب باش ایب گهیم ادیم هوی..حق داشت

 ؟؟یگیم یحاال چ...من خوبم-

 اره؟؟ الیهان؟بلکم مثل فام میدوست باش که
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 ..خودش نگاه کردم به دستش و به دیدراز کرد سمتم با ترد دستشو

 خب؟؟-

... کنمیتا نفهمم افتاب از کدوم طرف درومده ولت نم...نشونت بدم من یلیفام هی...خباثتم درحال انفجار بود يخو

که اوج خباثتش رو فقط خودم  ثانهیبابخند خب.خبر نداشت قرار هم نبود خبر دار بشه میطانیاون که از افکار ش

 !جلو و گذاشتم تو دستاش و فرشته دستم رو بردم دمیفهمیم

 ..خوش باش..هان؟؟بزن جناب یزنیلبخند م...نادرش مهمون لباش شد لبخند

 "میبرا هم باش یخوب يدوستا دمیقول م:فشار داد دستمو

چه ...باش حتما...هه...دوست خوب!تو اون مغز پوکته یچ ستیمعلوم ن...یهنوز منو نشناخت...برات شازده دارم

 !ادم بودنه..موجود ناشناخته وجود نداره نیکه تو ا يزیچ..مثل ادم رفتار کرد نیاکم مونده با ...زایچ

تو ادم  شهیم ی؟؟ک..يذاریبچه؟؟حاال اون ادم شده تو نم يازار دار:کوبوند تو فرق سرم یکیمثبت و پاکم  يخو

 ؟یش

منظور همون (هم گوش نده نیبه ا..کار خودت رو انجام بده زدلبندمیجان عز مینس...برو اونور بابا:یطانیش يخو

 )خانم مثبته ست

 ..نکنم کاریچ..کنم کاریچ نینگ یبابا ه دونمیاه خودم م"

لبخند ادم خر  هیبا ..شدم وونهید.از دست رفتم گهیمن که د..بنده خدا حق داره..نگام کرد دهیورقلمب يبا چشا-

 کن نگاش کردم 

 ...دمیسنجیداشتم اصال جوانب کار رو م..زیچ...که  نهیمنظورم ا-

 ..از م فاصله گرفت کممی..با لبخند نگام کردوسرشو تکون داد کنهینگاه م وونهیادم د هیکه داره به  انگار

 :شد شتریام؟؟؟تعجبش ب وونهید یبگ يخوایانگار که م یکنینگام م يچته چرا جور:فکرمو به زبون اوردم-

و رفت سمت ...شهیم داریب مانیه زنگ بزنه نراگ..تو اتاقه میگوش...من برم گمیم..نگات نکردم يکه جور من

پسره ...و رومو برگردوندم...دمیفکرنکن نفهم...یام خودت وونهید:هنوز دور نشده بود که بلند گفتم ..الیو

 !انگار با دور از جون،خر طرفه...خچالی

*** 

 ..پشت سرم بستم و قهقهمو ازاد کردم درو
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که چشم  نجاستیفقط مشکل ا.نداره  رینظ ایکه لنگش تو دن ینوع...میشیم ییباشه حتما هم چه دوستا اره

 ..میهمو ندار دنید

در  دفعهی..شدیتر م دیخندم شد..دو تا دوست  گفتیم یکه باچه اعتماد به نفس وفتادمیلبخند ژکوندش م ادی یوقت

 ...نابود شدم...نصف شد..کمرم خورد شد..اتاقم به شدت باز شد

 ...مامااان..کمرم...بود يا یکدوم وحش...اخخخخ-

 ؟يخندیم ينجوریا یچ ؟؟؟بهيشد یجن...بسم ا-

به در ...رونیبه زور پرتش کردم ب..تر شد دیجمله رو خنده دار گفت که خندم نصفه دوباره شد نیانقد ا ماهان

که با شتاب دو  رمیخواستم از در فاصله بگ..کنم رونیمضحک رو از ذهنم ب افهیکردم اون ق یدادم و سع هیتک

 :دستم رو پهلوم هوار زدم...متر به جلو پرت شدم

 ..تو نییایم ينجوریچرا ا....ست لهیطو نجاید اخه مگه ا-

هم قرض کرده  گهیشش پا د دیکه من زدم طرف با يبا اون داد..دمیرو ند یبوده که کس یک نمیبب برگشتم

د ژکوند ازجانب پسرعمو چه به روزگارم لبخن هی نیخدا بب يا....محو شده باشه یکره خاک نیباشه و احتماال از ا

 ..اوردهین

 ...این يخوایم ایب يخوایاصال من رفتم م...ییکجا....ن ـــــــــمــــاینـــــــر-

 ..زدم یبرگشت یسکته رفت هیکه  برگشتم

 ؟ییتو کجا..نیییه-

 ...ست پسره وانهید...زهرمار...خیمر ارهیرفت س قهقهش

 ؟...یگفت یچ...بگو گهیبار د هی-

سره مثل جن  هی یبزن يزیچ یشوت یبوق یسوت هی یستیبلد ن..یکنیم کاریچ نجایتو ا یعنی..ام...توکجا گمیم-

 ...یشیظاهر م

 .کنمیدستم و اعالم حضور م رمیگیم پوریش هیدفعه بعد ... دیببخش-

به درد  دیلطف کن تو از حنجرت استفاده کن شا...شنوهینم کنمیصداش م یکه هر چ مانیجناب مسخره نر-

 ..منم رفتم..خورد
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 يد یس...اخه دهیگوش م نیا هیچ نایا..ییییا...ضبطو روشن کردم...شوت کردم عقب و نشستم جلو کولمو

چشامو باز ...زنهیبه پنجره م یکیحس کردم ...از کولم دراوردم و خوشحال مشغول گوش دادن شدم دمویجد

 ..:نییپا دمیپنجره رو کش..خودشه دمیکردم که د

 ؟بله

 ..نمیبش خوامیم...نییپا ایب-

 ...هم هست یجا به اندازه کاف...به عقب اشاره کردم ...نیخب بش:گفتم لکسیر -

 :شمرده شمرده گفت.داد رونیب قشویو نفس عم دیبه گردنش کش یدست هی

 ؟یفهمیم..نمیبش خوامیم...نییپا ایب..گمیم..بهت-

 ..سرمو تکون دادم لکسیر یلیخ

 ...شو ادهیپس لطفا پ-

 ..منفجر شد دفعهی؟...شهیم یعقب چ نیبار بش هیخب تو -

 ...به دو نکن یکیانقدر با من  نییپا ایب گمید بهت م-

 شه؟یکم م شه؟ازتیم یچ..نیبار بش هیتو ...نمیشیمن عقب نم-

 ..نمیمنم عادت ندارم عقب بش-

 ...کردم شتریاهنگ رو ب يتوجه صدا یباال و ب دمیرو کش شهیش

 :ومدیم صداش

 ..!!لجبازه یلیبخدا خ...دخترت بگو نیبه ا یچ هیعمو توروخدا -

رو ازشون  نشیساله که ماش 4يپسر بچه ها نیمثل ا... کشهیپسره خرس گنده از سنش خجالت نم...کن نگاش

 ...کنهیگرفتن داره غرغر م

*** 

 !نفس...ایدر..عشق من ساحله..جان يا...ساحل میو رفت میبود که بندو بساطو جمع کرد 10 ساعت

پله هاش ...اوردم ممینباشم رفتم گوش کاریب نکهیواسه ا..تو اتاقم جا گذاشتم مویافتاد گوش ادمی مینشست یوقت

تو سرخوردن از  گهید..نییسرخوردم و اومدم پا..مورد نداره نکهیخب مثل ا...مثل هردفعه منو به وس و سهدراورد

شد و واکنش  ریرو بدنم سراز خی یلیخ زیچ هیکه  رونیکنم برم بخواستم درو باز... پا استاد شده بودم هیپله ها 

 ..اول با تعجب و بعدم با خشم به لباسم و جن ظاهر شده روبروم چشم دوختم..بود غیج هیاون لحظه من 
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 شیکه االن پ ؟؟؟؟؟؟توینیبینم نجایرو ا یگندگ نیبه ا ؟؟؟؟؟؟؟منهيمگه کور ؟؟؟؟؟؟؟يکرد ــــــــکاریچ -

 ..چون بدجور سرخ شده بود....منفجر شه خوادیشد؟؟؟؟حس کردم م داتیکجا پ ؟؟ازيبود انیمامان ا

 ..حواسم نبود دی؟؟ببخشيتو کجا بود...بابا يا-ماکان

 ..زدیقهقهه م چشماش

 یمن خال يرو رو خشیاب پرتقال  وانیاز عمد ل یینایادم ب چیوگرنه ه...حواست نبود دونمیخودمم م-

بار از  نیاول يدر کمال تعجب برا! يدار فیتشر ییکه تو هم صد در صد کور خدا..ر باشهکو نکهیمگه ا..کنهینم

 نشد یلحن حرف زدنم عصبان نیا

 هیودوباره ...شهیم زیمثل روز اولش تم..شیاگه بشور..گهیبار شستشوئه د هیچاره اش ..نداره کوچولو بیع یاوخ-

 ...لبخند مرموذ زد

 پرهیم ومدهیهر دفعه حرف از دهن من در ن وانهید نیا..لنگهیکار م يجا هی ...بوده يعمد نکارشیمطمئنم ا من

 شده؟ یحاال چ..به جونم

 روم؟؟؟اره؟؟؟ يرو برگردوند وانیمخصوصا ل:کردم زیچشامو ر -

ازخودم چندشم شده ...که سر تا پام نوچ شده بود یحودم چ...حاال لباسم به درك...شده بودم یشیات بدجور

 ...به اب پرتقال یکیه بود شد کلمیه...بود

 هان؟ يخندیم ی؟؟؟واسه چ.اخه کنمیم فیمگه من دارم واست جک تعر-

انقدر بزنمش ...به باد کتک رمشیبگ خواستیاخ که دلم م...دیخندیم یه ارهیحرص منو درب نکهیواسه ا شعوریب

 !غاز بده يکه صدا

 ؟؟يکرد کاریبا لباسم چ ادتهی!به اون در نیا:شد و گفت يزود جد یلیخ

 ...ننیبیگفتم اخرش همه رو از چشم منه بدبخت م...کنه کارتیماهان خدا بگم چ يا!!!...گهیم یچ دمیفهم تازه

 :زدم غیج...زدمیخشم نفس نفس م از

دنبالش تا  دمیو دو ته؟؟؟؟یحال..ختیو ماهان ر ختمیرو لباست؟در ضمن من نر ختمیمگه من از قصد ر-

 !...در رفت هیاوضاع خطر دیاونم د..کنم یحرصمو سرش خال

 يباور کنم عمد يخوایم...باور کنم کار تو نبوده؟به فرضم که کار ماهان باشه يانتظار دار:داد زد دنیدو نیدرح

 نبوده؟؟
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دربارمون  يکه اونجا بودن چه فکر یبرام مهم نبود اون تک و توك ادم...نایبه مامان ا میبود دهیرس

 ..سرشو از تنش جدا کنم خواستیفقط دلم م..موقع شب نینم ااو..خونواده هامون یحت...کردنیم

ساحل به اونور  نورینفهم؟؟؟؟ مثل دوتا بچه از ا یفهمیم...بار بهت گفتم کار من نبوده هی:تکرار کردم غیج با

همه به  دونمیم..!..بود یدنید مانیماهان و نر افهیاون وسط ق...پاهام خسته شده بود...میدییدویدنبال هم م

 ...خفش کنم خواستیدلم م یول..مت عقلمون شک کرده بودنسال

 ....باشه منم باور کردم که کار تو نبوده-

 :غیبا ج میسادیمقابل هم وا هردو

 ...يکرد خودیتو ب-

 ...فکشو جابه جا کنم خواستیلم م یییییوا..دیخند باز

 کردم باور کردم کار تو نبوده؟؟ خودیب-

 ..انهیبوده  يعمد یدونستینم یوقت..رو من..يکرد یخال مزخرفتو وانیل يکرد خودیتو ب-

 ..سادهیو برام مهم نبود کجا وا دونستمیاصال نم...جلوتر رفتمیم یعقب تر و منم ه رفتیم یه اون

 .!..دونستمینم..دیخب ببخش-

 ؟نه؟ یدونستینم-

 !.نوچ-

 ..!نگام کن...سر و وضعم رو نیبب...یگرفت میتصم یخبر نداشت يزیاز چ یوقت يکرد خودیب...نوچ و زهرمار-

 ...شده بود سیشلوارم خ يها پاچه

 ..و رفت عقب تر...شهیحموم درست م يبر...شده  یاب پرتقال خال کمیشده؟؟ یمگه چ-

رفتم ..اوردمیخودم ن يبه رو یول...تخته سنگ خورد و له شدم هیحرصم محکم پامو کوبوندم که پام به  از

دونه دونه موهاشو بکنم تا ادم شه؟؟ بعد کچل شه  شهیاالن م یعنی..چشمم به موهاش خورد...جلوتر

چون شروع کرد تو اب ...دبرداره؟فکرکنم فکرمو خون اشیغد باز نیدست از ا نمیا..بهش نگاه نکنه یچکیگههید

 ..منم همچنان بدنبالش..دنیدو

ل با کمرش محکم برخورد کردم و او..و منم چون تعادلم رو از دست دادم سادیوا دفعهی...شده بودم سیکمر خ تا

 ...ا زپشت افتادم تو اب
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کامال موش اب  نکهیقبل از ا نکهیاونم بخاطر ا!ام خشک مونده بود قهیو فقط قسمت ...شد سیلباسم خ کل

 .دیبشم دست گنده اش دور کمرم حلقه شد و منو به سمت باال کش دهیکش

 ..بودم دهیاز ترس کمرشو محکم چسب...باز کردم چشمامو

 ؟ شهیم یپات خال ریتو اب ز يتا کمر اومد یوقت شب نیا یگیدختر؟نم يشد وونهید-

 گفتم مگه مهمه؟  باحرص

 بده؟ نارویجواب بابات ا خواستیم یک..سنگا نیاگه نگرفته بودمت که االن سرت خورده بود به ا-

 :که تو صورتم بود کنار زد و گفت سمویخ ياز چتر یقسمت هی

 اد؟یر خودت مس ییبال هی ینگفت-

پسره !رمیمیمن حاال حاالها نم رینخ یول!!!!...جواب بده خواستیم یک..مردمیاگه م..گفتیمورد راست م نیا تو

  ؟يا کارهیوسط چ نیپس تو ا..!!جواب بده؟؟تو خواستیم یپرو ک

  

 ساخته و منتشر شده است )mwWw.98iA.Co (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .پنهون نموند دشیلرز از د نیو ا..بود باعث شد بلرزم سیو چون کل لباسام خ..دیخنک وز مینس هی

 ؟يشد نیرون؟سنگیب يایب یتونیم..یعوضش کن يبهتره بر..يخوریسرمام..سهیلباسات خ-

 ..عطسه کردم هیتکون دادم و  سرمو

 ؟؟...بغلت کنم يخوایم يایب یتونیاگه نم-

بخاطر  دونمینم..دونستمینم لشویدل!!رونیب ادیاالنه که از حلقم ب کردمیکه احساس م..زدیتند م يبه حد قلبم

 ..!نداشتم دنشویکه چشم د ییبه پسر عمو یکینزد نهمهیبخاطرا ای...ترس بود

زش فاصله گرفتم با چشم غره بدون حرف ا..یبغلم کن يایکم مونده تو ب...نگفتم پررو شد یچیه نیمن به ا باز

 ..متوقف شدم دفعهیکه 

 يکار یخدا اخه چرا ه يدهباشن؟؟ایرو د يصحنه خاکبرسر نینکنه ا...زن عمو..عمو..بابا...مامان...خدااا ای

 کردم؟؟یم کاریچ نیرد شم؟؟اصال من تو بغل ا يحاال من چجور...بدم یمن دم به ساعت سوت یکنیم
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بودم که حاال بار دومم  دهیپسر چسب هیتا حاال مثل کواال به  یرفتم تو بغلش؟؟اخه من از ک دفعهی چرا

وارد ..سیخ یینگاه کنم با سر و رو نایو با سرعت هرچه تمام تر بدون ابنکه به مامان ا نییسرمو انداختم پا..باشه

 !!! بدو رفتم باال و درو از پشت سرم بستم..شدم الیو

 یه..توهم گهیخفه د..اه...:مرض گرفته بود دایکه جد..رفتممشت کردم و دوبار کوبوندم رو قلب مرض گ دستمو

که پاك ابرو برام  کشمیاز تو م کشمیم یهرچ..سرجات نیساکت بش...چه مرگته اخه..به راهه تمتیر قهیدم به دق

 ..ینذاشت

تقال شاهکار اب پر یاز رو بدنم رد کردم تا اون شن و ماسه ها و نوچ یاب هیپرت کردم تو حموم و فقط  خودمو

دراثر برخورد با تخته  دمینگاهش کردم د..جناب رو از تن و بدنم پاك کنم اب گرم که به پام خورد پام سوخت

که اب  يفقط در حد.. رونیع اومدم بیسر یلیخ..يناقصم کرد نیبب.خدا ازت نگذره پسر يا.سنگا زخم شده

باز  هویخواستم بپوشم که در  دراوردم و یشرت توس یت هی عیاز تو کشو سر.پرتقال از بدنم پاك شه

 ...دمیکش غیچشمامو بستم و ازته دلم ج..شد

 نییایو ب نییپا نیسرتونو بنداز یحاال ه...لهینه در طو..در اتاقه نیا..نیبفهم نییخوایم یک ه؟؟؟بابایشعوریکدوم ب:

 !تو

 :بعد در زد قهیدق 5

 تو؟؟ امیب شهیم-

 .ندادم که خودش درو باز کرد جواب

 نه؟؟ یدر بزن یستیبلد ن-

 کنه؟؟ ییمظلوم نما خوادیاالن مثال م...نییسرشم انداخته بود پا..رو تخت  نشست

خجالتم خوب ..تو ایدر بزن بعد ب هیال اقل قبلش ..ادب یبخوره تو فرق سرت ب تیشرمندگ...شرمنده-

فته تو بحر پاهاش ر نی؟همچيخوایاز تو کف پات م یچ..حاال اومده نشسته زل زده به کف پاش..واال..هیزیچ

 .: قصد حرف زدن نداره احاال حااله نکهیناشناخته کشف کنه مثل ا زیچ هی خوادیم کنهیندونه فکر م یهرک

 بله؟؟

 م؟؟واالیباهم به کف پات نگاه کن ياومد..!!خب بنال بشر..کنهیچشاشو درشت م..نگاش کنا....نگام کرد باتعجب

 !.. تو يدوبوگن يکف پا نیا ستیهم ن یجالب زیچ نیهمچ
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به  يزل زد یحاال هم ساکت و صامت نشست...تو يو اومد نییپا یکه اولش سرتو انداخت یداشت ياحتماال کار-

 ؟؟یداشت کاریخب بگو چ...پاهات

 .رو اعصاب من درار نشست بره خوادیم یحاال ه..دیو نامحسوس خند نییانداخت پا سرشو

 يکار...پس خواهشا ببندش تا نزدم کج و کوله اش نکردم..باونم بعد از امش..ندارم یمن اعصاب سالم نیبب-

 !اایباز و بستش کن ینتون گهیکنم د

 !شده مهندس يچجور نیمن موندم ا..دو گوله هم که قصد جواب دادن نداره..و؟؟یچ-

 !!که تا بنا گو ش بازه شتویاون ن-

 ؟ياومد یچ ؟واسهینگفت-

 :از جاش بلند شد و گفت..فرو رفت  دوباره تو همون جلد مغرور ومزخرفش نکهیا مثل

 ومدم؟؟یبه خواست خودم ن یبگ يخوایم ؟؟یکه چ..دنبالت امیگفتن ب نایمامان ا-

 :گفتم ییهمون اعصاب اژدها با

 ..سر جام دمیکه تمرگ خواستمیاگرم نم..ومدمیم خواستمیاگه م..خودم پا داشتم..الزم نبود-

 :اخم گفت با

بچه گانه امشب تو  يفقط اومدم سراغت چون همشون کارا...يایب يافتخار بد منتظر نبودم تا تو نیمنم همچ-

 ...ننیبیرو از چشم من م

 ..خودم اشاره کردم به

تو؟عمه من بود گفت  ایکردم  یرو خودم خال ياب پرتقال رو عمد وانیل اتو؟منیمن بچه گانس  يمن؟کارا-

 تیمغزت هنوز تو دوسالگ...يفقط قد دراز کرد..يشد حداقل گفتم ادم...؟گفتم باشه.میمثل ادم باهم رفتار کن

 ! بچه گانه خودت يرفتارا یبهتره بگ!مونده

 یندارم خودت االن بهتر از هرکس شیپا رو دمم نذاره من کار یتاکس! کاسته مین زیر يکاسه ا هی دونستمیم

در ...تانه اونم کار من نبودخوشبخ ایکه متاسفانه  شرتتیرو ت یبستن یبه تالف يکرد نکارویکه عمدا ا یدونیم

 .خدا نفسم گرفت يوا.ستیمحال ن يزیچ نیاز تو همچ..مجبورت نکرده بود یکس...يومدینم یضمن ناراحت

 ..کردینگام م شیبرزخ افهیحرف با همون ق یب

 ..وقتم رو تلف نکنم يخودیمن برم ب ياینم انه؟اگهی يایحاال م-

 : ابرومو باال انداختم و گفتم يتا هی...ر بوددر حال انفجا طنتمیش ته؟یعوض معذرت خواه-
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 ..امیم...جمعتون بدون من صفا نداره پس  دونمیکه م ییاز اونجا-

 :دوضربه به سر شونه اش زدم که برگشت..و جلو تر رفت دیکش یپوف

 ..زدیداد م افشیق...بکشتم خوادیم دونستمیخانما مقدم ترن؟ م یدونیهنوز نم-

 .دیمازلو کشماد! مادمازل دییبفرما-

 مویاز خداته افتخار همراه دونمیچون م..نداشتم یبه دستو رحضرت عال یاجیاحت..دمییفرمایهم م یگفتینم-

در صورت تکرار مجددطرف حسابت با ..ينکرد یکه عذر خواه رمیگیم دیدفعه رو ند نیدر ضمن ا..یداشته باش

 ...زمهیعز يزن عمو

دندوناشو  کهیسرخ شده در حال یباصورت دفعهیکه ..مل کرد و دم نزداز توانش تح شتریامشب ب گهید کنمیم فکر

 :گفت دییسایرو هم م

 ...!دستت ندادم يکار هیجلو چشمم بروکنار تا  اازیب-

پراز روغن جلز و ولز  تابهیکه دارن تو ما ییاینیزم بیس نیا نیشده بود ع افشیق.. یگرام يباووشهه پسر عمو-

 !!!!!!!!!!!!!خونم خراب بود و خونم حالل..موندمیم گهید قهیدق هیاگه  یعنی. کننیم

محوش کنم دو تا  نیماکانو از رو کره زم نیبزنم ا..کرده بود؟ کاریماکان چ نیباز ا..راستشو بگو مینس-عمو زن

 !خانواده به ارامش برسن

 میاز طرف..کنهیگام مبرافروخته داره ن یبا صورت دمینگاش کردم د..واو به واوشو بگما دهیجان االن حال م يا

پسره ...زدم دشویگرفتم پس ق یحفظ ابرو هم که شده بود اللمون يبرا..!..بغل و..و دنیدو...دمیخودم خجالت کش

 .جزو محاالته..شهینم دونمیکه م!البته اگه باشه..قول داده ادم باشه..گهیشده د یخوب

 نیا یعنی..پرو پرو با لبخند زل زد بهم..مو با اخم نگاش کرد..بود که حل شد يمسئله ا هی..زن عمو یچیه-

 .مصرف یسنگ پا ب.هیک گهید

 يزیجمع چ يکه جلو دمیکش قینفس عم هی؟..يخوریچرا انقدر حرص م..گهیحل شد د یگیم يخودت دار-

 .کردم به اعصابم مسلط باشم یپس سع.ستیکس جلودارم ن چیو ه زیج جیمن اگه از کوره در برم ه..بهش نگم

 .گفتماا واشیاخرشو  کهیت نیزبون نفهم؟البته ا يواسه تو ..حرص بخورم یواسه چ یگیاره راست م-

که متوجه شد من  یحواسش نبود،تنها کس یبود و کس نییچون سرش پا..گهید يگفت مشکل دار رلبیز

  يزیچ:بلند گفتم..بودم

 .نگاش کردم یبا بدجنس.میبگو ماهم بشنو ؟بلندتریگفت
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 .نزدم یمن که حرف..دهیتو اشتباه شن يگوشا-

بعدم بحثو کشوندم !زننیها با خودشون حرف م وونهیمعموال د..فکرکنم مشکل از خودته..من که سالمه يگوشا-

 گهیم یسیرودر وا یپرو پرو ب شعوریب..اونم همچنان به حرص خورئنش ادامه داد..!بدر زدهیس یعنیبه فردا 

 ..!يکر

 م؟یریم ه؟؟کجایبرنامه فردا چ یراست-

 زریفر خچالیپسرش  نیمثل ا..دارما یتوپ يعمو؟ عجب عمو هینظرتو چ...جنگل میریم ادیبه احتمال ز-عمو

نظر که ..میریکجا م دمیپرسیحاال اگه از ماکان م..گوشه هی نهیکه مثل برج زهرمار بش ستین دیسا يبا دیسا

 ..دادیم لمیتنگش و تحو ذاشتیبتوچه هم م هیبه کنار  خواستینم

 ..تهران؟چقدر زود گذشت میریم 14 یعنی..اه چه بد.ق جنگلممن که عاش..-

 مونهیم..نیمدرسه ندار گهیشماهاهم که د!هفته مدرسه ها تق و لقه هیتا  گهیماهان که م..میریهم م15نه -بابا

 شرکت که اونم 

 ..يبه انصار مشیسپرد

با  دیهم با گهیچه بد که دوروز د میو از طرف..میهم موندگار گهیدوروز د ولیا...بکشم خفن غیج خواستمیم یعنی

جلوم رژه نره و لبخند  خوامیفقط از خدا م...گمیم ویک دیدونیم..ستین حیبه توض یاجیاحت گهید..سر کنم نیا

 !مونهیلبخند ژکوند؟رابطشون مثل روز و شب م وبشر  نیا میاخه بگو نس.ندارم گهید نویژکوند بزنه که اعصاب ا

*** 

 :"به من صبربده ــاـــیخــــــــــــــدا

از پله ها ولو  یکی يو رو.شترهیماکان؟؟به خدا دنگ و فنگ شماهااز من که دخترم ب ای..ییتو ای..بـــــــابا يا-

 ..کننیم کاریکجا رفتن چ ستیمعلوم ن..قشنگ دوساعته منوماهانو عالف خودشون کردن..شدم

 ..انیخودشون م..میمابر ایب..یخیب-ماهان

 ..امیاالن م..لحظه صبرکن هیو گفتم ..کردم نفسمو فوت باخشم

توجه به ماهان که  یب!باتوام... ياووو...نـــــــــــرو...نرو گهیجون من تو د..ـــــــــــــمینس-ماهان

در ..سمت اتاق ماکان رفتم!ییالبد رفته دستشو..زدم جواب نداد مانویدر اتاق نر..دادوهوار راه انداخته بود رفتم باال

مگه مثل خودشم ..من در زدم..به من چه..بازم جواب نداد درزدم گهیبار د هیکجا رفتن؟ نایا..ونم جواب ندادا..رزدم

به اتاق  ينگاه سرسر هی..تو اتاق نبود یکس.درو بازکردم رفتمتو.تو امیب نییکه مثل االغ سرمو بندازم پا
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چند وقت جرئت نداشتم  نیو کرم بود ا ویر شتوالتش انواع اقسام ادکلن وافت زیاتاق اسپرت که روم هی..انداختم

تورو  خوادیم یک 13اخه بگو روز !میکه هردفعه ده ساعت منتظرش ستین خودیب..نگاش کنا..سمت اتاقش امیب

تو هوازدم و  یبشکن..لحظه هی..چقدر اشناس..خورد زیرنگ رو م یجعبه مشک هینگاه کنه؟چشمم به 

 !!!خودشه:گفتم

بهش توجه کنم پله هارو دوتا  نکهیبازم بدون ا!! !..ـــــــــــــمیدختر؟؟؟نس يشد ؟؟؟کریکجا رفت-ماهان

 یش نیا ارمیب ادیچشمامو بستم تا تمرکز کنم و ب..به نفس نفس افتاده بودم..اطیو رفتم تو ح دمیدو یکی

شکرت باالخره  ایخدا..کردم داشیپ..ومدهیبدوتا ن..بدو مینس..رو بازکردم نیصندوق ماش!..هیگرانبهاکدوم گور

 .دمیکش يخفه ا غیو ج..کردم داشیپ

 ..دمیبدو بدو پله هارو دو دوباره

 نیبب!و تماشا کن سایوا..دارم برات:راه برگشتم ونیم..رو وونهیکور و کرو د يادما يشفا بده همه  ایخدا-ماهان

 ..کنمیم کارتیچ

 ؟یکه گفتم هست یینایه از اتو مگ..وونهیگفتم کورو کرو د ؟منيریگیباباتو چرا به خودت م-ماهان

پنگ بدو بدو  نگیمثل توپ پ..از دستم قل خورد و افتاد..رسهیبدو االن م..یخ یب..برهیازم حساب م ادیم خوشم

 یاونهمه سرعت رو ازکجا اوردم ول يا دفعهی دونمینم!نــــــــه...فتین نییپا..جون ننت..نه نه..دمیدنبالش دو

بازم  ایخدا.!دستمو درازکردم و گرفتمش!..نعطافا ولیشدم ا زوونینرده ها او يو از ال دمیمثل برق دو دفعهی

خــــــــــــدا ...در اتاقشم يجلو دمیسرمو بلند کردم د..فقط االن نرسه..کنمیجبران م..نوکرتم..شکرت

 يرجو هیرو  کننیدرونمو که دارن انقالب م يهمه دست به دست هم دادن تا من کرما نکهیمثل ا...عاشقتم 

 ..اروم رفتم تو یلیدروبازکردم وخ..حاصل کنم نانیاطم ومدنشیتا ازن سبوندمگوشمو به در چ!.کنم یخال

چون ..نرسه کردمیفقط خداخدا م..دورش رو کندم و جابه جا کردم يبرچسبا.زدم رجهیتوالتش ش زیسمت م به

قبل ..دمیخفه کش غیج هیدهنم و  دستمو گرفتم جلو..و بهش زل زدم زیگذاشتمش رو م....بود یاتیح یلیکارم خ

معلوم ..و بردم دمیکنترلش کنم دست ماهانو کش تونستمیکه نم يلبخند گله گشاد هیبا ..رونیبرسه زدم ب نکهیاز ا

 ..نبودنش به نفع من بود نیواقعا هم ا...رفته ينبود کدوم گور

 .کشهیواسم خط و نشون م وونهید گمیبعد م..دستم کند..تر واشیبابا -

 !سرپابودم یلیخسته شدم خ مینیبش میبدو بر زمیعز-

 ؟؟يخورد یجــــــــــــــــــــان؟؟ ؟؟؟حالت خوبه؟چ-
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نسبت بدم تا ادم  یرانسانیبهت القاب به غ دیبخورم حتما؟حتما با يزیچ دیمگه با..داداش گلم یچیه-

 :تبه خودش گرفت و گف يمتفکر افهیمثل ادم باهات حرف بزنم؟؟ ق دفعهی شهی؟نمیش

 یانسان ریمنم به همون القاب بقول خودت غ..یکلمه ها استفاده کن نیاز ا ادیبهت نم...یدونیم..نه که نشه-

 ..راحت ترم

 !بابا يندار اقتیل-

رنگ  ییخدا يعقب و موها دمیکش یموکمیکردم و شال سرخاب دیتجد مویرژصورت نییپا دمیکش نویماش نهییا

 ..دمیبه روش کش یدست هیبود و فقط  ستیب ممیکوتاه مشک يانتوم...گذاشتم رونیب شتریشده روشنمو ب

 م؟یخودمون بر يخوایم گمیم-

 ..انیاالن م..زمینه عز-

چه مرگت !يبود یکامال اک شیپ قهید 20تو تا ..برگرد تیجون عمه نداشتمون به همون حالت قبل مینس-

 ه؟یا غهیچه ص گهید نایو ا زمیشد؟؟اخه عز

 .من مثل ادم باهاتون رفتار نم نیذاریخودتون نم نی؟بب..گم زر نزنبهت ب دیهان؟؟حتما با-

 گهید نیبابا ا..اومدن گاین..؟؟ایاک..نگو گهیفقط جون من د..دربست میرفتارت نیما چاکر هم ینه مرس-

 ؟؟یبرن عروس خوانیم..هیک

 ..نشست رو لبم يو خنده ا..ومدهین تونیکیاون ..مانهینر ه؟فقطیک گهید نایا-

چرا رفته بودم  دونمینم..دمیفهمینم مانویتا بنا گوش وا شده نر شین لیفقط دل..رونیندش ماکانم اومد بب پشت

  یعنی..خدا ای..برهیرو و

 !عشقم؟ میبر:نشست پشت فرمون و گفت مانیگه؟نرینم یچیچرا ه ده؟پسیفهم

 زینکنه ماکانو هم چ يوا..مانینراز  نمیا..میاز نس ؟اونیخوردن اول صبح یچ نایا!..میامامزاده ابراه ای-ماهان

 يبه شماها اعتبار..به سالمت نیشما بر..اقا من رفتم!نفسم یاک گهیم ادیاالن اونم م ن؟البدیخور کرد

 کجا ؟-..:دمیدستشو کش..ستین

 ..منم راحتم..خوش بگذره نیشماها بر.برم-

متر 6شد بهم که  دهیشد و محکم کوبخواستم ادامه حرفمو بزنم که در باز ...مگه بده.ادم باش ..مسخره نیبش-

 ..دمیتو جام پر

 .دمیگرخیکم کم داشتم م گهید! شده زیر ياونم با چشما..کردینگام م یببر زخم مثل
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 ..:ادیکلمه حرف از دهنم درب هیچته نذاشت ..در نابود شد-

جفت  نیبا هم..منکن يکار چیه کنمینم نیاون وقت تضم..یکلمه اضافه تر حرف بزن هی هیفقط کاف..ساکت شو-

 !پس ساکت باش..یمحو ش نیزم ياز رو کنمیم يکار..کنمیخودم خفت م يدستا

  ؟يچه دردته تو بازمثل اژدهاشد...ياووو-مانینر

 دیچنان نعره کش..چه مرگشه یباز اول صبح ستیمعلوم ن..یکن يکار نیهمچ یکنیم جایتو ب..نییپا اریصداتو ب-

  یباق اریکه روحم به د

 :شتافت

 :مثل خودش داد زدم اوردمیمنم کم ن ـــــــــــــاتو؟؟یام  وونهیتو؟؟من د ایچه مرگمــــــــــه  من

 ؟؟یکنیم یسرمن خال يایم یشیم یروان..يا وونهیمعلومه که تو د-

 مانمینر..باز کرده بود و قصد حمله داشت ادرویگو..دیکشیلباسشو م یه مانینر دمیشد فقط فهم یچ دمینفهم

  ریبگ:زدیفقط داد م

 ..کشون فرار کردم غیدرو باز کردم و ج..اون لحظه مغزم بهم فرمان فرار داد..سرجات نیبش

 : دادزد.ما نیب مانمیبود و نر سادهیروم وا روبه

 گه؟؟ارهههههه؟؟یواکس مو رو با واکس کفش عوض کردم د يام که جا وونهیمن د-

 کارم؟یبمن؟مگه ..:کرد تریشیخندم اونو ات نیو هم دمیخند پق

سرمو ...از هم جداشون کرد شهیکه نم دنیچنان بهم چسب...موهامو نگاه کن..موهامو نیبب..کم نه:زدیداد م یه

 يتو کردمیفکرشو م دیبا!شده اهیس ریمثل ق یدستامو از صدقه سر جنابعال نیبب..نداره دهیاب بازم فا ریگرفتم ز

 دمیو منه خر نفهم يجونور تو اتاقم اومد

 ..ایبگ خوادیدلت م یهرچ ستیماکان قرار ن..يوهوو-مانینر

 ..نکردم يکار نیدوما منم همچ..ترسمیفکر نکن ازت م..به ظاهر خوش اهنگو ياون صدا نییپا اریب-

 ؟ينکرد-

 !رینخ-

 ؟ينکرد-

 .نه گمیم-

 ؟ينکـــــــــــــــــرد-
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کار  یبستن گمیبهت م شبید یوقت!کنمیبازم م..یادم ش یتا تو باش..خوب کردم..اصال به فرضم که کرده باشم-

زد کنار و  مانویبا تمام قدرتش نر!..دمیالزم باشه دوباره هم انجام م..یکنیم یمثل بچه ها تالف يایمن نبوده م

 ..و د در رو دمیکش یبنفش يماورا غیج هی..بهم  دیپر

 کنمیادمت م!:ولم کرداز درد چهرش جمع شد و !مچ دستشو گاز گرفتم..و برم گردوند دیاز پشت کش مانتومو

 !وونهید

 :دادزدم.. ارهیالمصب کم هم نم..نفس کم اورده بودم گهید..شدیتموم نم دمییدویم یالمصب هرچ يا

 جون ماهان جونت کمکم کن!.کمـــــک..عموووووووووو-

 !جهینه جون تو هو!اورده ریوقت گ نمیا.. ه؟؟؟ینیزم بیس ازیجون من پ-ماهان

 !!!!..بدجور هار شده!رهیگیاالن گازم م ریجلوشو بگ..ههههشد یپسرت وحش...عموووو-

 تو؟؟ ایهارم  اتو؟؟منی میروان اتو؟؟منی میمن وحش:متقابال دادزد اونم

دور عمو !گهیبه خودش م خوادیدلش م یخودش هرچ..خوبه ها..خندم گرفته بود تیاون وضع تو

اخرم رفتم پشت بابا پناه ..چپ ومدمین مراشت م رفتیاون م..راست رفتمیچپ من م ومدیاون م..میدیچرخیم

 :گرفتم مچ دستشو جلو باباگرفت و گفت

 ..رهیگیها گاز م وونهیکرده مثل د کاریدخترت چ نینگاه کن عمو؟؟فقط بب-

 به جون هم؟ نیدیپر يباز چتونه شما مثل تام و جر:دیخند عمو

 ؟يکرد ينجوریو اچه وضعشه؟چرا دست ماکان نیا مینس..عجبا از دست شما:دیخند بابامم

 ! ياریدر ن يباز یوحش یخواستیم..خوب کردم:دراوردم زبونمو

تو !يریگیحاالهم گاز م..کارمن نبوده یگیبعد م..یکنیواکس کفش رو با مو عوض م يایم...کشمتیم-ماکان

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یتو ادم ؟؟نهیادم

 وانیمخصوصا ل يایم زنمیدم حرف مدارم باهات مثل ا شبید یوقت...فرشته ام ستمویادم ن رینخ...خوب کردم-

 یبعد اداشوبا دهن کج...يپسر خاله شد دفهی یواسه چ دمیمنه خر رو بگو که نفهم..رو سرم یکنیم یخال وتویابم

 !زدنیو عمو قهقهه م اباب! پنبه دانه ندیماکان در خواب ب..هه..میدوتا دوست باش:دراوردم

 گنیم..بود یچ یدوست نیتو از ا تین دونستمیمنو بگو که نم..یادم ش یتا تو باش..بقول خودت به اون در نمیا

 ..رهیگیخدا موش نم يمحض رضا يگربه ا چیه

 :برداشت سمتم زیخ هوی
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 ..فرشته که بخوان به تو نسبت بدن فیح

 :دمیکش غیج

 !ــش نــــــــــیریبگ!!!!!!!!به جون خودم پسر دسته هونگت تعادل نداره...عمووووو زن

 !ماکان بهم برسه ذارهدستیمهرنوش جونم طرف منه و نم شهیهم دونستمیم

 !!يومدین ياومد میماکان طرف نس- مهرنوش

 گهیم یبه ک یک نیبب..اوردم رونیزبونمو ب!یامازون یدختره وحش کنمیم یکارتو تالف:چشم غره دا زد با

 .جنبه یب...شیییا..یامازون

پارو دمش نذاره  یدختر تا کس نیا..کرده یتالف ينجوریا میکه نس يکرد يکار هیحتما ..حقته..ساکت- مهرنوش

 ! نداره يکار یبه کس

که بازم نتونسته دستش بهم  دمیپریم نییواسش دراوردم و خوشحال مثل فنر باال پا یزبون اساس هی منم

 !دسته هونگ..پررو..برسه

 ذارمیم کنمیاسممو عوض م..ارمیم باورانگوتان ک نیعمرا من اگه در برابر ا!رمیپررو فکرکرده من از رو م پسره

 !!!!!!!طوفان

 ياریمنم عمرا تو مرامم کم ب!کنهیکرمش به ضبطه و اونو خاموش م ای ندازهیم کهیت ایچپ و راست  یه

 يبرام سخته تو سکوت سپر یلیخ نکهیبا ا گردونمیهاشو به خودش بر م کهیت ای دمیجوابشو باچشم غره م..باشه

 .کنم

 نیمنم عمرا دست ا..از جانب منه تا ذوق کنه و خر ذوق بشه یعکسالعمل نیمنتظر کوچکتر نیا دونمیکه م من

 !تنها کار ممکن تو اون موقع بود یتفاوت یبه هرحال ب!سنگ پا آتوبدم

 ؟بخوريخوریحرص م يدار!ی؟الهيشد ينزدم کفر یمن حرف نکهیاز ا..رونیبپا از حدقه نزنه ب..چشاشو..اوووه

 !بازم برات کمه يبخور نوش جونت که هرچقدر

رنگ با  دیسف يایپرش هیهمون موقع !رونیبه سمت پنجره چرخوندم و دستمو تا ارنج از پنجره انداختم ب سرمو

چند  هیماکان ..بغل رو نصف کنه و دست منو نابود نهییاز کنارمون رد شد که کم مونده بود بزنه ا یچنان سرعت

خم شدم  کمی.سکتمون داد.بستمیم ارویبه  ارویند ينم اگه بودم کل فحشام..واال حق داره..تا فحش به راننده داد

 ...پشت فرمون بود یک نمیبب
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 نکهیا...اوا خاکبسرم!داده ادی یبگه ماهم بابامون بهمون رانندگ خواستهیپسر سوسوال بوده که م نیازا البد

انقدر ..برام اشنا اومد افشیلحظه ق هی چقدر تو یول!..دست فرمونت نیبا ا يتو روحت که ابرومونو برد يا...زنه

 ؟؟يخوایم یچ مینس:گفت مانیخم و راست شدم تا اخر نر

 ..اشنا بود یلیبه نظرم خ..هیک نمیبب خوامیم!..اروی نیا-

 فعال شد؟؟ تیبچه باز تو رادار فوضول-

 حیکنجکاو رو توض تو فرق فوضول و يمن هزار سالم برا ینه فوضول هیکنجکاو نکاریدوما ا..یاوال بچه خودت-

به دوازده ماه  یسره سرم به کار خودم باشه وسال هی..نه مثل تو باشم خوبه..دیهم فهم یو نخواه یفهمیبدم نم

 !!!ماکان بگاز!...هیبه ک یهم نفهمم ک

بشر ادم بشو  نیا..ــــــــرینخ..با همون سرعت ادامه داد یول..يریگاز بده مثل الك پشت م کمیبابا  يا

 :یباشه خودت خواست..؟!بوده یموجود دوپا چ نیهدف خدا از خلقت ا دونمین نمم..ستین

به سقف اال ماهان که داشت  دنیهمه چسب..کرهم شده یبه سالمت!..گاز بدهههه گمیم..ستمیمگه با تو ن..د-

 !بغل گوش دوتاشون صدامو انداختم روسرم قایاخه دق..کردیباخنده نگام م

اون  ده؟بزنمیم لمیپوزخند تحو زنمیحرف م متیباهاش با مال..ت مثل ادم حرف بزنمباها يندار اقتیاخه ل حقته

 ؟يدیم ينطوریدهنتو ناکار کنم دفعه اخرت باشه جواب منو ا

 !نکن حوصلتو ندارم غیج غیبغل گوش من ج-ماکان

م کج و دك و دهنتو واس زنمیدارم باهات حرف م یوقت..از تو بدترم ؟؟منيتحفه نطنز يتو خودت فکرکرد-

 !مثل خودش رفتار کرد دیبا ؟؟باهرکسیکنیکوله م

 ..میخصوصا تو نس..نیبچه ها هردوتون بس کن-مانینر

 !منه تیحکا رهیجو نگ رهیادمو برق بگ گنیم..شدم ریجوگ دفعهیهم  من

 !!بزن کنار..یکن شویطرفدار خوادینم گهیتو د-

 :دادیهمچنان بهراهش ادامه م یول

 ..بزن کنار گمیستم؟؟میمگه باتو ن-

 ؟؟یکن یچه غلط يخواینزنم م-

 ..!نیچه بد دهن شده ا..سرجاش ادینشونت بدم حالت ب یغلط هی"ادب یپسره ب"

 .از دوروز قبل مارو گرفته زدهیس ینحس نکهیمثل ا.باز شروع شد..خدااااا يا-ماهان
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 )ااایبابا کوتاه ب(کنمیوگرنه دروباز م..نگهدار  نیبب-

 تیبزرگ حال کیاحترام کوچ..یزنیحرف م يو چجور یحواست باشه باک..بترسون رو گهید یکیبرو بچه -

 ..؟!کنم تیحال..شهینم

منتها ..کنمیبرخورد م تشیمثل شخص یمن باهرک..يدار فیتشر دهید ایانقدر دن دونستمینم..دبابابزرگیببخش-

 یکیدب و اخالقتو واسه برو درس ا..که بخوام باهات درست صحبت کنم دهینم نویتو به من اجازه ا تیشخص

 ..کن سیتدر گهید

هم  نیاخه مگه ا يتو امروز از شور به درش کرد..داره يهم حد يلجباز..بسه تمومش کن مینس:داد زد مانینر

 ن؟؟یکنیبدتر م گمینم یچیه یهرچ..گهید نیبس کن..باتو هم هستم ماکان!سن توئه؟

 ياز زو داداشیداد و ب یکاراش و حت شهیهم..بزنهسرم داد  مانیسابقه نداشت نر..بغض کردم..دیلرز چونم

 نیا يجلو..بار نیاول ي؟؟برایک ي؟؟جلویحاال چ یول..ثابت شد نیامروز خالف ا یول..بود یشوخ

 .زریفر خچالی نیا يجلو...تنهاخواهرشو...منو..کرد کمیکوچ..لهم کرد..اورانگوتان

 :لرزون گفتم ییو بغض کرده با صدا یعصبان

 ؟باهمتونیگیبگو دروغ م میگیدروغ م ست؟؟اگهین..چهیپیبه پروپام م یخودشه ه ریتقص..ش ندارمباها يکار من

مثل بچه ها شده ..ــادیازت بدم م..نطوریباتو هم هم:زدم ن؟؟دادیکرد کاریدرست رفتار کردم شماها چ

 .کنم یکه سرم زده بودرو سرش تالف يعقده همون داد خواستمیم..چرا دونمینم..بودم

 !نگهـــــــــــــــدار گمیبهت م یلعنت

 .بالفاصله دروبازکردم..زد رو ترمز هوی

فکرکنم  نکهیبدون ا..نییپا دمیو پر رونیب دمیمانتومو از دستش کش ؟یکنیم ينجوریچرا ا..زمیعز مینس-ماهان

 ...مییکجا

 ؟؟هان؟؟ياریدرم هیچ ایبچه باز نیا-ماکان

و درو ..به سالمت نیشماهم بر..کنمیدلم بخواد م يهرکار..يظربدمن ن يالزم نکرده واسه کارا!!!تو خفه شو-

اومد که با  مانیداد ماهان و نر يلحظه اخر صدا..نکردو پاشو گذاشت رو گاز و رفت ياونم نامرد..بهم دمیکوب

ا خد يوا..بار بهش گفتم خفه شو نیاول يبرا..خورهیحالم ازش بهم م..بهتر!..برگرده گفتنیماکان م هیداد خطاب 

جاده خلوت و  هی نویماش کیالست يلنتا يحاال من مونده بودم و بو..انگار تازه به خودم اومدم..کردم کاریمن چ
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 زدهیاونم روز س...و ادما نیچه برسه به ماش.زدیپرنده هم توش پرنم هیکه  یابونیخ!ابونیکنار خ ينرده ها

 کنم؟؟  یاونم تک و تنها چه غلط نجایحاال من ا.بدر

 دهیو اشکامو که به چونه ام رس دمیم کش ینیب ریکه گذشته بوددستمو ز يا قهیدونم چند دق یدود نماز ح بعد

رو صورتم فرود  يشتریبغض کردم و دوباره اشکام با شدت ب شتریب نکارمیبا ا یول..بود رو پاکشون کردم

منو  يچجور نیبب..فرم ازتمتن..کانما ادیازت بدم م..نگاه کردم شدنیکه تک و توك ردم یینایبه ماش..اومدن

ادم مغرور  هی..اخه يبود جلو راه من سبر کرد یک گهید نیخدا ا يا..پسره مغرور..و خودش رفت نجایول کرد ا

 .......پررو و 

واقعا  یعنیگرفت اخه؟ يچرا جد گهید نیزدم ا يزر هیحاال من ..ابونیکنار خ يبرگردوندم سمت نرده ها رومو

من ..شهیم خیمو به تنم س کنمیفکرشم که م يزنه؟ویم یحرف هی تیم تو عصباناد ستین شونیحال شییخدا

 نیخدا ازت نگذره ماکان بب يا..کجاست نجایا ستمیبلدم ن یبمونم؟بدبخت نجایا دیبا یکنم خدا؟؟تا ک کاریچ

 حرصم گرفت و پامو محکم ..يکرد ابونیاواره جاده و خ نجایمنو ا يچجور

االن سرمو برگردونم و برگشته باشن؟چشامو بستم  شهیم ایبر گردن؟؟خدا شهیم یعنی..یاه لعنت..نیرو زم کوبوندم

باز  عیچشامو سز..اخ جون اومدن..اومد نیدوپس دوپس ماش يبرگشتم صدا نکهیبه محض ا..و تا سه شمردم

رو  یالیهمه خوش خ نیاخه بگو دختر ا..شد یچ..میکردیفکر م یزرشک چ..دمیمزدارو جلو چشام د هیکردم که 

 ؟ياریتو از کجات م

 خوشگله؟ ییتنها-

 نیحرص ا دیبا خورمیکم دارمحرص م.تیموقع نیشد تو ا داشیاز کجا پ گهید نیا..شانسه منم دارم نیا اخه

 :تیبا عصبان.. واسه من لنگه کفش چپونده گوشه دهنش..گاین افشویچندش ق..فنچ رو هم بخورم

 ..من اعصاب ندارم..برو رد کارت-

 شهیمسواك گرون م..لبخند ژکوند نزن ينجوریتو رو خدا ا...یییییا..زردشو نشون داد يدندونا چندش پسره

بسته  نکهیدندوناشون زرده؟خب به جا ا نقدهیتو خونه هاشون ندارن ا نایمسواك و ا نایا..بخدا میتو تحر میریم

 !کنمیم نشیتضم مخودم!رهیکه نم يراه دور..ریمسواك بگ هیتو دهنت  یکن یادامسو خال

 چرا نوك دماغت سرخه کوچولو؟..یشیناناس تر م يخوریحرص م..جان چرا خوشگل خانوم يا-

 ه؟؟یمشکل..بتوچه اصال دماغم مدلشه سرخه..و زهرمار کوچولو
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 نیکه حاال ا شهیزبون ادم حال يدختر؟کدوم پسر یگیم شه؟جکینم شیوال یحال زادیپسره زبون ادم نیا

 :مرمباشه؟ دستمو زدم به ک شیدوم

 !ال قبا هیپسره الت ..گفتم برو رد کارت واسه خودت شر درست نکن..دوباره بگم يکر ؟اگهيکر ای يدینشن-

 :زرده رو کرد به راننده و گفت دندون

 !!!ننت ملوسه پسره نفهم.. ملوسه یلیخ..خوامشیم نویمن ا نیشاه-

 دییتوهم تا زنهیم يزر هیاون زردك .. یوافقم يغلط کرد..نگاه به من کرد و گفت اره موافقم هیراننده هم  اروی

دادم به نرده  حیسرمو برگردوندم و ترج..ندادم یتیاهم..شهیحرف ادمم سرشون نم..کارنایبخدا ملت چه ب ؟یکنیم

 !عقل کم ها نیزنگ زده نگاه کنم تا به ا يها

 نیون زرده از ماشدند دمینگاه بهش کردم که د هیبسته شدن در اومد از گوشه چشم  يکردم صدا احساس

 :دیدستش به بازوم خورد برق از سرم پر یوقت..شد ادهیپ

 ..میکنیبدر م زدمونویباهم س یهمگ میریم..خوشگلم ایب-

باشتاب بازومو از ..بوگندو در کنم يبا تو زدمویشدم بخوام س ریمگه من از جونم س..بردم یبه عمق فاجعه پ تازه

 ..:رونیب دمیتو دستش کش

مثل تو رو  يبرو که اصال حوصله شر...یالیخوش خ يادیز..خودته نیکه ع یکیبرو دنبال ..وونهیگمشو د-

 برووو!نکن که به ضررت تموم شه يکار..ندارم

باز شروع کرد !کنه؟؟االغیم سهیکه منو با خوده دندون زرده بو گندش مقا دهید یتو خودش چ نیبخدا ا واال

 :!عرعر کردن

 ایب نیبعد رو به راننده هه کرد و گفت شاه..کنمیولت نم يایتا ن.. ادیخوشم ممن ازت  نیبب..گهیناز نکن د-

 .کمک

از ..شد و اومد سمت من ادهیپ اروهمی گن؟اونیم یچ نای؟؟ایکمک چ ن؟؟یک گهید نایبابا ا..دادیصدب...داد يا

دوتا  نیمن از پس اکنم؟؟اخه مگه  یچه غلط دیاالن با کردمیفکر م نیداشتم به ا...ترس زبونم بند اومده بود

چون بازومو محکم ....بود شروع کرد به فرمان دادن لنتیلحظه مغزم که تا االن رو سا هیام؟؟یغول تشن بر م

من عکس العمل نشون دادنو  نکاریاونا هم با ا..دنیکنار و شروع کردم دو دمیحرکت خودمو کش هینگرفته بود با 

بودن  یک نایا..بودم دهیند نایکه عمر کردم ادم به خر بودن ا یتمد نیحاضرم قسم بخورم تو ا...افتادن دنبالم

 به جون خودم قسم اون  یاون برج زهر مار بود ول ریدرسته تقص..کردن يچه فکر دنیتنها د ور چارهیاخه؟؟منه ب
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 سهیمقا ایروان نیحساس دارم ماکانو با ا تیموقع نیتو ا میک گهیبابا من د..بود شیحال زادیزبون ادم حداقل

 !ياالن بدو که در خطر کنم؟؟؟یم

نفس کم اورده بودم و به  گهید.بهش پناه ببرم شهینم دایپ نجایادمم ا هیشانس  یخدا حاال از شانس من ب يا

 امیاحساس کردم االنه که با جفت پا ب..نداشت شتریب دنیدو يبرا یپاهام توان...ام به خس خس افتاه بود نهیس

 :ردنشدو االغ شروع کرد عرعر ک دهیشت کشهمون موقع شالم از پ..نیزم

حرصم گرفت و با ..نهیحسابت باشاه ای يایمثل بچه ادم راه م ای..یاز چنگم فرار کن ذارمیبهت مثل ادم گفتم نم-

 گهیرو د چارهیکف دست خودم به ذوق ذوق افتاد اون ب...از حرصم محکم زدم تو گوشش میحال یتموم ب

 :زدم غیج..دونمینم

تو دلم ...سوار لگنت شم االغ امیب يخوایشهر هرته چون تو م ؟؟مگهيخوایاز جونم م یاشغال چ..ولم کن-

 ..!!ییمویمنتها لگن از نوع عروسک ل!!!!""تکرار کردم لگن

 :سرخ شد و گفت چشاش

من؟؟؟؟؟دس بلند  ؟؟؟؟؟؟رويکرد یچــــــــــــــــــــــــ ـــــه غلطط ؟؟تویکنیرو من دست بلند م-

االن از حرفت  نیکنم هم يکار هیبود گفت هرزه؟؟ یبا ک نیجانم؟؟؟ا... دختره هرزه دمیم ؟؟نشونت؟ییکرد

 .یش مونیش

با مشت به سر و ..شدم چارهیرسما و علنا ب گهید...خدا بدبخت شدم...تو؟؟منو انداخت رو دوشش ایهرزه منم -

 :دمیکوبیدوشش م

 ..ولم کناشغال ...عالف يتو ایهرزه منم ..کهیولم کن مرت-

 ..نجاتت بده جوجو دیب ستین یهم کس نجایا...خفت کنم امینکن ب ينکن بغل گوشم کار غیج غیج

خوشگل  يادگاریچند تا  ارویشدم رو صورت  کوریخوشگل و مان ياز دست دادم و با ناخنا کنترلمو

 :نیاخ ش بلند شدومنو پرت کرد رو زم يصدا!گذاشتم

برگشتم ..نیافتاده رو زم يکه چجور کردمیبهش نگاه م دمویدویم! وونهیره ددخت ارمین زتیمگه گ...یوحش سایوا

 !..بیغر نیامام حس ایکه دماغم کال داغون شد چشامو باز کردم 

اخه باهوش االن موقع !بود نیبود؟؟هان غلط نکنم شاه یکنم؟اسمش چ کاریچ هیکلیه نیناکار کردم با ا اونو

 ؟؟..نهیفکر کردن به اسم ا
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 هیکه خودمو  يو با پوزخند کستی؟؟پسره تق تق انگشتاشو ش..نهیاالن موقع فکر کردن به اسم ا باهوش اخه

 :کردم نگاه کرد یدوراب کش

 ایخدا..اشک تو چشام حلقه بسته بود...زمیعز يکور خوند...من نوچچچچ یول..يدر بر یاز دست اون بتون دیشا-

 ..نخودت کمکم ک ایشه؟خدایم دایاخه بدبخت تر از منم پ

 گهید نمیرو کن بب..يکه استاد دنمی؟؟تو پنجول کش..بکنم؟گربه کوچولو تونمیم ینشونت بدم چه غلط يخوایم-

 ؟يبلد ییچه هنرا

لحظه مغم دوباره  هی!چه کار کنم اخه ونیایادم غول تشن تو بر ب هیمنه دست تنها با ..کردمیته دلم خدا خدا م از

اومد جلو ..کهیمرت يکور خوند.. کنمیفکرکرد االن التماسش م دیخند..مسادیحرکت وا یب..شروع کرد دستور دادن

شکمش  ریو محکم به ز یلگد نسبتا که چه عرض کنم کامال رزم هی رهیخواست دستم بگ نکهیتر و به محض ا

 ..:با زور چند کلمه حرف بلغور کرد نویافتاد رو زم..از درد کبود شد اروی..زدم

 ..ییی.....طرف یک....با..دمینشونت م-

 مویگوش..زدمینفس نفس م.. از درختا پنهون شدم یکیپشت ...دمیدو تنونستمیجا داشتم و م کهییتا جا... دمیدو

 کردیام م وونهیداشت د...باشدیدر دسترس نم یاون جمله لعنت یول..دراوردم و شماره مامانو گرفتم بمیاز ج عیسر

اشکم  یراست یراست گهید دیبود و نمبفهم لنتیول رو ساهم که طبق معم مانینر..خاموش بود شیبابا هم گوش

 ومدیداشت در م

و جواب  شیاون گوش کردمیبه ماهان زنگ زدم خدا خدا م عیسر.نداشت یفرق چیکال زنگ زدنم با نزدنم ه...

 ياومد جلو یدست هیتا اسمشو اوردم ...شد دیسراسر وجودم پراز ام..برداشت شویگوش..تا بوق خورد3....بده

 .دیرو از تو دستم کش یو گوش..نمده

تموم ..دیدونه دونه اشکام چک..دیرسینم یبه گوش کس..دیشنینم یکس..زدمیداد م..زدمیم غیج..نداشت دهیفا.

با ماکان جر و  گهیحاضر بودم هزار بار د..شدمینم ادهیبه خودم هزار بار لعنت فرستادم که کاش پ..اخر راه بود..شد

 :ومدیخط م شتماهان از پ يصدا..خودمون باشم نیاالن تو ماش یبحث کنم ول

انگار صبح به جا ...دادیم ریاخ اخ بو س...دست بو گندوش رو دهنم بود..افتادم نی؟؟دو زانو رو زم..؟الوییتو مینس

 !!!!!خورده ریصبحونه س
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ته دلم ضجه از ..برام مهم نبود حداقل االن. ..از سرم افتاده بود و تمام موهام دورم پخش شده بود شالم

پلکام داره  کردمیحس م..ومدینفسم باال ن..قلبم نزد..شد دهیچیدستش دور کمرم پ..خداخودش کمکم کنه..زدمیم

 :صداش بلند شد..سقوط کردن يو زانوهام اماده برا شهیبسته م

نگ من از تو زر..خوب گوشاتو وا کن بچه یول..باهوش يادیز دمیشا ای ؟؟نه؟؟یزرنگ یلیخ يواقعا فکرکرد-

 افتاد؟؟..ترم

 ایراحت نیبه ا..نوچ خانوم زرنگ..یکیاز دست من  یول.. يعرضه در بر یب ایاز دست اون ک یتونسته باش دیشا

قسر در  نینتونسته و از مادر زاده نشده که از دست شاه یتا حاال کس..؟؟؟نتونستهيخر فهم شد..یتونینم

 .. اینفرستادم اون دن تا خودم جنازتو افتیحاال م مثل بچه ادم راه ب..بره

 يجرئت دار..اخ االن خون جلو چشامو گرفته..دندون زرده بود؟؟ ارویهمون  ایمنظورش از ک..کنهیم دیتهد کثافط

انقدر زبون  ارویخدا اخه چرا بعض يا....نیخر نفهم نقطه چ کهیمرت ياریولم کن تا انقدر بزنمت که خون باال ب

نه نه ..خودمون دیسا يبا دیسا زریفر خچالی نینمونش هم یول..کنمایمتو کارت ن یفوضول ؟؟خدايدینفهم افر

منتها از نوع ...اون گله..ست دونهی..ماکان ماهه ... کجا یقور باغه لجن نیاصال ماکان کجا و ا..خدا غلط کردم

 ..!خرزهرش

تا ..وتو بگش کناردست بو گند يفقط اگه جرئت دار..سادهیجلو روت وا..وقته  یلیخ..زاده شده..بگم خواستمیم

خان  نیشاه يمردونه ات نناز ينشونت بدم تا انقدر به زور و بازو..یطرف ینشونت بدم با ک

 .دیشستش رو گونم کش تانگش یکیبا اون ..ذره تکون خوردن هیاز  غیدر یول..دستشو گاز گرفتم!!!زرررررررنگ

کس  چیو ه نیکردیم یکیته دست به که با فرش ییمثل همون وقتا..یتونیتو م..االی..کن يکار هی مینس.

منبع  نمیبلند شد چشامو باز کردم بب يزیچ هی ریج ریج يصدا..عقلتو کار بنداز..فکرکن دختر..جلودارتون نبود

 ..صدا از کجاست

 خوامیم تیموقع نیکه ازت تو ا يزیتنها چ..دستام ازاد شن کنمیازت خواهش م ایخدا..شکرت ایخدا يوا

همون موقع دستام و ول کرد و ..بود دهیاشکام که رو دستش بود به دهنم رس يشور.. نکمکم ک ایخدا..نهیهم

 تشیاالن موقع یول..بزنم غیج یاز خوشحال خواستیدلم م..از دستاش رو دهنم بود یکی یول..کمرم و گرفت

 ..خوش شانسم میلیبر عکس خ نمیبیم کمیحاال که فکر م..نبود

 ..دهیبدتر عکس المل نشون م تقال کنم اون شتریب یهرچ دونستمیم
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 رشویبا انگشت سبابه ام زنج..برسونم یدستمو به اون ش کردمیم یبودم و سع سادهیو صامت سر جام وا ساکت

شکمش که  ریکوبوندم ز یمحکم تر ازدفعه قبل یکیساق دارم  یبا کتون..ومدیکامال در ن یول..دمیکش شتریب

با خشم و درد نگام  دمیکش منشوو ضا دمیکش عیسر رشویزنج!تاداف يبقول فرشته ازمرد ای.. ناقص شد حتملی

 :دیجیپیو به خودش م کردیم

اشغال  هیدست و پام که تا  یعرضه و ب یب ياز اون دخترا يبدبخت؟فکرکرد هیچ..کشمتیم نیبا هم يایب جلو

روشنه؟؟ اوه ..یرفتاشتب گ..جناب يکور خوند...به التماس و خواهش؟؟ فتمیانداخت ب ریمثل تو منو گ يهرزه ا

 ..چه الت شده بودم خودم خبر نداشتم

 :بلند شد نیزور از زم به

نگم فکر کنم بهتر  یچیمنم که ه..گفتیرو با هوار م نایا..اون چاقو رو تکون بده يجرئت دار..خفه شو بچه-

 !..باشه

 یمن حرف ياگه انقدر جرئتشو دار..خوب لهی؟اره؟خیمنو بکش يخوایم نمیبگو بب-نیشاه

 !!!ـــــــالــــا  ــــــــــــــــــی..ندارم

 ..اعتماد به نفسم هزار برابر شد..که همون موقع..تا مرز سکته فاصله نداشتم يزیچ

منم حرف گوش .بهم با دستش منو به سکوت دعوت کرد..بود دیلبخند بزرگ رو لبم ظاهر شد که از من بع هی

 یول..اوردمیدر م يداشتم سه باز يادیز گهید..جمع و جور کردم يجور هیلبخندمو !االن تیحداقل تو موقع...کن

 ..بود يا یتو دلم عروس..پنهون کنم تونستمیکه نم مویخوشحال

چاقو تو دستت حس شجاعت مضاعف بهت  هیبا گرفتن  دونستمیاگه م ؟يشد ؟اللیشد فسقل یچ-نیشاه

حاال ..متنفرم یدست و پا چلفت ينم از دختراچرا؟؟چون م یدونیم..دادمیخودم زودتر چاقورو بهت م..دهیدست م

بدستت  کنمیم يکار کسبر ع..یستیترسو ن..يچون با همشون فرق دار دارمیکه دست از سرت بر نم نهیواسه ا

 ...!یچون متفاوتــ..ارمیب

واسه خودت  يدیسف اهیس ياهایچه رو گهید..میبشنو شویحاال بگو بق ی؟؟هستیچ گهینه بابا؟؟؟د-

 ؟؟یدونیم..ستاین بیبر جوانان ع و؟؟؟ارزیساخت

 !من يپنجول نکش رو دلم گربه کوچولو-

 يو با دندونا.فشار داد تونستیم کهییحرف از دهنش درومد ارنجشو گذاشت رو گلوشو تا جا نیکه ا نیهم

 :دیشده غر دهییسا
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 ..میدیشنیماهم م یگفتیش؟؟میخب بق-

 ..!منم دست به کمر نظاره گر بودم..خس افتاده بود بدبخت به خس..ارنجشو از رو گلوش برداره کردیم یسع

 شد؟؟ داتیتو از کجا پ...یولم کن عوض-نیشاه

فکرکنم دندوناش ..رونیب ومدیخون بود که از دهنش م..زدشیم خوردیم کهییو تا جا نیخوابوند رو زم بدبختو

افتاده بود رو  اون چندتا تار از موهاش.. از خودش دفاع کنه تونستینم یحت..خورد شد تو دهنش

 .نیکرد رو شاه یقدرت داشت خال یهرچ!شیشونیپ

 سادمیوا لکسیر!کردمیداشتم از ترس سکته م شیربع پ هیحاال انگار نه انگار تا ...میبر..گهیادم شد د...بسشه-

 !دمیدستورم م

منم ... کرد تو صورتش یمشتشو که فکرکنم از همه محکم تر بود رو خال نیبه من انداخت و اخر ینگاه هی

 !!!!شد میشک عق یب گهیبدبخت د...محکم کوبوندم تو شکمش میباکتون ضهینبودن عر یواسه خال

عوض تشکرم  نمیا..کردم و جلوتر راه افتادم یظیبهش اخم غل..شیشونیبود به پ دهیماکان چسب يایچتر

 .خب الزمش بود یول..!بود

 :تبا حرص گف دیاخم منو د یوقت..زدیزور خشم نفس نفس م از

 ؟؟يکه ذوق مرگ بود شیپ قهیچند دق ه؟؟تایچ

رفتار  متیبا مال شدیادم نم نیمنتها در برابر ا..نداشتم که بدم میجواب..حق داشت بنده خدا..ندادم جواب

 نیهم گهیدو روز د یول..کردمیم نکارویدرصد ادم بود حتما ا هیاگه ..کنمیحتما فکرکرده ازش تشکر م..کرد

 دهیدستم کش هوی رفتمیهمونطور که جلو جلو م.. تو سرم کوبونهیو دم به ساعت م..!رهیگیتشکروهم ازم آتو م

 :دفعه چم شد سرش داد زدم هی دونمینم...شد

ازت تشکر کنم؟تعجبو از تو چشماش  يخوایم ه؟؟نکنهیچ..خورهیازت بهم م ؟حالميدیدست به من نزن فهم-

 ...خوندمیم

 :داد ظیاخم غل هیبه خودشو  يتعجب جا نیکه ا دینکش یطول یول

تر  رید...یازم ممنونم باش دیاتفاقا با..خانم ریعاشق چشم و ابروتم؟نخ يفکرکرد ؟؟هان؟؟نکنهيفکرکرد یتو چ-

کردن از خودت دفاع  غیج غیبا ج یخواستینکنه م نمیبب سایوا..کارت تموم بود دختره نمک نشناس دمیرسیم

 ؟؟؟یکن
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طرف رو  یخواستیم یفکستن يبا اون چاقو دمیشا ای:رو لباش جا خوش کرد يپوزخند

هم به  ینیمنو بب نکهیقبل از ا نمیبب..فکرشو بکن..شهیم یجالب ییچه داستان جنا ي؟؟هان؟؟کدومش؟؟وایبکش

 ..اندازه االن زبونت دراز بود؟

 .!ازش ممنونم باشم نکهیبه حال ا يوا گهید..رقصهینزده م شینجورریهم نیا...نگفتم بفرما

 ....معلومه که داشتــــ..پرسمیم یچه سوال..يمردیاز ترس م یداشت نکهیا ای-ماکان

حرفش  یعرضه؟؟اره فکرکنم معن یبه من نمک گفت نمک نشاس؟؟گفت ترسو و ب..دیکرده بودم شد بغض

 ..شدیم نیهم

بغض داشت  میاز طرف..شدیحرفاش دود بود که از سرم بلند م دنیبا شن..دمیشن یگفت و چ یچ دمینفهم گهید

دستم از شدت ..به گوشش زدم یمحکم دهیلحظه اخر دستم خودکار باال اومد و کش دمیفقط فهم..کردیخفم م

قفسه ..نگام کرد هگونش و شک زد يو شک دستشو گذاشت رو يبا ناباور..حس شده یب کردمیحس م یلیس

سخت ..زمیاشک نر کردمیم یسع..شده بودم یحد عصب نیبار بود تا ا نیاول..رفتیم نییام باال و پا نهیس

 ..:سخت یلیخ...بود

اصال ..تحمل کنم افتویاضافه تر ق قهیدق هی ستمیحاضر ن..چشمام دور شو يفقط االن از جلو...فقط دهنتو ببند-

 ..بوده فتیوظ يکرد يه؟؟هرکاریچ یدونیم

 ير کاربخاط ستمیدرصد حاضر ن کی یبشنوم ول يزیحاضرم هر چ..ومدمیهم خودم از پس خودم بر م يومدینم

موفق نشدم و اخرم دو قطره از دو ..نکردن کردم هیگر يکه برا یبا اون همه تالش..يسرم منت بذار يکه کرد

 ...نییپا دیگونم چک

رو تحمل  يزیهر چ..ياریدر ب يبت من باز یبار اخرتم بود که حس انسان دوستانه ات گل کرد و خواست-

 هیتند تند گر..بگم فقط ممنون دیبا..اگه دردت فقط تشکره..باشه قبول..از منت گذاشتن متنفرم یول کنمیم

 ..:کردمیم

به خودم مربوطه  کنمیکه م يمن هرکار..بهت بگم نمی؟؟؟ايدیفهم..نمتیبب خوامینم گهید..حاال هم برو کنار-

 :کنان تکون دادم دیدستمو بردم باالو انگشت اشارمو تهد...يا گهیاحد د چینه به تو نه به ه

و زورتو به  یچیبه پرو پام بپ يبه خدا قسم بخوا..یشده اتفاق یحت..يجلو راهم سبز شد نمیه بعد نباز امروز ب-

 ..که امروز بهت زدم یلیس نیبدتراز ا یلیخ..دمیبدتر جوابتو م..یرخم بکش
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و  یهست یک ستیبرام مهم ن یحت..رهیم ادمی یمواقع من همه چ نجوریا..گنجهیکه تو خاطرتم نم ياونقدر

 ..یاتفاق یحت..يشد کمیقدم اضافه تر نزد هی نمینب..یکنیساعت فاصلتو باهام حفظ م نیاز امروز و ا....يا چکاره

 هیحالم از گر..و با سماجت پس زدم کردنیم يتموم نفرتم نگاش کردم و اشکام و که رو گونه هام سرسره باز با

 ..خوردیکردن بهم م

نشون  يتا خودمو محکم و قو کردمیکه همه تالشمو م یرابر کسحاال در ب یول..کنم هیگر ومدیم شیندرت پ به

 ...دو قطره یکیاونم نه ..کردم هیبدم گر

 ..خوردیحالم از خودم بهم م..که به هق هق افتاده بودم يحد به

بود و هنوز تو شک به  سادهیماکان وا یول..از اونجا دور شدم عیسر..شد شد،لهیله م دیکه نبا یکس يجلو غرورم

 ..بوده نیبراش از جانب من سنگ یلیحرفا خ نیانگار هضم ا..من چشم دوخته بود یخال يبه جا بردویسر م

 نیانتظار نداشت همچ..طرفه یبا ک دمینشونش م..رد شه میمتر یسانت هیاز  گهید ذارمینم ممیمن نس اگه

 یگیتو م يزیه هر چهر دفع ستیقرار ن..ستیحرف حرف تو ن فهمونمیباالخره بهت م یول..بهش بزنم ییحرفا

 .دمینشونت م..همون شه

دور بر  یه نمیا..گمینم یچیمن ه یه..یکن ياضافه تر باهام لج و لجباز گهیدفعه د کی هیفقط کاف.

 .اورانگوتان مغرور..دارهیم

 .ضعف نشون ندم نیاز ا شتریاشکامو پس بزنم و ب کردمیم یو سع داشتمیمحکم قدم بر م تیعصبان با

 .کردیدستشو گذاشته بود رو گونه اش ومات و مبهوت نگام م.زده اش جلو چشمام بود شوك ي هنوزچهره

 کیکه نزد..نباشه شمیپ یچکیاز اونجا دور بشم که ه يانقدر خواستیفقط دلم م رفتمیکجا داشتم م دونمینم

 ..خانوادم نباشم يکدوم از اعضا چیه

 کرد؟ دایمنو پ يچجور..شد؟ داشیعه از کجا پدف هیاصال اون .کدومشون روبرو بشم چیبا ه خواستینم دلم

 ..دقت کردم شتریب.دمیاشنا د نیدو تا ماش داشتمیکه به جلو قدم بر م يطور نیهم

 .عمو بود نیهم ماش يدادم وبعد صیخودمون و تشخ نیخودشون بودن ماش اره

 .رو اروم کنه کردمامانیم یکه سع مانیو نر کردیتو دستش رو جا به جا م یگوش یکه با کالفگ دمیرو د بابا

که گفت توجه  يبلند "مینس"بلند شد و با  نیاز رو زم عیسر دنمیماهان با د.دمیخودمون پر کش نیسمت ماش به

 .دنیبودن که به سمتم دو مانیرو به خودش جلب کرد و بعد از اون مامان و بابا ونر هیبق

 ..............و خواستم درو قفل کنم که مامان مانع شد  نیتو ماش دمیپر
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 ..مامان؟نصفه جون شدم یعمرم کجا رفت..ممینس-

 .:کردمیم هیو بلند بلند گر ختمیریکردن تو بغل مامان اشک م دایراه خودشونو پ اشکام

 ..ان..م..ا...م

 جان مامان دختر گلم؟-

 :دیپرس یسرم و با نگران ياومد باال عمو

 شده اخه؟ ی؟چیعمو جان خوب-

 ..!تم..سین..ب..و..خ...عمو نه:هق هق جواب دادم با

کدومشون رو  چیحوصله جواب دادن به ه..دیپرسیسوال از من م هی یدورم جمع شده بودن و هرک همشون

 .اون موقع چه مرگم شده بودم دونمینم یول.وجه نبودم چیبه ه یدختر لوس.نداشتم

 :و گفت دیزن عمو به دادم رس اخر.کرده باشه و فشارش بدن ریمنگنه گ يانگار که ال.بود يجور هیقلبم  ته

سوال زن عمو مامان رفت کنار و  نیارومش کنم؟ با ا تونمیم نمیبذار بب هیسا..نیبچه ها دورش رو خلوت کن-

 .دیبه سرم کش یدست

بهمون زنگ  مانیوسط راه نر..میشده؟هممون نصفه جون شد یچ یبهمون بگ يخوا ینم..جان مینس -عمو زن

 .ياومد يجور نیاالنم که ا..هرفت مینس نیزد گفت برگرد

 ..رفتم مانیبه نر يغره ا چشم

منو جلو ماکان له  يتو اگه اونجور. یشناختیبرم؟تو که اخالق منو م نیشماها مجبورم کرد ایمن رفتم  نامرد

 . افتاد یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیبشم االن ه کیمن کوچ يشدینم ،باعثيزدیسرم داد نم يجور ،اونيکردینم

 .پس قبول داشت مقصره.نییحرف سرشو انداخت پا یب مانیرن یول

 ؟یگینم يزیچرا چ مینس-بابا

 چشیسوال پ کنم،بدتریکنار ارومش م ایب یگیم هیمهرنوش تو به سا..بچه رو نیا نیبابا ولش کن يا-عمو

بچه  نیدور ا نیخلوت کن.نداره که دنیانقدر سوال پرس.شده یچ گهیاگه بخواد خودش بهمون م ن؟خبیکنیم

 .رو

همشون تعجب کرده .هیگر ریبلند زدم ز يدفعه ا کیمنتظره و  ریغ یلیخ یاومد ول یبند م میکم داشت گر کم

 ..فهممیمهم خودمم که م..چمه دوننیکه اونا نم ستیمهم ن! بودن من چمه

 .!بهتر بود یلیخ ينجوریا..خفه خون گرفتم یول"ستمیمن بچه ن"داد بزنم  خواستیموقع دلم م اون
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مثل  نیهم يبرا!کردنیوگرنه که به سالمت عقلم شک م کردمیم يکار هی دیکردنش با یماست مال يبرا یول

 .کردن فیبند و پشت سرهم شروع کردم تعر هی یطوط

از اون اول که سوار .هر چقدر دلم ازش پر بود رو گفتم.اصال مهم نبود که عمو و زن عمو روبروم نشستن برام

 .اورد یراه به راه مسخرش حرصمو در م يبا پوزخندا کرد،کهیضبط رو خاموش مو از حرصم  میشد نیماش

تموم که شد .حرفام به هق هق افتاده بودم ونیم.اخرش که خودم زدم تو گوشش رو سانسور کردم کهیاون ت یول

بند  و هق هقم دمیلحظه ترس هی.عمو بود نیخشمگ يکه مواجه شدم چهره  يزیچ نیسرمو اوردم باال که با اول

 .......اومد

خدا  ایکنم؟یم ییدارم مظلوم نما نجایماجرانگفتم بعدم االن ا نیاز ا يزیزدم تو گوش پسرش وچ دهیفهم نکنه

 بزنه منو؟ ادینکنه االن ب

اب دهنمو قورت !!باال دمیکش نمویکار اشتباه شدن چشامو مظلوم کردم و ف هیکه مرتکب  ییبچه ها نیا مثل

 یدور از نظر گذروندم کس هیمثل گربه شرك شده بودهمه رو  قایا همون چشمام که دقب. دادم،زل زدم به عمو

 :بلند شد ییاشنا يکه همون موقع صدا زدینم یحرف

 عمو جان بهتره؟-

 يپره ها.. شینافذ مشک يحالت چشمام عوض شد و با خشم و نفرت زل زدم تو چما.دیبه سمت صدا چرخ سرم

 .اونم عوض شد يحالت چشما کنمیدارم نگاش م دیفهم یوقت.شدیته مباز و بس تیاز زور عصبان مینیب

 یول.که بفهمم چقدر متاسفه تونستمیم.و ندامت رو از تو چشماش بخونم یمونیبرق پش تونستمیم یراحت به

 اومد یسرم م ییبود چه بال دهیتر رس ری؟اگه د.خوردیتاسف اون به چه دردم م

 دونمیحاال که خودمم م یاومدم ول یخودم از پس خودم بر م گفتمیم درسته که بهش.جنگل تک و تنها هی ؟تو

اون .شترهیقدرت اونا از من ب..من هر چقدرم قدرت داشته باشم.يا گهیموقع د چینه اون موقع نه ه..تونستمینم

 ..ومدیاز دست من بر نم يکار چیلحظه ه

که انقدر خودش رو دست باال .ستیهم ن ياش دهن سوز نیاون حرفا الزم بود، که بهش بفهمونم همچ یول

 .:بهش دمیحرف بزنه توپ یکس نکهیقبل از ا. رهینگ

جز خودت .. ینیبیو نم یچیوقت ه چیتو ه.. ینیبیمعلومه که نم..یچه سوال مزخرف ؟ههینیبیم..ستمینه خوب ن-

 .دنیمن گوش م ياکه دو تا خانواده نشستن و دارن به حرف نیبه ا.بازم حواسم به اطرافم نبود.و غرور مسخرتو
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هم  یو چه کس..کنم شیخال یکیکه سر  نیا.شه یوقت پر بود خال یلیبود که دلم که خ نیمهم ا..نبود مهم

 .اتفاقا نیبهتر از مسبب ا

 یشده تا حاال از کس.دارن تیو خودت که برات اهم یفقط خودت.جز خودتو ینییرو نم یچکیوقت ه چیتو ه-

 ياومد ؟یحاال که چ.یکنیاز باال به ادما نگاه م شهیهم.نشده بندمیط مشر..نشده ه؟نهیچته؟دردت چ یبپرس

 حالم خوبه؟به نظر تو من خوبم؟داد زدم خوبــــــــــــم؟؟؟؟؟ یپرسیم

اصال چرا تو .تو داره؟ يبرا یتیحال و احوال من چه اهم گهید.یو گفت یو نخواست یخواست یهرچ گهیکه د تو

و عمو با . شده بودن رهیبه من خ رتیاونجا دور شد،مامان و بابا و زن عمو باح دنبال من؟ ماکان از يومدیم دیبا

 ..کردیکرده بود نگاه م یکه ماکان ط يریخشم به مس

*** 

 نیا گفتمیم شهیهم یبدر نحسه ول زدهیبودم س دهیشن.نیهامو گرفته بودم تو بغلم و نشسته بودم کنج ماش زانو

بدر  زدمونویو س میبه ظاهر خوشحال نشست يو ماهم مثل ادما گذرهیماجرا ماالن دو ساعت از اون .خرافاته زایچ

 .میکنیم

 التشونیهم که افتاده بود درست نبود به خاطر من تعط یهراتفاق..که من مانعشون شدم میبرگرد میخواستیم

سرا پ.داشتم اجیبه خلوت کردن احت یخودم کم یول.مسئله رو بزرگ نکنن ادیازشون خواستم ز.خراب بشه

هم در حال زدن زعفرون به جوجه  نایبابا ا..تو چادر نشسته بودن ناهمیمامان ا.بودن يهرکدوم مشغول به کار

تحفه ..اصال به من چه کجاست شیا..کردمینم دایماکان رو پ کردمیچشم چشم م یهرچ نیب نیدر ا.بودن

 .واال..انگار خوامیم

پام سر خورد و زانوم  هیرو بردارم که  یخم شدم تا گوش. نییکه از دستم افتاد پا چرخوندمیتو دستم م مویگوش

و خم شدم  گفتمیم راهیبد و ب هیبه گوش يجور نیهم.بخوام بگم کور شدم دروغ نگفتم.. رفت تو چشمم میمستق

 .:رمنشست کنا مانیباز شد و نر نیبرش دارم که در ماش نیکه از کف ماش

 م؟ینس

بود درحال  دیدر معرض نور خورش میمستق نکهیم سالمم هم به علت اچش یکیو اون  کردمیچشم نگاش م هی با

 !شدمیکه داشتم کور م دمیمالیجوابشو ندادم و فقط چشممو م یول.کور شدن بود
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به حرف زدن  یلیتما دمنید یوقت مانمینر. دادم به چمنها نگاه کنم حیوترج..رومو برگردوندم ؟يخواهر..ممینس-

تو  قهیدق 20حدودا ..دادم و چشمامو بستم هیبه زانوم تک مویشونیپ.. و رفت دیکش یپوف رلبیباهاش ندارم ز

 ..نگاه هی ینیسنگ...ینیمثل سنگ يزیچ هی..کردیم تمیاذ يزیچ هی یول..همون حالت بودم

و سرمو بلند  اوردمیاخر هم طاقت ن.کنهیدو ساعت داره نگام م هیک نمیسرمو بلند کنم و بب خواستیم دلم

 ..نبود يو نگاه کردم خبر اطرافم..کردم

روبروم با  یگرفتم ول رونیباال انداختم وچشممو از منظره ب يشونه ا.!کرد وونمیهم نبودم که اخر ماکان د وونهید

 .جفت چشم نادم مواجه شدم هی

که اصال معلوم نبود  نیا.کنمیکم کم خودمم دارم بهش شک م.کردیبود و منو نگاه م ستادهیا نهیبه س دست

بدونه چقدر از دستش  خواستمیبهش کردم م یطیاخم غل.ومدیحرصم در م کردمینگاش م یوقت..کجاست

 .میعصبان

 يقطره اشک رو گونم سر خورد که جور هیاراده  یب..افتادم که بهم گفت نمک نشناس ياون لحظه ا ادی

 ..محکم و با سماجت پسش زدم که گونم سوخت

از  ریغ ؟بهيدیازش د يزیتا حاال چ ؟توينشون بد فیادم ضع نیخودتو در برابر ا يخوایچقدر م گهید بسه

 . ادیاشکت در ن یبه توق یبچه تق گنیبهت  یکه وقت..کمی ریبگ ادیغرورش؟

در  يخواستم بازش کنم که صدا.اس ام اس برام اومد هی..جلوش خورد نشم نیاز ا شتریانداختم تا ب نییپا سرم

شدم و در  ادهیو بازکرد و نشست،خواست حرف بزنه که از سمت خودم پدر یوقت.رهیبشر از رو نم نیا..دمیرو شن

 .رو هم محکم کوبوندم بهم

عقب  یرو صندل..ادیبلند نشه ب یرو زدم که هر ک ياز داخل قفل مرکز..خودمون حرکت کردم نیسمت ماش به

 .رو خودم دمیکش جلو یرو هم از صندل یمسافرت يپتو..تو شکمم جمع کردم نیو پاهامو مثل جن دمیدراز کش

شد و به  نیانقدر خسته بودم که کم کم پلکام سنگ.نتمیبب یدوست نداشتم کس.پتو پنهون کردم ریز خودمو

 ...!فرو رفتم یقیخواب عم

*** 

 .شنومیخب م.:به گوشم خورد ییگفتگو يصدا

 .ستیبابا االن وقتش ن-

 ست؟یاالن وقتش ن گهیرسه که ماکان مازش بپ خوادیم یعمو چ.ماکان و عمو بود يصدا نیا.تر شدم کنجکاو
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 لمیچرت و پرتاتو تحو یو خواست يفکراتو کرد نکهیوقتشه؟بعد از ا یک ست؟پسیچرا؟چرا وقتش ن-عمو

 .االن نیاونم هم..خوامیم لیدل هیمن  ؟ماکانيبد

 .ندارم که بگم يزیمنم چ..يخوایم لیشما دل.!بگم دیبا یچ دونمینم...چون..تونمیبابا االن نم-

رو که رو سرم بود رو  ییبا دستم پتو.میدیدفعه هم که شده کم اوردن جناب مغرور رو د هیباالخره ..چه جالب هاو

 .کردم زیگوشامم تا حد اعال ت.دادم باالتر تا صداها رو واضح تر بشنوم

که  یحس کنم چقدر ازت متنفره وقت تونستمی؟هان؟قشنگ م یکنیم تشیاذ ؟چرايپس مگه مرض دار-عمو

 .کردیم فیبا حرص برامون اتفاقاتو تعر داشت

در واقع داشته تو  کردیکه عمو با خشم داشت منو نگاه م یاون موقع یعنی.بحثشون راحع به من بود ظاهرا

 .حساب عمو طرف منه نیبا ا دم؟پسیترس يخودیمن ب یعنیپس .. ولیا..کردهیم زیر زیماکان رو ر االتشیخ

که اونم معلوم  مانیخانواده خودم به جز نر مونهیم..و سخت خودم بوده سفت هیعمو هم که از اون اول پا زن

 .شترهیمن ب يطرفدارا زیخدا دمت ج. 4به  2.طرف ماکان میزنیو ماهان رو هم م مانیحاال نر..ستین

 .جلو دهنمو گرفتم عیسر یخفه گفتم ول يوهوی هی

 د؟یدینشن ییصدا هیبابا شما :ماکان

اون جناب سرگرد خفته تو  ادی.هم داره ییچه گوشا...پتو ریاره کامال رفتم زدوب..دیفهم.دختر یبترک يوا

 !شاهگوش افتادم

 ؟یکنیم نکارارویچراا گمیم..ومدین ییصدا چیه..بحثو عوض نکن-عمو

 نمیبب..بخور بخور حرص بخور..جان يا. خوامیهم م شویریمن تصو..خوردیبه درد نم یصوت..اوردم باالتر سرمو

 ؟يدیهم حرص ممنو  یخوبه وقت

با . همه غرور نیواقعا چقدر براش سخت بودجواب دادن به پدرش با ا..کردمیحس م یماکان رو به خوب یکالفگ

 :گفت کهیت کهیبود و ت نییپشت گردنش،سرش پا دیکشیدستش رو م یکالفگ

 !بچه گانه..يلجباز... هی..فکر کن...شما

 18پسر  هیکار  یکنیم يکه تو دار يکار.یه باشتو انقدر بچ کردمیمن فکر نم ؟ماکاني؟لجبازیچ-عمو

رو مثل خواهرش  مینس..کنهینم ییکارا نیسالشه همچ 18ماهان هم که  یحت.سالته 25که  یینه تو..سالس

جور  هیتو  يرو شهیمن هم..از ماهانه شتریب یلیکه من نسبت به تو دارم خ یانتظارات.اونوقت تو؟؟چرا؟..دونهیم

 ه؟یچ گهید يلجباز.یهست يمرد یناسالمت گهیتو د.کنمیحساب م گهید
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 .قبول دارم..دونمیم..کنمیبابا خواهش م-

 یول.گناه بدونم یحاال نه که من خودمو ب.چهیپیداره؟؟؟پس ازار داره مثل کرم به پرو پام م ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟قبولیچ

 .گانه به ثبت برسه 8 بیعجا يتو دیبا نیا..مجبورم ستیدم دستم ن يا گهیچون کس د

درست به .چقدر دوست دارم مویمن نس یدونیخودت م.تکرار نشه:بهش انداخت و گفت ینگاه طوالن هی عمو

از  نمیا.خراب نکرد زدمونویو س. بشه تیاذ ینگفت و نگذاشت کس يزیدرسته خودش امروز چ.اندازه تو و ماهان

روشنه؟ و .یچیپیبهش نم هگیدهم  یجنابعال.خودشه شهیم تیکه داره اذ یکس نیشتریاالن ب یول..بود شیخانم

 ..بعد رفت

 .يکردیادب م کمیپسرتو  نیا دیخوشم اومد با نیافر.!منم دوست دارم عمو جونم..دارم یخوب يچه عمو يوا

اخه من : بشنوم گفت تونستمیکه من کامال م ییپاشو شوت کرد اونور و با صدا يسنگ جلو تیبا عصبان ماکان

 ؟یکنیرو م نکارایبگم؟چرا ا یبه تو چ

با منه عجب  ن؟اگهییبا منه؟من بودم زدم رو ترمز خودمو پرت کردم پا ایبود االن؟با خودشه  یبا ک قایدق نیا

 یفیتکون خف هی نیتو جام نشستم که ماش.بودم دهیور دراز کش هیکمرم درد گرفته بود از بس !داره واال ییرو

 هیو اون  یتفاوت یخودمو زدم به ب..دارمیب من یکه از ک دونهینم یول..دیباالخره د يوا..و ماکان برگشت.خورد

 ..لبخند محو زد

درو باز کردمو رفتم !ستین یبیعج زیچ..شه یبابا البد باز جن الیخیزنه؟؟بیمحو م يخوابم؟؟لبخندا جانم؟؟؟؟؟من

 .............نیبب مینس:گفت عیباهاش حرف بزنم سر خوامیفکر کرد م..رونیب

با تو ندارم که بخوام صبر کنم و به حرفات گوش  يکار گهیمن د.یو گفت یگفتیم دیبا یهر چ:اخم برگشتم با

 ینشو حت کمینزد گهیلطف کن فاصلتو حفط کن و د گمیبار گفتم الزم باشه دوباره هم م هیبهتم .بدم

 م؟ینس:ماهان.باشم رفتم تو جمع یمنتظر حرف نکهیا ؟بدونيمتوجه شد.یاتفاق

 ؟يم قهر کردمن ؟باياز منم دلخور مینس-ماهان

 .:برادر نوشت يپا شهیگناه برادر رو که نم..نکرده بود يکه کار ماهان

 .و به روش لبخند زدم..ينکرد ينه پسر عمو تو که کار-

 .يریگفتم حتما از منم دلگ..مثل خواهرم دوست دارم..عاشقتم..مینس يا دونهی..يواا-ماهان

 .دمیندخ..خانم دوستم داشته باش نیبفرما مثل نگ ریپس نخ-

 !قهقهه هات نینه به اخمت نه به ا يتو تعادل ندار م؟بخداینس میداشت-ماهان
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 ...میدیشمارو هم د يچه عجب باالخره خنده -

تر از  يبروز ندادم در عوض جد یخندم گرفت ول.بگذرون ریخودت بخ ایخدا.... بسم ا:لب گفت ریز ماهان

 :گفتم شهیهم

 دیباز با.یباش کمیقدم نزد هیتکرار کنم؟گفتم دوست ندارم  دیرو چند بار با جمله هی ؟منيدار مرینبود الزا ادمی-

 بگم؟

 :-06-2-:پسره نه؟ نیا شهیریچقد س مایخودمون

جور هشدار که  هیمثل .که ماکان بفهمه با اخم از کنارش رد شد يبزنه که عمو جور یباز کرد تا حرف دهنشو

 .مانینار نرو رفت ک.و اونم حرفشو خورد..چهیانقدر بهم نپ

 .حالش اومد سرجاش..دمت گرم دختر-ماهان

 داداشت؟ ای یتو طرف من نمیبب-

 :بغلم کرد و گفت طنتیبا ش.با همه دعوا داره یاونو که ولش کن..معلومه تو-

 .فهیضع یضمن تو فقط عشق خودم در

م رو دستش و بلند محکم زد یکیگقت  یچ دمیتازه فهم. 1به  5از ته دلم گفتم و اضافه کردم  يبلند ولیا

 :گفتم

شده  جیگ یخنده اش که تموم شد حساب.از ته دلش قهقهه زد.. کشهیخجالتم نم..نره غول..گمشو اونور-

 .:سر و کار داره وونهید هیکه انگار دور از جون با  ردینگام م يجور.بود

 ؟یخوب مینس

 .شمینم نیبهتر از ا گهیزدم و گفتم د یچشمک

******* 

تو  یچند مدت کردمیحس م یول.نبودم يا نهیک مان؟ادمیبا ماکان و نر ایبا خودم .ج کرده بودمل یبا ک دونمینم

 ..ستمین الیخیوب طونیادم شاد و ش هی شهیکه من هم رنیگیم ادیجلدم باشم  نیا

 هیتنب نیا کردمیحس م..شدیرو م دیهم دارم اما به وقتش با يا گهید يبود تا بهشون بفهمونم من رو ها الزم

 .میحد با هم قهر کن نیو تا به حال نشده بود در ا میباهم داشت یخوب یلیرابطه خ مانیمن و نر.اسشون الزمهو
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 يهرکار.مینداشت گرویهمد یناراحت دنیبود و طاقت د یشوخ يهمش از رو یول میزدیم ییوقتا حرفا هی درسته

دور باشم و  نقدریوام از تنها برادرم اسخت بود بخ یلیمنم خ يبرا.مینبود گهیبه رنجوندن همد یراض میکردیم

 .کنم یبهش کم محل

که  يگاه به هر بهمونه ا یگاه و ب مانینر.پر بود یلیدلم از اون کارش از اون دادش و از اون حرفش خ یول

هر دفعه من بودم که ازش  نیا یبشه و منو به حالت قبلم بر گردونه ول کیبهم نزد يجور هی کردیم یشده سع

 .شدمیدور م

 نیدوم..همه زدم يبرا یسالمت تیگره رو با ن نیاول.نگاه به همه کردم هیاول  زدمیکه داشتم سبزه گره م یموقع

 !! ادم شدن ماکان يگره رو برا نیسوم..دوستم فرشته نیتر یمیصم یخوشبخت ادیگره رو به 

برخورد کردم  يزیچ هیبه که حس کردم دستم  زدمیتو دانشگاه داشتم گره م میوقبول ندمیخودم ، ا تیبه ن.

 ...کنارمو که نگاه کردم،ال اله اال اهللا

ادم بود که حرف  نید اخه اگه ا..گهید زنمیادم شدنش دارم سبزه گره م تیکه به ن زاستیچ نیهم يبرا ایخدا

 .!!!زنمیکه حرف نم يفرانسو ای یمن ترک دیفهمیرو م زادیادم

 ............ فهممیمن نم مینس-ماکان

کر و الل ها  يکه برا یاز همون روش قایدق..بفهمه دیتا شا زدمیو حرفامو م کردمیم نییدستامو باال پا یجیگ با

 .!کننیاستفاده م

 ينه؟ا ای یفهمیم....ن م ت يب ب  خوادیدلم نم گمیمن دارم بهت م... فهممیمنم که واقعا نم نیماکان ا-

 ..بابا

هم  یبدجور منت کش یول میخودمون.ها دهیم یفیعجب ک شییخدا یول..نیدور شدم و نشستم تو ماش عیسر.

 !از پسر عموم.......از برادرم و ..دلم گرفته بود..بگذرم ایراحت نیبه هم تونستمینم کردمیم يهرکار یول...!هست

عجب ..نهیا ایاونه  ای رمیکنن؟هرجا م وونهیعهد کردن منو د نایا..خوردم زیمن چ..من غلط کردم..خدااااااا يا

 .شنیهم نم الیخیب.کردم بابا یغلط

 ؟ينبود يا نهیتو که ک مینس-مانینر

 : داغون شده بود اعصابم

الم تا کام  الیو میکه برس یتاموقع گهید.رو نداشت یجواب نیچن ه؟انتظاریمشکل.حاال هستم..شدم یول..نبودم نه

 دیریگیم ادیبه بعد  نیه حاال از اخوب..گرفتم شیراه اتاقم رو در پ یطانیلبختد ش هیبا  میدیرس یوقت..حرف نزد
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هم نداره که فکر  یتیاهم نیبرام اصال کوچکتر..نیفکر کن نییخوایکه م يهر طور.نیباهام رفتار کن يچجور

 .ارمیدر م يدارم بچه باز نیکنیم

روز ام يچشمامو بستم و به اتفاقا.مانتومو باز کردمو خودمو پرت کردم رو تخت يدکمه ها..رو از سرم کندم شالم

دفعه نه دو دفعه  هیاونم نه .وادار کنم یبه منت کش ينجوریبتونم ماکان رو ا کردمیوقت فکر نم چیه..فکر کردم

 یتیاصال براش اهم گفتمیخودم م شیپ گرفتمرفتار سردم  نیبه ا میکه تصم یاون موقع. دفعه نیبلکه چند

 ..مکردیم ینیب شیبرعکسش رو پ نکهیمثل ا یباشم ول ينداره من چجور

 یعنی نیا..یخواه ومدعذرینم يبه هر بهونه ا قهیدم به دق ينجورینداشت که ا یتیاگه براش اهم...نمیبب سایوا

 نه؟؟؟؟؟؟؟ ایباشم  ریبراش مهمه من از دستش دلگ یعنی؟؟یچ

پا بذاره  ریرو ز شدغرورشیاگه براش مهم نبود حاضر م.. اگه.زده چشمام رو باز کردم و رو تخت نشستم شوك

 کنه؟ یوباره و دوباره و دوباره معذرت خواهود

اون مهم باشه؟اون  يبرا دیچرابا ؟اخهیچ یعنی نیا ای؟؟خدا.باهاش سر جنگ داشتم شهیکه هم یاز من؟من اونم

اخر  مینس يآ يآ يآ..نگاه کردم نهییروبروم تو ا ریبه تصو..نداشت یتوجه نیکوچکتر زیچ چیوقت به ه چیکه ه

 ...ار دستت دادهمه رمان خوندن ک نیا

 "کر کننده نه ادیدرونم فر ییصدا هیدختر؟ یکنیفکر م یبه چ ي؟داریکنیم یالبافیواسه خودت خ ینشست چرا

 "چرا؟؟؟؟".کردمیفکر م زیچ هیاطرافم رو درك کنم فقط به  تیموقع نکهیمن فارغ از ا یول.رسوندیاش رو بهم م

 رونیب یدست بلوز و شلوار قرمز مشک هیافتادم وکرده بودم راه  يکه لباسام رو جا ساز يطرف کمد به

از اتاق کنار  شونیهمگ يصدا.رفتم رونیکش بستم وب هیشل با  یلیبعد از عوض کردن لباسام موهامو خ.دمیکش

 ..ومدیاشپزخونه م

 ...دمینفس سر کش کیبردارم پارچ اب رو یوانیل نکهیپارچ اب رو برداشتم و بدون ا..خشک شده بود گلوم

 یول..عذاب وجدان يرفتاراش کنم؟بذارم به پا نیاز ا یچه برداشت دونستمیواقعا نم..جودم خشک شده بودو تمام

داشته باشه و رفتار من در  تیاهم يزیبراش چ دیمنو رها کرد و رفت؟؟اون که نبا نکهیا ؟ازیعذاب وجدان از چ

 ...ماجرا قرار داره نیوهله اول ا

وقت  چیکه فکرش رو ه یهمون يبه پا ؟یچ يبه پا....يبه پا ارمرم،بذیبگ دهیوجدان رو هم ناد عذاب

مورد  نیدوم جهیکار کنم، با مورد اول به نت نیهم دیدوم رو هم حذف کنم که صد در صد با کردم؟موردینم

  جیدارم گ یحساب ایخدا يوا يوا يعذاب وجدان داشته باشه؟وا دیچرا با ه؟یسر منشا عذابش از چ نکهیا رسمیم
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 کنهیشده بودم و متوجه نبودم ماهان داره صدام م رهیاب خ ریبه ش شهینم.......انگار دونمینم..تونمینم...شمیم

 ؟يبله با من بود-

 ..تیگوش نمیا ایب..ایکنیم ریتو دختر؟تو هپروت س ییکجا-ماهان

 کنه؟یم کاریمن دست تو چ یگوش..:شدم رهیتعجب به دستاش خ با

 ...و دندوناشو نشونم داد کردمیم یفوضول کمیداشتم خب؟..ایدعوام نکن يخواهر-ماهان

شده اون شخص مادرم  یمن دست بزنه حت یشخص لیبه وسا یوقت دوست نداشتم کس چیه..شدم یعصبان

 .باشه

کارت خوشم  نیکنم؟اصال از ا نکارویشده من تا حاال ا..یمن سرك بکش یبه گوش یماهان تو حق نداشت-

 .داشتمتوقع ن گهید یکیاز تو ..ومدین

تو خودت ..ارمیب تویازم خواست گوش مانینر ینگو ول يزیچ کنمیخودمون باشه خواهش م نیب مینس-ماهان

 ..اونا مجبورم کردن ستیخب دست من ن یول..اخالقا نداشتم و ندارم نیوقت از ا چیمن ه یدونیخوب م

 .يکرد نکارویاکرد با تو که  خودیب یلیخ مانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟نر ؟؟؟؟؟یچــــــــــــــــــ-

 :شدم و داد زدم یعصبان شتریمنم ب..خنده ریچش شد زد ز دونمینم دفعهی ماهان

 !!!!!!!!!!!!الل شو ماکان-

 .خنده ریدوباره پق زد ز..خودمم تعجب کردم...خندش بند اومد و بر و بر زل زد به من ماهان

من ماهانم ماکان  زمیعز یول یدش بگبه خو یخواستیجمله رو م نیو ا یاز دستش عصبان یلیخ دونمیم-ماهان

 اد؟یبگم ب يکارش دار..تو اتاقه

 .:آتو بدم یکی نیکم مونده بود دست ا نیبرگردوندم هم رومو

 .رسمیحساب اونارو هم به وقتش م..برو حوصله ندارم مرض

طلسم  نیمنم مثل ا..رفت يو با تک خنده ا.یذاشتیوگرنه االن اونارو زنده نم يکامال مشخصه حوصله ندار-

گرفتم به فرشته زنگ  میتصم..به در متنفر بودم زدهیاز غروب س رفتیحوصلم داشت سر م.شده ها رفتم باال

 نیتخت و سرمو گرفتم ب ورو پرت کردم ر یبا حرص گوش..دادیجواب نم یکس زدمیزنگ م یهرچ یول..بزنم

و  یخستگ نیا ينطوریکه بخوابم ا نهیکار االن ا نیفکر کنم بهتر..خوب رمیمیم يکاریاالن من از ب...دستام

 ..رهیهم از بدنم م یکوفتگ
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 تایتو جام غلت زدم تا نها یکم.و خودم شبرجه ردم رو تخت نییرو تخت بود رو شوت کردم پا لیوسا یهرچ

 .خوبم برد

 شده؟ یمامان چ...نایبابا کجاست؟عمو ا ؟پسيدیکجاست؟مامان چرا جواب نم مانینر..مامان..نــه-

 دمیخواب د!یچه خواب یول.اون صحنه فقط خواب بود دونستمیبودم که نم دهیانقدر ترس..دمیزنون پرنفس  نفس

تازه ..دادیجواب نم پرسمیسوال ازش م یهرچ یول کنهیهمه تصادف کردن و فقط مامانه که داره نگام م

 ..اوردم ادیبه  تمویموقع

ساعت .برگرده يقلبم به حالت عاد تمیتا ر دمیکش قیچند تا نفس عم..کردمیسکته م شدمیاگه بلند نم قتایحق

 چی؟ه...دمیمن چند ساعته خواب..شده بود کیهوا هم کامال تار.نکردم داشیپ یچنده؟ دنبال ساعتم گشتم ول

 ..ومدینم ییصدا

شکمم هم واسه خودش ..نشه داریخوابه ب یقدم برداشتم تا اگه کس نیپاورچ نیدرو باز کردم و پاور چ اروم

 هیامروز بود،داخل  يجوجه که برا یکم.شهیم دایپ یچ نمیرو باز کردم تا بب خچالیدر ..انداخه بود راه يبندر

اونم تو . شام نخورده بودم ينجوریحاال ا تا...نون هم برداشتم و مشغول شدم کهیت هی..خوبه نمیهم..قابلمه بود

 شد بمینص شمینجوریکه شکر خدا ا یکیتار

از رو نرفتم و  یبود خفه بشم،ول کیدوبار شکست گلوم و نزد یکی خوردمیند تند مگرسنم بود غذا رو ت انقدرکه

 ..که بگه مگه گذاشتن دنبالت؟خب اروم تر یماهان خال يجا.باز ادامه دادم

 ..ساعت چنده دمیاخرم نفهم..خودش قرار دادم يسر و صدا سر جا یرو ب زیشدم همه چ ریکه س یوقت

بود؟ اونم  یچ يکنجکاو شدم صدا.به گوشم خورد یفیخف يصدا هیگرفتم که  شیر پاروم اروم راه اتاقم رو د باز

 !!!خب مشخصه نصفه شبه یدرسته ساعت نداشتم ول.موقع سب نیا

و ..صدا قطع شده بود یگوشمو به در چسبوندم ول..و ماکان بود مانیصدا از اتاق نر..سمت صدا حرکت کردم به

 ..ادیداره به سمت در م ی،حس کردم کس دمیترس..خوردیم به گوشم یاروم يقدم ها يبه جاش صدا

قلبم به سرعت ..رونیهمون موقع در باز شد و سر ماکان اومد ب.کردم میو خودم رو پشت ستون کنار در قا دمیدو

 ...نهیمنو نب کنمیتا صلوات نذر م 100خدا  يوا.؟.باشه دهیاگه فهم..زدینور م

 هی..دادیقلبم که بر اثر ترس بود اخرمنو لو م يصدا نیا اوردمیدر نم ییو صدا کردمیاگه خودمم حرکت نم یحت

دوباره  یول.دمیکش یاز سر اسودگ یبعد رفت تو ومن نفس يا هیثان 10رو قلبم  گمیدستم رو دهنم بود و دست د

 ..دمکر میخودمو قا يچجور دونمیو من نم رونیدر باز شد و سرش اومد ب
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 ایگرفته؟ تیموقع شب باز نیاخه؟؟؟ اخه ماکان تو هم ا تهیواسه چ دنتیشک قینفس عم گهید مینس يریبم يا

به چشم  یاصال زمان دیشا هیثان 10..داد و رفت تو تیباالخره رضا.گهیبرو د ایشده؟خب ب داریب تیسیشم پل

 ..ساعت گذشت10من اندازه  يبرا یول..ادین

باال انداختم و  يود؟چرا قطع شد؟شونه اب یچ يپس اون صدا.دفعه اروم تر از قبل نفسمو فوت کردم نیا

 دمیباز کردم که د یدر رو کم ياروم اروم ال..باز بود مهیدر ن يال..خواستم برم که دوباره همون صدا پخش شد

گذاشته ،  زیم يدسش رو رو ودشمنشسته و تنها نور لپ تابشه که اتاق رو روشن کرده و خ زیماکان پشت م

 .دارنجش گذاشته بو يسرش رو رو

لحظه خواستم برم پتو رو بکشم سرش  هی..هم که خواب بود و طبق معمول پتو از روش رفته بود کنار مانینر

 ...شدم الشیخیشدبیکه ماکان متوجه م ينجوریا یول

.. درست متوجه شد شدیونم..که واقعا سخت بود..گوش بدم فیخف يداشتم به اون صدا یو سع سادمیوا همونجا

ماکان هم سرش رو  گهیم یکه کامال متوجه شدم چ یقسمت هیعقب گرد کردم تا برگردم  که یهمزمان با موقع

 :بلند کرد

 ..من خواهشه يچشما يتو ستیپنهون ن یکس از

 ..خوشه الشیمن با خ ست،دلیمثل اون ن یک چیه

 ..کشهیمنو م ییجدا نیست،ایاسون ن گفتنش

 ..دلتنگشم دونهیخدا م سیرو بنو نامه

 دلتنگشم دونهیخدا م ستیدلتنگشم،دست خودم ن دونهیدامخ ستیخودم ن دست

 .دلتنگشم دونهیخدا م ستیدست خودم ن..دلتنگشم دونهیخدام سیخ يچشما با

انگار که پاهامو با چسب ..مثل چوب تو جام خشک شده بودم..خشک شده بودم..حرکت نداشت يبرا یتوان پاهام

دستام ..شنوم؟یم یمن،من دارم چ يخدا..نگاه به اتاق هی..نگاه به خودم کردم هی..چسبونده باشن نیبه زم

 ..و قلبم..کرده بود خیتمام وجودم ..دیلرزیم

 

 

 نمیس وارهیوار خودشو به د وانهیداشتم که د یمن قلب نکهیمترسک نداشتم به جز ا هیبا  یتفاوت کنمیم فکر

 ...قلب رو نداشت نیو اون مترسک ا کوبوندیم
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کار  یمن چ....ـــــــــــــا ـیخدا...ایخدا..ایخدا...ور شم و خودمو به اتاقم برسونماز اونجا د تونستمینم یحت

خدا من ..کنمیخدا بگو دارم اشتباه م...منو به خودم برگردون ایکنم؟خدایکردم؟من چم شده؟من دارم چکار م

 ..بشه و زجر بکشه تیاذ نقدریبه خاطر من ا یکس خواستمیمن نم...خواستمینم نویمن ا...

 ؟؟؟یاالن چ... االن یول..نبودم یکس دنیبه زجر کش یمن راض..خواستمیازت نم ویزیچ نیمن همچ ایخدا نه

ماکان سرشوبلند کرد و به پنجره ..! ! خواستم برم ینم...شدینم..تونستمینم یول..فاصله با اتاقم داشتم یکم همش

 ...دکریداشت خفم م..کرده بود وسط گلوم ریگ یسفت زیچ هی..نگاه کرد

 ...نگهش دارم نیاز ا شتریب نتونستم

دو  یکینه ...باالخره از حصارشون ازاد شدن...شدن ریو سراز خوردیلبام بهم م.. دیچونم لرز...کردم بغض

 ..مهارشون دست خودم نبود..شدن ریسراز يمثل رود..نه سه چهار قطره...قطره

 ...بهتر که منو هم با خودشون رها کنن..ه رها بشنبهتر ک..زنیپس بهتر که بر..تونستمینم خواستممیاگه م یحت

 نیزل زده بودم که تا هم یصداو صامت به کس یو من ب ختنیچقدر اشکام ر..بودم سادهیچقدر اونجا وا دونمینم

رو  لشیخودمم دل یحت لیدل یب..امشب قصدم خورد کردنش بود نیکه تا هم...رنجوندمشیعمد م يامشب از رو

 !دونستمینم

 ..ستمین کننیکه اونا فکر م ياونجور شهیبود که بفهمه من هم نیا قصدم

 يوقتا اسمون دلم ابر هیمنم .. رهیگیدلم م ییوقتا هیمنم ..منم ترس دارم..منم احساس دارم..ادمم منم

 ..ستمیشوخ و بذله گو ن شهیمن هم..شهیم

 شهیمن هم یول گذرمیم يسر سر زیدرسته از همه چ ارمیخودم نم يدرسته به رو..ستمین الیخیب شهیهم من

 .ارمیخودم ن يبه رو يزیکه همش بخندم و چ ستمیدلقک ن

 ..بشکنم یمتیق چیاونو هم به ه ستمیحاضر ن..فقط بهشون بفهمونم که منم غرور خاص خودمو دارم خواستمیم

 ..دمیکس نم چیاونو به ه..ماله خودم تنها..من ماله منه غرور

اونارو به  نکهیرو بشکنم،نه ا یخودم دل کس لیبه م نکهینه ا نیفقط هم.رهیم بگاونو از دمیکس اجازه نم چیه به

 .رمشونیبگ يکنم و به باز لیسوخته تبد يمهره  هی

 ؟؟؟ییتو مینس-

رو که به  يزیاون لحظه تنها چ..که اسمم و به زبون اورده بود چشم دوختم یزده برگشتم و به کس وحشت

 .،به زبون اوردم دیفکرم رس
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 ،...يدیند یچیتوروخدا بگو ه...اهاننه م-

 ...درو بستم گوشمو چسبوندم به در عیسر.به سمت اتاقم دمینگاه رو به در اتاق انداختم و دو نیاخر

 بوده؟؟اره ماهان؟؟ نجایمگه ا میم؟؟؟نسینس-ماکان

 تو؟؟ یگیم یچ..دهیکه از عصر گرفته خواب مینس...کجا بوده؟ میم؟؟نسینس..نه بابا.. هااااان؟؟؟اهااااان-ماهان

 نجایا یکیبودم  دهیبوده اره؟فهم نجایراستشو بگو ماهان؟ا...مینس یگفت دمیخودم شن يدروغ نگو خودم با گوشا-

 سادهیوا

 داداش؟ يذاریچرا حرف تو دهن من م م؟؟اخهیگفتم نس یاصال من ک...يداد يریبابا عجب گ يا..اااااااه-

 نه؟ ایبوده  نجایا گفتم اون...ماهان به من درست جواب بده-

 .کنمیازت خواهش م ایخدا..نگه یچیماهان ه کردمیته دلم خدا خدا م از

موقع شب  نیاصال تو مگه ا.نه؟ ایبوده  یپرسیباز م.نگفتم  یعنی..دمیند یعنی دمیند گمیم یمرد حساب -ماهان

 زده به سرت؟ یخواب یرون؟بیب يدیپر یگفتم تو زرت يزیچ هیکه من تا  يخواب ندار

بهش فکر  یحتما خودت داشت..مشکل از خودته دم؟خبیو د میجلو در اتاق تو بگم نس امیب دیمن چرا با اخه

 من گفتم؟ یبه زور بگ يخوایبعد م يکردیم

 :گفت طنتیلحنش رو عوض کرد و با ش ماهان

 نیاحاال جان من ..يکردیبهش فکر م یداشت يکرد خودیتو ب ؟اصاليکردیبهش فکر م یاره کلک؟؟؟ داشت-

 ؟..يکردیبهش فکر م یداشت یراست یراست رهیتن بم

 ..واقعا ازش ممنون بودم..خبر نداشتم هیگریعجب باز..گرفته بود خندم

 ! وانهینصفه شب زده به سرش پسره د..بده گهید يجا تویبرو خدا روز-ماکان

از دست  میشد يعجب گرفتار "نیمثل ا يزیچ هیلب  ریماهانم ز.. بسته شدن در به گوشم خورد يصدا و

 ..گفت و رفت ".ناهایا

موقع  نیا..چرا اون..درك کنم تونمینم..تونمیهنوز هم نم.رو از در برداشتم و آسه آسه به طرف تختم رفتم گوشم

 ..دهیم ییکه مثل روز برام روشنه چه معنا دادیگوش م یاهنگ..شب

 .درست نکنپوج واسه خودت  الیخ هی..ستین یکنیکه تو فکر م ياونطور..دختر نه

نکن که به ضررت  یزندگ یالیبا خ.رهیکه از تو اجازه بگ دینبا کردهیداشته اهنگ گوش م بردهیخوابش نم حتما

 ....یول.يا گهید زیچ چینه ه..فکر توئه دهیهمش زا نایا..تموم شه
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نن که رو در موردت فکر ک يزیچ گرانیمعناست که د نیبه ا نیا..يدیتو خودتم اهنگ گوش م...یول یب یول

 نداره؟ تیهرگز واقع

 شهیکنن که هم یمیتا بتونن منو همون نس کردنیکه م ییکارا..اتفاقات امروز..کنهیاالن من فرق م طیشرا یول

 .دور از چشم اونا یالبته االنم هستما ول.شاد بود

 يجورنیا يچون دوست دار..يخوایخودت م..شهینم يرو نخوا يزیتا چ..یفکر کن ينجوریا يخوایخودت م تو

 باشه؟

 ..سرم قرار گرفته يکه باال یعالمت سوال بزرگ هیاز امروز برام شده  نایرفتاراش کاراش همه ا یول..نه نه

 ..براش مهم باشه یبه اندازه سر سوزن یرفتار من حت دیکه نبا اون

 داشت؟عمو ن يبرا یجواب کردیاون موقع که عمو داشت باهاش صحبت م یچرا انقدر اصرار داشت؟چرا حت پس

 ..خوامیسوالم رو م نیجواب ا من

 يصرفا از رو تونهیاصرارا نم نیا يهمه  ؟ي؟چرا فقط در جواب عمو گفت لجباز..نداشت یمنطق لیدل هی چرا

 ..باشه يلجباز

 ..منطق و احساسم بوجود امده بود نیب يدیشد يریدرگ

 ..کرده بودم ریگ یدو راه نیر ببدجو..کنمیفکر م یو دارم به چ خوامیم یچ دونستمیخودم هم نم قتایحق

موضوع رو  نیا دیشا..کردمیدارم مشکالتم رو خودم حل م ادی کهییتا جا.. رمیکمک بگ یهم از کس خواستمینم

 .اومد یمشکل به حساب م هی طیشرا نیمن اونم تو ا يبرا ینشه براش اسم مشکل رو گذاشت ول

فرد  هی يها ییبا عقل خودم نه با راهنما..مک خودمبا ک کردمیخودم حلش م دیمشکل خود من بود،پس با نیا

 .گهید

 .گهیزمان د هیموکولش کردم به ..دمینرس جهیبازم به نت.... یول

که بتونم احساسم رو  یاره همون وقت.. و کامال بهش فکر کنم رمیکه بتونم همه جوانب رو در نظر بگ یوقت هی

 !..رمیبگ دهیناد

سرم  ریدستم رو از ز..هم نداشت انقدر فکرکردم که زمان از دستم در رفته یتعجب..کامال روشن شده بود هوا

تا  دمیدستامو به سمت باال کش.سرم خواب رفته بود و تمام بدنم کوفته بود ریدستم ز. برداشتم و بلندشدم

 ..دمبا توکل به خدا از جام بلند شدم و روزمو شروع کر. رفع کنم مویخستگ

*** 
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اوووه معلومه همه تو ..صبح بود7.چشمم به ساعت افتاد.ظاهرا همه خواب بودن..نییومدم پااروم از پله ها ا اروم

. راه انداخته بود يشکمم بندر..دمیسوراخ سنبه هاسرك کش يزدم و به همه  الیتو کل و یچرخ هی.اوج خوابن

شباهت به  یکه ب ییمادر رو باز کردم با چش نکهیبه محض ا یخوشمزه بخورم ول زیچ هیباز کردم تا  خچالویدر 

واسه همون  تونستمیکه م يکلمه ا نیمناسبتر.."یچیه"..شدم رهیخ خچالیداخل  اتیقابلمه نبود به محتو

 هیدونه ظرف هم نداشت حاال از  هی يجا..پرپر بود شبید نیکه تا هم نیاخه؟ ا یچ یعنی.به کار ببرم اتیمحتو

 ده؟؟یشب تا صبح همش ته کش

همه رو  یانگار که با چارو برق!نون و اب بود شدیم دایکه توش پ يزیتنها چ..اب پرتقال نوایل هیاز  غیدر یعنی

نصفه شب اومده  یک یعنی.یدرو بستم و مثل برج زهرمار نشستم رو صندل.از شانس نداشته ما نمیا.باشن دهیکش

نون بسنده  کهیت هیبه همون  دیظاهرا با..افتاد راه؟باز قار و قور شکمم .دمیلمبونده و رفته که من نفهم ویهمه چ

انداختم رو سرم .کرد؟برداشتمیم کاریچ نجایا نیا..چشمم به شالم افتاد که رو دسته مبل بود.نون رو برداشتم.کنم

 .دیرسیبه گوش م ومدنیکه به ساحل م ییروح نواز موجها يو صدا..بود یهوا عال.رونیو زدم ب

 دمیبهتره بگم پسرا رو د ایکس نبودکه از اون دور ماهانو  چید و هخلوت بو!زدمیم ایوپاهامو به اب در زدمیم قدم

 یلیخ کیخواب نبودن؟هر کدومشون هم تو دستشون دو تا پالست نایمگه ا.تعجب کردم.اومدن یکه از دور م

 يوگرنه چطور گهید دن؟؟؟؟؟ارهیرو جارو کش خچالیرفتن  نایا یعنی..نمیبب سایوا.افتادم خچالی ادی. بزرگ بود

رفتم  دیمنو ند رفتیبر فنا رفته؟ماهان از همه جلوتر بود و اهسته اهسته راه م خچالیساعت کل  9-8عرض  در

 .ســـــالام: بلند گفتم يپشت سرش و با صدا

 :از دستش افتاد و گفت کایپالست.دیمتر پر دو

 :و گفتم دمیخند. وحشت کردم.تو يریحناق نگ..زهرمار-

 دستته؟ یچ نمیبب..یمخصوصا خواستم وحشت کن.يریه تو ارامش بگمنم نگفتم ک..شیتیبرو بابا ت-

انگار که نطقش باز شده بود .کنم یماست مال دیاون دو تا نره غول رو من با يکارا:نشونم دادو گفت کارویپالست

 :تند تند گفت

برام  یچیه دمیشدم د داریاخر همه ب چارهیمنه ب.باال دنیمادر مرده بود رو کش خچالیتو  یهرچ یاول صبح-

مجبورشون .ساعت بلکه کمتر اون همه رو تو شکمشون جا دادن میدر عرض ن ياونا چطور دونمیمن نم.نمونده

اونا بودم انقدر  يواال منم جا.ودنوگرنه لم داده بودن رو مبل و مثل خرس افتاده ب میبخر نارویا میکردم بر
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گذاشته رو صورتش اونم از ماکان که بلند بلند  که شال تورو مانیاون از نر...شدمیرو مبل ولو م خوردمیم

 :دمیبلند خند.! دیکشیخرناس م

چند تا عکس  میینجایتا ا اریب نمویماهان برو از تو اتاقم دورب. یشیکچل م زهیریحرص نخور بابا موهات م-

 .میریبگ

 دستم پره؟ ینیبینم-

و  مانیانداخت تو بغل نر کارویتپس اون دو تا نره غول چکاره ان؟ ماهانم رفت پالس:بهش زدم یچشمک

اوناهم . ارهیب نمویو خودشم رفت تا دور ب. سر جاش نیذاریم قهیهمه رو با سل نیریمثل دو تا بچه ادم م:گفت

 .کردنیغرغرم یه

 !بسه توروخدا مینس-

 .گهید یکیاون خوب نشد پاکش کن  رینه خ-

 ه؟یکاف-

. گرفتمیاز خودم عکس م کیلیچ کیلیاونواع و اقسام ژستا چبودم و در  سادهیوا. شهیتموم م میبنداز گهید یکی-

 ..میبسه بر:

 !شد یچــــ نیجان تو ا مینس-

 :پرت کرد تو بغلم نویدور ب.کرد شهینم شیبس که خوشگلم کار دونمیم-

 .وا کن یبرو بابا کمتر واسه خودت پپس-

 !دمیم حیفعال دلستر رو ترج-

 هیکه اون روز  میخالصه انقدر عکس گرفت.ریباش و از من عکس بگ یحاال بدو دختر خوب..یستیالل ن دونمیم-

 !میشد یپا عکاس باش

 ..یدستت درست ابج ولیا-

 !تومن 10 شهیقابل نداره داداش م-

 .کمتر بودا ادمهیعه؟قبلنا -

 :میرفتیم الیهم به و با

 .خرج داره یدر ضمن زندگ.نرخا رفته باال-
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 يقد ، موند میجدا از خودت بچه ها رو بگو قد و ن.يذاریبالشت م يرو اره خب تو هم که چقدر شباگرسنه سر-

 .که کال به کنار تمیخرج شارژگوش.یکن رشونیس يچجور

 :سالم دادم یبا خوشحال.صبحانه نشسته بودن زیشده بودن و سر م داریهمه ب.تو میخنده رفت با

 نویو دور ب زیسر م میبا ماهان نشست.مو دادنهمه با لبخند جواب. ریبخ یصبح همگ.یگرام يسالم بر خانواده ها-

 .اوردمیخودم ن يچشم غره بهم رفت منم به رو.زهیبر ییگرفتم سمت مامان و به ماهان گفتم بره برامون چا

 .چه خوشگله نیعکس شدم بب نیمامان نگاه کن عاشق ا-

 .باد موهاتو پراکنده کرده کهنیخصوصا ا.نجایناز شده ا یلیاره خ:مامان هم گفت.کرد دییعمو هم نظرمو تا زن

چرا دهنش باز مونده بود رد نگاهشو که دنبال کردم به  دونمینم.زینشست سر م ییچا وانیبا دو تا ل ماهان

 دیخندم گرفته بود شد.تو دهنشون چپوندنیبود رو م زیسر م یکه با ولع داشتن هر چ دمیو ماکان رس مانینر

 ؟.چقدر جا دارن نایمگه ا..دنیشرو جارو ک خچالیانگار نه انگار که کل 

 :گفت ماهان

 .نمینون بده ب کهیت هی.نداره افهیکه ق میعکاسش خوب بوده وگرنه نس.چون من ازش گرفتم قشنگ شده-

 .رو پرت کردم تو بغلش ؟نونيمگه خودت دست ندار..مرض-

نگاش کردم که باعث با حرص . غصه نخور ینترش ادیب رتیشوهر گ کنمیم يکار هیاشکال نداره حاال -ماهان

 .شد همه بخندن

 خوادفکرینم کنهینگات نم یچکیه یشیکچل م زهیریموهات داره م..رمردیواسه خودت بکن پ يفکر هیتو برو -

 .یشوهر من باش

صورت .افتاب يرو در نظر دارم دختره مثل پنجه  یکیخودم .تو غصه موهامو نخور من فکر اونجاشم کردم-

 .کنهیم زشیهنر ر هیش از هر انگشت. مثل قرص ماه

دست ..يکه شد يانتخابات کور هم نبود نیتو سرت با ا گه؟خاكیمنظورت صورت ماه گرفتشه د نمیبب-

 دختر قناص؟ هیرو  یگذاشت

حاال براش طلب صبر  نیاز هم:دستاشو رو به اسمون گرفت.کنه یکه بخواد با تو زندگ یبدبخته اون کس-

 .نیآم نیبگ یهمگ.کنمیم

 نه؟ گهید شهیکه وقت زن گرفتنت م زم،باالخرهیعزماهان جان -

 .نه: ارامش گفت با
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 .حاال نمتیبیم درد

 .نمتیبیم زیمن ر یول-

 .مون بود شهیعادت هم.اوردم نه اون ینه من کم م. یشیخوب م یبزن نکیع تهیینایمشکل از ب-

 .میبد ينظر هیماهم  مینیعکسارو بب نیاجتماع بد يشورها اریحاال خ-مانینر

 .دست خودم نبود.دادیطعنه م يلحنم بو.وفتهیب یدست هر کس شهیعکسش خاصه نم.رمندهش-

 یبه کس یمن کارامو مجان.يبذار يزیچ يا عانهیب دیقبلش با ینیبب يخوایمنو م يکارا گهیراست م-ماهان

 .برادر من شهیکه نم یکشک دمینشون نم

 .نیجفتتون لنگه هم ادیخوشم م-ماکان

ما .ادیبه خوشت بگو ن يخوایاگه م.هیکاف ادیکه خودمون خوشمون م نیهم..ادیخوشتون ب حتما شما ستیالزم ن-

 . ستیدست خودم ن قتایحق کنمیصحبت م ينجوریها ا چارهیدو تا ب نیبابا من چرا با ا يا. میجاش هست

 :ماهان. بود يدرد نکنه عجب صبحانه ا یدست همگ-

 م؟ینه نس. ودب يها عججججب صبحونه ا یبعض ياره واقعا برا-

 .ياشاره کرد یفیبه نکته ظر.کامال با حرفت موافقم-

 هیبوق نتونسته  يانصار نیا لیدال يسر هیبنا بر  میوفتیراه م يعصر نیجمع کن التونویبچه ها وسا -عمو

جمع و  المویمنم رفتم باال تا وسا. میدیهممون خند. کرده دایحسابها مشکل پ نکهیمثل ا.شرکت رو بچرخونه

 .کنمجور 

مانتومو . چه زود گذشت..بود 4ساعت . به کل اتاقم انداختم گهینگاه د هی.جمعه یخب خب ظاهرا همه چ خب

گذاشتم  المویوسا.ندارم ازش دل کندم يمطمئن شدم کم و کسر یبودم وقت ستادهیا نهیجلو ا.دمیبرداشتم و پوش

 .ماهان چه با ادب شده. که در زدن زدمیو داشتم عطر م فمیتو ک

 .در بسته شد. تو ایب-

 :گفتم گشتمیم ملمیبود و دنبال ر فمیکه سرم تو ک همونجور

 .ها شهیمن گم م فیاقا شتره با بارش تو ک. کردم داشیباالخره پ ؟يحاضر شد-

 .رو بستم فمیک پیز

 ...الوو چرا جوا-
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تر  مونیپش دیبا یبود ول مونیاز کارش پش چارهیاون ب.نفرت بهش چشم دوختم یول یتفاوت یبا ب برگشتم

بود  کیبخاطر غرور خودش نزد.ازش بگذرم یراحت نیبه هم تونمیکه بهم زد رو نم یکه کرد و حرف يکار.شدیم

 .ادیسرم ب ییچه بال

 ؟گفتم؟هان؟یبه نفهم یزنیخودتو م ای یفهمیم ایبهت گفتم طرفم ن میکه با هم حرف زد يبار اخر ادمهی-

حرف . که مغرور بود جرئت نداشت با زبون بگه نقدریا یول دیببخش گهیم.مونهیپش زدیچشماش داد م

فقط .کردیاضافه م شیپیزده بود که به خوش ت یدختر کش پیت هیبود و جدا از اون  بشیدستاش تو ج.زدینم

کتان  دیشلوار سف هیهمراه با  یکاربن یاب رهنیپ هی. تر شده بود پیخوش ت شهیاز هم شوریب.کردیمنتظر نگام م

 ییخودنما نشیتو س mلیرو هم باز گذاشته بودو برق گردنبند است رهنشیپ يدکمه باال3بود دهیپوش

با .ارنج تا زده بودو موهاشم با ژل باال داده بود تا ناشمیاست.گهید زاستیچ نیواسه هم فتسیخود ش گمیم.کردیم

 .ادکلنش هم که طبق معمول دوش گرفته بود

 یبررس گرویهمد يفقط از فرق سر تا نوك پا.نه اون زدمیحال کنکاش کردنش بودم نه من حرف م در

 خوردیتا ارنجم تا م ناشیاست ییبایکه قالب بدنم بودو به طرز ز دینسبتا کوتاه سف يمانتو هیمنم که .میکردیم

و  نیسنگ شممیارا.بودم دهیداشت پوش دیسف يکه توش راه ها یشال مشک هیو  رهیت نیهمراه با شلوار ج

 :دراورد اومد جلو و گفت بشیو از جدستاش.دخترونه بود

 ....من مینس-

 .:مهلت حرف زدن هم ندادم یحت بهش

منو خورد  یخواستیفقط م ای؟یهم گذاشت یمونیواسه پش ییجا يزدیکه حرفاتو م یهان؟اون موقع یچ تو

 يم؟برادیکش یچ یدونیداشتم؟م یمن اون موقع چه حال یدونیم میرفته اره؟از حرفاتم بگذر ادتی ؟حرفاتویکن

تک و تنها  یداشتم وقت یالچه ح یدونیم.بود ومدهین شیپ تایموقع نجوریبار هم واسم ا کی یکه حت یمن! من

 خلوت بودم؟ يجاده  هیوسط 

 هی یداشتم وقت یچه حال یدونیم.نه غرورت کورت کرده بود ای؟يهم بود نجاهایفکر ا یو رفت يگاز داد یوقت

 يبابا چه سواال کردم؟نهیتک و تنها خودم و خودم از خودم دفاع م دیااونوقت من ب..سرم ختنیمشت ولگرد ر

درکم  يکه بخوا يدختر نبود قعتو که اون مو.اصال گمیم یمن چ ستین تیتو که حال.من پرسمیم يمسخره ا

 .!..یچ یعنی تیواسه پاک دنیجنگ یکه بفهم.یکن
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 میبدتر حرص یارومم کن طیتو اون شرا کهنیا يجا گم؟بهیم یمن چ یفهمیمگه تو با اون غرور مسخرت م اخه

 شیکه حال گهیم يزیچ هی تیادم تو عصبان یدونیتو واقعا هنوز نم.کارم رو اجام بدم يکردیم کمیتحر.يکرد

 شیپ يکاراتو با لجباز ینهم منو اروم ک یهم خودت اروم باش نکهیبجا ا.اون موقع کلش داغه ست؟کهین

 تــــه؟؟؟؟؟؟یاز سکته گذشته بود حال کارم دم؟؟؟؟یکش یمن چ یفهمی؟ميبریم

 یگینداره تموم شد م بیع یبگ نکهیعوض ا ينجاتم داد يکه اومد یاون موقع ای؟یچ یگیم نجایا ياومد حاال

ازت تشکر کنم؟مگه  دیبا یگیو م يذاریسرم منت م يای؟میاز خودت دفاع کن یتونیکه نم یفیدختر ضع هیتو 

 بچه ام؟؟؟؟ یگی؟ميایمن مجبورت کرده بودم که ب

بچه ها  شیپ ياومد یمن بچه ام واسه چ یدونیکوچولو تو که م ین یمن ن. من بچه. یگیتو درست م اصال

 ان؟ یکیبابا بزرگ؟مگه ادم بزرگا با بچه ها 

اشک  يهمه تالشم برا. شک نداشتم چشمام دو تا کاسه خون شده.دیلرزیصدام بر اثر بغض م سوختیم چشمام

 .:شدمیدر برابر بغضم داشتم خفه م.د اخر هم نتونستم مقاومت کنمبو جهینت یب ختنینر

 ........یواسه چ یدونینم یچیاخه تو که ه-

 .جواب نداد گهیلحظه مغزم هنگ کرد و د هیفقط ..شد یچ دمینفهم

منو چنان به خودش فشار  یاز طرف. شدمیفقط داغ بودم وداشتم خفه م..چه مرگمه دونستمینم..کجام دونستمینم

منو سفت گرفته بود بغلش و  گهیهر لحظه امکان داره استخونام له بشن و ازطرف د کردمیکه حس م دادیم

شد؟چرا من رفتم تو بغل  یدفعه چیاخه .اجازه تکون خوردن هم نداشتم.دستاشو دور کمرم محکم حلقه کرده بود

 ن؟یا

دستامو رو .کردم اجازه فکر کردن بدمداشتم به مغز هنگ  یحال سع نیبودو در ع زوونیدو طرف بدنم او دستام

دستامو گرفت و رسما اجازه همون تکون خوردن رو هم ازم  د،یاون فهم یگذاشتم تا هلش بدم ول نشیس

 :شد لندگوشم ب ریصداش ز فهمه؟یچرا نم شمیهم خفه م شمیبابا من دارم هم له م..گرفت

 .:محکم تر بغلم کرد دویچیدور کمر خودش پ دستامو.شدم تیباعث ناراحت نقدریا دونستمینم..دیببخش-ماکان

از  يدیکش یبفهمم چ تونمیحرف زدنت م نیازا یول.که بتونم درکت کنم ستمیتو ن يمن جا یگیتوراست م-

و  يدیکه جوابمو نم يبگم از اون روز یواقعا چ دونمینم خوامیشدم معذرت م تیناراحت یکه باعث و بان نیا

نبرد همش به تو فکر  وابمتا صبح خ شبیباور کن د..کنمیخودمو سرزنش محرفامو بزنم همش دارم  يذارینم
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من مغرورم ..حق با توئه..اومد یسرت م ییچه بال دمیرسیتر م ریاگه د نکهیبه ا..يازم متنفر نکهیبه ا..کردمیم

 کنم؟ یازت عذر خواه يذارینم یچرا حت..یستیتو که مثل من ن یول

 وونهیدارم د روزیباور کن ازد.يشدم منو از خودت روند کتیعه نزددف ؟هريدیبهم فرصت حرف زدن نم چرا

 .یبگو منو ببخش مینس..نذار عذاب وجدان داشته باشم..شمیم

که تا به حال  یحس هی..داشتم ینیریحس ش هی..گهیم یچ دمیفهمیانگار نم یول دادمیحرفاش گوش م به

تک  ونیاز م یصداقتش رو به خوب تونستمیم..برام لذت بخش بود نهایا يهمه ..صداقتش..حرفاش ..نداشتمش

حرف  تونستمینم یحت..تر از همه اغوش گرمش بود نیریش.اورد احساس کنم یکه به زبون م یتک کلمات

 ..زدیمن حرف م يانگار اون جا. دیکوبیم نمیس وارهیوار به د وونهیقلبم د یول..بزنم

 :صداش بلند شد. ماغوشش رو حس کرد ینیریبستم و با تمام وجودم ش چشمامو

خراب  روزتویمن د.زهیبهم بر التتیمن باعث شدم کل تعط دونمیم..کلمه ست هینه؟جوابش  ای یبخشیم-

 .کنم ينذار من هرروزم رو با عذاب وجدان سپر..کن و ببخش یتو خانم یول..باعث عذابت شدم.کردم

 ..اومده بودغرور به وجد  يقشنگ اونم از جانب خدا يهمه حرفا نیا دنیاز شن قلبم

 :دو طرف صورتم قاب کرد دستاشو

 ....یول..هیخواسته بزرگ هیخود خواه دونمیم-

 هیو پاك باشه که بخاطر  یاحساسات نقدریا تونهیادم چقدر م هی..دمیبرق اشک رو تو چشماش د شدینم باورم

تازه ..رکت درومدشستش رو گونم به ح..خودم گرفت هیدلم از خود خواه زه؟یجواب اره از جانب من اشک بر

 :؟.کردم که متوجه نشدم هیگر یمن ک کنهیداره اشکم رو پاك م دمیفهم

خواست دستاشو . اشکال نداره خودم کردم که لعنت بر خودم باد..دمیبخشیتو بودم نم يمنم جا دونمیم-

 : زبونم به حرف درومد یناگهان یلیدستامو گذاشتم رو دستاش خ زدیقلبم تند تند م..برداره

 .بخشمتیم. هباش

 دمتیبخش گمیم يجد:نگام کرد سرمو تکون دادم و گفتم گنگ

خدا دارم له  يآ.قطره رو از رو گونم پاك کردو بالفاصله محکم بغلم کرد نینوك انگشت اشاره اش اخر با

 .ناقص شدم میاول جوون نیاز هم.استخون برام نمونده گهینداره د یپسره تعادل روان نیا..شمیم

 ماه شب چهارده هستم دونمیاره بخدا م.. یگل یلیخ..میسن یماه یلیخ-
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منم نا خواسته دستم رو دور کمرش حلقه کردم و .دمیزمزمه کرد که نفهم يزیچ هیلب  ریممنونم وز یلیازت خ-

 .تو اغوشش فرو رفتم شتریب

تشو اروم اروم صور.نبودن نیو غمگ مونیپش گهیاروم منو از خودش جدا کردچشماش د.. له شدم...ماکان:دمینال

 .شد قیبه بند بند وجودم تزر ینیریحس ش..چشمامو بستم.دیبوس نیریش یاورد و گونمو نرم ول نییپا

 ...مونمیپش یلیباور کن خ-

 طنتیبا ش..بهت بدهکارم یلیبابت اون س یعذر خواه هیخب راستش منم .کارش یتموم شد رفت پ...الیخیب-

 :زدم و گفتم یجشمک

 .شده بود طونیلحنم ش ؟بازیبخشیم-

 .میمنتظرت نییپا:راه گفت رون،وسطیازم جدا شد و خودشو پرت کرد ب عیسر..نگام کرد جیلحطه گ چند

مرد حداقل جواب  یم.گهید نهیتعادل نداره هم گمیم یکرد؟وفت نیچرا همچ نیا.! دهیند زایبه حق چ.. واااااا

 !....بده؟

 یخال یرو رو صندل فمیکل ک..که نبود ارمیدر ب فمیز تو کا مویخواستم هندز فر..نشستم میقبل يجا نیماش تو

 .جا گذاشتم يزیچ هی سایگفتم وا عیکه سر رونیبره ب اطیخواست حرکت کنه و از ح مانینر. نبود یکردم ول

 ..زود برگرد..يایب گهیدو ساعت د ينر میبابا نس يا-

 ))گرومپ((و  دمیکه جلومو ند ارمیتوالت در ب زیم ياز تو کشو ویهندز فر عیرفتم که سر بدوبدو

 .دور کمرم حلقه شده يزیچ هی کردمیاحساس م..شمیبابا من چرا دارم خفه م يا

 دمیانقدر تو فکر تند رفتن بودم که نفهم..دمیسرمو بلند کردم که ماکان رو روبروم د.. دمیمالیبا دستم م مویشونیپ

تعادل جفتمون  نکهیاونم بخاطر ا.بنده خدا نیکم ارفته بودم تو ش میمستق.خوردم یبهتره بگم به ک ای یبه چ

 .منو گرفته بود عیحفظ بشه سر

 .سرم ؟اخیکنیم کاریچ نجایتو ا-

 ؟یکنیتو چطور؟چرا جلوتو نگاه نم..جا گذاشته بودم يزیچ هی-

هام با استف. سایخواستم برم که گفت وا..خب تو جلو تو نگاه کن..جا گذاشتم المویاز وسا یکی.. نطوریمنم هم-

لحظه انگار برق بهم وصل  هی..گذاشت میشونیاورد و لباشو اروم رو پ نیینگاهش کردم که صورتشو اروم چا

 ومدهیهنوزم باال ن ندوزمیو...شده امروز؟هنگ کرده بهش زل زدم ریچرا جو گ نیا.دمیکردن تو جام پر

 .دستاشو باز کردم و بدو بدو رفتم باال تو اتاق.بود
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 ییو گونه ها میشونیپ یداغ گهیهوا و از طرف د يگرما یاز طرف..کوره داغ قرار گرفتم هیتو  کردمیم احساس

 .......سرخ شده و قلبم دونستمیم دهیکه ند

 ادمی.ملتهبم يرو رو گونه ها یکیدستم رو رو قلبم گذاشتم و اون  هی.يوا مونده که رفته بود رو دور بندر قلب

چشمامو باز کردم .هیچ دونمیتو قلبم هست که نم یحس هیچرا ..چم شده من ایخدا.اومدم باال یچ يرفته بود برا

 .راه افتادم نیو اروم اروم به سمت ماش اشتمو از تو کشو برد يهندز فر تمیموقع ادیسرمو تکون دادم و با 

 .ماد مازل يومدیم گهیدو ساعت د یذاشتیم-مانینر

 ام؟یب گهیعه؟اگه زود اومدم برم دو ساعت د-

 یکیروز  هی دمیهمنجا بهت قول م یول ومدمیاز پس زبون تو بر ن میسال زندگ 24 نیمن که تو ا: زد لب غر ریز

 ..نشون نمیخط ا نیا.که اون زبون وامونده ات رو کوتاه کنه رسهیم

 م؟یتر بگو ماهم بشنو ؟بلندیگیم یج-

 ؟يدار یمشکل کنمیبا خودم دارم اختالت م یچیه-

 .يتو مشکل دار دهیکه شواهد نشون م نطوریا یندارم ول ینه واال من مشکل-

سرمو چرخوندم که با ..دمیشنیاز اهنگ نم ریرو به غ یچکیه يکامال تو گوشم بودو صدا يراه هندز فر يوسطا

نگاه داره؟جلو تو بپا االن به  ه؟یهان؟ چ. شده بود مواجه شدم رهیبهم خ نهییکه از تو ا شیمشک يچشما

حواسش  دیکمک راننده هم با خرهباال یحاال هرچ..پشت فرمونه هااا مانینر نکهیمثل ا مینس..يدیکشتنمون م

 ؟یبافیواسه خودت م دیجد يفلسفه ها مینس.نذاره نیکشتن به سرش زد ا يهوا انایباشه که اگه راننده اح

کرد حاال دو دفعه بوسم ..هااا نهیا رهیجو گ گمیم یوقت نیچشمک بهم زدبب هی کنمیدارم نگاش م دید یوقت

نا محسوس بزنه  يچشمکا دهیم یچه معن.. دلش خواست بکنه هاا يهر کار شهینم لیبهش نگفتم دل یچیه

بوسم  ایراه به راه  که میدار يمگه منو تو با هم چه سر و سر..ننیبزن همه بب يجور یچشمک بزن يخوایم

معش نکنه خودم جفت پاهاشو ج نیبهش بگ.. ها کنهیدراز تر م مشیداره پاشو از گل ؟یزنیچشمک م ای یکنیم

 !!!خب حاال نه که تو هم بدت اومده!..کنمایقلم م

جان چه  يا..گذاشت شیبه نما فیکرد که همه دندوناشو به رد يخنده ا هیبهش رفتم که  یچشم غره مشت هی

 .خندهیناز م

 ؟گفتم یمگه چ...گهید خندهیقشنگ م گمیم هیوا خوب چ.....جمع کن خودتو ایح یدختره ب مرض

 ..از پشت سرمون شروع کردن بوق زدن نایساعت بعد بابا ا 1 حدودا
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 مرده؟ یزنه؟کسیبوق م یشده؟؟ک یچ هیچ-

 :سادیگوشه وا هی مانینر. حرفم همه رو به خنده انداختم با

بوق  يشما چجور دیاهنگ تو گوشش شن يبا اون صدا مینس نیا..بله بابا جان؟؟؟گوشم کر شد پدر من-

 .میکر شد حتملیکه  ما گهید..نیزنیم

 . میبعد بر میبخور يزیچ هی هیگرکیج نیکنار هم میسیپسر گفتم وا زیانقد زبون نر-

 ..تو رگ میبزن یگیج مییخوایم یگفتیاز اول م..خوب چه خوب..اهان-

 :دهن باز گفتم با

 ؟يهم دار گریج يجا برا يکه خورد يوعده صبحونه و اون ناهار 2تو واقعا بعد اون -

بهمان  يفالن دارم آ يدارم آ میرژ يآ میکه بگ میستین يما مثل شما ناز ناز.بگم بله دیالع سرکار باجهت اط-

 ..شمیبخورم چاق نم یهستم که هر چ ییدارم از اون دسته ادما 1نوع  ابتیمن د..دارم

 :گفتم شدمیم ادهیپ کهیحال در

تو اون خندق بال پر  يزیریم یکه هر چ يتو مرض لمبوندن دار..يندار 1نوع  ابتیتو د..هیچ یدونینه م-

 .ندتیپزشک معالج نشون بده هم به نفع خودته هم ا هیخودتو به . شکمت سوراخ باشه دمیمن احتمال م. شهینم

 .از خنده کبود شده بود ماهان

 .از خنده رو به موت بود ماکانم

تنم خشک شده  شیاخ. کردمیع ماز تنم رف ویو خستگ دمیدستامو به سمت باال کش. مینشسته بود هیگریج تو

 وا چته؟ :بود ومدهیماهان هنوز خنده اش بند ن.بودا

 .. یچیه-

 .من دلم روشنه..به حق پنج تن یشیخوب م-

 خ؟یو گفت چند س زمایحرفا اومد سر م نینون و نوشابه و ا ینیس هیبا  یکیبعد قهیدق چند

 طرف هم رفت سفارشو گرفت ..کرد نایابابا  زیهم که چشمش به نوشابه ها بود، اشاره به م ماکان

که دو  يجور.زده ها به سمت نوشابه ها حمله زدن یقحط نیمثل ا مانیمرده رفت ماکان و نر نکهیمحض ا به

 یماهان با ن. خندم گرفت.!خاك بر سرتون یعنیکه  کردینگاهش م يجور هیماهان ..!نیتا از نوشابه ها افتاد زم

کل رستوران رو از نظر .باشم اکتو س نمیجا بش هیه بود برام سخت بود منم حوصلم سر رفت رفتیها ور م

 .ثابت موند زهایاز م یکینگاهم سمت  نکهیگذروندم تا ا
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دفعه گوشه لبام شل شد و  هی.کاررو کرد نیاونم متقابال هم..کردم و نا مطمئن بهش نگاه کردم زیر چشمامو

 ختیکه نوشابه ماکان ر دمیکش)یاله یاخ(از سر ذوق  یبیچنان مه غیوا شده ج شین نیوا شدهمراه با ا شمین

 ..و قابلمه اومد خیافتادن س يصدا ماز تو اشپزخونه ه.تو گلوش و د سرفه کن دیپر مانیو نوشابه نر زیرو م

 دیطرفش اونم دو دمیکردم بلند شدم و دو ییراهنما یباق اریدور به د هیوحشتناکم که همه رو  غیبا ج همزمان

 .گهیبغل همد میدیرطرفم و پ

گل و بلبل و سنبل به سمت پسره  ونیکه دختره تو باغ و بوستان و الله زار م ییها يهند لمیف نیمثل ا قایدق

 يتفاوت که طرف مقابل من دختر بود و به جا نیبا ا...کنهیم يها يو ها خورهیهم باد م شیو سار دوههیم

 !دمیکش غیو ج..نکردم يها يمن ها نکهیا گهینکته د هیو! باد بخوره شالم از سرم افتاد میسار نکهیا

کل  غمونیج يشدو صدا غیتو ج غیج نیبخاطر هم دیکش غینا گفته نماند که نه تنها من بلکه اونم ج البته

به  یو مجلس کیش یلیبود تا خ یحضور همون چند نفر کاف یاونجا نبودن ول شتریب يچند نفر.رستورانو ترکوند

 .نسالمت عقلمون شک کن

 تو؟ يسالم خره کجا بود- فرشته

چند روزه صددفعه بهت زنگ زدم  يرینگ يوقت خبر هینامرد :به بازوش ؟زدميسالم تو کجا بود کیبه عل:-

 چه خبرا؟.یخاموش ای یستیوقت در دسترس ن چیکه شکر خدا ه

سر  کشهیده خجالت نمپسره خرس گن..بود ایارش نیرایتقص.بود که نگو دهیبجون تو انقده دلم برات تنگول- فرشته

 .جز سکوووووت نداشتم یمن مظلوم واقع شده ام راه.ازم گرفت مویگوش يشرط بند هی

 اومدم شمال؟ یبه من نگفت شــــــــــوریب:زدم پس گردنش یکی

 ..گههههید.ومدیحوصلم ن گهید:رو باز کرد ششین

 .:زمونیو بردمش سر م دمیدستش رو کش.شدم ناینگاه مامان ا متوجه

 ..از دوست من فرشته نمیا..محترم يخانواده ها..خب-

رو کرده بودم زن عمو هم کنجکاو شد و ازم خواست فرشته  فشیاز بس من که تعر.بود دهیعمو فرشته رو د زن

 :اون روز تو راه گفت ادمهی..چون و چرا قبول کرد یب نمیا.نهیرو بب

 پسر مسر هم دارن؟ نایعموت ا نیا مینس نمیبب -

 ..اره دوتا..خاك تو اون مخ منحرفت : هبا خند من

 :گفت ولیو بعدم با ا دیسوت بلند از ته دلش کش هی فرشته
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واسه من  شیکی..میکرد داینجات پ یدگیشد و از ترش یفرج دی؟شايدیخدارو چه د..توروخدا نیکار خدا رو بب-

 چطوره؟.واسه تو شمیکیاون 

 ه؟یاسماشون چ ی؟راستچت شد:به خودم گرفتم که گفت یچندش افهیحرف ق یب

 کهیکوچ..بزرگه ماکان.رمیسقف نم هی ریغرور ز يبا اون خدا رممیمن بم..افتضاحه تینها یب قتیبگم سل دیبا-

 .ماهان

. يدیبله رو م عیسر شوتوهمیخواستگار ادیفردا م نیاوووووو خب حاال تو هم انگار اونم هم:دیخند فرشته

 یماکارون ادیادم ..ماکان.داره يچه اسم مسخره ا یراست اد؟یم جدا؟؟حاال انقدر مغرور بودن به چه کارش

 .خنده ریو پق زد ز..دارم ارتک ایب قهیدق هی..جون یماک..یماک..یمخفف اسمشو بگ يخوایفکر کن م.وفتهیم

ماکان رو  یبماند که فرشته وقت.میکه تا خود خونه عمو دل درد گرفته بود میدیاون روز انقدر خند ریبخ ادشی

که تا دو هفته باهاش سر  يجور.!گذاشت هیاز من ما چوندنشیپ يخنده بعدم برا ریها زد ز وونهید ثلدمید

 .!!!برم نایخونه عمو ا شدیجنگ داشتم و از خجالت روم نم

 کردو سراغ مامان فرشته رو گرفت یبا فرشته سالم و روبوس مامان

که همشون اونجا ساکن بودن رو نشون  يزیو با دست م.نشستن زیهمشون سر اون م..اوناهاش خاله- فرشته

حاال نه ..کردن فیو تعر یکه مامانا با هم دوست بودن تا دوساعت شروع کردن احوال پرس ییاز اونجا. داد

 .حرفا نیو چه خبر و ا يمثل چطور..ها،خالصه ياونجور فیتعر

ماهانم با .پشتش زدیاکان هم مم کردویسرفه م یه چارهیب مانینر.که خودم نشسته بودم يزیسر م میرفت يفر با

 .شده رو خشک کنه ختهیتا نوشابه ر زیرو م ذاشتیخنده دستمال هارو م

 :با اخم گفت دیمنو د یوقت ماکان

 ؟یزنیم غیج دفعهیچته تو؟چرا -

 :گفتم مانیدر عوض رو به نر.تو هم و جوابش رو ندادم دمیتر از خودش اخمامو کش بد

 .بابا يخفه شد میدیباشه فهم.یکنسرفه  خوادیحاال نم مانینر اقا

 .کردیسرفه م یبودو ه دهیهنوز فرشته رو ند مانینر

کردنش رو بر  یخب دوباره زحمت معرف یول..نداره یبه معرف یاجیاحت نیشناسیمنو م زیعز نیخب همتون ا-

شون من به تو ن یزحمت هی: گوشم گفت ریکوبوند تو سرم و ز یکی هیدور از چشم بق يفر.رمیگیعهده م

 .یکن فیخودت ک.بدم
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با کفشش پام رو له کرد  یاوردولیخودش ن يبه رو یاز بازوش گرفتم که کبود شد ول شگونین هی حیلبخند مل با

 !مارمولک.روح خاندانش فرستادم يبه خودش و شاد یصلوات کل هیکه 

ا با هم بدجور مچ شده دو ت نیاز اول هم ا..کرد کیمن فرشته،ماهان با خنده سالم عل یدوست جون جون نمیا-

نگاه به  هیدفعه سرفش بند اومدسرشو اورد باالو  هی مانینر.جواب سالمش رو داد یبودن ماکان هم معمول

 .سرفه محکم کرد هیدستش و گرفت جلو دهنش و .دوتامون کرد

 .از زور خنده سرخ شده بود و دستش وگرفته بود جلو دهنش فرشته

 شما؟ یخوب..میدیتر عمومون رو دباالخره ما دوست زلزله دخ-ماکان

نفر  هیکه  نهیالبته قانونش ا!خود مثلث برمودا هستن گهیبا هم د نایا!یبگو سونام..داداش هیزلزله چ-مانینر

 .کنار دهیدفعه قانون کم اورده و کش نیا یبشه ول لیهم باشه تا مثلث تشک گهید

 .شهینم یهرکس بیاصوال نص..کرده بمونیالطافشو نص نیکه ا میخدارو هزار مرتبه شاکر-

 بفرما نگفتم؟-مانینر

در .نیتو کالسامون شرکت کن گهیتا چند وقت د نیتونیم نیبود لیما..هیکار زشت يحسود مانیاقا نر- فرشته

 زیدستم و گرفت و به سمت م يباالو فر نداختمیمنم ابرو م..ستیهم ن گانیرا..میهم ندار يباز یضمن پارت

 .خودشون برد

 .!!یجر و بحث نکن نایبا ا یتو باش ؟تايخورد-ماکان

 ؟یشدن رو داشت طینکنه تو هم تجربه خ-مانینر

 :با اونا که سالم کردم فرشته گفت شناختمشونیخانوادش که سالم کردم چشمم خورد به چند نفر که نم با

 :گوشه نشسته بود اشاره کرد و گفت هیپسره که اروم  هیبه ..ایخاله دن..عمو ارمان-

 .جان نیو خواهرشون ارش ایاقا ارش شونمیا

 .خوشبختم-

 :از بازوش گرفتم که دادش درومد شگونین هیکه خودم بودم  يزیزور کشوندمش سر م به

 ؟ياریدر م يباز یچته؟چرا وحش-

 شد؟ داشونیاز کجا پ ایو عمو ارمان و ارش ایخاله دن نیا دفعهیبعد ..امار کل خاندانت تو دستمه-

 !ااایداختو از قلم ان نیارش-

 .مرض بنال جواب منو بده-
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بابام که باهاشون رفت و  ياز دوستا یکیباشه بهت گفتم  ادتیجواب بدم؟اگه  دیمن با یحاد گرفت مریتو الزا -

 هستن؟ کایامر میدار یامد خانوادگ

 .اره..خب-

و شروع  يگرد رانیماهم ا..رانیاومدن ا دیامسال ع)نیشتیان!(شیان گهیهمونا هستن د نایخب ا..اره و درد-

 .میکرد

 :چشم غره رفت و گفت هی..رفع شد هاماتیا...اهان-

 ن؟ییپا ادیسقف م ی؟نگفتيدیکش ریاژ يحاال تو چرا اونجور-

 :کردم و گفتم اینگاه به ارش هی؟يکردینگاهم م یحاال نه که خودت ساکت و صامت داشت-

 .خوشگله ها-

 .نومزد داره.کن شیچشماتو درو..ياوووو-

از ..نایجفت چشم ب هی خوایم یکور از خدا چ گهید کردمیخودمو بهش قالب م نجایاومد ا یم..ك برسرشخا يا-

 .بارهیهنر م هیهر انگشتم 

 .کن فیخب بسه کمتر از خودت تعر-

 :برگشت قهیبعد از چند دق نیارش شیرفت پ.بده تنها نشسته..نجایا ادیبگو ب نیبرو به ارش-

 .نیا باهم تنها باششماه گهیم کنهیقبول نم- فرشته

 .هیدختر خوب-

 چه خبر؟.یلیاوهوم خ-

 دارن؟ یچ نیماش یراست.فمیسر فرصت برات بتعر دیبا ادهیخبر که ز-

 .جلو دره..دیسف يایپرش-

لبخند زد منم خجول  هیسرم و مثل غاز بلند کردم نگاهم کرد و  یچ يبرا دیافهمیبلند کردم که ارش سرمو

 ..نشستم سر جام

 .نمیبیدارم م دیبر سرت فهم خاك ياه فر-

 .يا عیجون به جونت کنن ضا-

 ..دمیرو هم ند نایمن که به عمرم ا یاشناست ول یلیخ نیماش کردمیاحساس م. دوستانه ینیاثر همنش-
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فرشته با اب و تاب مشغول  نشونیکه چشمم خورد به پالك ماش میو مشغول حرف زدن بود رونیب میرفت باهم

تو  يزیچ هی.برگشتم سمتش يتند..من با تمام وجودم زل زده بودم به پالك یبودول عیوقا فیحرف زدن و تعر

 :ذهنم جرقه زد که حرفشو قطع کرد و دو قدم رفت عقب

 نیامام حس ای-

 ؟يکجا بود روزید:کردم زیر چشمامو

 .گهیبدر د زدهی؟س..وا کجا قراره باشم-

 ؟يکجا بود قایدق..نه نشد-

 .نیعقب و خورد به ماش رفت

 .جنگل..میتو حالت خوبه؟جنگل بود-

 یسکه پونصد تومن هیشد قده  چشمام

 کدوم جنگل؟؟؟؟؟؟:زدم داد

 (.......)ابوالفضل چته؟جنگل ای-

 ساعت چند؟-

 :دستم و گذاشتم باال سرش نیبه ماش دیشدم سمتش که بدبخت چسب ؟خمیراه انداخت یسوال ستیبابا ب يا-

 ستم؟یا تو ند مگه ب! کنمیجواب بده وگرنه خفت م-

 :نگاه انداخت هیو برشو  دور

 .....که اره ییپسرا نیمثل ا يشد.ناجوره تمونیوضع سااالنیبلندشو مثل ادم وا مینس

 :دستشوگذاشتم باال سرش..گرفت خندم

 فقط بگو ساعت چند؟.شهیبدتر م یاگه نگ نیبب

 ایچند وقته؟هان؟خطرناك شد نیا یگشت یتو با ک-

 نه؟ ای یگیم:ارمیصشو در بکردم تا حر کشینزد سرمو

 .دمیدیتا م4 ویچشمامو که باز کردم همه چ دیکه تا اعماق مغزم سوت کش دیکر کننده کش غیج هی

 .يحالمو بهم زد..نفهم گمشو اونورچندش شووریب وونهید مینس- فرشته

 ساعت چند؟؟؟؟؟؟؟-

 .گهیبود د نایا 10 يطرفا دونمیمن چم..خداااا يا-
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با تعجب به .سرمو چرخوندم که نگاهم با نگاه ماکان که داخل نشسته بود گره خورد لحظه گردنم گرفت همون

 عیسر کنهیخاك تو سرم االن چه فکرا که نم يا.صدر باز مونده بود یمن زل زده بود و دهنش اندازه غار عل

 :افتادم روزمید یبدبخت ادی.گهیطرف د هیطرف و خودم رفتم  هیفرشته رو شوت کردم 

 تو بود ریهمش تقص.يشوریب یلیخ..يخر یلیخ فرشته

 .:بود من چمه مونده

 من بود؟ ریتقص یچ دمیتورود روزیمن د ؟مگهیگیم یهان؟چ-

رو  يپاتو نذاشته بود.........مثل  روزیتو د ؟مگهيپشت فرمون نبود روزیمگه تو د..من بود ریحتما تقص رینه خ-

 ؟یگاز و د برو که رفت

 ؟یدونیاره تو از کجا م:تعجب گفت با

 روزید يدادیگاز نم ياگه تو اونجور..تو بود ریهمش تقص..بود بخاطر تو من بدبخت شم کینزد..و مرض اره

 .خان بود اینحس ارش نهیماش نیتو و ا ریچم بود؟همشم تقص روزیمن د یدونیتو مگه م.شدیزهرمار من نم

 .حاضر شده نییایبچه ها ب:اومد و گفت ماکان

 .بذارم کف دستش نویتا حساب ا رمخوینم یچیمن ه:زدم  داد

 شده؟ یبگو چ ؟خبيشد ریجو گ دفعهیبابا تو چرا - فرشته

 .یکوفت کن يزیچ يهستم حق ندار نجایمن ا یتو هم تا وقت خورمینم يزیمن چ..نشده یشده؟بپرس چ یچ-

 .نیبگ يزیچ هیو گفت اقا ماکان شما  دیکش غیافتادم دنبالش که ج.بابا اصال من گشنمه يا-

 شده؟ یچ نمیدرست بگو بب مینس کانما

من رفتم ..کنار يکه بعد تو زد..دهیسف ایهمون پرش..بوده وونهید نیبود راننده ا شونیا ریتقص..نیا:با خشم گفتم -

 ...بعدم

 .از تو چشماش بخونم تونستمیرو م یشرمندگ ینتونستم حرف بزنم ماکان اخماش رفت تو هم ول گهید

 .میبر..الشیخیاصال ب یچیه:گفتم زیر یلیشدم و خ اروم

 نییشده که جناب غرور سر پا یچ.ایکنیم فیواو به واو برام تعر ویسر فرصت همه چ..کشمتیمن تورو م- فرشته

 ندازه؟یم

 .به تکون دادن سرم اکتفا کردم فقط

****** 
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 ..که کارت دارما ایتهران ب يدیرس.مکه یحاج یحاج يخانم نر خب

 .يدیفشارم م ينجوریا رمیکه بم خوامینم..ه شدمباشه بابا کمتر منو بچلون ل-

 .يبا..دنمیاز د يخوشحال شد يادیگمشو برو ز گهیخب بسه د-

 .گریج يبا.کردناتم یخداحافظ نیمن کشته مرده ا یعنی-

******* 

 جدا؟-

 .دارم یمن با تو شوخ رینخ:کردم اخم

 .بوده باشه نایرشته ابوده مال ف روزید يکه مسبب همه اتفاقا ینیماش شهیاخه باورم نم-

از خجالتش  یحساب نمشیمراعات کردم بذار بب نجایتازه ا.مال خودشون که نبوده مال پسر دوست باباش بوده-

 .امیدر م

 :بلند شد مانینر يصدا

 ن؟یکشینقشه م يواسه کدوم بخت برگشته ا نیدار ن؟بازیزنیحرف م کیتو ج کیساعته ج3شماها  نیگیم یچ

 باهم؟ مینزن گه؟حرفمیگل کرد؟نقشه کدومه د تیشور باز اریباز تو خ-ماهان

رو  ینقشه قتل کس کهیتاوقت نینیشیگوشه م هیساکت  یوقت ستین دیخواهر من و تو بع نیاخه از ا-مانینر

 .گوشه تنها بذاره هیشما دوتا رو  کنهیادم جرات نم.نیدست بردار ش نینکش

 .میکن دینا ام ینفرو از زندگ هیت که چپ و راس میستین کاریب نقدراهمیا گهیبابا د-

 م؟ینس یراست...خدا داند و بس-مانینر

 بله؟-

 بود؟ یبپرسم ک شهیم..دوستت بود زیاون پسره که سر م-

سرکارش  کمیبذار  میبود کاریفکر کردم االن که ب کمی..گفتیرو م ایارش.رتیبابا غ...داداش ما رو نگاه کن اوووو

 )دهبهم ب یعقل هیخدا (بخندم ذارمی

 ؟يدار کاریتو چ..گهیبوده د یکیحاال -

 سوال منو با سوال جواب نده:خشمناك نگام کرد و گفت نهییا از

 "خواستگارش"دیبدون فکر از دهنم پر هوی منم

 ؟؟؟؟؟؟؟ییییییییییییییچ-
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 .گفتم یچه چرت دمیتازه فهم.کر شدم يآ

 یبودن؟چه جواب یمیبا هم صم قدرنیهست؟مگه بهش جواب داده که ا یش؟کیاومده خواستگار یک-مانینر

 داده؟اصال طرف چکاره ست؟

هم ازش وقت خواسته  يفرشته رو دوست داره فر رانیچند وقته اومدن ا..شونهیبابا،دوست خانوادگ یکی یکی-

 !خب خدارو شکر نصفشو راست گفتم..تا بتونه بهش جواب بده

 !رو ترمز ؟؟؟؟؟؟؟؟زدیگفت یتو چ-

 نیاخرش من تو ا یرفتم تو صندل ای شهیرفتم تو ش ایدم به ساعت  یرام نمونده هسر ب گهیخدا اخه من د يا

 !شمیم يسفر ضربه مغز

 چته اخه تو؟:مالوندمیبا دست م سرمو

 ؟یبه من نگفت يزیتو چرا چ-

 .تو دهنم تا خندمو خفه کنم دمیلبامو کش.که شدینم یبخندم ول یحساب خواستمیم.شده بود رهیبهم خ ماکان

سرکاره چون سرشو به نشونه تاسف تکون داد  یحساب یتا اخرشم خوند که داداش..ماکان چشماموخوندکنم  فکر

 .دیو خند

 گفتم؟یم دیبا-

 ..میازت توقع نداشتم نس ؟واقعایبه من نگفت یچیو ه یدونیم ویواقعا که؟؟تو همه چ-مانینر

 :و شمرده شمرده گفتمگرفتم  رهیاروم دستمو به دستگ.نداره ياضافه مورد ختنیکرم ر کمی خب

لحظه به لحظه گرد تر و  مانینر يچشما..یکه راحت ش یبدون شمیبق ،بذاريدیکه فهم نجایخب راستش تا ا-

 ..شدیدهنش باز تر م

 .دمیکش کمیرو  رهیدستگ.....بگم که دیاطالعت با محض

و  دمیرو کش رهیم دستگمن نییپا دیدرو باز کرد و پر کردمیم ینیب شیشد که پ یهمون.درصد مثبته 99 جوابش

 .رونیخودمو پرت کردم ب

بهش پناه ببرم و  تونمیکه م یظاهرا االن تنها کس.رهیرو بگ مانینر يداشت جلو یاومده بودو سع رونیب ماکانم

 .!خودمونه یماکارون نیکنم هم داینجات پ مییاز دست برادر اژدها

 .پشت سرش بهش پناه بردم دمیدو

 رو ازت پنهون کنم؟ يزیکردم نخواستم چ يبدکار..یونبد یبه من چه خودت خواست-
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 ؟یموضوع به من نگفت نیدرباره ا يزیتو دو هفته ست چ-مانینر

 .هم مهم بوده باشه نقدرایا کردمیخب فکر نم-

 .دمیماکانو از پشت کش رهنیو پ دمیکش غیج.برداشت سمتم  زیخ

 کردم دروغ نگفتم؟ ياربدک..گفت بگو منم گفتم نیا گهیماکان تو خودت شاهد باش د:

 یعصبان یازش ممنون باش نکهیا يجا..روبهت گفته قتیحق گهید گهیراست م مانینر..نه اصال:دیخند

 گفت؟یخوب بود بهت دروغ م ؟حاالیشیم

 :کردو گفت زیچشماشو ر.. سادیوا..جاستیماکان ب يبود خنده  دهیکه فهم مانینر

مظلوم کردم و  سیخ يلو اوردم چشمامو مثل بچه گربه هاماکان ج رهنیبود؟اره؟سرمو از پشت پ يسر کار-

 .اروم سرمو تکون دادم

 .ــــــمینس ذارمیزنده ات نم..کشمتیبه خدا م:سمتم دیپر

دستمو دورش .که روبروم بود یکس نینداشتم جز هم يچاره ا.کنهیم یدفعه مطمئن بودم حرفشو عمل نیا نه

 :حلقه کردم گفتم

. از عقب پرت شدم و رفتم تو بغلش دمنمیاز جلو منو کش یدست هیدفعه  هی. دهکردم توروخدا نجاتم ب غلط

 :دادیتکون م مانیدستشو جلو نر

 روشنه؟.ایکن تیمنو اذ يدختر عمو نمینب یه یه

 .دست برداره شیخرک يایشوخ نیبهش بدم تا از ا یحساب یگوشمال هی دیتو حرف نزن من با-

جام امنه بلبل  دونستمیم. دمیتا امروز که نمونشو به چشم د شدیرم نمباو یعاشقا خلن ها ول گفتنیم شهیهم-

 .رو شروع کردم میزبون

 من خلم؟ارهههه؟؟؟-

 !تلخه نفونیمثل استام شهیچون هم..خله قتیمن گفتم حق..یچسبونینه داداش چرا به خودت انگ م-

بابا خب کرم  میشد نیسوار ماش یمگکوتاه اومد و ه مانیماهان نر يماکان از من و حرفا يتهایبا حما باالخره

 نه؟ ایبشه  هیتخل دیکه با ستیکه انقالب کنه دست من ن

عمرم  يها دیع نیاز ماندگارتر یکیبگم  تونمیتموم شدو م هاشیها و بد یروزه م هم با همه خوب 13 دیع

 .خسته بودم یلیبزنم چون خ یچرت کوتاه هی میراهو برس هیگرفتم تا بق میتصم.شد

**** 
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 چشمامو باز نکردم یشدم ول اریهش نیتوقف ماش با

 ماکان بود يصدا.خب داداش سرکار من خدا حافظت-

 .خودته يخونت پا نمتیکه اگه بب نمتیخداحافظ نب..کوفت-مانینر

 خوابه؟ مینس:و گفت دیخند

 .نه بابا خودشو زده به خواب-

 .دنیون خندچشمامو باز کردم که همش.میدر هر صورت خداحافط دخترعمو،ما رفت-

 !بودم داریخواب و ب-

 .!!دمینشست سرمو گذاشتم رو پاهاشو دوسوته خواب مانینر یو وقت میکرد يبا يهمشون با با

*** 

 دهیافسوس که خواب از سرم پر یرو سرم ول دمیباز کردم پتو رو کش خوردچشمامویکه به صورتم م يبانور

 دم؟یه خوابسر هی شبیمن از د یعنی.صبح بود میو ن 10ساعت .بود

 .نشسته بود يو یت يشده بود و پا داریب مانینر.نییو شستم و رفتم پا صورتم

 ؟یشیم داریب 10تا حاال ساعت  یاز ک..خودم زیسحر خ یسالم به داداش-

 .نداد جواب

 :ناراحت و مظلوم کردم افمویق.ازم دلخوره روزیبابت د دونستمیم

 ...ازم؟ ي؟دلخوريدیچرا جوابمو نم..یداداش-

 شده؟ یخوب بگو چ مانینر

 دستگاه؟ يریگیداداشت و م ؟تنهایکشیکنم؟خجالت نم کاریچ روزتونید يبا اون حرفا يانتظار دار:برگشت

 :دمیبغلش دستمو دور گردنش حلقه کردم و گونشو بوس دمیپر

دارم  یگمن دل بزر کهییاز اونجا یول..یکن یاالن ازم معذرت خواه دیتازه تو با.مانینر گهید دیخب ببخش-

 !یعاشق نقدریا دونستمیسرکارت بذارم بابا چم کمیحوصلم سر رفته بود گفتم ...دمتیبخش

 ؟يدیگه؟خب؟هوم؟بخشید دیببخش

کنم  کارتیچ..ادیبهت نم ییاصال مظلوم نما.ادیبدم م شهیم زوونیلب و لوچت او..نکن ياونجور افتویق-مانینر

 .م درد گرفتپاشو از روم خرس گنده پا.خوب لهیخ.يکه زلزله ا
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پق زدم !و خل وونهید یکیاون .عاشق و خل یکی.خدا درو تخته رو خوب با هم جور کرده.یخرس خودت..تیتربیب

 !خنده ریز

 .کهیکوچ یابج نمتیبیم:مبل رو به طرفم پرت کرد کوسن

 ؟يدوستش دار نقدریواقعا ا مانینر یراست.حاال حاال ها مونده..ینیتا بب سایپس وا-

 ..تا حاال به چشم دوستم بهش نگاه نکردم شهیباورت م..یلیخ میاره نس- :تکون داد سرشو

 گه؟یم یچ نیا.گرد شد چشمام

به مامان هم ..شهیروم نم یرابطه ام با بابا خوبه ول.يچجور دونمینم یول..برم جلو  يجور هی خوامیم-مانینر

با هم رفت و  نیبا هم دوست بودبه هر حال شماها چند سال .نکنه یخوب يدربارم فکرا ترسمیم.بگم ترسمیم

من به فرشته به  نیامد یو م نیرفتیم گهیکه با هم د ییدوست ندارم مامان فکر کنه اون موقع ها.نیامد داشت

 يکه برا یهست یتنها کس.کنم کاریچ دونمیواقعا نم مینس.بودم یو پسر چشم نا پاک کردمینگاه م گهیچشم د هی

 .گمیمرو بهش  زایچ نیبار دارم ا نیاول

 !کردمینم خواد؟فکرشمیم شیزندگ يفرشته رو برا مانینر یعنی..شدیم شتریبه لحظه تعجبم ب لحظه

 :زدم گفتم يلبخند هی..اومد یلحظه چرا انقدر داداشم به نظرم دوست داشتن هیتو  دونمینم

 کمکت کنم؟ يخوایم-

 ؟یکمک کن يخوایاونوقت تو م تونمیخودم نم ؟منيچجور-

 نه؟ ای يخوایتو بگو م-

 ؟يچجور یمعلومه ول-

 ه؟ینظرت چ..کنمیامروز با مامان صحبت م نیهم-

 .زوده حاال..خوادینم..نه..نه:تته پته افتاد به

 ؟یاوک کنمیبا مامان صحبت م يجور هیمن امروز  اریجلو نه ن يکمکت کنم بر خوامیم...باش يجد مانینر-

 .میواقعا ازت ممنونم نس..باشه-

 .شمیاخ جون من دارم خواهرشوهر م..به مامان گفتم یتشکر باشه واسه وقت-

 .یدونیخودت م ياریدر ب يخواهر شوهر باز يکوفت بخوا-مانینر

 .شد هرروز وبالتونم نطوریعه؟حاال که ا-

 .یکن یفوضول مونیتو زندگ يبخوا یکنیم خودیتو ب-
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 .کنمیم يکوفت خوب کار-

**** 

شروع کنم و موضوع رو به مامان  يکه چجور کردمیفکر م نیداشتم به ا میصبحانه نشته بود زیسر م یوقت

 !داداش عاشقم چارهیب یاخ.بگم

 کجاست؟ نسبم؟حواست

 ؟یچ

 !دختر تییتو چا يزیریکره رو م ي؟داریکنیفکر م یبه چ يدار گمیم-بابا

به  یچصحبت کنم هر ییبشه و با مامان تنها یمنتظر نشسته بودم تا اشپزخونه خال.صبحونمو تموم کرم زودتر

 !لمبوندیم یشد؟هیم شیمگه حال یزودتر بلند شه بره ول کردمیبا چشم و ابرو اشاره م مانینر

 .پاشو برو ؟خوبيخوریچفدر م گهیبسه د:اعصابم خورد شد اخر

 ؟يبه صبحونه خوردن من دار کاریتوچ-

 .ستمیا؟باشه پس فقط جناب من ن-

 .کردیبابا با تعجب نگامون م.زدم ثیلبخند خب هیکردم و  زیچشمامو ر.تو گلوش دیپر لقمه

 هیداشتم  یسع.بابا هم رفت باالخره من موندم و مامان!!!..تشکر کرد رفت دیهورت کش شوییچا هیدو ثان سر

 :شد و گفت زیکه اخر کاسه صبر مامان لبر کردمیمن و من م یه.يچجور دونستمینم یبگم ول يجور

 .یمامان مامان راه انداخت یکرده ه ریساعته سوزنت گ هی..يکرد م؟خفمینس یگیم یچ-

 .به دستتون درد نکنه-

 .برو سر درست يهم ندار يکار ؟اگهیگیم یخب بگو چ-

 ؟يبه درس من ربط بد ویهمه چ يخوایبابا مامان شماهم م يا-

 :حرف مامانو قطع کردم...گهیچند وقته د خونی نیربط بدم؟برو بش یپس به چ-

که بهش عالقه دارم درس  يتو رشته ا خوامیکه م نهیموندم فقط واسه ا سال پشت کنکور هیمامان اگه من -

 .وقته بهتون دادم یلیقولشو خ.کنهیفرق م زیامسال همه چ یکردم ول يپارسال هم کم کار.بخونم

 ؟ .یبگ يخوایم یحاال بگو چ..باشه دختردرسخون من- مامان

 !مانینر-

 !؟یچ-
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 .رو دوست داره یکی مانیمامان نر...زیچ..که نهیخب منظورم ا-

 :خندم گرفت!شد شتریمامان ب تعجب

 !گفتم؟ عیخب انقدر ضا-

 ؟یچ مانینر- مامان

 :خنده گفتم با

 !بابا دردونت عاشق شده-

 هست؟ یک-

 .هم من نشیشناسیدختر خوب و گل که هم شماها م هی-

 ه؟ی؟کیزنیحرف م يجد يدار مینس-

 ...است"ف"اول اسمش..شما حدس بزن گمیمن م.اره بخدا مامان-

 ماه؟؟؟؟یفر-

 داره با اون ننه جادوگرش؟ یاخه اون دختره ذاقارت چ..ایکنیم دینا ام یپاك ادمو از زندگ مامان

 !مودب باش مینس-

 !وفتمیم یبرف دیسف ينا مادر ادی نمیبیکه هر وقت ملوك خانمو م یکی گم؟منیخو مگه دروغ م-

 ؟یگینکنه فرنازوم نمیبب-

 .ستینه اونم ن یول..هیدختر خوب یلیخ یاخ-

 !؟....نکنه نمیبب..گهیبگو د...گرفته تیباز میبابا نس يا-

 نکنه؟:واکردم شموین-

 فرشته؟-

 !مامان دمت اب جوش ولیا:باال دمیپر.تو هوا زدم یبشکنک

 ؟یچــــــــــــــــــــ- مامان

 .رس به مامان زل زده بودمت د؟بایترسیازش م مانیشد که نر يزینکنه همون چ..دمیترس..نابود شد میخوش تموم

 عاشق فرشته شده؟ مانینر- مامان

 .ترس سرمو تکون دادم با

 .سرمو تکون دادم مان؟دوبارهینر- مامان
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 دمیترسیکم کم داشتم م گهیفرشته؟ د- مامان

 .من فداش بشم یاله:مامان گفت دفعهی

 چه طرز ابراز احساساته؟ نیاخه مادر من ا..حبس شدمو فوت کردم نفس

در  يبه سمت اتاقم رفتم که جلو..خودتون و پسره خلتون يپا شیانجام دادم بق فمویجون من وظ یخب مام-

 دمیرو د مانینر

 زد؟ غیج دفعهیشد؟چرا مامان  یچ مینس-مانینر

 .احساسات کرد هیتخل شهیداره از دست دردونش راحت م نکهیاز ذوق ا.شازده یموفق باش: به سر شونش زدم

***** 

از اون زمان تا  يادیز ياتفاقا..گذشته دیماه از ع 5!! اتفاق افتاد کردمیکه فکرشو م يزیز اون چزودتر ا زیچ همه

دو  يها دیخر!..که داداش طفلکم و جون به لب کرد مانیجواب مثبتش به نر..از فرشته يحاال افتاده خواستگار

 "تنها شدن من بدبخت"و از همه بدتر..نفرشون

عقربه بزرگ  4 يرو کیعقربه کوچ..به ساعت روبروم زل زدم دمیم دراز کشتخت ياز پنجره رفتم و رو چشم

 ..11 يرو

 .میستیعمرمونه که متوجه ن.گذرهیچقدر زمان زود م..کردیقلب مانند از سمت چپ به راست حرکت م پاندول

رم تو االن بپ خوادیدلم م.بذارم؟خونه بدون داداش خلم سوت و کوره یخدا حاال من سر به سر ک يا:دمینال

 ییدفاع از خودم با دمپا يدنبالم و اخرش من برا وفتهیکنم و سر به سرش بذارم تا ب تشیاتاقش و انقدر اذ

بغل  گرویافتاد که تو مشهد همد نچشمم به قاب عکسمو..میمنت کش ادیقهر کنم و اخرشم ب.!به جونش وفتمیب

 .بود داینام تو عکس پتا دندو32قلقلکم داده بود که تموم مانیو انقدر نر میکرده بود

چطور .قطره اشک رو گونم سر خورد هی یچرا ول دونمیسرم گذاشتم نم ریو دستامو ز دمیکش یاون روزا اه ادی به

هم که  یاون موقع یحت.افسرده بشم نقدریتو خونه ا مانیاز نبودن نر کردمیوقت فکر نم چیانقدر زود گذشت؟ه

اشک از  نیا دونمینم.گردهیدوباره بر م مداشت نیقیچون  دیدم،شابه اندازه االن غصه نخور يرفته بود سرباز

 "یدلتنگ"..کدوم چیه دمی؟شایاز ناراحت ایه؟یخوشحال

 :دمیلب نال ریز.بدجور گرفته حوصلمم سر رفته دلم

 !دمیها خند وونهیحرفم مث د نیو بعد با ا یداداش دسته گلمو ازم گرفت يجور نیبب يکنه فر لتیذل خدا
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 ینیریکه فرشته ش يجور مانینر يبرا میو فرشته رو نشون کرد میگرفت یخودمون يجشن نامزد هیموقع  همون

و  یدرست و حساب یعروس هیقبول نکرددر عوض قول  ينامزد يرو برا نایبابا جشن مفصل و ا.خورده ما باشه

فعال  گفتنیده فرشته مچون خانوا.فرشته درسش تو دانشگاه تموم شه ی؟وقتیاونم واسه ک.داد مانیتپل رو به نر

 هیشون هم  یراحت يبرا.بشناسن گرویمدت هم بتونن بهتر همد نیتا تو ا.هم سنش کمه يزوده و فر یلیخ

 .که معذب نباشن میخوند تیمحرم غهیص

 !شمارمیاتاقم رو م يدارم ترکا يکاریو من فلک زده هم از فرط ب دیرفتن خر يهم دو نفر حاال

 ه؟یچ یعنیتعجب کردم .اومد یم یبیغر بیسر و صداها عج نییپا از

 مانیهم اورده؟نر يشتریر 10زلزله  هیبا خودش  ومدهیموقع روز که ن نیا هیک یعنیوا .ادیمهمون م يو صدا سر

 .رفتن شیساعت پ هی نیچون هم..که فکر نکنم باشه

 ستین یکس ناییما نییپا نیخوبه ا.نییپا ختیموهام که باز بود ر نکارمیکردم که با ا زوونیپله ها خودمو او از

 !کردیمن سکته م يموها نیوگرنه با ا

 !سالم-

خورد  زیپام ل.رفت هیصداش تا کشور همسا مانیکه به قول نر دمیکش یبنفش غیج هیبستم و از ته دلم  چشمامو

فقط .دیبه بلوزم چنگ زد و منو به سمت خودش کش یدست هیکه  نییبود از پله ها پرت بشم پا کیو نزد

 !بود سکتم بده کیکه نزد هیبدونم کدم احمق استمخویم

تا بناگوش وا شده بود اخمام رفت تو هم و طبق عادتم که  ششیشخص روبروم که ن دنیبرگشتم و با د عیسر

 :زدم تو کمرش یکیرو دراوردم و  ییپام بود،خم شدم دمپا ییدمپا شهیهم

 کینزد یگینفهم نم دم؟خرهیباال من نفهم ياومد یتو ک ید اخه روان.ساعته72سالم و حناق...سالم و زهر مار-

 تا چه اندازه؟ تیاخه االغ! ن؟ییاز پله ها پرت شم پا..بود سکته کنم

 !معنا بارم کن عیکلمات خوشگل و وس نیاز ا شتریتوروخدا خجالت نکش ب-ماهان

 :زدم تو دلش که از درد خم شد و دلشو گرفت گهید یکی

 .!گردنت وفتهیام ب هید رمیبود بم کینه من که نزد یتو بکش دیباخجالتو ..کشمینه که خجالت نم-

 :همون حالت خم شده گفت با

 ؟يترك نکرد تویعادت خرک نیترسو تو هنوز ا ژله

 !!!)ژله گفتیمثل من م قایدق رفتیبعد طرف تا مرز سکته م ترسوندشیکه م یماهان به هرک(
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 .بابا شماها نیکرد وونمی؟؟دیطلبکارم هست يناقصم کرد يماهان زد-

 !وفتادهیاتفاق ن يدیجد دهیپد نیهمچ.يبود وونهیدر ضمن د..ناقصو که من شدم نه تو-

. شناسمیجونور رو م ينکن من تو يباز لمیپاشو واسه من ف!ایاز جات بلند ش ینکن چنان بزنم که نتون يکار-

 ؟...اول بسم ا نیرو سرت از هم یکه خونه رو گرفت يخودت تنها اومد

 !با ننه اقام اومدم..يریزنج وانهید رینخ-

 !خودتو به من نسبت نده يصفتا-

 .ندادم موهامو بستم و رفتم به استقبال مهمونا یتیاخ و اوخش به راه بود،اهم یشده بود و ه خم

 .نیخونه مارو منور کرد نیخوش اومد..سنبلم يگلم زن عمو يسالم به به عمو-

 .بچه جون زیکم زبون بر..سالم طوفان عمو کیعل-عمو

 چشه مگه؟ یخوش اهنگ نیبابا اسم به ا میطوفان؟نس نیگیعمو مگه من پسرم بهم م-

 ...عمو جون اسمت مشکل نداره که یچیه-

 ...ستیشما سازگار ن اتینمه با روح هیفقط -

الش تا ح یجلو ننه باباش منم بهش بگم تو ببند ماکارون گهیم طونهیش...جمله عمو رو ماکان کامل کرد ادامه

 .!سر جاش ادیب

پا انداختم و به سخنان گوهر  هیمنم طبق معمول خوشحال پا رو ..عمو هم در برابر ماکان از من دفاع کرد زن

 .بار زن عمو گوش فرا دادم

 نویبابا مامان کم ا.کنهیم فیدو تا قند عسالش جلوش نشستن داره از دخترعموش تعر...مادر مارو باش-ماهان

 .گهید نیند ششیافزا یتو فضا هست شما به اندازه کاف نیبه سقف ااعتماد ..نیپررو کن

 !!نشه  يعقده ا نیکن فیاز ماهان تعر کممیشد؟زن عمو گناه داره  تیه؟حسودیچ-

 بود يکه ننمون از اون اول هم دختر میروزگار چه کن یه یه یگه؟هید هیچ يحسود-

 !حفظ ابرو کن کمیبسه خجالت بکش -

 .برات خجالت بکشمشرمنده مداد ندارم -

 !بردار بکش هیمداد تو جا مداد-

 .اتش بس الیخیب..میمن تسل...اصال..زیچ-
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ساعت بعد بابا و عمو شال و کاله  مین هی.بابا ياز دوستا یکیرستوران  میبر مونیشب همگ يشده بود برا قرار

مبل  يها شهیمن با ر!گذاشتنرو بار  گرونیمادر ها هم رفتن تو اتاق وفکر کنم کله پاچه د.رونیکردن رفتن ب

 :که ماکان گفت رفتمیور م

 .ها هیخال یلیجاش خ ستیخونه ن یوقت مانینر

 ؟!نیاریسر من ب نیبکش مانیبا نر ينقشه ا هیحوصله تو سررفته تا  دمیشا..ست شهینه اتفاقا مثل هم- :خنده با

 نیییجلوش معذب شدم و سرمو پابار  نیاول يبرا.،فقط نگام کرد گفتیم يزیخالف هر دفعه که ماکان چ بر

 :کنار گوشم گفت طونیلحن ش هیانداختم ماهان با 

 تو رو من؟ نمیبب..خجالتتو کوچولو نمینب-

 .کوسن کنارم زدم تو سرش با

 .بهت نمره بدم يدیکش يخجالتتو چجور نمیبب خوامیخوب م یچته وحش-

 .يالزم نکرده تو نمره بد-

 ق هم بکنمبهت ارفا تونستمیانصاف تازه م یب-

 .برو به عمه نداشتت ارفاق کن-

 .مانیبعدم از جاش بلند شد و رفت سمت اتاق نر.دیپق خند ماکان

 .يکه از همون بدو ورودت با خودت زلزله هم اورد يتو اومد زدمیحدس م دیبا-

بس خودتو تو خونه ح کماهیبرات تنگ شده بود،تو که  یلیدلم خ..زدمیبه جون تو داشتم تو خونه کپک م-

 .تنگ شده مینس يخونه عمو دلم برا میامروز ماکان گفت بر.ادیب یکس یذاشتینه م یرفتیم یینه جا يکرد

 ..قسمت دوم جمله اش تعجب کردم از

 الو خوابت نبره؟-

 ؟یماکان چ یتو گفت-

به .رو کشوند وسط مانینر يکه نگفت پا نویا یول..نمونیماش ينگایمنم خودم همون اول چشمام شد اندازه ر-

حاال نامرد چه خبرا؟چه . دمیفهم نویکردن حرفاش ا یصرف لینه من با تحل یعنی.گفت نویا مانیواسطه نر

 ؟يکردیم

 !ماهان؟-

 ؟يمظلوم کرد ينجوریلحنتو ا يخوایم یباز چ-
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 گهیماهان توروخدا بهم بگو د-

 ؟يباز شروع کرد-

 .توروخدا درك کن.یستیمن ن يانصاف تو که جا یاخه ب.کنمیماهان خواهش م-

 ؟يبر یواقعا نتونست یعنی-

 :دادم رونیحرص نفسمو ب با

تو نت  رمیبرم؟هر بار که م تونمیداداش زورگو و خودخواه م هیغول تشن و  يبه نظر تو با وجود دو تا پسر عمو-

. ادیباهام م يبه هر بهانه ا مانمینر رونیب رمیهربار که م.نت یجرات ندارم برم کاف.سرم يباال ادیم مانینر

 نه؟ ایاره  بگوجواب بگو فقط  هیحداقل  دمیسال زحمت کش4.سختمه یلیماهان خ

 .مانهیبدتر از نر یشناسیماکان رو هم که م.مونمیصادر کرده بگم زنده نم مانیدستور رو نر.يشرمنده خواهر-

 با من حرف نزن گهید ينامرد یلیخ-

 بذار گریدندون رو ج گهیماه د هی گهید یفهمیخب م-

 .ییتو هم لنگه همونا يدلم خوش بود با اونا فرق دار.اونور مسخرهبر -

 میبود که مستق نییباال وسط راه با حرص کش موهامو باز کردم سرم پا رفتمیم یکیشدم پله هارو دو تا  بلند

ز بار هزارم من رفتم تو دل ابن و هنوز ادم نشدم که قبل ا يبرا.ماکانه دونستمیم دهیکه ند یرفتم تو دل کس

 رمیم يکدوم گور نمیراه رفتنم چشمامو باز کنم بب ایبلند شدنم 

 ؟يشد یچ-

 :حرص با

 کنمیرو ابرا پرواز م یبه لطف تو و داداشت و داداشم دارم از خوشحال..یچیه-

 باز چتونه؟:دیخند

خه؟ کارت ا نیدیچرا انقدر حرصم م نیانصاف داشته باش کمیبگم شما چتونه؟بابا  دیمن با ندفعهیجناب ا رینخ-

 نه؟ ایاره  نیکلمه بگ هیفقط  خوامینم یچیه..نیکه دم دستم بود رو برداشت یو مارتو هر چ

 .گمیمن اون بگه بگو منم م زیعز مانهیفرمانده نر-

 گهیدر اتاقم رو بکوبونم بهم د نکهیقبل از ا.نمیکس رو بب چیه خوامیبرو اونور اصال نم.يعرضه ا یب یلیخ-

 :اومد وسط در

 ؟يتو بچه ا ؟مگهیکنیچرا لج م مینس-
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 :شد تو چشمام اشک جمع شد شتریحرفش ب نیظهر بغض داشتم با ا از

 ن؟چرایبچه تر يو از هر بچه ا نیدار یبزرگ يکه ادعا ییشماها ایشماها؟من بچه ام  ای کنه؟منیلج م یک-

از  امیب جشینت يرادرس نخوندم که ب يخودیهمه سال ب نینموندم؟ا ایمنه که بدونم موندم  ن؟حقیفهینم

نتم و قطع  نتریا نییایم عدب کردمیم يروز شمار شیدو هفته پ ن؟واسهیکنیدرك نم رم،چرایشماها اجازه بگ

 .یچینه ه خوامینشدم نه رتبه م ایسرم قبول شدم  ریخ نیکلمه بهم بگ هی ن؟بابایداریبر م ن؟کارتمویکنیم

 یتو ناراحت نش مییخوایما م..گمیاگه بگه بگو منم مداداش تو  کنمینم نکارویجان من که از قصد ا مینس-

 :ادیاز همشون بدم م.اشکام شدت گرفتن.شمیامسال رو هم قبول نم دونستمیم "یتو ناراحت نش مییخوایما م"

من ناراحت نشم؟خب  نکهیا ه؟واسهیچ يواسه  يهمه پنهون کار نیا..گهیپس بگو قبول نشدم د گهید نیهم-

 .گهینشدم د نیفکر کن نیبر

 :لبخند بزرگ رو لباش ظاهر شد هی ماکان

 .ییجا هی میبر مییخوایحاال اشکاتو پاك کن برو حاضرشوم..يقبول نشد..باشه دختر خوب-

 .امیجا نم چیمن ه خوامینم-

 .چون اجازت از مامانت گرفتم يایم-

 .امیجا نم چیبرو من ه..بابام مونده..یاز مامانم گرفت-

بزنم هولم داد تو اتاق و درو  یحرف نکهیقبل از ا..حاضر شو ؟برویشیتم راحت مبگم از عمو هم اجازتو گرف-

 .بست

بخوام  يروز هی کردمیبودم فکرشم نم رستانیهرسال شاگرد نمونه دب.کنکور مسخره نیلعنت به ا..لعنت به تو اه

 شیته ارا هیبا  یولاسپرت معم پیت هی. داند و بس م؟خدایبر مییخوایحاال کجا م..وارد دانشگاه بشم یبه سخت

 رونیکردم و رفتم ب

رو کج انداختم و از پله ها  فمیک.کنکور اصال يگور بابا...زننینرده ها دارن به من چشمک م نیدوباره ا باز

 :که اومدم با داد ماکان سنکوپ کردم نییسر خوردم پا يهررررررر

 ؟؟؟ ه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچه کار نیا-

 شده مگه؟ یچچته؟: رفت رو قلبم دستم

 بود هان؟ يچه کار مسخره ا نیا نییپا يایبا مخ م یگینم-ماکان

 عادت داره...ها يساده ا-یالیخیبا ب ماهان
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 داره یعادت مزخرف خودیب-

 پرمیرو سرت؟من هر دفعه م یتو واسه خودت صداتو انداخت یگیم یچ-

 !به بعد بپر تا من بدونم با تو نیاز ا: تو دستش تکون داد چشوییسو

بعدم گفت توجه نکن و جلوتر از هممون رفت  لیمخش تعط یعنیاز پشت سرش دوتا به سرش زد که  ماهان

 .رونیب

 نیو همراهش رفتم تو ماش دمیتوجه نکن رو با نمک گفت که از ته دلم خند انقدر

***** 

ان که ماک رفتیکم کم حوصلم داشت سر م میکرده بود ریگ کیوسط تراف..زدیحرف نم چکسیه نیماش تو

 :پخش شد یمن شد ضبط رو روشن کرد و اهنگ یمتوجه کالفگ

 "از تو دلخوره يدلم ازت پره بدجور یلیخ"

 شرح حال من بود قایاهنگ دق نیا کردمینگاهش م نهییحرص از تو ا با

 "برهیدل از دل تو م کنهیم یروز تالف هی"

 .دمیکشینگاهم شدو اونم متقابال نگاهم کرد با حرص نفس م متوجه

 .جلو برد و ضبط رو خاموش کرد دستشو

 :طلبکار گفتم یلحن با

 خوند؟یم ؟داشتيچرا خاموشش کرد-

 :چک کرد بعدم گفت شویگوش لکسیر یلیخ

 خاموش باشه بهتره -

 روشن باشه چون حوصلم سررفته خوامیمن م یول-

 .باشه دینبا یباشه چ دیبا یچ گمیپس من م یمن نشست نیبگم شما فعال تو ماش دیبا-

 ها شمیم ادهیپ يماکان سر به سرم بذار-

 .ایشو خودت ب ادهیپ یلیهرجور ما-

 يریکوفت بگ یاله.فمهیک یکیپولم تو اون  فیافتاد ک ادمیشم تازه  ادهیرو باز کنم و پ نیدر ماش خواستم

بوق  يحاضر صدا يتنها صدا.دادم و چشمامو بستم هیبا حرص نشستم سر جام سرمو به پنجره تک.ماکان
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. هیبوق زدنتون چ گهید کردن ریهمه گ ینیبیصبر ندارن خب مگه نم قهیاه مردم دو دق.بود کیتو تراف نهایشما

 :باهاش حرف بزنم رو به ماهان گفتم میدوست نداشتم مستق

 .حوصلم سر رفت میریماهان از داداشت بپرس کجا م-

 میرینم يبد ينترس جا-ماکان

 :داد با

 گمیمگه نم"میرینم يبد يجا"بعدم اداشو دراوردم.بهم زهیریاعصابم داره م پس ال اقل اون ضبطتو روشن کن-

 روشن کن؟

 .دلت ازم پره یلیظاهرا خ..یمنو بزن يایروشن کنم ب ترسمیبگم؟م يزیچ هی-ماکان

 :اروم

 .من که قبول نشدم پس روشنش کن الشیخیب یول..من ياره دلم ازتون پره تو خودتو بذار جا-

شدم که چشمم  ادهیپ میینگاه کنم کجا نکهیبدون ا میدیشو رس ادهیخانم غرغرو پ الشیخیب:توقف کرد نیماش

 سرم يباال يخورد به تابلو

 ؟؟؟؟؟؟یچـــــــــــــ-

 جونم کر شدم بخدا مینس.شد یدختره موج..خدا ای-ماهان

 !ياخ جون شهرباز:و گفتم دمیباال پر یخوشحال با

با  یاخه کدم ادم نرمال گه،ید کنهیادم سالم به عقلت شک م یکنیارو مکار نیهم:کردیبا چشم غره نگام م ماهان

 .رفتمیجوابشو ندادم و با ذوق جلوتر م کشه؟یم غیج يشهرباز دنید

 ..!!!وارمینگاه کن توروخدا با د...حداقل امیمنم ب سایخو وا-ماهان

 میسادیوا طیبل شهیتو قسمت گ هممون

 رم؟یبگ یخب چ-ماکان

 شترهیب جانشیه یچ نمیبب کردمیارو نگاه مه يباز ستیل داشتم

برگشتم تا  دیها هرهر خند وانهیخودش از حرف خودش مثل د. ریاستخر توپ بگ طیچندتا بل میواسه نس-ماهان

 :جوابشو بدم

 دیخندیماکان از جر و بحث ما فقط م رنیواسه تو هم قطار کودکان بگ دیپس با..هه هه هه مسخره-

 یکن یچ یباهاش هوهو چ یو قطارکودکان فقط به عشق تو ساخته شده تا ذوق کناشتباه نکن دخترعم-ماهان
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خودشم  دیدست ماهانو گرفت و کش گشیدستش دست من،و با دست د هیکه ماکان با  میحال کل کل بود در

 :بود و گفت سادهیما وا نیمثل مامانا ب

 .میبر گهیخب د-

 :رونیب دمیاز تو دستش کش دستمو

 کو؟ طایم؟بلیو بر یچ یچ

تو سر و کله  نیبزن نییخوایم يگرفتم اگه به شما دو تاست تا فردا صبح مثل تام و جر يزیچ هیخودم -

 گهیهمد

 ؟یتا گرفت ؟چندیگرفت یچ نم؟اصالیبب..ستیقبول ن-

 ؟یداداش بزرگه استخر توپ رو که جا ننداخت-ماهان

 !نه اتفاقا اونو هم گرفتم-ماکان

 ؟؟؟یگرفت یتو چـ: غیج با

 استخر توپ گرفتم واسه ماهان -انماک

 :خنده رو لباش خشک شد ماهان

 .!!ماکان مایشد؟؟؟؟نداشت یچ ه؟؟یچ

 .ییرنگ وارنگ اون تو يبره استخر توپ ها یاگه قرار باشه کس-ماکان

 نوبت من بود تا از خنده منفجر بشم حاال

 اونوقت چرا؟-ماهان

 ..کوچولوووو..يچون تو از هممون کوچولوتر-ماکان

 بگم روده به دلم نمونده بود دروغ نگفتم وامبخ

 .من عمرا برم..زهرمار-ماهان

 .دید میخواه-من

 مشت بچه قل بخورم؟ هیوسط  کلمیه نیکه من با ا نیشماها انتظار ندار نمیبب-ماهان

 .تا نوبت ماهان برسه میبر مییایفعال ب-ماکان

چه ننه بابام روشن فکر .يشهرباز ومدمیکه خودم مبود  يبار نیاول.بود نهیسف میکه سوار شد يا لهیوس نیاول

 !شدن
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کمربندمو که .سمت چپ من و ماکان سمت راستم نشسته بود و منو هم مثل بزغاله نشونده بودن وسط ماهان

 :بستم ماهان دستمو گرفت و گفت

 !خنده ریز میو زد میدیجمله ماهانو شن گهینفر د5من و ماکان و .خودت کمکم کن ایخدا-

از اون ..دیترسیم یچرا ول دونمینم نهیاز سف شهیهم..شد به غلط کردن افتاده بود نهیبار که ماهان سوار سف نیاول

به حرکت افتاد  یوقت.ومدیوگرنه نم مشیموقع تا حاال با خودش عهد کرده بود سوار نشه حاال هم به زور نشوند

که همه نگاها  يماهان بود طور دیکش غیکه از ته دلش ج ينفر نیاول یاولش اروم بود ول يحرکتا نکهیبا ا

 .برگشت سمت ما

از  ارمیدرب يمسخره باز نکهیا يبکشه و بجا غیج ينجوریبودم ماهان ا دهیکه من به عمرم ند دیکشیم ییغایج

ماهان و دست به دامن شدنش به  يغایاز ج میریباعث شده بود تا مرکز توجه قرار بگ نمیو هم دمیخندیته دلم م

بلند  ياز من نداشت دو نفر با صدا یدست کم نمبودم ماکا دهیکلمه از خنده پوک یواقع يبه معنا امبرایاماما و پ

به خنده  نهیمسئول سف یو حت تیاکثر!خواستیو از خدا کمک م دیکشیم غینفر از ته دلش ج کیو  میدیخندیم

ماکان که منو نگهداشته بود سرپا بودم از خنده رو پام بند نبودم و با زور دست  نییپا میاومد یوقت. افتاده بودن

کواال  نیع قایبخورم که ماکان کمرم رو گرفت و منم بازوشو گرفتمدق نیبود زم کیرفت و نزدیم جیگ یسرم کم

 شده بودم زوونشیاو

زده بودصداش گرفته بود و شده بود  غیبس ج کرد،ازیبود و خنده مارو نگاه م سادهیوا یبرزخ يا افهیبا ق ماهان

 !!!دهیتازه به بلوغ رس يپسرا نیامثل 

 کردیم یماکان که سع رمیمن اگه حال شما دو نفرو نگ ستمیبه جان خودم ماهان ن..شتونویجمع کنبن ن-ماهان

 :خنده اش رو کنترل کنه گفت

 متیبرد ؟مگهيبود راه انداخه بود یچ غایاون ج..درازت خجالت بکش ياز اون لنگا...خاکبر سرت یعنی-

 کشتارگاه؟

 !!!تمام..نییایم نیشیخودتون گم م دیخواست امینم ییجا گهیمن با شما دوتا د-اهانم

که سوار شدم تو اوج حرکت بود که  يبار نیاول..ترسمیم کمیاز رنجر ..رنجر بود میکه سوار شد يبعد لهیوس

که  هیبق ياادهیخودمو نگهداشته بودم فر مییفرد جلو یاون همه ادم کمربندم باز شد و بواسطه صندل ونیم

 ....رو اعصابم بود نیرو متوقف کن لهیوس گفتنیم

 ؟یترسیم: نفر بغل گوشم گفت هیچشمامو بسته بودم که .دادمینشستم کمربندمو تو دستام فشار م یوقت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٢٤٧ 

 :کردم اتو دستش ندم یچشمامو باز کردم و سع.ماکان بود يصدا

 .اصال نه

 ؟یترسیم.مشخصه ختی يکامال از دستا-

و نا خوداگاه خودمو پرت  دمیکش یفیخف غیج.ستادیو هوا معلق ا نیزم ونیم لهیهمون موقع وس. اره کمیخب -

 ن؟یکنیملتو معلق م هیاخه چرا  نیراه انداخت هیچ ایمسخره باز نیادایتو روحتون ب يا.کردم بغلش چشمامو بستم

 .باالخره تموم شد نکهیا از ترس جرات نداشتم چشمامو باز کنم تا یرو دور کمرم احساس کردم ول ییدستا

 :دمیاز حدقه درومده ماهانو روبروم د يو کمربندو باز کنم چشما امیب رونیخواستم از بغل ماکان ب یوقت

 ؟یکنینگاه م ينجوریا چرا

 ؟يکردیم کاریتو تو بغل داداش من چ:شک گفت با

 :هنوز دستاشو از دور کمرم باز نکرده بود که گفتم ماکان

 .دستاتو بردار اه ماکان خفه شدم-

 .اول دستاشو برداشت و بعدم کمربندشو باز کرد اونم

 م؟یشیسوار م یخب االن چ-من

 !با شماما يآ-ماهان

 شد رفتم تو بغلش  يچجور دمینفهم دمیبابا من ترس-

 .اره جون خودت-ماهان

 :من از حدقه درومد ادامه داد يدفعه چشما نیا

بغل  نیدور از شماها باشم؟شماهاهم بر کهییجا نمین جلوتر برم بشتا م نیسو استفاده گرا فقط منتطر بود يا

 هم؟

 ؟یگیم یچ-

 ؟یگیم یمعلومه تو چ-ماکان

 برو اقا داداش خودت عرعر-ماهان

 !جان ادم باش ماهان

 .نایدار ییمشکال هیمن خوبم شما دو تا-ماهان

 :میرفتیم یبرق نیماکان به سمت ماش دنبال
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 !بنداز دست انداز شمیبق! و برو انحراف مغزتو اسفالت کنت.مینه داداش من ما خوب خوب-

 .دمیرو که من فهم يزیچ یفهمیم يروز هی یخانم ول میباشه نس-

 رو؟ یهان؟چ:تعجب گفتم با

 :که گفت میبش نیدستشو گرفتم که سوار ماش.الیخیب یچیه-

 !نیور دل هم بچسب نیشماهاهم راحت تر باش نمیشیم نهیماش یکیمن تو اون -

 !اهانم-

 .بهم انداخت و جلوتر رفت يدار ینگاه معن هی!گم؟یخو مگه دروغ م-

 !بچرخون مینس د

 چرخهیبابا خب نم يا

 بدو..بهمون زنهیم ادیاالن م-ماکان

 صبر کن  ستیکه ن ؟مسابقهیکشیچه خبرته هوار م...ا-

 :هل داد و تندتند فرمون رو چرخوند منو

 .دستم داغون شد وونهید يا-

 .فتضاحها تیرانندگ-

 نیو خودش از وسط ماش زهیما بهم بر نیاز روبرو فرمونشو به سمت ما چرخوند که باعث شد تعادل ماش ماهان

 دیچرخیرفته بود تو ستون و نم میمستق نیماش.دمیخند.ابروهاشو باال انداختو رفت یبا بدجنس.ما رد بشه

 !ستونتو  برمینم میمستق نویمن حداقل ماش.خودم یصد رحمت به رانندگ-

 :ارهیب رونیرو از ستون ب نیداشت ماش یو سع چرخوندیتند تند فرمون رو م ماکان

 يکه حواسمو پرت کرد يتو بود يبخند دمیبا-

 ؟يدیم ریبه من گ یفرمونو بچرخون یستیتو بخدا تو بلد ن يدار ییعجب رو-:گرفته بودم دستمو

 .خونبچر ایب شهیوارد بودنت م يتو که ادعا:داد دست من فرمونو

وا شده  شین هیتعادلش رو بدست اورد و از ستون خارج شد با  نیبه سمت خودم چرخودم که ماش فرمونو

 :برگشتم سمتش

 خب؟-

 :کم اورده بود و گفت دمیحرص دارشو شن ينفسا يصدا
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 !رهیم يچه ور ستیمشکل داره که معبوم ن نهیاصال ماش-

 ؟اونوقت ینداشت نیقانع کننده تر از ا لیدل..اهان-

 .نه:رك گفت یلیپرررو خ بچه

  میشد ادهیپ یهمگ انیپا يصدا با

 بغل هم؟ نیبر نیخوش گذشت؟تونست-ماهان

 :رو شروع کرده يسر پررو باز خودش

 میبر ینه اتفاقا تو نذاشت -

 کجا؟-ماهان

 !!گهیبغل همد-

 !دادم دستاش به گرز رستم گفته برو من هستم یبزنه تو سرم که جا خال یکی خواست

 :دمیماهانو کش نیاست..بدجور هوس کردم..افتاد فروختنیگوشه م هیکه  یصورت دیگنده سف يبه پشمکا مچشم

 .خوامیمن از اون پشمک گنده ها م..ماهان ماهان-

 :به سرم زد يفکر هیدفعه  هی.. میریبگ میبر خوامیخب منم م-ماهان

 !غر بزنه خوادیم یداداش تو ه نیرنه اوگ میریخودمون بگ چونیبرو ماکان رو بپ..لحظه هی ساینه نه وا -

 :زد و گفت یطانیش لبخند

رفت سراغ ماکان منم دو سوت رفتم ..به دردت خورد ییجا هیباالخره ..کنهیخوب مغزت کار م ادیخوشم م-

 سمت پشمکا

 کیشر یبا کس نمویپشمک نازن کردمینه من قبول م یبود ول یدو نفر کاف يبزرگ بود که برا يبه قدر شیکی

 :دیماکان اومد و مارو د. میشم نه ماهان پس هر کدوممون دو تا پشمک جدا گرفتب

 ه؟یچ گهید نایا-

 !!پشمک..گلم  ؟؟پشمکینیبینم-ماهان-

 ؟یپس من چ-

 .برو واسه خودت بخر.يدست و پا که دار-ماهان

 :به من و پشمک تو دستم نگاه کرد یبا بدجنس ماکان

 دست شماها؟ هیچ نیچرا خودمو به زحمت بندازم پس ا-
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 انیاون پشمکارو به پا یخنده و شوخ یدرومد خالصه با کل غمیگنده از پشمک من کند که ج کهیت هی

 :هنگ کردم دمیگفتم ساعت چنده،جواب ماکان رو که شن یوقت.میرسوند

 ؟11جدا؟؟؟ساعت-

 بهت خوش گذشته ها نه؟ يادیبله ز-

 .کردمیدق م يکاریداشتم از ب نییایشماها ب نکهیقبل از ا.دروغ چرا اره:گفتم صادقانه

 میافتاد امشب قرار بود رستوران بر ادمی

 رستوران؟ میمگه قرار نبود ما امشب بر يوا يا-

تا بنا گوش باز شده بود و تمام وجودش  ششیتو دستش بود ظاهرا براش اس ام اس اومده بود که ن شیگوش

 .یگوش يد یشده بود ال س

 توام؟ ماکان؟با

 ؟یهان؟چ-

 بوده باشه نه؟ دیبا یس ام اس مهما-

 :شوگرفته بود سمتم یدگوشیانگار شن یول.یگیلب گفتم اره تو که راست م ریز.نه اصال-

 ؟یکنیم ينطوریچرا ا-

 !نگاه کن-

 بشه؟ یکه چ!دهیند يزایوا به حق چ-

 .دروغ ای گمیراست م یبوده تابفهم ینگاه کن اس ام اس از ک-

 .که بوده یبه من چه از هر ک-

چه .فکر کنه يا گهیدربارم جور د یکس ادیاس ام اس از داداشت بوده خوشم نم ینگاه کن تا بفهم گمیبهت م-

 .گهیچه هرکس د یتو باش

 االن نیهم بتیبذار تو ج تمیگوش.بوده ینداره از ک یچون به من ربط کنمینگاه نم گمیمنم م-

برام مهم تر از  یچیه گذرونمیدم دارم وقتمو مخونوا يبا اعضا یوقت.یدربارم فکر کن عیسر يندار یپس حق-

 .ستیاونا ن

 .نییبهم دست داد شرمنده سرم و انداختم پا یحالت هیچرا  دونمینم

 ؟یبگ یخواستیم یچ.باال ریسرتم بگ-
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 خونه خسته شدم؟ میبر. ستیمهم ن یچیه:همون حالت جواب دادم با

 یخواستیم یچ دمیپرس ؟ازتيرو باسوال جواب بدسوال  شهیهم يچرا تو عادت دار دمیازت سوال پرس مینس-

 ؟یبگ

 !گهید یبگ یخواستیم یخوب بگو چ يامشبم دعوا راه بنداز خارهیتنت م مینس..یاکه ه-ماهان

 رستوران؟ میبر نایگفتم مگه قرار نبود امشب همراه مامان ا-

 .نه-

 چرا؟-

خوبه  یچ میدونیم میبزرگ شد گهیما د يه هم.بدون بچه ها..دارن تنها باشن اجیاحت ییوقتا هیچون اونا هم -

 .میدنبال شون باش شهیکه هم ستیقرار ن.تا با خودشون باشن میبه اونا هم فرصت بد دیبا یول.بده یچ

 ......و فرشته که مانینر یول

اونا هم صد در صد تا االن رفتن .خودشون برن میکه امشب بهشون خبر بد میهممون با هم هماهنگ کرد-

 :با خنده گفت.میریاالن م يم چون خسته شدتو ه.خونه

 خوبه کوچولو؟ ارمتیهرروز م یباش یاگه دختر خوب یول

 کلمه متنفرم نیدو هزار دفعه من از ا نیا:حرص با

 باشه خانم بزرگ-

 !!!!!!ماکان: غیج با

 .ص کنبا خودت مشخ فتویتکل ؟خبیشیخان بزرگ بازم ناراحت م گمیم یشیکوچولو ناراحت م گمیبابا م يا-

 .يشامم که بهمون نداد.شده رید یلیخ گهید میبر.کنمیمن اخر از دست شماها دق م-

 گشنته؟

 .اوهوم

 اشکال که نداره؟..میاکتفا کن ایفروش چیساندو نیبه ا میمجبور میوقت ندار کهییخب از اونجا-

 :بهم دمیذوق دستامو کوب با

 توشون پر از مگس و پشه ست؟ فنیاز همونا که کث ولیا-

 !هااا گستید يجا هیاون  مینس-ماهان

 نه؟ يدوست دار یلیخ فایکث چیساندو نیمشخصه از ا-ماکان
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 .دهیبهم مزه م یلیخ..عاشقشونم:خنده گفتم با

*** 

 :اومد چیساندو کیپالست هیبا  قهیدق 10که بعد از  مینشسته بود نیماش تو

 .نینوش جان کن نییبفرما..از شام امشب ما نمیا-

 :مشغول خوردن بودم که پسرا به خنده افتادن مولوچ باملچ

 ن؟یخندیچرا م-

 ..مقواشم هست ها ينشد ریس مینس-

به من نسبت  دیجد يجوووونم؟؟؟الفاظا.ماکان با خنده گفت امان از دست تو وروجک. اونم بده..اره خوبه خوبه-

 .دهیم

 .شده رهیبهم خ دمینه که د ای دمیدرست شن نمیباالاوردم تا بب سرمو

 شیمشک يانگار با چشما.شدمیمسخ چشماش م کردیتو چشماش بود که هروقت نگاهم م يچه سر دونمیمن

بجومش دستش رو باال اورد و با انگشت شستش  تونستمیلقمه رو گوشه دهنم نگهداشته بودم و نم.کردیجادوم م

بود و متوجه  چشیدونماهان مشغول خوردن سا.زد يدوباره نگاهشو دوخت تو چشمام و لبخند.گوشه لبم دیکش

 :اروم گفت.. اورد یخودش نم يبود و به رو دیشا دونمینم ایما نبود 

 .يکرد ینگاه کن شالت رو هم سس..يخوریمثل بچه ها غذا م قایدق. شده بود کوچولو یسس-

من نصف  یول.گاز خورد هیمونده لقمشو با  یکور شده بود خودش برگشت و باق گهیاشتهام د..شده بودم الل

و قورتش  دمشیلقمه رو هم به زور نوشابه جو کهیاون ت.گذاشتم کیرو داخل پالست چمیمونده ساندو یقبا

 .بودم خیقالب  هیسرد مثل  سرد رونیاز ب یاز داخل گر گرفته بودم ول.داشتم یحس هی.شده بودم يجور هی.دادم

 .دیچسب.دستت درد نکنه شیاخ-ماهان

 .نوش جونت-

چرا امشب انقدر . افتاده بود شیشونیپ يتا دستاش فرمونو گرفته بود و چند تا تار مو روبا دو..بود یرانندگ مشغول

 :حواس خودمو پرت کنم گفتم نکهیا يکنم؟برایبه رفتاراش دقت م

 ..ماکان

 جانم؟:داد جواب
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 چشمامو بهم يا هیثان يبرا.با جانم جوابشو بده زنهیصداش م یبودم کس دهیبه ندرت د..قلبم شدت گرفت تپش

 :ادامه دادم. فشردم

بابت . بود که خودم بدون حضور پدر مادرم اومدم يبار نیاول..بهم خوش گذشت یلیخ...بابت امشب ممنونم-

 !:ما یشده پل ارتباط نیتو ماش نهییا نیا.جوابمو داد نهییبا لبخند از ا.خوشمزه بود.شام هم ممنون

 .نکردم يکه کار من. قابل شمارو نداشت..دختر خانم کوچولو شهیخواهش م-

 .نگفت يزیچ گهیاونم د.مینزنم تا برس یحرف گهیدادم د حیلبخند جوابش رو دادم و ترج مچهین هیبا -

 .درو باز کردم و رفتم باال دیشدم با کل ادهیاول از همه من پ میخونه که ترمز کرد در

 ..ماکان و ماهان هم پشت سرمن وارد شدن..گفتم نیدیبفرما د-مانینر

 :اخماش رفت تو هم دیخونه مارو که با هم د ادینصفه شب م 1 کشهیاقا خجالت نم-مانینر

 ن؟ینصفه شب کجا بود 1شدم شماهاتا  یرتیمن االن غ نیبب-

 میماهم ددر بود!1نه  12سوما تازه ساعت ..شو یرتیاوال سالم دوما برو واسه فرشته غ-

 ..بلند سالم کردم يصدا با

 شماها؟ نیکجا بود..سالم عمو جان-عمو

 .خوب عمو يجا هی-

 ؟يکجا بود یگیبه عموت نم طونیش..خوش گذشته یپس حساب-عمو

 باشه؟ نیاز پسراتون بپرس..یینه عمو: ابروهامو باال انداختم طنتیش با

 .منم با خنده رفتم تو اتاق تا لباسام عوض کنم دیخند عمو

 ؟يشام خورد مینس:که اومدم مامان گفت نییپا

اجازه بدم انقدر بهم  ینبودم که به کس یادم..هنوزم از اون کارش داغ بودم یچرا ول دونمینم..شامم افتادم ادی

که  یسخت بود اونم واسه من..هنوز هم در برابرش معذب بودم دیشا.بشه که بخواد گوشه لبامو پاك کنه کینزد

مثل پدر مادر خودم دوست  اقیو اونا رو هم دق شدنیخانواده عمو خانواده منم حساب م.با خانوادم راحت بودم

 .برام مشکل بود یمعذب نیو ا..داشتم

 ..اره مامان خوردم-

مثل  قاینشته بود و دق نهیخنده ماکان فضا رو پر کرده بود ماهان دست به س يکه صدا ییرایتو پذ میبود نشسته

 دادیماکان با انگشتش منو نشون م رفتیبرج زهر مار چشم غره م
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 .جان تو بگو مینس-بابا

 بگم؟ دیبا ویمن؟چ-

 افهیبه ق.شده ریاشک از چشماش سراز..شد ینیبیکه م ینین؟ایچه خبر کجا رفت دمیواال بابا جان ازش پرس-بابا

رفتارارو  نیهمه مونده بودن چرا ما ا..دمیاز ته دلم خند.گهیرو م هیماکان کدوم قض دمیماهان که نگاه کردم فهم

 .میکنیم

قلم پام بشکنه ..گردش  میبر ایپاشو با ما ب نیبه من بگ گهیبار د کیفقط ..گهیبار د کیفقط خداشاهده -ماهان

 !هفتاد و هفت پشتم بس بود يامروز اومدم برا هی.متر تکون بخورم یسانت هیاگه از جام 

 :داشتم نخندم یه؟سعیچ هیقض.کنه فینفر درست تعر هیخوب -بابا

داد  شنهادیکه خود ماهان پ میکردیبحث م میداشت..رهیبگ طیبل تا ماکان میمنتظر بود...يشهرباز میما امروز رفت-

 .میما هم گرفت

 و؟یچ- مامان

 یچه کول میشد نهیاز اون اول که سوار سف نیاگه بدون يوا.گمیها رو که االن بهتون م لهیاز وس یکی طیبل-

که نگاهم به ماکان  سرمو باال اوردم.. بعدش هم..که من گفتم حنجرش سوراخ شد زدیم ییغایج..دراورد يباز

 !میکه خونه رو ترکوند میدیخند يجور يافتاد و دو نفر

 .ومدیاز زور خنده باال نم نفسم

 له؟یخوب؟کدوم وس-عمو زن

 .دمیکه خند...خر... استــ:گفتم دهیبر دهیبر

 "!توپ" میگفت گهیبا هم د هوی..استخر:ماکان

 استخر توپ؟-عمو

 ؟یک-مانینر

 ن؟یوپ بچه ها شدشماها سوار استخر ت-عمو زن

 اجازه دادن؟ يچطور- مامان

 .که همش شد خنده نیا.درست حرف بزنه تونیکیبابا  يا-مانینر

تر ماهان بود  کیکه از هممون کوچ ییرو داد منم قبول کردم و از اونجا شنهادیپ نیمامان خودش ا-ماکان

 .سوار بشه میمجبورش کرد
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 میخودمون دیفهم یوقت میسادیکه تو صف وا میدار يزیچ يبا خودمون بچه ا کردیمسئولش فکر م-ماکان

 .شد یخواهش راض یبا کل یصداش درومد ول

روده به  نییپا رفتیم يسرسره به اون نخود هیدرازش از  يبا اون لنگا يکه چطور وفتمیم ادشی یوقت يوا

 .موندیدلم نم

 هم بهتر از من؟ یاوردن چه کس ریمظلوم گ نایه؟ایچ نیدونینه م-ماهان

 .بود ریبودن اشک از چشماشون سراز دهیانقدر که خند ههم

تازه اون .یکن فیبچت تعر ينره و بشه خاطره و برا ادتی دمیشا..رهیم ادتی یشیاشکال نداره کوچولو بزرگ م-

 .یشیموقع ممنونمون هم م

ر دفعه ماهان ه. کنمیم هیو با خودم بعدا سر فرصت تصف یکیمن حساب تو .باشه ادتیفقط امروزو -ماهان

 .یلیهرجور ما..یاوک:برام عادت شده بود شونه باال انداختم گهید..کردینم يکار چیو ه گفتیو م نیهم

**** 

مامان گفت خاله قراره  شبید یوقت نمیخاله جونمو بب خوامیبعد از چند وقت م شناسمیاز ذوق سر از پا نم يوا

 یعروس يکارها ریبودم درگ دهین خاله رو بشنوم شننداشتم خبر اومد کردم،انتطاریفقط نگاهش م قهیدو دق ادیب

نبود  یکم ریو مس کردنیم یزندگ رازیچرا که ش ادیعمرا حاال حاال ها ب گفتمیخودم م شیپسر بزرگش هست و پ

 ..ادیب خوادیعوض کنه م ییاب و هوا نکهیا يخاله برا ایگو یول

البوم عکسم تو ..میبا ماهان خونه رو ترکوند میدیشن یبود که وقت يا گهید زیچ یخبر اصل..خبر به کنار نیا

 يبهار دختر خاله مه که هم سن خودمه و پشت کنکور..کردمینگاه م مونویبچگ يدستم بود و داشتم عکسا

خوشحال بود که  يو جور وددستش گرفته ب یمار اب هیبهنود بودکه از پشت سر ما  يعکس بعد.هست یتجرب

و  میبود ستادهیکه همه کنار هم ا يو اما عکس بعد.. م سن ماهان هستشبهنود ه!انگار اورست رو فتح کرده

همه ما .کترهیسال از ماکان کوچ1بزرگتر و  مانیسال از نر 1بابک پسر خاله بزرگم مارو بغلش گرفته بود،بابک 

 :دمامان بلندش يصدا. میهست یرده سن هیتو 

 ...صبحونه حاضره ایب مینس-

 نییو رفتم پا دمیلباسام رو پوش يتند مثال قرار بود حاضر بشم يوا

بود گرفتم،اب  یدو روز کاف يکه برا ییلقمه گنده از اونا هیو  ختمیواسه خودم اب پرتقال ر ییچا يجا به

 دمینفس سر کش کیپرتقال رو 
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 .یبپا خفه نش..تر واشی-مانینر

 م؟؟یبر:با ذوق گفتم..شمینوچ نم...شیاخ-

دستشو  زدیهم م شوییصبحونمو بخورم حرصم گرفت بلند شدم داشت چا خوامیشرمنده م: نشسته بود لکسیر

 .رو پاش ختیر ییکه چا دمیکش

 يخوریخودت نم کنم؟تویدارم صبحونمو کوفت م ینیبی؟نمیکنیم نیسوختم چرا همچ..دختر يریکوفت بگ..يآ-

 به من چه

 !پرستم که کمیش گهینم..دارم1نوع  ابتیمن د گهیم انوقت

 ..رسنیاالن م..جون من بلند شو مانینر..گهید يخوریم يزیچ هیراه خب تو ...خدا يوا-

 :دیدستاشو رو به اسمون بلند کرد و نال مانینر

اخه خودش و ماهان کم ..به درگاهت کردم؟تا بود و بود خودش بود و دوستاش یخدا اخه من چه گناه يا-

خب  يکه بلد یرانندگ..امینم ه؟منیچ یدونیهم بهشون اضافه شدن؟؟ رو به من گفت اصال م گهیبودن دو تا د

 کار؟یچ يخوایمنو م گهیپاشو خودت برو د

سرت زن  ریخ..يایب دیبا یمن از خدامه خودم برم ول..نکن لطفا يباز بالیاول صبح رو اعصاب من وال مانینر-

تا بنا  ششیتا اسم فرشته رو اوردم ن.خل و چل يبکشه از دست تو یبدبخت چ ؟فرشتهيهنوز ادم نشد یگرفت

 .گوش وا شد

 .ایاومد نییرفتم پا.ببند شتوین..پاشو پاشو خجالت بکش -

 :نییداد و غرغر کنان اومد پا تیاقا رضا باالخره

 د؟یخر میحاال واجب بود بر-

 .خوامیهم م گهید يزایچ یلیبعدم من خ.واسه من اره-

چقدر تو پاساژ غر زد موهاتو بده  بماند که.خونه میساعت تموم شد خسته و کوفته برگشت2که بعد از دمونیخر

 .دادنینم ریفکر کنم انقدر بهم گ رفتمیمن اگه با گشت ارشاد م..تو بکش جلوتر يروسر..تو

اومده با ترس  يشتریر 10احساس کردم زلزله .الال میگوشه و د برو که رفت هیرو انداختم  دیخر يکایپالست

 .بودکه قهقهش هوا  دمیرو باال سرم د مانیکه نر دمیپر

 .کن تا من بدونم با تو داریب ينجوریمنو ا گهید کدفعهیتو  شاالیا يرو اب بخند-

 .رسنیم گهید قهیدق 5 نایخاله ا..جان یخرس نییپا ایب-مانینر
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 مگه ساعت چنده؟-

 !عصر4عرضم به حضور مبارکت -

 .امیباشه برو حاضر شدم م-

تلفن با هم در  قیفقط از طر دمشیبشه ند یسال 3 فکر کنم..ذره شده هیخداااا اخ جون دلم واسه بهار  يوا

 مانیدست نر. بودن که وارد شدن نایگفتم و بعدش خاله ا يبلند ولیزنگ خونه که به صدا درومدا میارتباط بود

 :و گرفتم

 !اون بهارهههههه ينر..غغغییییج-

 :رو واجب شدم گفت فیال يزیرفت که ا يچشم غره ا هی

 .گهیبهاره د نمیبیخب دارم م!!!نهپ ن پ زمستو..و کوفت ينر-

 دیشوهرخالم موهاش سف..میبا هم دست داد.گهیشده بود د يبابک هم واسه خودش مرد میکرد یخاله روبوس با

 .اومد یو م زدیپسره افتاد که پشت سر بهار دست به چمدون با اخم غر م هیچشمم به ..تر شده بود

 ؟يداریهم دست بر نم نجایا..کمتر غرغر کن-بهار

 نیبه جون بابک ا.بکنبن نییخوایم کاریچ میبه تور نس يبخور يخوایباز م دونهیخدا م:کلفت يصدا هیبا  پسر

 .شمیساکت نم گهیدفعه د

 :سمتم دیدو غیبه من خورد و با ج چشمش

 ..سالااااااااممممممم-

 داره؟ دنیدو گهیقدم راه هم د هی نیاخه ا!شده بچه وانهید.خاله مارو باش دختر

تموم شد با شک به همون پسره اشاره کردم و با  يو تف تف باز میچلوند گرویکه همد یکردم و حساب بغلش

 بهنود؟:شک گفتم

 !نه پس روحشم-

 نبوداا يچقدر دراز شده؟انقد نیپس ا:به بهار گفتم رو

 مگه همه مثل تو کوتوله ان اخه؟-بهنود

از اندازه  شیکه رشد ب ین متوسطم افتاد؟اونم ؟بعدمیحرف بزن يبا دختر خالت چجور يتو هنوز بلد نشد-

 :حرف خونه رو پر کرده بود  يساعت بعد صدا مین.يبود یداشته جنابعال

 خاله؟چه خبر؟ یتو دخ يچطور-
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 خبرا که دست شماست دلبندم -بهار

 ننه بابامون چقد روشن فکر شدن؟ دایجد يدیجان من د-

تا دوساعت با دهن باز به مامان زل زده ..بدن ياجازه ا نیمچه نایباور کن انتظار نداشتم مامان ا مینس-بهار

 نامزد شده اره؟؟ مانیبا نر دمیفرشته کجاست؟شن یراست!!! يهم نه و مجرد یچی؟هیاونم چ.بودم

دوست من از خودم زرنگ تر بود و داداش مارو تور کرد  نیدم؟ایاخر فقط من ترش يدیخواهر د یه یه-

 .میریبا هم م یهمگ نجایاز ا نجایا ادیته قرار شده فردا بفرش..اره نامزد کردن! اخرسر

 کنکورت چطور بود؟ مینس یراست...نطوریکه ا-

خب ..دمیخودمم ند ؟هنوزیبگم چ..بدم یمونده بودم چه جواب..اسم کنکور داغ دلم دوباره تازه شد دنیشن با

مونده بودم .اخه دمینوز خودمم ندطرف بگم قبول نشدم؟من که ه هیاز..شهیدو تا شاخ رو سرش سبز م قتایحق

 :بگم که زودتر گفت یچ

 ؟یکنیبگم تعجب نم يزیچ هی مینس-

 :که از جواب دادن فرار کردم خوشحال گفتم من

 نه بگو-

 ..نه ایقبول شدم  دونمیمن خب راستش نم...من-

 دمیارو دنبال کردم که رسرد نگاه به.میکردیبهم نگاه م رتیدو تا مون با ح. نطوریمنم هم دیدفعه از دهننم پر هی

 .و بهنود مانیبه نر

 از قبل هماهنگ شده بودن؟؟ نایا یعنی؟یچ

دو سه دفعه هم  کنهیصحبت م یو همش با گوش زنهیمشکوك م دایجد دونستمیم..دو تاست نیپس کار ا-بهار

 .بوده گهید زیچ هی هینگو قض.کنهیم یداره احوال پرس دیگفتم شا دمیو شن مانیاسم نر

 .شبه 7ساعت  میکه متوجه نشد يانقدر..میحرف زد یحبت رو عوض کردم و از هر چص ریمس

 کباری قهیخاله هم که هر دو دق..میو خنده ساالد درست کرد یو با هزار تا شوخ میشام کمک مامان رفت واسه

 !!رفتیقربون صدقه ما دو تا م یه

باالخره بند و بساط شام رو حاضر .دنزیحرف م یو کل گهیبودن بهم د دهیسال رس3تا خواهر هم بعد  دو

داشتم  گهیانقدر شام خوردم که د. مامان هم زرشک پلو با مرغ درست کرده بود هم خورش فسنجون.میکرد

 ...!!تموم شد اخههم حسرتشو خوردم  یکل. که خودم درست کرده بودم نموند يواسه ساالذ دم،جایترکیم
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 يخسته شد. ارمیم زمیریم ییمن خودم چا نیمامان برو بش: خواست بره اشپزخونه نذاشتم بره گفتم مامان

 .زد و رفت نشست يلبخند. امشب

 .و تعارف کردم ختمیر کیکمر بار يها رو تو استکانا ییچا

 :دیکشیم ازهیخم کباری هیهر دو ثان بهار

 ؟یباال اتاق من بخواب میبر يخوایم-

 دیکش ازهیدوباره خم..نه بابا زشته-

 .پاشو..میبلند ش دزودیفردا هم با.يب خسته اخ..گهید هیزشت چ-

 .اتاق من میگفت و رفت ریبه همه شب بخ..حرف من قانع شد با

 .زد تو تختم رجهیش..اخ جون تخت-

 .بنده رو تخت یخوابیم نیدر ضمن شما رو زم.. تختم از جا درومد يفنرا..خرس گنده نمیپاشو ب يهو --

 ؟نه؟یرفتار کن يبا مهمون چجور یستینبلد ..بخوابم نیعمرا رو زم ه؟؟؟؟منیچ-

که رو تختم  دمیاجازه رو بهت م نیا شهیشب هزار شب نم هیدل رحمم و  يادیکه من ز ییخب از اون جا-

 .یبخواب

 .اجازه هم نده ایب.نه توروخدا-

 :نیبالشت ومالفه برداشتم و نشستم زم هی منم

 منصرف شما ممینکن از تصم يکار-

 .خسته ام یلیامشب خ ییبکپ خدا ریبگ يوست دارد یجون هرک مینس-بهار

 .کیباشه شبت ش:دمیخند

 ".بکپ ریخفه بگ"..مثل من ينجوریا..بگو بکپ ریمثل ادم شب بخ.گهید هیچ ایجلف باز نیاخ اخ ا-

 .یستیادم بشو ن-

 .کنمیمنم اقدام م يهروقت تو شد-

 .شنیوقت ادم نم چیفرشته ها ه یکامال در اشتباه-

 .شمیدارم جنازه م.. ریون بگخفه خ..مینس-

 خنده گفتم با

 :بالشت رو تختمو پرت کرد تو سرم .میگرفتیبرات م يزیچ يمراسم حلوا خور هی ياوا پس چرا خبرمون نگرد-
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 .بخواب گمیمثل ادم م..نکن به زور متوسل به خوابوندنت بشم يکار-

 :جا شد و پشتش رو به من کرد جا به.منم بالشتمو پرت کردم تو سرش فهممیخب من که زبون ادم نم-

 .يبه دور تیحواسم نبود تو از ادم یگیراست م-

 ؟يدیپس باالخره فهم-

 :گذاشته بود گفت تیکه الشون چوب کبر ییتعجب برگشت وبا چشما با

 .دوننیهمه م..دونمیکه فقط من نم ؟اونويبه دور تیاز ادم و؟کهیچ-

 .من فرشته ام دنیهمه فهم یگفتیمزودتر  ؟خبیگیراست م: زدمیو حرفامو م دمیخندیم

سمتم و با  کردیبود رو پرت م یبالشت و پتو و مالفه و روتخت یو با حرص هر چ دیحرف اخرم تو جاش پر با

 :زدیو حرف م خوردیحرص م غیج

 .امیجا نم چیوگرنه من فردا ه..بخواب گمیم ؟یمن بست دنیتو امشب کمر به نخواب-

 ست؟هوم؟هان؟یزشت ن. یبمون اخه زشته من برم تو خونه تنها-

 !!!!!!ــــــــمینس:گفت غیمنفجر شد و با ج گهید

برگشتم . و بهنود تو چارچوب در ظاهر شدن مانیافتاده بودم در باز شد و مامان و خاله و نر نیخنده رو زم از

 با دهن باز زل زدن به اتاق دمید

 جنگ؟ دونهیم ایاتاقه  نجایا.خدا ای:بهنود

 شده؟ ی؟چیکشیم غیا جخاله چر- مامان

 .بخوابم ذارهیدخترت بگو ن نیبه ا يزیچ هیخاله -بهار

 .گفتیبا لحن بچه گونه م نارویا

زود  یلیخ..میروت کار کن یفردا با فرشته اساس دیبا..چه طرز حرف زدنه؟نچ نچ نیا..خجالت بکش دختره خرس-

 ..یزنیحرف م زادیمث ادم

 تکون دادن و رفتن يما سر يبا تاسف به کارا هیو خاله و بق مامان

 :بهار

 یتو چه ادم دوننیم هیهستن بق ایک دونمیکه خودمم هنوز نم يتعداد انگشت شمار ه؟جزیچ یدونیم-

 !کپتو بذار االغ..یهست

 ..دوست دارم یلیکه من خ یدونیم..و پر معنا نثارم کن عیکلمات وس نیاز ا شتریب يبهار -
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 ..دیگفتن خر چون خر بشنود خوشش ا میقد ؟ازيچرا؟چون همزادته دوست دار-بهار

که خر در واقع  یدونیسوما م...دو نیا دیخوشش ا ندیب وانهیچون د وانهیدوما د...ست نه خر وانهیاوال اون د-

 زدمیداشتم حرف م......  کینزد یمعن هیدور  یمعن هی یعنی؟یچ یعنیحاال ..داره یدو تا معن یعنی..هامهیا يدارا

 :غیپرت شد تو سرم بهار با جکه بالشت دوباره 

امشبو الل  هی يدوست دار یجان هر ک. کنهیم سیتدر یزبان فارس هینصفه شب داره واسه من ارا..بکپ ریبگ-

 .ریبگ یمون

 :خنده ادامه دادم با

دورش هم  یو معن هیدو معن يپس چون خر دارا..مد نظر ماست ندهیگو ای سندهیدور نو یدر واقع معن گفتمیم-

 ..کنمیم شیکلمه رو ستا نیبزرگ منش هست من ا يبه معنا

 .!که همون االغه خودمونه رمیگیرو در نظر م کینزد یمن همون معن..اال بزرگ منش ادیم یبه تو همه چ-

 .یزنیقانون زبان رو بهم م يدار گهینشد د-

 !کنمیم يخوب کار-

 .عوض کردم يلباسامو با تاپ و شلوارك ازاد قهوه ا زدمیکه حرف م ینیمنم در ح..

و  یک دمیکه خودمم نفهم میو بالش تو سر هم پرت کرد میو حرص خورد میسر به سر هم گذاشت انقدر

 .خوابم برد یاز خستگ يچجور

 ......ــــــــــن ـــــــــــــــــــــــیه-

از سرما ..خندهیهر مباال سر ما هر سادهیبهنود با دو تا پارچ اب وا دمیتازه به خودم اومدم که د..دمیزده پر شوك

.. نشسته بود تو جاش  دهیبهار هم بدتر از من مثل موش اب کش.. ومدیصدام هم در نم..ببندم لیبود قند کینزد

 !کردنش ستیسر به ن ای.کشتن بهنود یبدم حت جامکه اراده کنم ان يهر کار تونستمیشدم که م یانقدر عصبان

 ؟؟يبود کرد يچـــــه کار نیا-

 . نیبلند ش.شهیم رید میبر مییخوایم نیبلند ش.. نداره ن؟اشکالیشد سیجوجوهاخ یاخ-

 رهیبه بهنود خ یبهار هم عصبان..زدمیبا داد حرفامو م..کارت مزخرف بود یلیم؟خیکنیما سنکوپ م یتو نگفت-

 .کردیم دییاونم حرفامو تا.شده بود

 اول صبح؟ نیکنیم دادیچه خبره؟چرا داد و ب-

 :هستم یتینبود تو چه موقع حواسم
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 ؟یکشیبهنود خجالت نم..به خودم اشاره کردم،سر و وضعمو نگاه..اقا بپرس چه خبره نیاز ا-

 .ماکانه.................... دهیکه سوال پرس یکس دمیدفعه به خودم اومدم د هی

 ؟یکنیم کاریچ نجایتوا.....هان -

 شده؟ من چرا نرفتم؟ میپس چرا اون رفته قا.شده بود میپتو قا ریهم که رفته بود ز بهار

 :کردیو به من نگاه نم زدیبا بهنود حرف م ماکان

 یحاال اول صبح.کنم داریب ينجوریا نارویوگرنه خودمم بلد بودم ا..نه سکتشون بده..کن دارشونیگفتم برو ب من

 .اخالقشون تحملشون کنه نیبا ا خوادیم یک..برج زهرمار شنیم

از هفت دولت  ننیکه بب گرویهمد نایا دیعوضش خواب از سرشون پر.کنهینم بیع يکار از محکم کار-بهنود

 .فهیرد شیبق..ساعت اوله 1 ينگران نباش پاچه گرفتن برا..شنیازاد م

 .برو بچه پرو:گفت دویماکان خند.

 :پشتش رو به من کرده بود گفت کهیکه رفت ماکان هم در حال بهنود

 .میکار دار یکل.مینس ها يلفتش ند..میبر نیشما ها هم زودتر حاضر ش-

 :دمیانگار هنوز خواب بودم مثل بچه خنگا پرس منم

 ؟یزنیو حرف م يپشتت و کرد ؟چرايگردیتو چرا بر نم-

 :جواب داد زدیاز خنده موج م ییکه توش رگه ها ییو با صدا دیکش قینفس عم هی

 .نییفش رفت پاحر نیبا ا. یشینگاه به لباسات بنداز متوجه م هیدر ضمن ..منتظرتونم نییپا-

 يو شد يدیکه پوش یتاپ نیبا ا يتوقع دار.. خاك تو سرم..نگاه به خودم انداختم هیلباسم چشه؟ لباسم؟مگه

پتو صداشم در  ریبهار مارمولک چرا رفته ز نیا گمیمن م.؟.حرفشو بزنه یلکسیر نیدر ع دهیمثل موش اب کش

که  يبدم؟هان؟چرا انقدر یسوت ومپسر عم نیجلو ا یمن ه یکنیم يسوال ازت دارم چرا کار هی ایخدا..ادینم

 سرمو بلند کنم؟ يمن از خجالت چجور دم؟االنیجلو ماهان نم دمیم یجلو ماکان سوت

 :اومد رونیپتو ب ریاز ز بهار

 رفت؟-

 شم؟ میبرم قا يندا هم به من بد هی يمردیتو م..با اجازه شما-

 یتو که وقت گم؟اونمیم یچ یبفهم یداشت رد؟انتظارکیعمه من بود چشم بسته هوار هوار م یول..دیببخش-

 ؟یکنیولم نم گهید ؟ینیبیرو نم یک چیه یبش یعصبان
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 .حداقل گفتنش بهتر از نگفتن بود-

 دیخند زیر زیو ر! يتو که گند خودتو زد..به حال تو داره یباز چه فرق -

واسه  میحاضر بش میبر میشد یراض میگرفت يا قهیدق 10دوش  هیتو سر و کله هم و  میزد کمیکه  نیاز ا بعد

 !!!!! سفر ترنگ هی

 ؟يدیمنو ند يدود نکیع يبهار

 .:کردیخروار کرم پودر داشت خفه م هیو خودشو با  نهییبود جلو ا سادهیوا

 .چرا رو تخته-

 :که دادش درومد دمیدستشو کش..میبر ایب..بسه بابا چه خبره-

 ..بابا اومدم سایوا-

 .شهیاالن غرغراشون شروع م یشناسیرو نم نایبدو تو که ا-

 ..ومدهیکه هنوز ن يفر-

 قشنگه یلیصداشون خ کننیواال بخدا فکر م.حوصله داد و هوارهاشون رو ندارم..ادیتا ب مینیشیم نییپا میریم-

حس رو داشته باشن و  نیبذار ا..اعتماد به سقف کاذب که اساسا تو خون همشونه..ایتو هم حوصله دار -بهار

 ..وق کننباهاش ذ

 نینه از ا یقرمز ول يمانتو هیبودم  یاز سر و وضعم راض ینگاه کردم حساب نهییتکون دادم خودمو تو ا يسر

. یمشک يو شلوار دمپا یو با شال مشک..یکمربند پهن مشک هیبا ..کیرنگ ش هیکه تو ذوق بزنه  ییقرمزها

رو برداشتم دست بهارو  یچ همهطمئن شدم م یداخلش رو نگاه کردم وقت گهیبار د هی..کوله ام رو برداشتم

 .کرد یسالم و احوال پرس نایبهار با عموم ا. شلوغ بود یهمه اومده بودن و خونه حساب. میو رفت دمیکش

 سرکارمون نذاشتن؟ نایمامان ا یمطمئن مینس-بهار

 :بهش انداختم که گفت هینگاه عاقل اندر سف هی

 گه؟؟؟ید یکه چه نوع یدونیخودت م....گله پسر اونم از نوع  هیاونم با  ییمارو تنها دهیاخه ازشون بع-

 از دستمون راحت شن؟نه؟ خوانینکنه م..بفرستن

 .از فرشته نمیزنگ زد بلند گفتم اخ جون ا یکیکه  کردمیچرت و پرتش ساعتو نگاه م ياز حرفا کالفه

 .ها نیماکان عمو هواشون رو داشته باش... مانینر-بابا
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ما خودمون از پس ..نایدست ا نیسپریاخه بابا ادم قحطه مارو م:جلو و گفتم دمیپر دمیشنبابا رو که  حرف

 .مییایخودمون بر م

 .به سالمت نیپس بر..وروجکا ستیدرش ن یاون که شک -عمو زن

اجازه  نیا دفعهی يچرا اونم چجور یاخرم نگفت ییبابا:گوشش گفتم ریز واشی کردمیم یبا بابا خداحافظ داشتم

 ن؟یاز دستمون راحت ش نییخوایها؟نکنه بقول بهار م نیرو داد

همو  يهوا.برو بابا سپردمتون به خدا.بد یخوبه چ یبزرگ شده که خودش بدونه چ يدختر من انقدر:دیخند بابا

 ؟یرو برداشت دیکل مانینر. نیداشته باش

 .یخداحافظ همگ..اره بابا-

کم لفتش داد رفتم  هی. سمت بابک دیو پر سایگفت وا بهار دفعهی م،کهیشد یو راه میکرد یهمه خداحافظ از

 ستیکه ول کن ن خوادیم یچ نمیطرفش بب

 .داداش توروخدا-بهار

به من  يبهار با چشمک اشاره ا.میباش نجایا شهیکه نم نیبدون ماش اد،یب شیبهارم اگه کار پ- بابک

 ارهیبابک رو حرف من نه نم دونستیم..کرد

 :بهار شیرفتم پزدم  شیطانیاز نوع ش يلبخند

 .گهیما هستش د نیبابک ماش-

 ینانیبعدم به شما اطم.خوادیم نویخودش ماش)من يبابا(وقت عمو هی..ست دفعهیکار ..جان مینس شهینم- بابک

 .دیو خند نیگردونیبر م نویاهن پاره ماش نیزنیم ستین

 !گهید میستین یبابا اونقدراهم ناش.دستت درد نکنه-

 نیخندم گرفت بب..یییییم؟داداشینیجا بش هیتا پسر ظالم 4تا دختر مظلوم با 3که  يرانتظار ندا یداداش-بهار

 ایب..حواستون باشه ها:دراورد و داد دست بهار بشیرو از ج چییبابک هم سو!کنهیپسر خاله مارو خر م يچجور

 .میتو رف میکرد یخداحافظ گهیما هم خوشحال و خندان بار د. مارو یکشت

 

 ن؟؟ییجاپس شماها ک-ماهان

 .خوش بگذره نیشرمنده شما بر-بهار

 گرفته؟ تونیباز-ماکان
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 ..مییایم نیام و بابک اشاره کردم با ا یما دخترا هم به ب نیشما بر..میگفت ينه جد-

 ..نیتو بش مینس-بهار

 من؟ ریتقص يشد بنداز یهرچ ؟کهیزرنگ یاهک-

نداشتم جز  نیمنم چاره ا..و و فرشته عقباعتراض کنم بهار نشست جل نکهیقبل از ا.خودتو لوس نکن نیبش-

 !پشت فرمون نمیبش نکهیا

 یلیزدم خ مویدود نکیع.مییایب گهید نیماش هیانتظار نداشتن خودمون با ..کردنیبا دهن باز بهمون نگاه م پسرا

 بلند کایالست غیج يصدا کهیطور میاونا حرکت کنن پامو گذاشتم رو گاز و رفت نکهیقبل از ا یو مجلس کیش

 .شد

سرعتمو . رو گذاشت یهماهنگه سام نکهیاونم اهنگارو عقب جلو کرد تا ا..میکن فیاهنگ بذار ک هیجونم  يبهار

سرعتم  یلینه که خ. دخترا بلند شد غیفرمونو چرخوندم که ج..دمیجاده خلوت بود از پشت پسرا رو د..کردم شتریب

 .میکردیم یهمخوان اهنگو با . میداده بود نییرو پا شهیش.!! دادمیجو هم م یکم بود ه

 "وقتشه عاقل شم وونمید هیمن "

 "حق بده عاشق شم یتو ته خوب"

 "یش دایعمرمو گشتم تا که تو پ"

 "یباش خوامیفقط م فهممینم یچیه"

ساعت سرنوشت 4.اون روز پر استرس افتادم ادی.اهنگ پخش بود يصدا میساکت شده بود گهیراه د يوسطا

کردم تا  کاریبفهمم چ ینتونستم حت یوقت یبودم ول یراض یلیخ..شهیم یعال جشینت مگفتیخودم م..میساز زندگ

 .اومدم ینم رونیهفته با همه قهر بودم و از اتاقم ب 1

همه ..ناراحت شم خواستنینم دیشا..بهم نگن يزیهم سپرده بود چ هیو به بق مانهیسر نر ریهمش ز دونستمیم

شمالمون خودمو تو خونه حبس کرده بودم  دیبعد از سفر ع.گذرهینکورم مدو ماه از ک.چقدر برام مهمه دونستنیم

 .خوندمیو فقط درس م

 ییاب و هوا هیو پسر عموها بفرستنمون شمال  نایبابا گفت قراره با بهار ا میاومد يکه از شهرباز یشب اون

تو اوج . کرده شونیضرا مانیطبق معمول نر دمیشا.دهیمن بع ياز ننه بابا يهمه روشن فکر نیا. میعوض کن

اگه فرمونو نچرخونده بودم االن اون  ام يجلو دیچیاز کنارمون سبقت گرفت و پ ینیماش هیبودم که  الیفکر و خ

 ..مسخره ن يشورا اریخ نیا...بلههه دمید!..هم بودم الیبماند که تو اوج خ میبود ایدن
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 .ارمیشو سرشون در ب یبه وقتش تالف گذاشتم

 میاز کنارشون رد شد یسانت 1پامو گذاشتم رو گاز و با فاصله  کیبار چیپ هیسر ..میبودجاده چالوس  يوسطا

گفت و زد  یابوالفضل ای هیبا داد  میتصادف کرد کردیماکان که فکر م.بود ونیکام هی نایماکان ا نیماش يجلو

 .خنده ریز میهممون زد بعدش یول. بزنن غیانجام دادم باعث شد بچه ها ج نکارویا يا کدفعهی یلیچون خ..کنار

 :حرفشو قطع کردم...بود يچه کار نیا وونهید: اومد کنارمون ماکان

 .نینکن یخرک يایشوخ نیبا ما ازا نیتا شماها باش-

داداش تو که  نیدست فرمونش از ا گاین گاین.دخترا شیپ میرفتیخاکبرسرمون ماهان کاش م يا-بهنود

 ؟یاه نگرفترو با الك پشت اشتب نیماکان ماش!!!بهتره

 :زدم يلبخند یبدجنس با

 دمیرو کش شهیفعال دستمو تکون دادم و ش میتا برس... نیخوش باش میماهم راحت تر.راحت تره نینه اونجا باش-

 .باال

*** 

باال  میداد نکامونویهمزمان ع ییسه تا.جا پارك کردم نیو تو بهتر اطیبردم تو ح نویماش..بودن دهینرس هنوز

 :سرمون

 .میدیرس..نیش ادهیملنگم پ ياخب دختر-

 کردیم یرو بررس الیبا دهن باز داشت و فرشته

 .ياهنگ گوش بد ای یبزن تاریو گ یبمون داریتا صبح ب نجایشبا ا دهیم الست؟جونیهمون و نیا مینس-

اونا . اتاق رو براتون در نظر گرفتم نیبهتر.ادینم رمونیگ یچیه رسنیاالن قوم مغول م نینقشه هارو بعدا بکش-

 . شدن ادهیحرفم مثل جت پ نیبا ا.رفتن سمت همون اتاقه ها میمستق انیب

 کجا کجا؟ -

 .برگشتن

 ..بار خودشو برداره یهرک..بوسهیچمدونا دست مبارکتون رو م -

مخصوص خودم رو تو قفل چرخوندم و وارد  دكی دیکل..منم کولمو برداشتم..نیاخم رفتن سمت صندوق ماش با

 شدم
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بفهمن  یوقت دهیم یفیجااااان چه ک يا..میعالف شد نجایداره و ماها االن ا دیفقط خودش کل کنهیفکر م مانینر

 ..رو لبم نشست يزیام طنتیفکر لبخند بدجنس ش نیاز ا. ماله خودمون شده الیو نیبخش ا نیتاپ تر

 :بهار

 زه؟یانگ جانیبرات ه یلیشدن به قفل خ رهیه؟خینجوریا افتیچرا ق تو

 !داستیو دوتا دندوناشون هو یس خندنیم یترول ها که وقت نیمثل ا يشد گهیمراست  - فرشته

 ! نیکن لیتحل هیحاالت منو تجز نکهیا يداخل جا نیببر فیزحمت تشر یب!دلبندانم تونهینظر لطف همگ-

 ادی. ماکان برش داشته بود دیکه تو ع یسمت همون اتاق میرفت..میکردیچمدون به دست با هم حرکت م یهمگ

که  ییکجا یجوان یه.دمیچقدر خند..چقدر قهر کردم چقدر حرص خوردم..ریبخ ادشی..افتادم دیع يکل ها کل

 عمر کردم یسال 200 هی کنهیندونه فکر م یحاال هرک..ریبخ ادتی

 سرم گذاشتم ریدستامم ز.چمدون رو شوت کردم گوشه اتاق خودمو پرت کردم رو تخت.. از اتاق  نمیا-

 .رو هم برداشته بود ستهینامرد ب. برداشته بود نویماکان ا دیع يرف:به فرشته گفتم رو

فقط بهار مانتوشو . میبخر يزیچ هی میبر ومدنیتا ن نیگفتم لباساتونو عوض نکن عیسر.میندار یچیافتاد ه ادمی

 کیکمرشو بار يجذب بدنش بود و انگار یکه حساب یاب يمانتو هی..چروك شده بود يادیعوض کرد چون ز

 .دادین مترنشو

هر کدوممون .زادیمرغ گرفته تا جون ادم ریاز ش..میبا خودمون اورد میکه بود و نبود رو بار کرد یهرچ يسوپر تو

 .میدیعمو رو د نیماش میکه شد اطیوارد ح.بود یبزرگ دستمون خوراک کیتا پالست3

 - فرشته

 .دنیرس پسرا

 .اره اومدن-

 گه؟یاتاق د هیهامونو نذارن تو  لهیوس مینس-بهار

 :اتاق رو نشون دادم دیو کل بمیزدم دستمو کردم تو ج يبار طنتیش لبخند

 .نباشه در اتاق هم قفله نیتا ا..گرینترس ج-

 ..بابا ولیا- فرشته

 !!میچاکر-

 :بشنون گفتم کهیطور. میمواجه شد بیخشمناك برادران غر افهیبا ق میوارد شد یوقت میخنده درو باز کرد با



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٢٦٨ 

 !دمیبودم که خدا قسمت کرد اونم د دهیرو ند وونینوع از ح هی میتو زندگ ه؟فقطیچ نیدونیبچه ها م-

 مینیکجاست؟کو؟بگو ماهم بب ؟یگیعه عه عه راست م - فرشته

 خودتو خسته نکن روبروت نشستن!یاونم از نوع وحش ياژدها..زمیاژدها عز-

به عضو فعال  یزه ان شرکت کنبا م کننیکه فکر م ییشورها اریگفت به نظرم تو انجمن خ تیبا جد ماکان

 کجاست؟..یشیم لیتبد

 کجاست مهندس؟ یچ.. بود یبه جا و قابل اریبس شنهادیپ کنمیهووومممم خوبه بهش فکر م:طنتیش با

 .اتاق بزرگه دیکل..گمیو م دیکل..یدونیتو که بهتر از من م-

 نجایا يهمه اتاقا دونمیم کهییجااتاق بزرگه؟راستش مهندس تا :چونم ریگرفتم و دستم و زدم ز يمتفکر افهیق

 !بزرگن

 کجاست؟.گمیمن برداشته بودم رو م دیکه تو ع یاتاق مینس-

 ..دنیخندیم زیر زیبچه ها ر ؟یگیاونو م..اهان-

از  یتفاوت یبا ب. یرودل کن ترسمیم یاونجا بمون ياگه بازم بخوا دمید.میدرحال حاضر که ما اونجا ساکن خب

 یکل کل کردن با ما ب دونستنیهم باشه نوبت ما بود و اونا هم م ینوبت. میباز کردودر رو  میکنارشون رد شد

 الحق که حرف حساب جواب نداره.پس ساکت شدن دستیفا

 .چقدر گرمه..پختم يوا- فرشته

 ..دم داره..ستیگرم ن-

 !کنهیم یجشم غره گفت حاال چه فرق با

 .به مغزم اشاره کردم..نجاتهیمشکل از ا یدونیگرم نممرطوب رو با  يتو فرق هوا گهید..باهم فرق دارن یلیخ-

افتاد موهامو با برس شونه کردم و تا حد امکان  نییکل موهام به سمت پا نکارمیگرفتم که با ا نییو پا سرم

تر  دهیو دم ابروهام کش شدیتر م طونیش افمیبودم که موهامو انقدر باال ببندم ق نیعاشق ..سرم بستم يباال

 میکارامون که تموم شد رفت..باز کردم یسواسه خودم پپ يادیز نکهیخب مثل ا!!شدمیناز م یلیه خو خالص شدیم

جا  خچالیتو  میرو داشت میبود دهیرو که خر ییزهایچ میدادیخودشون قرار م يرو سر جا لیاشپزخونه و وسا

وسط  نمینازن يهاو گوجه  دمیمتر تو جام پر 10فرشته  غیج يکه با صدا میزدیو حرف م میکردیم يساز

 اشپزخونه پخش و پال شد

 درمون چه مرگته؟ یدرد ب يا-
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 ؟یکشیخجالت نم مانینر- فرشته

تو  يا! دردم گرفت یخورد و حساب خچالیکه سرم به در  دیخطر کش ریاژ ينجوریشده که ا یچ نمیبب برگشتم

 !فرشته ادیروحت ب

 !نه-مانینر

چرکولک کالباس هارو به زور و با سرعت هرچه  يبا همون دستازده ها داشتن  یقحط نیمثل ا مانیو نر ماکان

 !ماکان يتو گلو دیکالباس پر.  دمیکش غیج هیمنم  تیوضع نیا دنیبا د.کردنیم يتمام تر تو حلقشون جا ساز

 امروز ؟چرایکشیم غیچرا ج گهیتو د..میکالباسم کوفت کن هی ذارنینگاه کنا م...ال اله اال اهللا:با دهن پر مانینر

 تیوص مییخوایم یحداقل هرچ نیمثل ادم بگ ن؟خبیمارو سکته بد نییخوایبنفش؟م غیرو دور ج نیهمتون رفت

 ..کنن راتیبرامون خ میکن

بچه  نیمثل ا ن؟یخوریکالباس م نیدار نیدیجا مال کیکه به هزار و  ییدستا نیشماها با ا:اشاره کردم بهشون

 .مظلوما اول بهم بعدم به من نگاه کردن

 خب گشنمه:که سرفش بند اومده بود جواب داد انماک

 يخبر گهیساعت د هیتا  نین؟بریاورد نمیقرمز نازن يسر گوجه ها ییکن چه بال ؟نگاهیبگ یستیگشنته؟بلد ن -

 ..ستین یچیاز ه

 .و دوباره مشغول شد گهیساعت د 1اوووووو حاال کو تا -مانینر

 !!!ــــرون ـــــــــــــــــــــــیب گمیم-

هم بهار به خنده افتاده بود هم باعث شد اونا هم  کردیکه فرشته نگاهشون م يکه من زدم و جور ياون داد اب

 .يالبته تا اطالع ثانو!بدن حیو فرار و برقرار ترج نییسرشونو بندازن پا

 !برنیانقدر ازتون حساب م دونستمینم-بهار

 ..نایتا حمله زدن به ابا اون دس.کشمیخجالت نم گهیپرو پرو م...ا ا ا- فرشته

 .خدا هم هالك شدن ياون بنده ها.راه افتاده کممیکه قار و قور ش نیبساط رو بچ ایب..بابا یخیب-

 .یالزم نکرده ازشون دفاع کن یکیتو - فرشته

شد و بشقاب رو پرت کرد سمتم  یشیحرفم ات نیبا ا. ها يریرو دور پاچه گ یامروز رفت..گفتم مگه یخب بابا چ-

و هزار و  نیافتاد زم یوحشتناک يصدا هیبشقاب با  خوردیم هیچندتا بخ دیوگرنه معلوم نبود با دمیدزدسرم و 

 .تکه شد کی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٢٧٠ 

 ؟یجنگل ياریدر م يباز یچرا وحش-

 تو؟ ایمنم  یجنگل-

 يریگیپاچه م گمیبعد م نی؟ببيچرا بشقاب مادر مرده رو خورد کرد..هیجنگل یواال چشم بسته هم مشخصه ک-

  یشیم یعصبان

 بتوچه؟ نیاه اصال دلم خواست بشقاب رو بزنم زم-

 . کنهیکارا نم نیوگرنه ادم سالم که از ا گهید يدار سمیلب گفتم خب ساد ریز

داغون زدم  يلبخند دندون نما هیکردنش  زیجهت چ..رهیداره نافرم چشم غره م دمینگاهش کردم د یچشم ریز

 .الباساکه به خنده افتاد و شروع کرد به حاضر کردن ک

 اریو گوجه و خ میطرف گذاشته بود هیانداختم که اب از لب و لوچه ام راه افتاد،نون باگتا رو  ینینگاه به س هی

 یگوشه که هر ک هی میگذاشت دیتا هم سس سف 4..میکرده بود نییشور ها رو هم به شکل گل وسط کالباسا تز

 .زهیخواست بر

 .میبدست از اشپزخونه خارج شد ینیس.....هم بمونه ینیاز س يزیشد فکر نکنم چ یچ نیبب -بهار

 يو سرش رو پا کردیم يباز شیبا گوش مانمینر.کردیم نییو کاناالرو باال پا زیپاشو گذاشته بود رو م ماکان

 !يبقول بهار رفته بودن ول گرد ای..ماهان و بهنود هم نبودن..ماکان بود

بذار  قهیخب پسر جان دو دق..!..گرفته شیات ونیزیتلو میبمون نجایا گهیما دو روز د..مانهیماکانم نمونه دوم نر نیا

 :از کارشون دست بردارن گفتم نکهیا يکن برا يباز يکانال بمونه بعد با اون دکمه ها باز هی يرو

 ست؟یشما ها گرسنه اتون ن ونیاقا-

 .افتاد از رو مبل پرش درجا زدن ینیسمتم نگاهشون که به س دنیتا شون چرخ دو

 :با اخم..تکون داد يفرشته هم با تاسف سر..دیخندیهرهر م هارب

 یهمگ.سراغ ماهان و بهنود رفت و اوردشون مانینر.انیب نیاون دو تا رو هم صدا کن نیبر..دیحقا که نخورده ا-

 نیاونا همچ میخوردیما با کالس هرچه تمام تر غذا م یهر چ. میکردیو غذا نوش جان م مینشسته بود زیسر م

کم کم  میشدیم ریخوردن بود س غذا یو از هرچ خوردیراه انداخته بودن که حال ادم بهم م یمولوچ ملچ

 .بخورم رمیبگ يزیچ هیاطراف  ياز رستورانا یکیغذا خوردن بشم و برم از  الیخیب رمیبگ میتصم خواستمیم

 مانینر:و با دادگفت اوردیطاقت ن فرشته

 تکون دادلقمه تو گلوش موند و با بهت سرشو  بچم
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 ..سر و صدا راه ننداز نقدریچه وضع خوردنه؟حداقل ا نیا-

 .گهیخب غذا واسه خوردنه د-مانینر

 :رفت که گفتم يچشم غره ا فرشته

 !یتو درستش کن نکهیمگه ا-

 :دینفس سر کش هینوشابشو  ماکان

 جشویت نتصد در اخر ایدر دن کی شاالیا.بهتون بده نییخوایاز خدا م یهرچ شاالیا..طال دستتون

 .نیاجرتون با امام حس. قسمت کنه یشوهر درست و حساب هی شاالخدایا..نینیبب

 وهیهم تخمه و م یگون هیحاال خوب بود وسط راه .خاندان ما شکم پرستن يکال پسرا دمیموقع بود که فهم اون

 !خورده بودن

. پسرا خوابشون برده دمید رونیب میاومد یوقت.میذاشتیم گهیوسر به سر همد میشستیاشپزخونه ظرفا رو م تو

 .دنیچه معصوم خواب یاله

 م؟یکن تشونیاذ دیا هیبچه ها پا-

 .من هستم شهیمثل هم»گفت هیپا4که طبق معمول  فرشته

 .ها گناه دارن چارهینه بابا ب-بهار

 غول تشنا نینه ا..میگناهو ما دار- فرشته

 ....نیشروع کن کیبه  دو

حاال از کجا شروع کنم؟نگام ..بودم ستادهیو من باال سر ماکان ا مانیه باالسر نرباال سر ماهان و بهنود،فرشت بهار

کوچولو تکون خورد منگوله  هی دمیکش شینیمنگوله رو گرفتم و اروم به ب.وا شد شمیشرتم افتاد ن یبه منگوله ت

چون رو گوشش  دمیکش گهیبار د هی.گرفتدستشو برد سمت گوشش خندم .رو گوشش دمیاروم کش یلیروخ

خم شدم که نوك موهام رو  شتریب..صورتش جا انداخته بود دیبه پهلو دراز کش.خاروندیبانمک گوششو م یلیخ

 :شد گفت دهیصورتش کش

خودمو گرفته بودم که  يومالقه برگشت به زور جلو یقابلمه روح هیبهار رفت اشپزخونه و با .اهههههه

 3-2-1 نیارش من شروع کنو گفت با شم مانیفرشته سرشو برد تو گوش نر.نخندم

که  نیداد بعدم قابلمه رو از باال پرت کرد زم یافتضاح يمالقه رو گرفت و محکم به قابلمه کوبوند که صدا بهار

 یکمــــــــک سونــــــــــــامــــــ: میهمزمان با هم داد زد میهممون کر شد
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 مانینر.هان و بهنود هم افتاده بودن دنبال بهارما.نییبا بالش از رو مبل پرت شد پا مانینر.سنکوپ کردن طفلکا

من که  دیماکان هم محکم پر.فرار کرد اطیبه سمت ح ونیکش غیچه خبره بلند شد و فرشته ج دیکه تازه فهم

 .و خودش افتاد رو من نییروش خم شده بودم و پرت کرد پا

چقده  نیا.سم بند اومده بودنف.خدا دنده هام خورد شد يوا.يندار مینس گهید ینیکه بب ییننه کجا اخ

 :دمینگم االنه که خفه بشم نال یچیاگه بخوام ه دمیبودد ومدهیباال ن ندوزشیهنوز و.نهیسنگ

 !بلند شو از روم بابا له شدم-

اعتراف  دیجا خوش کرد با شیشونیبودم وسط پ دهیترسناك که تا حاال ند یلیاخم خ هیکرد زیو انال تیموقع تازه

قصد بلند شدن نداره خواستم هلش بدم که با جفت  نکهیمثل ا نیا.دمیترسیازش م یچکنم اون موقع مثل 

 سیداشتم خودمو خ گهید. ددستاش مچ دستامو گرفت پامو بلند کردم که با پاهاش جفت پاهامو قفل کر

 .کردمیم

 :دیشده غر دیکل يدندونا ياز ال یبرزخ يا افهیق با

 ؟يکرد یچه غلط تو

شدو با داد  یحرص..ترسم رو فراموش کردم و خندم گرفت خاروندیگوشش رو م يکه چجورافتادم  نیا ادی یوقت

 :گفت

بلند  يرو سرت؟ با صدا يندازیبغل گوشم صداتو م يایمن خوابم م یدونی؟ميکرد یتو چه غلط گمیم بهت

 .!شد یم کهیپرده گوشم داشت از وسط دو ت نکهیبا ا دمیخند

 ریمبل گ يکه خواستم فرار کنم پام به لبه  نیهم یبلند شدم ول عیکه سر ولم کرد.رمیحالتو نگ ستمیماکان ن-

چشمامو بستم مطمئن بودم مردم .نیکف زم میبا هم پرت شد ییشرتم رو گرفت دو تا یکردو افتادم اونم ت

 ؟یروت و هنوز زنده باش وفتهیغول تشن ب هی شهیوگرنه مگه م

بدم کمرمو محکم گرفته بود و  يزیچ يصدقه ا هیبرم  دیبا! هنوز زنده ام نکهینه مثل ا..باز کردم چشمامو

 ...:سرم  ریدستش ز

 ؟یخوب-

؟من  یبترسون يخوایرو م یک..دارهیبر م تیعصبان پیریحرف زدن نداشتم پسره تعادل نداره واسه من ت حوصله

 ادیرو؟برو بابا بذار باد ب

 گفتم یچ دینشن نکهیمثل ا یول. خوبم گفتم هی يسرسر فقط
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 چون نگاهم به پشت سرش بود مجبور شدم نگاهمو بدوزم تو چشماش..بازم جواب نداد. تم خوبم باباگف-

 !!!!لبام.........زوم شده رو  دمیکه کردم د نگاش

حرفم  نییپا ادیسرش اروم اروم م دمیخواستم باز حرف بزنم که در کمال تعجب د.چرا ماتش برده؟د بلند شو نیا

جرئت حرف زدن هم  یکنه؟حت کاریچ خوادیم نیا..م رفته بود رو دور صد هزارضربان قلب دیتو دهنم ماس

 ي رهیعرق رو ت يدونه ها تباهام نداشت حرک یفاصله چندان کردمیهرم نفساش رو لبام احساس م.نداشتم

 نشیحرکت دستم و رو س هیکردم چشمامو بستم و تمام توانم رو تو دستام جمع کردم با  یکمرم حس م

 .تمام توانم هلش دادم عقب گذاشتم با

پله .بلند شدم و خودمو به اتاق رسوندم و درو از پشت بستم عیبه خودش اومد چون دستامو ازاد کرد منم سر انگار

 .نفسم بند اومده بود دمیدو یکیها رو دو تا 

 کنه؟؟؟؟ کاریچ خواستیم..خواستیم کردمینم یاگه حرکت.گذاشتم رو قلبم دستمو

 يها غیج يصدا دمیکش قیبستم و چند تا نفس عم دچشمامویکوبیم نمیس وارهیخودشو به د يقرار یبا ب قلبم

 .انداختم صورتم سرخ سرخ بود دستام سرد سرد یروبروم نگاه نهییبه ا.اومد یم اطیفرشته و بهار از ح

 ...... غیدر..نکرد يرییتغ چیه یول..گذاشتم رو گونه هام تا از التهابش کم بشه دستامو

**** 

شده  رهیخ دیسف واریفکر به نقطه از د یبودم رو تخت و دستام رو همچنان رو گونه ام گذاشته بودم و ب نشسته

 ن؟ینجوریچرا ا نایا..وارداتاق شدن دهیبودم فرشته و بهار مثل موش اب کش

 چکه؟یشماها چرا اب از سر و روتون م-

 :گفت تیبا عصبان فرشته

 از داداشت بپرس برو

 از خنده  ترکهیداره م زدید مبهار دا افهیق

 منفجر شد زنیبر نیبنز شیرو ات هیحرفش بهار انگار  نیکه با ا.. ایدینخند يدیبهار خند- فرشته

 !توئه تا داداش من يفعال که شو-

 ..من بشه داداش تو بود يشو نکهیقبل از ا- فرشته

 کیهزار و  يون بشقابه که زداون از ا..چه مرگشه ستیاول صبح معلوم ن ؟ازيریگیخب حاال چته پاچه م-

 .از االن نمیا يکرد کشیت
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 .گرما نیتو ا میخنک شد میکرد ياب باز کمیهم درد نکنه  مانیدست نر.کنهیگنده اش م نیبابا ا یچیه-بهار

 :کردیدست لباس برداشت با خودش غرغر م 1داغون رفت سمت چمدونش و  یبا اعصاب فرشته

 دارتیاز فردا با پارچ اب ب گهیم.رو من رهیگیم میبشم شلنگ رو مستق سیخ ادینکن بدم م گمیم وونهیپسره د-

 .دمیخند.یکن غیج غیبغل گوش من ج یهوس نکن گهیتا د کنمیم

 اورد؟زندهیسرت ن ییبال ؟ماکانيخوریاون کنجه تکون نم یتو چرا مثل ماتم زده ها نشست-بهار

 ه خوبن؟ ؟خانوادی؟خوشی؟خوبی؟سالميا

 ییاز حرارت بدنم متوجه شدم اره اونم چه بال نویگشت سمت من که درجا سرخ شدم ابر اقیبا اشت فرشته

 .ارهیبود سرم ب کینزد

 ؟يشدیچ- فرشته

 :لکنت افتادم به

 که ستین يزی؟من؟چیچ..چ-

 ؟يرنگ لبو شد دفعهیپس چرا -بهار

 :گوشه هیلباساشو پرت کرد  شناختیفرشته که منو خوب م.. نه بابا..ن-

 ؟يدز يباز چه گند-

 ؟یکنیواسه خودت بلغور م یچ یادم باش چ: کردم اخم

 شده مگه نه؟ يزیچ هیبگو چته؟.ستمیمن اگه تو رو نشناسم فرشته ن-

زدم  یکیبا خنده بلند شدم .عمیخاك بر سرم که انقده ضا.بود و با تعجب نگامون مبکرد دهیفهم يهم انگار بهار

 :تو سرش

داره اب از سر و  يدیرو به گند کش الیبرو لباساتو عوض کن و..؟یانداختراه  يپاشو خودتو جمع کن کاراگاه باز-

 دستشو گرفتم پرتش کردم تو حمام . بهم  بافهینشسته بغل من چرت و پرت م چکهیروت م

لبخند  هیبابت مطمئن شد با  نیفرشته هم که از ا افتادهین یاتفاق چیموفق شدم وانمود کنم ه خوشبختانه

 :و مانع شد تا در حمام رو ببندم دستم و گرفت یطانیش

به بهار اشاره  ثانهیزدم و مثل خودش خب یمنم چشمک.تو صفا نداره یب نطورهیکه ا است؟حاالینجوریا ا؟

 .میدیدویدر رفت ما هم به دنبالش م هیچ انیجر دیاونم که فهم.کردم
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مرده .حمام میور اونو هم کشوندبه ز يدو نفر.. نیبراش گرفتم افتاد زم ییپا ریز هیکه  نییپا رفتیم داشت

 از خنده میبود

 .امینم ییمن با شما جا نینامردا شماها خطرناک نیولم کن -بهار

 !زمیعز یزنیم ادیحرفا ز نیکه از ا یکنیم ییجایشما کار ب-

 یزرشک غیج هی.دوش ریفرشته اب سرد رو باز کرد و منو پرت کرد ز میکردیم يبعد تو حموم کف کار قهیدق 20

 :دمیکش

 کنمیسکته م ؟االنياریدر م يباز وونهیچرا د شووریب

تو هم قشنگ ترشو در نظر گرفتم تا  يبرا زمیفرشته گفت نخند عز دیخدیمن م شیهم هر هر به ر بهار

 که؟یچرا صدا انقدر نزد ن؟یزنیم غیچرا انقدر ج:گفت ییصدا هیکنه همون موقع  يخواست کار

که کمتر  ییدوش جا ریز دمیاب گرم رو هم باز کردم و دو عیبودم سر زد من غیکه ساکت شد و ج ينفر نیاول

 و قصد خاموش کردنشو نداشتن یکش ریو بهار هم که رفته بودن رو دور اژ يفر..داشت دینسبت به در د

 بود؟ یکدوم االغ نیا-بهار

 .بود مانیداداش االغ تو نر نیا.. کشمتتتتتیمن م مینس- فرشته

 داره؟ یمن چه ربط ؟بهیبکش يخواینو مبوده م مانیبابا نر يا-

 :ناله کرد یبا درموندگ فرشته

خدااااا  يمن؟ا نییبرم پا ییحاال با چه رو. زن داداشت بشم خوامیمن نم مینس..رمیگیاصال من جوابمو پس م-

 !!!!!!!تمام ابروم رفت

 :و اندرز کردنش حتیبه نص میمامان بزرگا شروع کرد نیو بهار مثل ا من

 .نظر حالله هی..ره مادرندا بیع-

 .خوابهیکه در خونه همه م هیباالخره شتر..نیاشکال نداره بابا بعدم محرم-بهار

 !خصوصا تو بهار نیالل گنینم نیحرف نزن.نشنوم صداتونو نیساکت ش..دادنتون يدلدار نیبا ا.کوفت- فرشته

 خوبه؟ رسمیخودم حسابشو م..ياریدر م يهاپو باز یخب بابا ه-

 ..زدیم غیج یو ه شیبکش دیبا..نه کمشه-

 میبراشون برنامه دار..ساکت باش بابا! خونه ننت ها فرستمتیم ياریدرب يجنبه باز یب يهاپو جونم بخوا نیبب-

 !البته اگه بتونم
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بماند که سر حوله .رونیب میاومد چیو حوله پ میرو تموم کرد يو کف باز يو خنده اب باز یشوخ یبا کل.. 

تو  میبپر میهم جرئت نداشت گهیکنار از طرف د میرفته بود حوله ها رو بذار ادمونیم،یداشت بتیبرداشتن هم مص

وجه من الوجوه موندنمون  چیبه ه گهید وقعاون م. شده باشه میگوشه قا هی شونیکیدوباره  میدیترسیم..اتاقمون

نطفه  یال به عبارتاون دو تا هم که ک..تا پسر خطرناك 2و  یخال يالیو هینبود اونم با وجود  زیجا

 !!!!خطرناك ترن نهایا يهرچند اون دو تا از صد تا..دو تان نیخطرناکشون هم!!هستن

جور شرشر عرق  نیمن که هم..خودش خشک بشه میگذاشت میو موهامونوهم خشک نکرد میدیرو پوش لباسا

 .بود و خنده همراه غیج یکه اونم با کل يبه مراحل خوشگل ساز میدیرس..از گرما ختمیریم

به  دیارز یم یدستم خسته شد ول..شروع کردم به فر کردن موهام..رو برداشتم به برق زدم سمیتو کولم بابل از

. کنم غیج شیارا هیگرفتم  میتصم.کردن شیکل موهام و که فر کردم شروع کردم به ارا.خوشگل شدن موهام

درجشو ببرم  کمیگرفتم  میبار تصم نیو ا داشتم شیارا یخب اکثرا ساده و معمول یها ول ظیغل ادیحاال نه ز

 .باالتر

چشمام .که تموم شد با ذوق به خودم نگاه کردم شمیارا.تو صورتم ختمیدسته بلند و فر موهامو کج کردم ر هی

که  يو لبام که با وجود رژ..شدینشون داده م شهیخوشگل تر از هم یلیخ یلیاز اندازه حالت گرفته بود و خ شیب

باعث  نمیداشت و هم یبرام تازگ افمیق نیا..شدیتر نشون داده م میبود خوش فرم و حج ینارنجقرمز و  ونهیم

 کردمینم شیارا ينجوریخاص ا يها یو مهمون یاز مجالس عروس ریشده بود ذوق مرگ بشم به غ

 نمت؟یبب- فرشته

 .سمتش دمیچرخ

 ... يخوریماون گوشه تکون ن يدیچپ یرفت گمیمن م. امشب يچه خوشگل شد شوووووریب-

 گهید مینیما ا گهید-

 .عیبدو زود تند سر خوامیمنم م -

خط چشم بکشم واسه  یکس يوارد نبودم برا ادیخودم ز..من ،منم کارمو شروع کردم ينوبت نشستن روبرو به

دفعه چهارم  يبهش نگفتم و خدارو شکر برا يزیچ یفرشته ول يگند زدم به چشما يدو سه دفعه ا نمیهم

دو  ينکرده مثل بچه ها ییخداوقت  هیبهار انجام دادم که  يهمون کار هارو هم برا. چکار کنم دیادستم اومد ب

 !!!!!ساله نپرن به جون هم و دعوا کنن
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کارم  یول میشدم خودمون رهیبهشون خ تیبا لبخند و رضا..بهشون کردم ینگاه هیکه تموم شد رفتم عقب  کارم

 :زدم یسوت مچهین هی..هم خوب بود یلیخ..بد نبود نمیهمچ

فرشته  یراست..محشر شده.نیدرست کن ينطوریا نیتونستیعمرا اگه خودتون م..چکارتون کردم نیبب ایب-

 !مراقب خودت باش یحساب نییپا يبر يخوایم

 :خودش بود یمختلف مشغول وارس يایو از زوا کردیبر انداز م نهییخودشو تو ا تیبا رضا فرشته

 ؟یوا واسه چ-

 :طنتیش با

حاال  دتتیهم د تیمخصوصا که تو اون وضع..زنهیم ينمه خطر هیشوور تو االن  یعنیداداش من ..زمیخه عزا-

 ..ننه بابات بدم لیتو رو سالم تحو کنمینم ینیتضم چیمن ه نییپا یاگه االن رفت یدونیخودت م

 :کشهیمنو م ادیاالن م نیا یعل ای کردیخشم نگاهم م با

کمتر زر  قهیفقط چند دق.ستین يادیخواسته ز.بال استفاده نگهدار قهیند دقفقط اون دهن مبارك رو تا چ-

 !!!!!بزن

 .شهینم-

 چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟-

 ..گندهیچون زبونم تو دهنم م-

درو بستم جرات نداشتم برم تو  رونیب دمیرو بلند کرد و به سمتم نشونه گرفت که دو یپاتخت يرو یچوب ساعت

 :از پشت در گفتم

 یگردن منه ب افتهیم رایحساسه پس فردا همه تقص یلیاون خ يذار سرجاش اژدها رومرگ من اونو ب-

 .ومدین ییصدا!شانس

 :تا تقه به در زدم دو

 یاژدها رو چ یکیحاال جواب اون ..خاك بر سر شدم يدید يوا ي؟ايا ؟زندهیفرزندم؟ سالم يالووو؟؟مرد-

 ن؟یبدم؟بهار اون تو مرد

 .بود با کله برم تو ستون کینزد بایتنه بهم زد که تقر هی يردموقع در باز شد و با خونس همون

 نییبعدم من مگه به تو نگفتم پا.زنهیانگار داره تو کاخ قدم م ایهمه راهو بابا کوتاه ب نیا رهیم یک..اوهوووو-

 .حاال از ما گفتن.کنماینم یمن خودمو قاط.نداره ها یربط چیبشه به من ه یجان فرشته هرچ..نرو
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بوس هم براش فرستادم همراهش از پله  هیبهش زدم و یحیلبخند مل.خفم کنه خوادید با نگاهش مبو مشخص

 .بهار به خنده افتاد نکارمیرفتم که با ا نییها پا

*** 

 گفتم یعصبان..کردیاونم پرو پرو با لبخند نگاهمون م مانیبه نر میدر هم زل زد يبا اخما میبا هم نشست ينفر3

 !مانینر-

 ؟.يواهرجون دلم خ-

 شه؟یهم سرت م ایبه اسم ح يزیچ ؟نه؟اصالیکشیتو خجالت نم- فرشته

اخر رو با داد  کهیت نیا! يشعــــــــــوریب یلیبگم خ تونمیفقط م...وجه درست نبود چیکارت به ه مانینر-بهار

 .گفت

دو تا رو  نیکه خواهرمه بهار هم دختر خالمه که در هر صورت ا میخجالت بکشم؟نس یاز چ دیببخش-مانینر

که گوش فلک رو کر  غاتونیج غیبه علت ج یول زمهیفرشته هم که همسر عز.پناه گرفتن عیچون سر دمیند

 ن؟یملتفت شد! نشد تیرو يزیدرو بستم و بازم چ عیسر کردیم

سرشو از تنش جدا  خواستیخونم به جوش اومده بود دلم م.میگرد شده بهش زل زده بود يبا چشما هممون

هم با اون قدش  مانینر..و گلدون رو به سمتش نشونه گرفت و پرتاب کرد دیتو جاش پر دفعهیفرشته ..کنم

که !ایح یادب ب یتو اون فرق سرت ب خوردیاون گلدون م یاله يا.دستاشو دراز کرد و گلدون رو گرفت

با ارامش  زدم فرشته هم منظورمو متوجه شد یاشاره بهشون نگاه کردم و چشمک ؟بايحرص بد يخوایم..نطوریا

 .بود عیضا يادیز کمیموضعش  رییتغ نینشست سر جاش ا

رو مبل لم داده بودم و  کاریب.مخالفت نداشته باشن يبرا يتر بشه و بهونه ا کیهوا تار کمیبودم تا  منتظر

 :زدیبهار سرش رو شونم بود و داشت چرت م. چوندمیپیموهامو دور دستام م

 مگه؟ یضیمر..چونیبپ یاه بسه کم اونارو ه-

 .چوندمیندادم و دوباره موهامو دور دستام پ یتیگوشه چشم نگاهش کردم اهم از

 ؟يکر هم شد یبا توام به سالمت یروان ضیمر-

 :که با دستم مگس پر دادم گفتم انگار

 اخه؟ يتو به من چکار دار گهیساکت شو د یعنی دمیجوابتو نم شهینم تیبابا چرا حال يا-

 .که رهیحرفم تو اون کله پوکت نم يتو بلند کن بابا حالمو بهم زداون تافت موها يکمتر بو-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٢٧٩ 

 :اداشو دراوردم یدهن کج با

 چرت بزن گهید يجا هیبرو  ای ریدماغتو بگ یناراحت-

 :وسط دعوامون دیجفت پا پر فرشته

 !دو ساله يهم؟صد رحمت به بچه ها يبه موها نیداد ریگ نینداشت يا گهیشماها هم بهونه د نیبس کن-

 اعصاب داره یبدبخت ناراحت چونهیپیها موهاشو م یسمیمثل سا یناشنوا بگو ه نیبه ا-بهار

 ..گهید یکیبخدا ولم کن توروخدا تو  نیکرد وونمیاعصاب دارم د یاه اره بابا ناراحت-

 :بهار..نگاهش کردم که خفه خون گرفت..... ــــیبود وونهید-بهار

 !ست وونهیفرشته د یعنی-

 ؟؟؟یچــــ - فرشته

 :داد گفتم با

 .مااااانینر-

 دوباره صداش زدم. ومدین یجواب

 ه؟یچ-

 .ما گرسنمونه-

 .نیبردار بخور یچ هیبرو .که پره خچالیوا خب -

 .عصرونه بخورم خوامیمن گفتم گرسنمونه نگفتم م زیعز-

بردار  یچ هیبرو  يپاهم که دار يبه من دستور بده خداروشکر دست دار نجایا نیبش کاریمنم نگفتم ب-

 کنم؟ يمن برم برات اشپز ينکنه انتظار دار.بخور

به  لیما ادیز يجوجه کرده ماکان که انگار يمنم گرسنمه دلمم هوا گهیو گفت راست م ییرایتو پذ دیدو ماهان

بابا حالت تهوع گرفتم بس که ..میکبابشون کن ارشیب زریگفت پس برو از فر یلیم یجوجه خوردن نبود با ب

 !!!نــــــــــه میباهم گفت يسه نفر هویبهم  زهیریداره برنامه هامو م دادیدادب يبعدم ا..میجوجه خورد

 بود عیضا یلیخ ییخدا. میکرد نیمونده بودن چرا همچ..کردنیبا تعجب نگاهمون م همشون

که  جانینشستن ا کاریهوم؟از ب.میرستوران غذا بخور میبر.که حوصلمونم سر رفته نهیمنظورمون ا یعنی..اممم-

 ..میشماهارو نگاه کن میسیوا کاریب دیمابا نیبهتره؟ بعدم شما قراره جوجه درست کن

 .واال بخدا..زدن خیبگه تورو چه به جوجه س ستین یکیاه گندت بزنه اخه .. کردنیشک نگاه م با
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 .میبر نیحاضر ش نیخوب بر لهیخ-ماکان

 تیمن حساس يرو مانینر...حرص دادنشون يبرازمان  نینقشه بود نقطه ضعفشون دستم بود بهتر ياجرا وقت

 میتونستیتا م3که فقط خودمون  یبا لبخند بدجنس.داشت و حاال فرشته هم به جمعمون اضافه شده بود يادیز

 :گفتم میحسش کن

 .میاومد میلباس بپوش یجنگ میبر میما که حاضر-

 :گفت تیبا عصبان مانینر کردنیاز نگاه مبا دهن ب نییپا میها اومد شیبا همون ارا یوقت یمتوجه نشدن ول اول

 چه وضعشه؟ نیا-

 ؟یخوب نیچه وضعشه؟به ا یچ- فرشته

 :کردیبه اتاق اشاره م گشیکرده بو و با دست د بشیدستش رو تو ج هیبا تحکم  مانینر

 .میریاون موقع م.نییپا نیگردیبعد برم نیکنیپاك م شاتونویاالن ارا نیهم تونیهمگ نیریم-

 .نمیبینم يرادیمن ا.هیو معمول يما کامال عاد شیارا اتفاقا- فرشته

 !جون خودت دمیخند یرکیز ریز

 نیریاالن م نیهم..االی کنمیکه دارم مالحظه م نمیبیمن م رادشویا -

 .مسخره بده يرایکمتر گ میرینم ییما جا رینخ-

نم بدتر از خودش نگاهش م.نگاهش فقط با من بود انگار یمعن یچرا ول دونمینم کردیبا خشم نگاهم م ماکان

 !طلب داره انگار.کردم

 .ستیاز شام و رستوران ن يخبر نیاون رنگار و پاك نکن نیتا نر-ماکان

 جذبت از پهنا وسط معدم پسر اوهو

 ا؟ جدا؟-

 دارم باهاتون؟ یمگه من شوخ-

 .میشدیاز خنده منفجر م میباشه دستشون رو گرفتم و به سمت در حرکت کردم حاال داشت-

 :زد که پرده گوشام پاره شد يداد

 کجـــــــــــا؟-

 ..:نگاهش کردم لکسیر
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تلف  یشماهم از گرسنگ میریما خودمون م ستین یمشکل..واسه نرفتن نیکنیبهانه جور م نیدار نکهیمثل ا-

 .نیش

 بردار گهیقدم د هی يحاال جرات دار.خودتونه يپا وفتهیب یهر اتفاق رونیب نیدر بذار نیپاتونو از ا-

 رتیاوه بابا غ.زدنیدم نم یکرده بودن ول سیدو تا خودشونو خ ونا

اشاره  یبودن هرچ سادهیو همونجا وا کردنینگاهشون کردم و به سمت در رفتم بچه ها حرکت نم یالیخیب با

 دهیرو باز کنم که جفت دستام از پشت کش نیخواستم در ماش. تیخاص یب ياخ ترسوها..کردم تکون نخوردن

 :گفتم و به سرعت برگشتم یشد اخ کوتاه

 ؟یکنیم نیچرا همچ وونهیولم کن د-

 :دیگوشم غر ریبه دستام وارد کرد که نفسم بند اومد ز يمحکم تر فشار

  خودته؟ يبشه پا یهرچ رونیب ينگفتم پاتو بذار-

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :حاضر نبودم به حرفش گوش بدم باسماجت تو چشماش زل زدم یدرد کبود شده بودم ول از

 به حرفت گوش بدم؟ دیچرا بابه توچه؟اصال -

دستش دو تا دستامو گرفته  هیبا .شدیبود و دستام پشت سرم داشت خورد م دهیچسب نیکامال به در ماش کمرم

تو  یداغ بود و وقت تینفساش از زور عصبان..دیکشیبود با حرص نفس م دهیبود و با دست ازادش چونمو چسب

 .دادیبهم دست م یحالت هیشدیصورتم پخش م

جا  چیه تیوضع نیبا ا یکنیپاك م شتویمثل ادم ارا يریاالن م نیهم..کنم مونتینکن از حرفت پش يرکا-

 افتاد؟ میرینم

 :اره بگو و خودتو خالص کن فکر مزاحم رو پس زدم هیاخه  یضیفکر مر یب مینس يا

 .روشنه؟  من دست خودمه اریاخت.چکار کنم چکار نکنم يبه من دستور بد يندار یتو حق..افتادینه ن-

 .نکن به ضررت تموم شه يکار-

 .!االن برگردم تهران نینکن هم يکار-
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بود  يلحنم انقدر جد یموقع شب ول نیاونم ا! من برم تهران.رو زدم یحرف نیدفعه از کجام همچ هی دونمینم

 :شدن تو چشمام دستم و ول کرد وبا حرص گفت رهیخ هیکه بعد از چند ثان

بلند ازم دور  يدستام و ول کرد و با قدما.سرتق ازیدختره لج یطرف یبا ک کنمیم تیبه وقتش حال..به درك-

تازه ..نداشت و کامال کبود شده بود انیمچ دستام درد گرفته بود و از بس فشار داده بود خون توشون جر.شد

 .کردمیداشتم دردش رو حس م

 :لب غر زدم ریوز دمیمال مچمو

 .یییییییییییییییروااان.فقط بلده زورش رو نشون بده تیخاص یتعادل نداره نچسب ب وونهید

ما هم خودمونو زده  زدیاز چهره هاشون موج م يدلخور یول میشد یشدن و هممون راه یشب به زور راض اون

 .!!!!!میخب گمونم تو کوچه هه گم شده بود یول..چپ یبه کوچه عل میبود

*** 

بود ما هم که مامانامون  تیعصبان يهمه کارهاشون از رو راه خودشو رفت پسرا یو هرک میپارك کرد نارویماش

 هی يحرص بخورن اصال انگار شتریب میکردیم يو بدتر کار میاورد یخودمون نم يقربونمون بره اصال به رو

عوض کردم چند  یشلوارك معمول پتا هیلباسامو با !... دیخوابیو جز جزش م نمونیرو س ذاشتنیم خیتانکر 

 دیپوش یلباس معمول هیبهار هم .بردیازاد بپوشم وگرنه خوابم نم يده بودم قبل از خواب لباسابود عادت کر یوقت

و به  میرو تخت ولو شد يسه نفر. که روش طرح قلب و خرس داشت یلباس نازك و ململ هیو فرشته هم 

 میشد رهیسقف خ

خون  هیبا  نهییا يصبح روبرو دونستمیرو نداشتم هرچند م شمیدورم رها کردم حوصله پاك کردن ارا موهامو

 .رو صورتم بمونه يپس گذاشتم همون جور.حسش نبود یول..اشام طرفم

نداشت  دهیبازم فا مینداشت صحبت کرد دهیفا یرمان خوندم ول بردیچرا خوابمون نم دونمینم میکردیم يهرکار

خواب از سرمون  گهید.دفعال شده بو مونیخواب یامشب رگ ب یول میکرد يو باز مینصفه شب ورق هارو اورد

 دمیساعت رو نگاه کردم که د دیرسیم 18+ يداشت به جاها گهیبحث د..باز حرف زدن میبود شروع کرد دهیپر

 :حد وسط بود با خنده بابالش زد تو سرمو گفت! بهار نه بچه مثبت مثبت بود نه ضربدر ضربدر! صبحه 5/4

 رفته نییصداتون تا پا نیباور کن نیدارکه شما یولوم نیبا ا نیکپتونو بذار گهیتوروخدا د-

 .میگیم یما چ ننیباشن و بب داریکه ب ستنین کاریاونا انقدرم ب.خب رفته باشه-

 .حاضرم شرط ببندم دارنیهنوز ب یپرسیاز من م-بهار
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 از جام بلند شدم .شرطتو بذار در کوزه ابشو بخور بابا-

 کجا؟ يهوووو- فرشته

بخدا ادم با خواهر شوورش  هیزیخجالتم خوب چ.اب بخورم نییپا رمیمتشنمه ..تیترب یتو کالت ب يهو-

 حرفه؟یم ينطوریا

واسه من خواهر شوور خواهرشوور نکن چند سال تموم  یه زمیزحمت عز یتو اون مغزت فرو کن ب نویا-

 ادیواسه من ژست م یاههه حاال ه!یشبه قبول کنم خواهر شوورم هی تونمیبابا نم يدوستم و خواهرم بود

درو بستم که نور پخش  عیسر.نور تو راهرو افتاد يدرو باز کردم روزنه ا.یگیتو م یاصال هرچ..خب باش-

 اب پر کردم و خوردم وانیل هی نکیاز س. به سمت اشپزخونه رفتم نیپاورچ نیپاورچ.نشه

 !مامااان يوا:زدم  غیج هیسا هی دنیکه برم با د برگشتم

 .رفت رو دهنم یدست هی

 .اشاره کردم که دستشو از دهنم برداره . شنیم داریهمه ب ؟االنیکشیم غیته؟چرا جدختر چ سیه-

قربون  يانتظار دار ؟نکنهیکشی غیچرا ج یگیباالسرم بعد م يایم لییمثل عزرا یکیتار نیچمه؟؟؟تو ا--

 صدقتم برم؟

 :گرفته بود خندش

 !دیببخش..خب بابا-

 .برم بخوابم خوامیم.يکردزحمت برو اونور راهمو سد  یب دمیبخش.خوب لهیخ-

 مینس-

 هید کنهیصدا م يجور هی..عههه به من چه خوب!باش يخفه شو جد.زنهیچه ملوس صدام م نایمامانم ا يوا

 بله؟-

 :کترینزد اومد

 راستش...راستش -

 شده؟ يزیچ-

 دونمینم یعنینه -

 ؟یدونیوا نم- تعجب گفتم با
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 نیخب شما شاهد..خورهیبهش بر م يم با خودت چند چنداونوقت بهش بگ دونمینم گهیحرف بزنه بعد م خوادیم

 .گهید

 ن؟یبود داریگرد نکن تا االن ب يچشاتو اونجور-

 باشه؟؟ دهیخاك بر سرم نکنه همه حرفامونو شن نیه.....نیبیمگه نم خب

 :شک گفتم با

 چطور؟-

 .اومد یصداتون م يطور نیهم-

 !م خاك تو سرم شداروم گفت اریاخت یبدنم رفت باال فقط ب يدما کدفعهی

 .و خندشو به زور قورت داد دیشن نکهیا مثل

 :دیکشیدستش اروم رو گونم م یکیکه دستم و گرفت و با اون  رونیخواستم برم ب دمیند زیموندن رو جا گهید

 ؟يپاك نکرد شتویهنوز ارا..کارت دارم سایوا-

دوست .دو سه کیچسب .یس خرسادام.فضول.شیریس.ها بتوچه اخه خارهیحاال خودش تنش م نیبب یه اکه

 پاك نکنم تورو سننه؟ کشهیدارم اصال عشقم م

 ـــــرینخ:حرص با

 ؟يخوریباشه کوچولو چرا انقدر حرص م-

 کوچولوئه اخه؟ نیا کلیه يکه زدم خندم گرفته بود کجا یاز حرف. يدیچون حرصم م..کلتهیکوچولو اون ه-

 حله؟ دیبگم ببخش:کترینزد اومد

چه .نهیمنو بب یکیتو تار تونهینه فکر کنم اون کوره که نم نمتیبیکه بابا م ستمیجلو؟خب کور ن ادیم یچرا ه نیا

گفته برو من  نیبه سنگ پا قزو. ارهیسر و تهشو بهم ب دیببخش هیبا  خوادیبعد م زنهیداره بخدا حرفشو  مییرو

 ستمیمیشبم جات وا فتیش

 ....که بهت مربوطــ يدر ضمن شما تو کار ستیحل ن رینخ-

 دیبا دونستمینداشتم نم يکار چیجرئت انجام ه...افتاد افتادهیم دیکه نبا ی، اتفاق دمیبه خودم اومدم که د یوقت

حالم دست .. نداشتم ياون چشماشو بسته بود راه فرار یمن باز باز بود ول يبودم چشما جیگ جیچکار کنم گ

 .!یفرمان چیه. دادیبهم نم یفرمان چیمغزم ه..خودم نبود

  کردمیحرف و شوك زده فقط نگاهش م یب.. اروم صورتش رو از صورتم دور کرد قهیاز چند دق بعد
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 :اروم گفت ییانداخت با صدا نییپا سرشو

بابت کار  کردمیحس م.که زدم بدترش کردم....کنم که یبابت کار ظهر ازت عذر خواه خواستمیم..خواستمیم

 .دیفقط ببخش......هستم که يجنبه و سو استفاده گر یادم ب یخودت فکر نکن شیخواستم پ.يریظهرم ازم دلگ

 گم شد یکیزود ازم دور شد و تو تار یلیخ

 :سر خوردم و دستام ناخوداگاه به سمت لبم رفت نتیبا رفتنش انگار به خودم اومدم کنار کاب.

از دست  ؟؟؟؟یچ یعنینکردم؟  یحرف و حرکت چینکردم؟چرا ه يکار چیچرا ه..کردم؟من کاریمن چ..خدا يوا-

 یط یکیکه تو تار يریبه مس شه؟یم دایبودم خاك تو سرت اخه ادم احمق تر از تو هم پ یخودم بدجور عصبان

و با دو خودمو پرت کردم تو اتاق  شدمبه زور و با لرزش از جام بلند . دیلرزیکرده بود چشم دوختم تمام وجودم م

 .پتو ریز دمیو خز

 کرد؟ نیچرا همچ نیوا ا-بهار

 ؟یک- فرشته

 .گمیو م مینس-

 .نهییکه پا م؟اونینس-

 :فرشته که گفت فیخف غیج يصدا.نه االن اومد اوناهاش-

 ره؟یرفت اون ز یاومد ک یرفت ک یک نیا... بسم ا-

 .پتو ریاالن مثل جن خودشو پرت کرد ز-

 م؟ینس- فرشته

 .خوننیبزنم تا تهشو م یحرف نیکوچکتر دونستمیم.ندادم جواب

 ؟یشیم میتو امروز قا یها؟چرا ه یزنیته؟مشکوك ممرگ م؟چهینس-

 .ادیگرفته گفتم خوابم م يصدا ربایهمون ز از

 با همه عر عر با منم عرعر؟ يتو غلط کرد-

از سر خودم بازشون  نکهیا ياخر هم برا گفتمینم یچیمن ه یول.زبونم حرف بکشن ریاز ز خواستنیبه زور م اونا

 دروغ نگفتم نمیالبته همچ. بود دهینحرفامونو ش يکنم گفتم ماکان همه 

 .خاك بر سرم ابرومون رفت-زد تو صورتش فرشته

 .حقتونه نییپا دیارینکرتونو ب يولوم اون صدا گمیکه م نهیواسه ا: با حرص بهار
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 .بود دهیکاش فقط حرفامونو شن يبهار جان ا يکار يکجا

 م؟یگاه کنتو چشماشون ن ییبودن؟حاال فردا با چه رو داریهمشون ب- فرشته

 دونمیدست خودم نبود نم شدمیشد داشتم خفه م شتریکرده بود ب ریجهت تو گلوم گ یکه ب یحرفش بغض نیا با

چرا دارم  دونستمینم کردمیحال خودمو درك نم.دیصدا اشکام دونه دونه رو صورتم چک یشد که اروم و ب یچ

 یلیاعصابم خ.بدون صدا شتریب و شتریکام باش زشیو ر شدیتر م دیو شد دیفقط بغضم هر لحظه شد کنمیم هیگر

 خورد بود

 .ریشب بخ ادیبچه ها خوابم م.دونمینه نم-

و از خوابشون  ومدین ییصدا چیه گهید یوقت.چراغ اتاق خاموش شد قهیزده نشد و بعد از چند دق یحرف گهید

 .کردباد پتو به صورتم خورد و اشکام رو خشک .دمیکردم پتو ر از سرم کش دایپ نانیاطم

 چیه..نکردم يکار چیمن ه یول... یول.خجالت بکشه ماکانه نه تو دیکه با یاون ينکرد يتو که کار..دختر اروم

نکردم که بفهمه از  يکار چیه کردمیبعدشم مثل ماست داشتم نگاهش م..نکردم تا از خودم جداش کنم یحرکت

 ..دستش ناراحت شدم

 فکر کنه منم خوشم اومده؟ کنه؟نکنهیم ریتعب یخودش چ شیسکوت منو پ نیاون ا االن

شده  رید یول..تو گوشش خوابوندمیو م نییپا رفتمیاالن م نیهم خواستیدلم م..شدت گرفت میفکر گر نیا با

 خواستمیکه م یعالمه عالمت سوال تو ذهنم که از طرف هیمن موندم و . کردمیکارو م نیهمون موقع ا دیبا..بود

اشکام رو با دستم ...نه نداره...نداره امکان نیا...نه یول..همه سواالم بود يابگوجو زیچ کیبه پاسخ برسم تنها 

 .شدم رهیسرم گذاشتم و به پنجره خ ریدستم رو ز هیپاك کردم 

 زدهیاز اون روز س..ستین یاون ماکان مغرور و سنگ گهید..عوض شده یلیخ..کنمیدرکش نم..فهممینم..چرا اخه

 تونمینم..بفهممش تونمینم کنمیم يکه هر کار یادم هیشده ...هشد لیتبد گهیادم د هیبدر به 

تو چشماش که  یول زنهیکلمه هم حرف نم هی نکهیبا ا..نگاهاش یحت..رفتارهاش تماما دو پهلوئه..بشناسمش

 .. گذرهیتو فکرت داره م یچ فهمهیانگار که کامال م..ادیزبونم بند م شمیم رهیخ

خودمو هم  فهمم؟چرایبه روزم اومده؟چرا نم یچ ایخدا..کنهیت رو ترجمه متو ذهن يکلمه به کلمه حرفا انگار

چرا  شه؟یم يجور هیته دلم  خندهیم یبهم؟چرا وقت زهیریاعصابم م شهیناراحت م یدرك کنم؟چرا وقت تونمینم

سر به سرش  یچرا وقت زنه؟یبا نگاهاش باهام حرف م کنمیحس م ست؟چراین میماکان اون ماکان قد گهید

که تا  زنهیو سرم داد نم شهینم ی؟؟؟چرا مثل اون موقع ها عصبان..برمیلذت نم مایمثل قد کنمیم تشیو اذ رمذایم
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 هی..ستمیمنم مثل قبل ن..منم عوض شدم...نرم؟؟؟ ماکان فقط عوض نشده نایهفته لج کنم و خونه عمو ا کی

بدون ...شمیو از درون گرم م شهیمبرابر  نیاراده تپش قلبم چند یب نمشیبیم یتو وجودم هست که وقت يزیچ

 ..ستیدست منم ن..ستین یاتفاق نهاینه ا..بخوام نکهیا

 قلبمه...................... دست

که نه  شبید.دادمیم حیترج يداریانقدر خسته بودم که خواب رو بر ب یول دمیشنیپسرا رو م يتو سالن صدا از

 شتریسر و صداشون هر لحظه ب. اومد یبود هنوزم خوابم م بودم و تموم تنم کوفته دهیصبح خواب 7امروز ساعت 

من همش  یعنیهشته؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟تازهیچ.دمیچشم ساعتو د هیبرداشتم با  مویو گوش دمیسرم دست کش ریز شدیم

 دم؟یساعته خواب 1

ر چقد نایکه ا کردمیفکر م نیبه ا يداریرو گذاشتم سر جاش و دوباره چشمامو بستم تو عالم خواب و ب یگوش

 !شدن زیسحر خ

داره  يزیچ هیباز حس کردم .نه بابا توهمه بخواب..وارد شد یشدو کس نییباال پا یدر کم رهیکردم دستگ حس

تو اوج خواب هم  شهیهم.از خواب باشه یناش يتوهم فانتز هی تونهینم نیبار ا نیا گهینه د خورهیرو دستم وول م

شد سرمو  شتریشدت وول خوردن ب. شدمیم داریو ب سوت متوجه میس کردمیرو که کنار خودم حس م يزیچ

 میبنفش عظ غیج هیبود که  نیکه تونستم انجام بدم ا يچرخوندم چشام از حد معمول گشاد تر شد تنها کار

 .دنیمن مثل جن زده ها پر غیبچه ها با ج دادمیدستمو تند تند تکون م دمیو رو تخت پر دمیکش

 غغغغیییییج..انمارمولک مااماااا...غغغغغییییجججج-

و رفت  نییوحشت داشت تا اسمشو اوردم از رو تخت خودشو پرت کرد پا ییجورا هیکه از مارمولک  فرشته

 :بهار چشم بسته نشسته بود.توالت پناه گرفت زیم یصندل يباال

 کجاست؟-

 کجاست؟ یچ..غغغیججج-

 :دیبا دست مال چشماشو

 !مارمولک اژدها نما-

 سواله اخه؟ نیا دنیاال وقت پرس دونمیمن چم-

توان  کهییشد چشمامو بستم و از اعماق وجودم تا جا یچ دمینفهم گهیرو پام وول خورد د يزیچ هیموقع  همون

 اون موجود چندش رو گرفت عیبهار سر دمیکش غیداشتم ج
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 .اونو رونیپرتش کن ب:غیج با

و گرفته بود گفت کار کدومتون مارمولک ر کهیدست به کمر در حال..اروم به سمت پسرا رفت یلیاون خ یول

 بوده؟

 .نطوریهم مانمیجمع کرد و نر افشویق ماهان

حرکت  هیبهنود خواست حرف بزنه که بهار تو ..مزخرفش از توئه دهیا دونستمیم..اقا بهنود نطوریکه ا-بهار

چرا  میمونده بود دزیم غیو ج دیپر نییباال پا تابهیبهنود مثل روغن تو ما!دونمیکجا؟نم یمارمولک رو پرت کرد ول

 .از تصورش هم چندشم شد و لرز گرفتم..شا قهیبهار مارمولک رو انداخته بود تو  نیا کنه؟نگویم نیهمچ

 . رونیاز اتاق رفتن ب همشون

تو  دمیخواب.بپرسم خواستمیبپرسم نم یجرئت هم نداشتم از کس..کجا بود دونمینم....... بودن به جز همشون

 الیخیب. دور و برمه يزیچ یسوسک یمارمولک يمار کردمیهر لحظه فکر م یول سرم دمیتخت و پتو رو کش

 یخواب یداشتم از ب یول شدمصلوات به روح بهنود با اون کار مزخرفش فرستادم واز جام بلند  هیخواب شدم 

 .شدمیتلف م

 .رفتم نییرو که عوض کردم سالنه سالنه از پله ها پا لباسام

. وقتش گذشته بود..بخوابم تونستمینم گهیاز طرف د یبدنم رفع نشده بود ول یو کوفتگ ومدیخوابم م هنوز

بسته  يو با چشما ختمیخودم ر يکاکائو برا ریش یکم..اوردم رونیرو ب رکاکائویرو باز کردم پاکت ش خچالی

رو  و سرم زیم يرو رو وانیدم لیمونده اش رو هورت کش یشدم باق رهیکاکائوم خ ریش وانیبه ل..مشغول شدم

 :فرشته بلند شد ينشده بود چشمامو بسته بودم که صدا قهیپنج دق.دستام گذاشتم يرو

 ؟يدیخواب نجایچرا ا مینس-

 :دمیرو بلند کردم و با کف دستم چشمام رو مال سرم

 .چشمامو بسته بودم کنهیدرد م کمیسرم ..دمینخواب-

 :خچالیتا کمر رفته بود تو  فرشته

که خواب به چشمم  شب؟منید یبخواب یبخدا اصال تونست يحقم دار ووومممم؟؟؟هویدار یچ نمیبذار بب-

 تو اصال خوابم نبرد ياز تقالها.ومدین

 ؟يبود داریمگه تو هم ب-

 درست کنم؟ يخوریم مروین.بخوابم تونمیبودم ساعت خوابم که بگذره خودمم بکشم نم داریخواب و ب-
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منم .اورد رونیباال انداخت و سه تا تخم مرغ ب يم شونه ااون..درست کن يدوست دار یسرم اشاره کردم هرچ با

 .باز سرمو گذاشتم رو دستام و چشمامو بستم

برو  کمیبذار  نجایدستت رو بردار سرت رو ا گفتیهم به من م یپر مالت صبحانه حاضر کرد ه زیم هی فرشته

تخم مرغ بکوبونم فرق سرش  تابهیرو از دست بدم و با همون ماه ارمیبود اخت کیکم کم نزد گهیاونور تر که د

 قدقد بده يتا صدا

 .به به دهنم اب افتاد..پاشو حاضره کمتر مثل شفته وا برو - فرشته

 :بود ستادهیرو بلند کردم بهار تو چهار چوب در اشپزخونه ا سرم

هرت بوداا وقت شو گهیالحق که د يفر..شهیگرسنه م زیم نیا دنیهم با د ریچه خبره ادم س نجایا نیبب..به به-

 :نشست دیرو کش یصندل.ادیم

 .يدرست کرد يزیعجب م..يدستت درست فر-

  سوختیخودمو نگه دارم از زور خواب چشمام م تونستمیجام بلند شدم واقعا نم از

 دم؟یزحمت کش یکل ؟منيریکجا م- فرشته

 !که جوابشو گرفت دمیکش ازهیخم هیندادم و به جاش  جواب

 ؟چش بود؟پس کجا رفت نیا-بهار

 .صبحونه رو بچسب یخیب..بهش فشار اورده رفت الال کنه یخواب یب.که يدید-

رو سرم که نور به  دمیخودمو به سمت تختم پرت کردم پتو رو تماما کش..اتاق رو باز کردم و داخل شدم در

 .چشمام نخوره و بشمر سه خوابم برد

نفس  هیم رفع شده بود پنجره رو باز کردم و کامل از تن یخستگ یول دمیچقدر خواب دونمینم..باز کردم چشمامو

به  یدست هی. حالم جا اومد که حد و حساب نداشت نیهمچ..هام شد هیمرطوب وارد ر يکه هوا دمیکش قیعم

اونم .دو نفر یکیپچ پچ  فیخف يجز صدا ومدینم ییصدا چیتعجب کردم ه نییو رفتم پا دمیسر و صورتم کش

 .و بهار بودن يصددرصد فر

 سرکار؟ دیش داریب دیبه باالخره افتخار داد به-بهار

 کجان پس؟ هیبق..شدمیجان توداشتم هالك م-

 میچون احتمالش وجود داشت که سالم برنگرد.میاونا اومدن ما بر یقراره وقت..رفتن گشت و گذار-

 دمیبه ساعت انداختم که د یتکون دادم نگاه دمیفهم یبه معن سرمو
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 اومد ونریب زیم ریفرشته از ز..ظهره 2

 ؟يکردیوا تو اونجا چکار م-

 جون یخرس گشتمیگردنبندم افتاده بود داشتم دنبالش م نینگ-

 ؟یباز تو معرکه گرفت دمیزهر مار همش چند ساعت خواب-

 ..فرما شدن فیبا هر و کر تشر ونیتا باالخره اقا میو حرف زد مینگاه کرد لمیف یدو ساعت یکی هی

 !دانبو يا کهیجان تو بد ت-مانینر

 .بدم دیجواب بزرگترتو من با یشیم دیببند دهنتو پسر االن شه-ماکان

رو گرفت و اونو به سمت اتاق کشوند تو راه گفت بله  نشیو است دیرو شن مانیهمون موقع حرف اخر نر فرشته

 .نتونستم حرفاشونو بشنوم گهیتا حاال؟ با رفتنشون تو اتاق د نیشنوم؟کجابودیم دیجد دیجد يبله؟حرفا

 يو حرکت دونه ها پزمیدارم از شدت گرما م کردمیاحساس م..گر گرفتم دنشیلبخند سرمو برگردوندم که با د با

حس کنم از بس ناخونام رو کف دستم فشار داده بودم گوشت دستم به  تونستمیکمرم م يمهره ها يعرق رو رو

 ..ذوق ذوق افتاده بود

 ياهنگه که دوستش دار نیا ایب مینس-بهار

 .عقب گرد کردم و رفتم تو اشپزخونه عیگفت سر یبهار چ دمینفهم

 :دمیمغزم به کل منهدم شده بود با خودم نال.. دمیبرداشتم و قورت قورت سر کش خچالیاب رواز  يبطر

 اخه چرا؟ ایخدا-

 چرا؟ یچ-

 :شونم قرار گرفت و برم گردوند يرو یدست هیبودم که  ستادهیا يهمونجور..نزد برنگشتم قلبم

 ؟ینگاهم کن یستیحاضر ن یحت-

و تو چشماش زل  سمیوا نجایهم تونستمینم.دوخته بودم دهنم خشک شده بود قشینقطه از  هیرو به  چشمام

 فتادهین یاتفاق چیوانمود کنم که انگار ه يبزنم و جور

 ؟یکنیفرار م دنمیازم بدت اومده که با د نقدریا

 .جوابم سکوت بود تنها

 ..يازم متنفر فهممیم ینگ یچیه ينجوریاگه هم-

-........... 
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 ..رنجوندمت خوامیمعذرت م..اومدنم از اون اول هم اشتباه بود..تا کمتر باعث عذابت باشم رمیم..باشه-

هنوز هم برام گنگ بود تنها  شبشیاون رفتار د یبرداشت اشتباه بکنه ول خواستمیچرا الل شده بودم نم دونمینم

 یراحت نیبه هم تونستمیچه خبره نم دمیفهمیم دیبا..که تا حاال نداشتمشحس ناشناخته بود هیسکوتم  لیدل

 :بره که زبونم و حرکت دادم رونیخواست ب. بگذرم

 سایوا-

 برگشت ستادویحرف بود چون بالفاصله ا نیهم دنیمنتظر شن انگار

 .شهیهر دفعه حضورت مانعم م یحرف ها دارم که بزنم ول یلیخ-

 .پاهام يهم به نوك انگشتابود و نگاه من  نییپا سرش

 .خوامیمعذرت م-

 کرد؟ یبار دوم از من معذرت خواه يبرا..شدینم باورم

 چرا؟: زور حرف زدم به

 نگاهم کرد گنگ

 ؟يبدونم چرا اون کار رو کرد خوامیفقط م-

 کنترلش کردم یلرزش داشت ول یکم صدام

 باور کنشد  یچ دمیلحظه نفهم کی..خوامیبگم فقط معذرت م تونمینم یچیه-

 ؟یفهمیم ینداشت یحق چیتو ه..جهت بوده باشه یب تونهیکنم؟صرفا نم رشیتعب یچ-

 .رهیحاضرنبود نگاهشو بگ یکه حت گشتیم یدنبال چ خواستیاز چشمام م یچ دونمینم..کردیم نگاهم

 .شد یچ دمیدست خودم نبود نفهم خوامیمعذرت م..ناراحتت کردم دونمیم-

 بوده؟ یچ لیاون دل.بوده باشه لیدل یب تونهینمکارت ..راحت بگذرم تونمینم-

اجازه بدم  ینبودم که به هر کس یادم..بگه خوادیم یچ دمیفهمیم دیبا..چش بود دمیفهمیم دیبا..هم بود نطوریهم

داشتم ..بر خالف انتظارم فقط سکوت کرد ینه ول ای زنهیم یحرف نمیمنتظر موندم بب..بشه کمیحد نزد نیتا ا

 انمیبهم دست داد که از اعتماد اطراف ندختر مزخرف بود هینتونستم تحمل کنم احساس  گهید گرفتمیم شیات

 نسبت به خودم سو استفاده کردم 

 :دیلرزیلبام م..به گوشش زدم ینسبتا اروم یلیباال رفت و خودکار س دستم
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کنه و  یهر غلط دیرسکه تا از راه  ستمین يا گهیهراشغال د ایدست تو  چهیمن باز يریبگ ادیزدم تا  نویا-

 ..شد سر و تهشو بهم گره بزنه یچ دونمیو نم دیببخش هیبعدشم با 

از اشپزخونه خارج شدم ..زنهیبازم حرف نم یلعنت..زل زدم مونشیاشکم رو پس زدم و با خشم به چهره پش قطره

 ..کار چیه.ردنک يکار چیاون ه یبده ول حیکارشو برام توض لیو دل سایداشتم بگه وا دیتا لحظه اخر ام

 چطوره؟ نیا مینس

در  یحوصلگ یاصال حوصله نداشتم با ب..خواستیبود و ازم نظر م دهیبود که بهار پوش ییمانتو نیششم نیا

 :گفتم کردمیو رو م ریرگال رو ز کهیحال

 ..اریبلنده درش ب يادیز ستینه خوب ن-

 تو اصال حالت خوبه؟ مینس-

 اره من خوبم-

 :گفت یناراحت با

اصال مانتو ..بده؟ حوصلم سر رفت بابا یگیخودتم م یکنیامال مشخصه چقدر حالت خوبه خودت انتخاب ماره ک-

 خوامینم

 :نگاهش کنم دادم دستش نکهیو بدون ا دمیکش رونیب یسبز ارتش يمانتو هی

 .هم امتحان کن نویا-

 :طلبکار گفت یلحن با

 خوره؟یهم به درد نم نیالزم نکرده ا یاهان که بگ-

 :رو گذاشتم سر جاش و برگشتم که برم که صدام زد مانتو

 :کرد نییباال پا دواریمانتورو دادم دستش انگشتش روتهد..نمیبدش بب..چته  دمیمرگته اخرشم نفهم هیهرروز -

و با حرص در اتاق پرو رو . کنمیخدا شاهده فروشگاه رو رو سرت خراب م..بده نمیا یبه حالت بگ يوا-

به  یچیواخرشم ه کردمیتا مانتو پرو م شیاون بودم و ش ياشت بنده خدا منم جاحق د..خندم گرفت..بست

 .شدمیبدتر م نیاز ا یچیه

 ؟يخرینم يزیپس چرا تو چ: دیاز راه رس فرشته

 .ندارم اجیاحت یخاص زیدارم چ یمثال؟همه چ یچ-

 :دمیشده زل زده بود به من خند زیر ياتاق باز شد و بهار با چشما در
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 .میبر ریقشنگه بگ نیهم..میتسلباشه بابا -

شن ها  يشدم رو ادهیرو پارك کردم و پ نیرفتم سمت ساحل ماش الیسمت و میبر نکهیا يبود جا 8 ساعت

 .نشستم

 .از من اطرافم نشستن تیها هم به تبع بچه

 بود ها تیزیچ هیتو امروز  یول - فرشته

 ن؟یکنیم کاریچ کنه لتیبر خالف م يکار هی یکیروز  هیاگه : رو شکستم سکوتم

 باشه یداره ک یبستگ-

درجه مخالفت من با اون کار تا چه اندازه  نکهیا ای..کنه يداره چه کار یبعد هم بستگ..ایزنیمشکوك م-بهار

 .باشه

 .یباش يجور هیکه نسبت بهش  یکیحاال مثال ...ندارم؟ دنمیجرات سوال پرس-

نه خوشت ..نه خوشت اومده یعنی..يبهش دار یچه حس یدونیخودتم نم.. يهم که تا حاال انجام نداد يکار هی

 !یکن ریتعب یاون کار رو چ یدونینم نکهیکال ا یعنی!ومدهین

 ؟ینالیم یچ یبگ شهیم قایدق-

 .اونا هم از خدا خواسته بلند شدن.ومدهیبه من درد و دل کردن ن میبر نیبلند ش الیخیبابا ب یچیه.اه

وسطه بهار که  نیبزنه ا دیو سف اهیحوصله نداشت دست به س یسک یول میگرسنه بود یحساب میدیرس یوقت

بلند  یروغن انداخت بو برنگ يکتلت هارو که تو..کتلت درست کردن عیسرحال بود شروع کرد ما يادیانگار ز

تا  رونیپرت کرد ب تمونوو جف.که صداش درومد زدمیناخونک م یه رفتیدلم مالش م یکرد که از زور گرسنگ

 . هغذاش حاضر بش

 انه؟یدست پختت در چه حده اصال قابل تحمل هست  مینیبه به دختر خاله کدبانوبذار بب-مانینر

 شتریغذا مخصوص سه نفر ب نیا..خورنیم يحاضر يغذا ونیو گفت اقا مانیرو دست نر دیکوب یکی بهار

 .ستین

 گرفتمیخودم لقمه م يخوشحال برا منم

 ..نینامرد یلیخ.خوامیمنم م-ماکان

 ياملت شاهانه ا هیکنن بذار  يفکر کردن فقط خودشون بلدن اشپز ارنیدر م يباز سیخس نایداداش ا-مانینر

 .یکن فیبرات درست کنم ک
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 اخه؟ یزنیبلوف م يخودیچرا ب یدرست کن مروین هی یستیتو که بلد ن یاخه مرد حساب-ماکان

 ن؟یهم به ما بد یکیجوره راه نداره  چیحاال ه-سرشو خاروند و گفت مانینر

گفتم االنه که ..کتلت برداشتم و بردم سمتش که با چشم غره اونا مواجه شدم هیلحظه دلم براش سوخت  هی

 مانینر ییدفعه با نگاه اژدها نیخودم خوردم که ا..بذارم دهنش  نکهیا يکتلت رو جا نیهم يترور شم برا

 .!مواجه شدم

*** 

 میمجبور کهییتا جا دنیبه ما نم کننیغذا درست م ن؟یردختره شما دا نمیچه وضعشه اخه؟ا نیزن عمو ا-ماکان

 ..میبخر هیاز سر کوچه الو مینصفه شب بر

نگاه کن ..به خوردمون ندادن یچیکرده بود ه یکیمامان فرشته هم باهاشون دست به  گهیراست م-مانینر

و  میوفتید به قد قد بکم مونده بو گهیپادگان صبح تخم مرغ شب تخم مرغ د میانگار رفت.شدم دو پاره استخون

 ..خواب رو هم ازمون محروم کنن يجا

 :خفم کنه ادیکه مامان ب االنه

 دختر گلم بشم من يفدا-با لبخند مامان

 جـــــــــان؟؟-مانینر

 شما؟ نیزن عمو خوب-ماکان

 بغل ننم دمیخوشحال پر دهیسف تیوضع دمید منم

 یاله..ماهه دخترم..کردم تیترب یچ نیبه به بب..شمدسته گلم ب نیقربون ا..يدینه ماکان جان درست شن:ننم

 نایکنه و ا يزن بره مسافرت اشپز دهیم یکرد چه معن تیترب ينجوریهم دیمردا رو با نیا!زمیمامان فدات شه عز

 .نیباش تهداش يهنر هی دینزنن؟باالخره شماها هم با دیو سف اهیهم دست به س

نامحسوس ..هم خوردن شونویکیتازه ..تلتامون هم ناخونک بزننبه ک خواستنیمامان تازه م:لوس کردم خودمو

 .براشون ابروباال انداختم

 یگیچرا مزخرف م دیدختره چشم سف:همه ظلم و ستم رو نداشت با حرص گفت نیا تیظرف گهیکه د ماکان

 اخه؟هان؟
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 یکیپله هارو دو تا .دنیشروع کردم به دو عیشد و افتاد دنبالم سر یشیحرفم ات نیبا ا..تلخه شهیهم قتیحق-

 هیرو زانوهام خم شدم که ..ادیشده نم الشیخیب گهیوسط راه پله گفتم د..بند اومده بود دینفسم شد رفتمیباال م

 گرفت دهنمو يکه با دستش جلو دمیکش غیج..و برد ته راهرو دیمنو کش یدست

 گه؟ید میرو خورد قتونیعت يکه ما کتلتا-

 تقال کردم ادینم ادمی يزینه من که چ زیام چ..ولم کن-

 !!!يکرد کاریچ یگفت یچ ادمهیمن خوب  یول-

پناه  مانیولم کرد منم از خدا خواسته رفتم پشت نر عی؟سریکنیم یچه غلط يتو دار..نفس کش يآ-مانینر

 گرفتم

 تو باز؟ یگیم یچ-

مظلوم منو تنها اره؟؟؟؟؟خواهر  ستیکس ن چیته راهرو خلوته ه نیا يفکر کرد..یکنیم یچه غلط يدار گمیم-

 ؟ياورد ریگ

 !دهیدرس م طونمیش نیمظلومه؟ا نین؟؟ایا:من نگاه کرد و گفت ؟بهیگیچرا پرت و پال م-

 :دارم برات!کنهیسو استفاده م گمینم یچیه یهرچ ده؟یدرس م طونمیش یچ یعنی تیترب یب ياو

 وبیتو اون ذهن مع یو شوم دیپل يمعلوم نبود چه فکرا کردیولم نم يبود ومدهیتا تو ن گهیدروغ م ینه داداش-

 !ناقصش داشته

انتخاب کن تا خودم دست به کار  شویکی!ذارمیسر به تنت نم..دو ...کنمیخفت م..کی يماکان دو راه دار-مانینر

 ..نشدم

 !خواهر به ظاهر مظلومت بنداز نینگاه به ا هیقلنبه شده؟ رتتیاالن مثال غ.. سایوا-

 :شدم داد زدم ریاز پله ها سراز..افتادم دنبالم یخنده اونا هم عصبان ریزدم ز دفعهیتاشون برگشتن سمتم که  دو

 .برس دختر دسته گلت پرپر شد ادمیننه به فر يآ-

 !سنینویم يا "ش"فکر شوم رو با چه  دمینشونت م-ماکان

 :رونیاومد ب ریبا کفگ مامان

 ن؟؟؟؟؟؟یپرپر کن ونمودی یکی نییخوایم کمتونیبخاطر ش نیکشیشما خرس گنده ها خجالت نم -

 !که ستیمامان بحث غذا ن-مانینر
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خوب درو باز کردن و رفتن  ياون دو تا هم مثل بچه ها.االن نیهم رووووووونیب..حرف نباشه سیه- مامان

رفتن اونا همان و ...طرف منه یکه مام دمیپریم نییو باال پا کردمیمادرم واسه خودم ذوق م تیحما یمرس رونیب

 ن همانام يسوختن گوشا

 ..مامان گوشم يا يا-

 ؟؟هان؟؟؟؟ يبود کرد يچه کار نیا-

 بود؟ يچه کار یچ..مامان جون من گوشمو ول کن يا-

 ن؟؟یکردیچکار م ؟؟پسينداد یچیبچم ه نیاونجا به ا ی؟رفتيدیعسلمو ند ؟قندیکشیتو خجالت نم-

 :و چشام گشاد شد دیکشیسوت م گوشم

 ..گوشم يا!!..ااایگفتیحرفا م نیدرباره دختر دسته گلت و ا گهید زیچ هی یداشت شیپ قهیچند دق نیمامان تا هم-

 .دارنیدست از سرت بر نم گهید رنیگیبهت نگفتم وگرنه ازت اتو م یچیه نایجلو ا-

 ..:افتاده بودم هیبه گر.سر و کله بزنم نایدم به ساعت با ا یه ستیخب بر ندارن من که قرار ن-

 !دیتوروخدا گوشم ترک مامان

 :گفت یبیغر بیلخند عج هیداد گوشم رو ول کردبا  تیمامان رضا باالخره

 !گهیتو سر و کله همد نیقسمت شد هرروز بزن دمی؟شايدیخدا رو چه د-

 !:ده؟یخانوادم نشون م يتک تک اعضا يرو رو رشیماکان کم کم داره تاث نیا دهینشن زایبحق چ وا

 انوقت؟؟؟؟؟ یچ یعنی؟؟یمامان خوب-

 :بخند جواب دادهمون ل با

 ..برو سر کارت..دخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن يتو کار يتو تا اطالع ثانو یعنی-

 ...قدم به عقب رفتم هی..با عرض پوزش فراوان..گمااااایم نویا دیمامان ببخش-

 یعصبان يمامان بود که از بغلم رد شد و صدا ییو در رفتم لنگه دمپا ؟؟يبا خودت چند چند یول دیببخش-

 :مامان

 !!ایح یب تیترب یب..برو گمشو باال-

 !!!!گهیمادرم د نیدختر هم ییباالخره از لحاظ لنگه دمپا دمیته دلم خند از

*** 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یـــــــ چــــــــــــــــــــــــ
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 .کردیمثل منگا نگام م من رفت تو هپروت چون تا دو ساعت غیانگار با ج مانمیگوشاشو گرفت و نر بابا

 !دخترم میدار اجیگوشا احت نیبابا جون ما به ا-بابا

 رم؟یگوشامو بگ دیدفعه با نیشد؟ا یهان؟چ-مانینر

 ن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یبگ گهیبار د هیشدم  یمن چــــــــــــــــ-

 یرقم هی ویکیا يغویج غیخواهر ج هیکردم که  کاریمن چ ؟اخهيگناهم رو بهم نشون بد شهیم ایخدا-مانینر

 شده؟؟؟؟ بمینص

 ....اخه نیدونستیبهم نگفت؟؟؟شماها که م یهمه مدت کس نیچرا تو ا-

 .نیندار اجیاحت يزیچ گهید..رو هم که الزم بود براتون انجام داده ییهمه کارها..داداشت بود نیا يکارا-بابا

 زدم رجهیشد؟؟بابا جمع بست؟؟شما؟؟کاراتون؟؟ در جا سمت تلفن ش یلحظه؟؟چ هی

 یتلفن دراز بکش يرو ينجوریخبر ا هی دنیچه وضعشه اگه قرار باشه هر دفعه با شن نیخواهر من ا-مانینر

بابا هم با ..کنهیاالن باز گوش فلک رو کر م ستین ینانیاطم نیبه ا رونیب میبر ایباباجون ب..میشیماورشکست م

 .رونیخنده رفت ب

 سرکار گذاشتن؟؟ ای گنیواقعا راست م یعنی

 بله؟-

 سوت خفه خون گرفتم میس یول دمیکش غیپشت خطه از ته دلم ج یبفهمم ک نکهیا بدون

 !..چته اخه؟ یروان وانهیمرض گرفته مردم ازار د..دهیند ریخ يا-

 ..که قهقهه بزنم شدمیداشتم منفجر م..ارتباط رو قطع کردم عیرو گاز گرفتم و سر لبام

 :دوباره شماره رو گرفتم هیثان 10 بعد

 ..مردم ازار..یش مونیپش تیاز زندگ کنمیم يکار یبکش غیج ياگه بخوا وانهید نیبب-

بود حرف زدم و خودمو از  یبه هر بدبخت..دمیترکیاز خنده م زدمیکلمه حرف م هیحرف بزنم؟ تونستمیمگه م حاال

 :رگبار مسلسل خاله ازاد کردم

 ؟.خاله جان-

 ؟ییجون تو میاوا؟نس-

 شما؟ نیخوب..بله خاله-
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 دیکش غیرو برنداشته ج یبود زنگ زد گوش يکدوم مردم ازار دونمیقبل تو نم..توروخدا شرمنده..زمیت عزقربون-

 ایبود؟االن مثل روان نجوریا یک ایقبلنا مزاحم تلفن..دنیشده بخدا مردم دارن عقلشونو از دست م يعجب زمونه ا

 !کشنیم غیج زننیزنگ م

 :زور با خنده گفتم به

 !احتماال اشتباه گرفته بوده بنده خدا ستیمهم ن..الیخیب..اره بخدا خاله-

 همه خوبن؟ مانیبابا نر زم؟مامانیعز يخب خودت چطور..زدهیم شینمه ش هیکه بوده  یواال هر ک دونمینم-

 ن؟یشما خوب..رسوننیهمه خوبن سالم م..خاله جان یمرس-

 جانم گلم؟..میخاله جان ماهم خوب نیسالمت باش-

 خاله فرشته هست؟-

 ..رونیرفت ب شیپ قهیدق 20 نیهم..نه خاله جان-

 ن؟یدیازش ند یبیغر بیعج زیچ ؟خالهيجد-

 :با مکث خاله

براش اس اومد  نکهیمثل ا کاربودیبه دست ب یفرشته هم گوش..شده بودن یمدل هیجون امروز همه  میواال نس-

کجا  دمیازش پرس یهرچ..رخ بودس یحساب افشمیقلبم اومد کف پام ق دیکش یغیچنان ج دیاز جاش مثل ترقه پر

 !!!جانیه هیتخل گفتیزدومیبه زور نفس نفس م ؟فقطيریم

 هی نیاگه اومد بهش بگ..دهیکه احتماال جواب نم زنمیپس خودم بهش زنگ م..اهان باشه خاله جون-لبخند با

 خاله؟ يبار يکار. زنگ بزنه کار واجب باهاش دارم

 .برسون نایمان اسالم به ما..نه قربونت..باشه خاله جون-

 .خدافظ..رسونمیم تونویچشم بزرگ-

 ایدم؟؟خدایمن؟؟من به ارزوم رس یعنی..شهیخدا باورم نم يوا..رو مبل وا رفتم..رو سر جاش گذاشتم یگوش

 :رو جواب دادم یگوش..زنگ خورد میهمون موقع کوش. هزار مرتبه شکرت..شکر..شکرت

 بله؟-

 !!!ـــــغیجــــــــــــــ:خط  پشت

 .زنهیم يگوشام داره بندر..فحش بود نثارم کرد یخاله حق داشت هرچ چارهیننه کر شدم گوشم بر فنا رفت ب يا

 ؟ییتو فرشته
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 .بودم دهیتا حاال نشن یخوب نیخبر به ا مینس يوا! نه روحشم -

 ..کردم یمثل اون ابراز خوشحال منم

 واقعا تموم شد؟؟ مینس-

 ؟..رتبت چند شد یتراس..ایزنیحرفا م..نه تازه شروع شده-

 اول تو؟-

 تو؟-

 ؟يتو چند شد 223من شدم ..خب حاال ..لوس..ا-

 ..شدم 248..خرخون خرشانس يا-

باالخره تو ..دمیمن باالخره به ارزوم رس..قطع که کردم بازم خدارو شکر کردم میباهم حرف زد یساعت هی هی

رو اعالم  جیافتادم که نتا ياون روز ادی..شدم دانشگاه تهران قبول نیرشته مورد عالقم و از همه مهمتر تو هم

جوره  چیرو بست تا ه نترنتیمن و ا یباطارت يو همه پلها يتمام گفت قبول نشد یبا بدجنس مانیکردن و نر

کردم تا حداقل  یچقدر سع..نگفته بود یچیالزمش رو انجام داده بود و به منم ه ياخرشم خودش کارها..نفهمم

 یراست یراست..کرده بودن تا منو دق بدن یکیاونا با هم دست به  یول رمیاطالعات بگ ازشون یبتونم سر سوزن

 هیجفتمون تو  میاز اون مهمتر با فرشته همکالس هم بود..بخونم میبش گهیسال د 1 دیباورم شده بود با

 ..بهتر نیاز ا یخدا جونم چ يوا..رشته

و  ستادمیوضو گرفتم و سر سجاده به نماز ا..افتادم يزیچ هی ادی عیسر..هم خونه نبود یسر رفته بود کس حوصلم

 چیکه ه یکس..پشتم بوده رو شهیکه هم یکس..خدا رو  طیشرا نیبود اگه تو ا يدو رکعت نماز شکر خوندم نامرد

چقدر  دونمینم.يو هوامو دار یباهام شهیهم که یمرس..ازت یمرس ایخدا....رمیبگ دهیوقت دستمو ول نکرد رو ناد

فرو  یقیپلکام اروم اروم سبک شد و به خواب عم شمردمیرو تو دستم م حیتسب کهیه نشستم درحالسر سجاد

 .رفتم

** 

ساعت رو کوك کرده  نیا یاه ک..کردیو اول صبح داشت رو اعصابم ورزش م خوردیزنگ م یه میگوش ساعت

مدت  نیحاضر شدم تو ا قهیدق 5بلند شدم و در عرض ..کالسمون افتادم ادیاخه؟خواستم بزنم تو سر ساعت که 

 !مارو انداخته ها یبه چه فالکت نیکردم بب يفحش نثار خاندان منصور یهم کل
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حاال انگار کجا ..همه خوابن  یچه بدرقه گرم یمرس..برداشتم  نتیکت از کاب تیک هی..به صبحونه نداشتم لیم

 ..مید برو که رفت شهیرو برداشتم ومثل هم چییسو!!!برم خوامیم

 :شونو فشردمخون زنگ

 زنگ مادر مرده؟؟؟؟؟ نیبه ا يانگشتتو با چسب چسبوند ه؟؟؟؟یچ هیهان؟؟؟؟ک-

 ..شد ریبابا د نییپا ای؟بيبود دهیخواب فونیرو ا-

 ..میو باهم بر يایبگم حاضر بودم تا جناب ب دیجهت اطالع سرکار با-

 .شهیم ریبچه جون د نییپا ایب نهیچیخب حاال واسه من فلسفه م-

 .نیو نشست تو ماش رونیناز و اطوار اومد ب هزار با

 .پارك کردم عیکردم و سر دایجا پارك پ هیفراوون  یو بدبخت بتیمص با

 .رهیشد بدو االن م ریخفم کرد بس که غر زد بدو د فرشته

  ادیامروز خودش نم یراست یراست نکهینه مثل ا:.. شده تو دستم انداختم نتینگاه به ورقه پر هی

 ..ادیوتش مف یاره اگه-

 !فرشته-

 !نچسب سه در چهار کهیمرت وفتنیدرس رو باهاش ب نیهمه از خداشونه ا..گمیخو مگه دروغ م هیچ-

 چشم غره انداختم واروم در کالس رو باز کردم هی بهش

 :از اون ته گفت  یکی دیسر و صداها کامال خواب همه

 ..اها از سر گرفته شددوباره سر صد هیثان 1کمتر از !..امنه خانم افشاره دوستان

 ..پس معلومه وقت نشناس هم هست رونیب میبر دیبا هیجلسه اول نیگفتم هم..پوففف- فرشته

 میدیزود هم رس ایب.شد ریباز غر بزن د یه حاال

 ؟یاز اون خوابت بزن قهیحاال مگه اشکال داره تو دو د- فرشته

 :بغلم دیپر مهنا

 ..کرد که مثال منم هستم یدو تا سرفه مصلحت فرشته..بود دهیبرات تنگول گر؟دلمیج يچطور-

 ..بغلم ایتو هم ب..يباشه بابا خفه شد-مهنا

 :فمیگذاشتم و سرمو گذاشتم رو ک زیم يرو رو فمیک

 ..یاز خستگ شمیخونه که دارم هالك م میبر ومدین گهیربع د هیاگه تا -
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 ؟يرمان خوند ینشست شبیباز تو د-مهنا

هست  یک شناسهیکه نم ياستاد هیصبح با  یوقت ستین شیز باد داره حالخره نفهمه کلش هنو نیا- فرشته

 .انگار نه انگار میگیهم بهش م یهرچ..نمونه داریصبح ب 5کالس داره تا 

 رو برداشتم و بلند شدم فمیک. ربع گذشته بود هیبه ساعتم انداختم از  ینگاه

 کجا؟- فرشته

 ..ومدیتا االن مکه  ادیب خواستیبرم خونه اگه م! خونه اقا شجاع-

 در بودم که برگم از دستم افتاد خم شدم و برش داشتم کنار

 ؟..يبخور بتیغ هیجلسه اول نیهم يخوایم..اومد میرفت نکهیو به محض ا میبمون اومد گهید کمیحاال - فرشته

گوشه  هی یبدبخت هی دیشا گنینم گرانیواال بخدا نه وقت خودشون براشون مهمه نه د میاستادم استادا قد..اه-

 ياول کار نیهم..گزهیعالف خودشون ککشون هم نم کننیداشته باشه مردم رو م يکار وامونده ا هی ایدن نیا

 يمردا ریپ نیحتما از ا..هیک لومهمع سیتدر ادیب يمنصور يکه قرار باشه جا یکس گهید هیمعلومه چه ادم

 ..مسخرست که اخمشون تو چشمشونه هیمریالزا يغرغرو

بار بود  نیاول کردمیتعجب م..کردیم يساکت با کمربند مانتوش باز زدیبود و حرف نم نییاسرش پ فرشته

 ..زدینم یدر جوابم حرف ریسر به ز ينجوریا

 وارد بشه؟ يمریالزا ياخمالو يغرغرو رمردیپ نیاجازه هست ا-

رو داشته  28حداقل  خوردیپسر جوون روبه رو شدم م هیبرگشتم که با ..خاك تو سرت یجان دو دست مینس

 .باشه

 :نباختم خودمو

 ..دییبفرما-

 ن؟یبریم فیاز در خارج شم که گفت کجا تشر خواستم

 اجازه صادر شه؟ دیبا..خونمون-

حواسش  یو کس زدنیباشه کل کالس هم با هم حرف م يجد کردیم یکه مشخص شد خندش گرفته سع پسر

 .نبود

 ..نیحق خارج شدن از کالس رو ندار یطیشرا چیه بنده به شما اجازه ندم تحت کهیتا زمان..صد در صد-

 :زنمیحرف م یاصال انگار نه انگار دارم با ک منم
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 به شما داره؟ یبپرسم چه ارتباط تونمیم دیببخش-

درس رو حذف کن تا  نیخودت برو ا يبا پا مینس"..استاد گذاشت که من فکم وا موند زیم يرو رو فشیک پسر

 "ننداختت

 .کردیا محسوس به ما نگاه مهم با خنده ن فرشته

 :سمتم حرکت کرد به

ارتباط  نهیزم نیتو ا کنمیو فکر م نیریگیوارد شدن کالس اجازه م ایخارج شدن  ياصوال شما از استاداتون برا-

 ؟؟.....به من داشته باشه سرکار خانم ياشکار

 ..کردیافتاده داشت به ما نگاه م نیبه مهنا افتاد که با فک رو زم نگاهم

 ..:جواب دادم يدهنم رو قورت دادم و عاد با

 ..افشار-

 ن؟یاز کالس خارج ش نیدار میو بازم تصم..بله خانم افشار-

 .. کردنیهمه ساکت شده بودن و به ما نگاه م بایحرفش تقر نیا با

 ..شمیبنده از حضورتون مرخص م نیشما اجازه رو صادر کن کهیخب در صورت...خب-

 :گفت طونیلحن ش هیبا خنده و  نهیبه س دست

 و اگه اجازه ندم؟-

 باز مونده بود استادم انقدر پررو؟؟ دهنم

 :سرد جواب دادم یلیخ

 ..شمیچون باالخره با اتمام زمان کالس از حضورتون مرخص م کنهینم یفرق-

 :لبخند گفت با

 یمشکل گه؟پسید نیبه هر حال قراره از حضورم مرخص ش.خانم افشار تا کالس رو شروع کنم نییپس بفرما-

 .نیساعت اضافه تر بمون کینداره 

 فمیک يسرمو تکون دادم و نشستم سر جام با حرص اشکار يعاد..بشر نیا ییمن مونده بودم تو کف پررو یعنی

 .نییرو پرت کردم که افتاد پا

 ؟يباز تو رم کرد-مهنا

 ..مردك پررو رسهیم تمیه نوبت گربخند ک!پادیبا لبخند داره منو م یچشم ریز دمیبهش انداختم که د ینگاه مین
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 بهش بگم يزیچ هیهر لحظه امکان داره  دونستیجرئت حرف زدن نداشت چون م یول..دیخندیفقط م فرشته

روز  نیاز هم..دهیمن ماست چقدر کره م هی دادمیوگرنه نشونش م زدیکه با احترام حرف م فیح یعنی..فیح-

 ..رو از رو بسته ریاول شمش

برگه  هی..در خدمتتون هستم ياستادمنصور يترم به جا نیهستم و ا یبهرام ایشنت..تانخب دوس اریبس-پسر

 :و داد به نفر اول دیکش رونیب

 یمن به شخصه از کالس خشک و ب..میباهم اشنا ش شتریتا ب نیسیتو برگه بنو بیلطفا اسم هاتون رو به ترت-

 کهیت یخارج نشه شوخ دونیاز م کهییبته تا جاال ستمین سیحاضر به تدر یطیشرا نیهمچ هیروح متنفرم و تو 

 کنمیجلسه حذف م 3و سر  سمحسا یلیها هم خ بتیسر غ..سینه هنگام تدر یخودش ول يجا يزیهرچ یپرون

 ست؟ین یسوال....خب.ادین شیپ یو مشکل میکن يرو کنار هم سپر یترم خوب دوارمیام

با عشوه هرچه تمام تر  شیتو دماغ يکرده صدالوس و ننر کالس با اون دماغ عمل  ياز دخترا یکی ساناز

 :گفت

 ن؟یدیجلسه اول درس م نیشما هم..استاد دیببخش-

از ...بنده هستش ان شا ياستاد و دانشجو و نحوه کار اتیبا روح ییجلسه اول صرف اشنا..خانم ریخ-یبهرام

 .کنمیشروع م ندهیا يجلسه ها

 :دیسوال پرس گهید یکی..حرفش سوت بچه ها به هوا رفت نیا با

 بپرسم شما چند سالتونه؟ تونمیاستاد م دیببخش-

حالم از !وخ هی ینشکن..ونیقل یاخه به تو چه دختره ن..ارنیشورش رو در م گهیدخترا د نیاز ا یبعض ایخدا يوا

 .دیطلبیو دلم فقط رخت خوابم رو م ومدیخوابم م دیشد.. خوردیجو داشت بهم م نیا

 :و با لبخند جواب دادبود  ومدهیانگار بدش ن اونم

 !هستم 28..بله-

 ول کن بابا اصال به من چه !..زدم تو هدف قیدق..ینیب قیو دق ینیب زیر نیبه ا ادیم خوشم

 :بود دهیرو خوندن به مهنا رس یشروع کرد اسام بیرو از نفر اول گرفت و به ترت برگه

 ..یخانم فرشته احسان..بله..يخانم مهنا محمود-

خودمو  ادیحوصلم نم گهیبزن د ممیحاضر يدیتو که منو د اوردمیخودم ن يبه رو یول دمیشن..افشار مینس خانم

 !!!یاوهو چه زحمت.رمیبه زحمت بندازم و دستم و باال بگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٣٠٤ 

 ؟..خانم افشار سرکار

 یکنه؟هیم نیاز رو نرفت و دوباره اسمم رو خوند مونده بودم چرا همچ یرو گرفتم باال که ساکت شه ول دستم

 ..:سرمو بلند کردم یبا خستگ.افشار راه انداخته افشار

 سوال بپرسم؟ هی تونمیاستاد م-

 :لبخند  با

 ن؟ییبفرما-

 انا؟؟؟یاح نیدار یینایشما مشکل ب-

 کیش یلیحرفم کالس خ نیبا ا زنمیرك م یلیحرفمو خ دونستنیماه همه منو شناخته بودن و م 6 نیا تو

 .!!!دیترک

 !از اب درومد اتمینیب شیبرعکس پ یبهش بر بخوره ول ایداشتم ناراحت شه  انتظار

 .لهی قتشیحق-

 :منم مثل خودش با لبخند گشاد شدیباز تر نم گهید ییپررو نیدهنم از ا قتایحق

 نکیع ستیداره بهتر ن اجیاحت نکیکه چشم هاتون به ع ییشما یول..نهیصداقتتون قابل تحس..چه جالب..بله-

 ن؟ینینکرده افراد رو واضح تر بب ییخدا انایاح ایجسام تا ا نیرو همراهتون داشته باش

 ..ندارم نکیبا ع یخوب ونهیخانم افشار بنده م تشیاوممم راست-

 .نباشه سه ساعت دست من رو هوا خشک بمونه اجیتا مثل االن احت نیرو همراه داشته باش نکیبهتره ع یول-

 ؟..نیشما خودتون حضورتون روشخصا اعالم کن ستیخب بهتر ن-

فراوان امکان داره منو  یبا بدبخت ایترم باهاش کالس دارم  نیمهم نبود استادمه و ا ییبودم رو دنده پررو زده

 .دادمیجوابو م گفتیم یهرچ!بندازه

 ..و نتونم زبونم رو تکون بدم ادیب شیپ یممکنه کار واحب-

 .:اومدبا من کل کل کنه یهم بدش نم یلیخ

 و کار واجبتون؟-

 :حالت عمرم گفتم نیتر يو صاف نشستم و با جد نهیبه س دست

 ؟ .استاد.. مهم تر از چرت زدن سر کالس يچه کار-
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نشسته بودم  يحالت جد هیبا  یاز خنده ول دمیترکیحاال خودم داشتم از درون م..خنده پسرا به فضا رفت کیشل

 ..زدنیفرشته و مهنا که قهقهه م.که ازخودم سراغ نداشتم زدمیو حرف م

 !طرز فکر نیاحسنت به ا..دمیبه رك بودن و شوخ بودن شما ند ییدانشجو سمیافشار در طول تدر خانم-

و  نیخواستم برم خونه بخوابم که شما اجازه رو صادر نکرد..عرض کردم يکامال جد..نکردم یبنده شوخ یول-

لذت رو  تینها نیم هم که داربه ادامه خوابم برسم؟از قرار معلو نجایا دیچرا نبا میندار يکه سر کالس کار یوقت

 !بحث نیبا ا نیبریم

 :تو کالس زد و گفت یچرخ

پرده  یو ب حیکه نظرشون رو صر يخصوصا در موارد برمیبله اصوال من از حرف زدن با دانشجوهام لذت م-

 .نگاهم کرد دیباریازش م طنتیکه ش ینگاه هیو با . کنند انیب

 کنهیطناب رد مداره  میمستق ریبطور غ دییفرمایم مالحظه

 گذاشتم زمیسرم رو رو م.لب گفتم باش تا اموراتت بگذره ریز

 خانم افشار؟ نیفرمود يزیچ-

 ..باشه زیگوشاش انقدر ت کردمیفکر نم..دمیضرب پر به

 هاااان؟؟؟؟-

 هر هر شون هواست؟ یچرا ه نایکوفت ا يا!دنیهمشون خند باز

 ن؟یفرمود يزیعرض کردم چ-

 .:ترکوندهیم تینامیبوده که د یینایاز ا شییتو دوره دانشجو مشخصه

 .بچه ها بلند شد دنیاوووو کش يصدا..گفتم حیالبته معذرت که انقدر صر.بله گفتم باش تا اموراتت بگذره-

 :خنده گفت با

 د؟یترم رو حذف ش نیا دیشما که قصد ندار انایخانم اح-

 یلیخواب صبحم خ ياصوال من رو..ه بخوابمساعت کالس نداشته باشم و برم خون نیچرا اتفاقا از خدامه ا-

 .نیحذفم اقدام کن يخودتون برا شمیممنون م..نیدیکه نظرمو پرس یمرس..حساسم 

 :گفت یبدجنس تیو نها طنتیاونم با ش..از خنده رو پاش بند نبود یچکیه گهید

 ..ش رو با من پاس کنهدرس دیحذف کنم هرجور شده با ایاخالقا ندارم دانشجو رو بندازم  نیاتفاقا من از ا-

 :دستم گذاشتم و پشت بهش گفتم يدادم به حرفاش گوش ندم باز سرم رو رو حیترج
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 .رسمیچون من بازم به خوابم م..هیعال یلیکه خ ينطوریا-

 ؟يچطور ایبپرسم چرا؟ تونمیم-

 :برگشتم

سر کالس به  ستمینپس منم مجبور ..کنمیحذفش نم ای ندازمیدانشجو رو نم نیوا استاد خودتون االن گفت-

 یو مشکل گذرهیم یو خوش ریترم با شما به خ نیا جهیپس در نت شمیدرس گوش بدم چون هرجور شده پاس م

 .ادینم شیمن و خوابم سر کالس پ يبرا

فرشته و مهنا و آرام . يبغل گوشم افشار افشار راه ننداز یه یحقته تا تو باش..من دهنش باز مونده بود ییپررو از

 .بر فنا بودن گهیهم که د

*** 

 .سال بعد 2

 ..خانم افشار...افشار خانم

 :صدام زد برگشتم یکیکه  رونیب میرفتیبا فرشته بدو بدو م.ساعته و خانم افشار 72حناق  يا

 تو حلقم ادیننـــــــه االن م يا..بـــلــه

 ینگ یالبته بگ..ود تو درخترفته ب میکنار بدبخت اگه تعادلشو حفظ نکرده بود مستق دمیحرکت خودمو کش هی تو

خواستم خراب ..فرشته از زور خنده دستش رو گرفته بود رو دهنش.ساقط شه ایکه از دن ينه در حد یول..رفت

 :و گفتم دمیبه مقنعه کج و کولم کش یرو جبران کنم دست میکار

 امرتون؟ دییبفرما..عجله داشتم یصالح ياقا.. دیببخش يوا-

 :دیمالیه اشو که با درخت اصابت کرده بود مداشت دماغ ناکار شد یصالح

ظاهرا جزوه شما تو کالس از  خواستمیراستش تا پس فردا جزوتونو م..دشمنتون شرمنده کنمینه خواهش م-

 .همه کامل تره

 يدشمنت شرمنده؟تو کور بود یگیگفتم شرمنده که تو م یبهش بگما اخه من ک يزیچ هی گهیم طونهیش پررو

 دمیو تند تند فهم یحساب سر انگشت هیبا ..به جزوه من کنهیکه هر دفعه بند م نمین چه؟ اتو درخت به م یرفت

 .!!کنهیوارد نم يبه جامعه بشر یقرض دادن جزوم اونم واسه دو روز مشکل
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تا بهش  کردمیپاپکوم رو جمع و جور م يپخش و پال يداشتم برگه ها فمیتو ک..باشه حتما فقط چند لحظه-

 يکارامون رو سرهم بند میتونستیمطمئنن تا شب هم نم..شده بود رید یبه اندازه کاف..م بردارهبدم و دست از سر

 میکن

 .منو فرشته با هم برگشت يدو تا بوق پشت سر هم سرها يصدا با

 .دستش رو رو بوق گذاشته بودگشتم انهیکه ناش یاوردم و دنبال کس رونیب فمیاز تو ک سرمو

رو به . تو دستم مچاله شد يپاپکو يبرگه ها نکارمیمشت کردم که با ا فمیو کرفت تو هم دستام رو ت اخمام

 :فرشته گفتم

 ها امیمن نم..باشم  م؟گفتهیقرار نبود خودمون بر کنه؟مگهیم کاریچ نجایا نیا-

 :چک کرد جواب داد شویگوش فرشته

امروز رو  هیتو رو خدا  مینسبعدم ..خبر یبپرس که بدونه نه من از همه جا ب یکیبابا برو از  دونمیمن چم-

 ندارم گهیحوصله شما دو تا رو د..خسته ام یلیخ..شو يلجباز الیخیب

تا بدم بهش شرش کم  ذاشتمشونیهم م يدو تا سرفه کرد که حواسم جمع جزوه هام شد تند تند رو یصالح

 گهیتو سرش تا دفعه د کوبوندمیچنان جزوه هارو م میمناسب تر بود يفضا هیاخ اگه جرئتشو داشتم و تو ..شه

 :زر زرش بلند شد ياصد.سنینویادم تو اون کالس جزوه هم م گهید لیا هیاز من  ریبه غ رهیبگ ادی

 مزاحمن؟..نداشتم یشرمنده قصد فضول دیببخش-یصالح

 هم هست که حد و حساب نداره یشیریمزاحم س هیبگم اره  خواستم

 :جواب دادم يجد

 ارتباط داشته باشهبه شما  کنمیفکر نم خوامیعذر م-

 ....کنم که يکار کنهیم جادیگفتم اگه براتون مزاحمت ا..بله-یصالح

 نی؟؟ايایبر م ؟نهيایبر م نیتو از پس ا ینیزم بیاخه س......گهیم نیبتوچه ا گمیواضح دارم م یلیمن خ عجبا

 فهیتورو حر يتا شیش

 شدمیم یکه عصبان شهیم کردم و مثل هماخ.بوق به خودم اومدم یدر پ یپ يجوابشو بدم که با صدا خواستم

 :تند تند شروع کردم حرف زدن

 ..و بردم دمیدست فرشته روکش..با اجازه..حتما الزمش دارم فراموش نشه گهیفقط دو روز د..جزوه نمیا دییبفرما-
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وگرنه چنان  اوردنیدر م ثیحرف و حد یوکل شدنینداشت فردا کنجکاو م تیبچه ها خوب يکه جلو فیح

رو باز کردم و  نیدر ماش نیهم يبرا ستین یمنظورم به صالح..سر جاش ادیکه حالش ب کردمیم عشیضا

 :نشستم

 کار داشتم؟ ینیبیصبر کن نم قهیدو دق ؟خویراه انداخت يچه خبرته تو هم بوق بوق باز-

 :داد باال یژست خاص هیبا  شویافتاب نکیع

 اوال سالم-

 ..رفت و برگشت يهررر دلخم

 ..کیبه فرض عل:بودم رهیخ رو به روم به

 حقته.اوردمیخودم ن ينگام کرد به رو خشمناك

 بهت گفتم؟ یرفته دفعه اخر چ ادتیپسره بود؟حرفامو  نیاونجا چکار؟سوما باز که ا يسادیدوما سه ساعت وا-

 :نگاهش کردم یعصبان

اصال تو  زنمیبخاد حرف م که دلم میبا هرک. کنمیدلم بخواد م يهرکار ؟منیزنیحرف خودتو م يباز که تو دار-

دخالت  ستیکه به تو مربوط ن ییودر ضمن دفعه اخرتم بود تو کارا میبود خودمون بر ؟قراریکنیم کاریچ نجایا

 .یکنیم

 :سبابه اش رو تو هوا تکون دادو کامل به طرفم برگشت انگشت

 ارایمنو باال ن ياون رو نیبب-

 تیشما همه جوره رو..مشیدینه که تا حاال ند..ادیب شه؟؟؟بذاریم یچ ادیمثال اون روت باال ب دمیترس يوا يوا-

 جناب يشد

 یاوضاع حساب. میدیکشیهم خط و نشون م يبرا کردیکه خشم ازشون فوران م ییبا چشما یعصبان هردومون

که برام خط و نشون  خوردمیحرص م میاز طرف دمیکه جوابشو م کردمیذوق م یاز طرف..قمر در عقرب بود

 کشهیم

 !بچـــه ها: بگه که فرشته از عقب داد زد يزیچ ستخوا

 ..افتیراه ب-شده دیکل يگشاد شده از حرص و دندونا ییبا چشما من

 ..ستمینوکرت که ن-
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دستم رو ..گرفتم که همون موقع پاشو گذاشت رو گاز و راه افتاد رهیشم دستمو به دستگ ادهیخواستم پ..به جهنم-

 نـــــدارهـــــه..ا تعادل ندارهس به خد وونهید..خشک شد رهیدستگ

 :تو گلوم کنهیم رینگم مثل استخون گ يزیاگه چ دمید گرفتمیم شیات داشتم

 ..دنبالم يو اومد يهه حاال خوبه نوکرم نبود-

 :گفت رفتیکه هر لحظه باالتر م ییصدا با

 ! یـــــگیم یبفهم چ مینس

 :مثل خودش داد زدم منم

و با تمام قوا  کردیم یتمام حرصشو رو فرمون خال..بفهم نمیا..یکن فیتکل نییواسه من تع يندار یحق چیه تو

 :دادیفرمون رو فشار م

بشه  یچون هرچ ارمیپسره ماست ب نینکن همون بال رو هم سر ا يرفته؟کار ادتیرو  زتیهه نکنه استاد عز-

 نیار بهت اخطارشو دادم اب هی کنمیم یرو که بزنم عمل یو حرف ستین ینره حرفم الک ادتیپس ..خودته  يپا

 .باشه ادتی.. یکنیم کاریندارم چ يکار گهیبار سوم د..بار بار دومه

 نیا..وجودم رو گرفت يلرز هیاون موضوع  ياور ادیرو به حد اعال رسونده بود با  ییپررو واقعا

 :ادیازش بر م يهرکار..وونستید

 هیتو اون مغزت فرو کن من  نویا یگیو راست مبگم باشه چشم ت یتو گفت یکه هر چ ستمیدست و پا ن یب منم

 ؟؟؟؟یفهـــــــمیم..رمیبگ میخودم تصم يبده و بتونم برا یخوبه چ یبزرگ شدم که بدونم چ يادم ازادم انقدر

به اون روز  زتیاستاد عز يکردینم يکار یتونستیاگه م يریبگ میهنوز تصم یتونینم شهیپس مشخص م-

 ..وفتهیب

 ؟ياومد یچ يبرا میندار اجیرو احت یداره من قبال هم گفتم کسن یاونش به تو ربط-

 ..تا نصفه شب دیخر يقبول کنم دو تا دختر تنها رو بفرستم برا تونمینم-

 .مشکل خودته گهیضمن اون د ؟؟دریبا بچه طرف يتو فکر کرد-

 :تحکم گفت با

 شتریب..مصممم ممیتصم من همون قدر سر يدیچون هر چقدر کشش  یمشکل رو تحمل کن نیا يمجبور پس

 .نمیک يروز رو تو ارامش سپر هینکن بذار  يباز مونیبا اعصاب همگ نیاز ا

 :دمیداشبورد کوب يرو رو دستم
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اصال من نخوام ..یبفهم دونمیم دیالبته بع یکن بفهم یسع ستمین يکار چیمن مجبور به ه گمیبار هزارم م يبرا

 کنم هاااان؟؟؟؟؟؟ کاریچ دیبا نمیتورو بب

و رو کرد با حرص از خودم سرمو  ریکرد که دلمو ز يچشماش گذاشت خنده ناز يسرش رو ياز باال نکشویع

 برگردوندم

 خیچون امشب تا اخرش ب یکه منو تحمل کن نهیا يکه دار يدختر خانم مستقل و ازاد تنها چاره ا نیبب:

 :اراده داد زدم یب..شهیعوض نم یچیتو ه يها دادیحرص نخور چون با داد و ب یپس الک زوونمیاو شتونیر

 .بکش و خالصم کن نایخدا منو ازدست ا يا-

 ؟يریبم يخوایم-

 :نگاهش کردم خشمناك

 یحاضرم به خودکش یحت کنمیم ياز دست تو راحت شم هر کار نکهیواسه ا ه؟ارهیچ یدونیاصال م..واال حوبه

 ..هم دست بزنم

 :گفت لکسیر

دهنم ..داد لمیلبخند ژکوند تحو هیو . نهیانتخابت در حال حاضر هم نیترساده ..يریاالن بم نیهم یتونیم..خوبه

 نکهیواسه ا.چپ چپ نگاهش کردم..زهر مار بزنم اون لبخندتو چپول کنم تو صورتت پسره نفهم..باز مونده بود

 :گفتم رمینگ شیبزنم تا بعدا ات هیحرفمو به عنوان تخل نیاخر

 شهیهم دلم خنک م يبزنم اونجور بیچرا به خودم اس رونیپرت کنم ب نیاشکه تو رو از م نهیکار ا نیبهتر اتفاقا

 چرند و پرندات رو گوش کنم ستمیهم مجبور ن شمیهم از دستت راحت م

 !یانقد خشن باش ادیبابا بهت نم-

بحث رو کش ندم برگشتم به فرشته نگاه  نکهیواسه ا..کرم از خود درخته گنینگم م یچیه خوامیخدا من م يا

 ..چشماشو بسته دمیکه د کردم

 ؟يدیتو چرا خواب-

 پس چکار کنم؟-

 اوضاع؟ نیتو ا ؟اونمیاالن استراحت کن یتونیاالن وقت خوابه؟اخه م-

خسته شدم دارم هالك  یلیبزنم امروز خ يچرت مختصر هیهانان تموم شه  تریگفتم تا جدال گربه سگ اثر پ-

 شمیم
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لبخند  هی..رونیپرت کنم ب نیاز ماش نویه دست هم دادن تا من ادست ب زینداره امروز همه چ دهیانگار فا نه

فک ..پرو  تیترب یب..رو لبش بود با حرص نگاهش کردم که در کمال تعجب لبخندش رو کامل تر کرد یکجک

 !کردههم با سنگ پاش مالقات  ياز چند بار شیداشته و ب ادیز نیکنم سفر به قزو

*** 

 خ ا م  ين م  نویمن ا-

 :نگاه مصمم گفت هیمر با به ک دست

 ؟يخواینم-

 ه؟یمشکل..خوامینم رینخ: گفتم یکدندگیسماجت و  با

به سمت  تیبا عصبان..و لباس رو تو دستش مچاله کرد دییدندوناششو بهم سا..دیباریم شیدو تا چشماش ات از

 :صندوق راه افتاد

 يداشت به ماکان که لباس رو رون يعاد يبه ادما یشباهت چیبود و ه یدختر کامال عمل هیکه  فروشنده

 :گذاشت گفت شخوانیپ

 ن؟یدیپسند-

 !تو صورتش نداره ییخدا يجا هی..هیهمه جاش عمل افشویق شیا

 :به دختر نگاه کنه گفت نکهیبدون ا چرخوندیو نگاهشو تو مغازه م دیبه گردنش کش یدست کالفه

از ..بود صیتو صداش کامال قابل تشخ گفت که يحرص اشکار هیرو با  دشینپسند..دنیخانم نپسند..رینخ-

 !دنیسابیبهم دست دادتو دلم کارخونه قند رو م یحرص خوردنش حال خوب

 !:لباس رو بهمون قالب کنه يجور هی خواستیدختره دست بردار نبود و به زور م یول

 تر هم باهاتون حساب کنم نییپا متیق تونستمیم..بود نشیکارمون و بهتر نیاخر..شد فیج-

که من به  يلبخند هیحرفا رو با  نیحرصم گرفت ا دیشد..فعال که مورد پسندمون واقع نشد..نه ممنون-نماکا

زل بزنه و با لبخند باهاش صحبت  یتو چشم کس میمستق ينجوریسابقه نداشت ا..زدیبودم م دهیزور ازش د

 !ترکنیو بده که مر ییهندونه ها نیا يو بکوبونم بهم تا صدا رمیسر جفتشونو بگ خواستیدلم م.کنه

کارش تپش قلبم شدت  نیبا ا..تو چشمام نگاه کرد میمستق نهیلبخنددست به س هیبرگشت سمت من و با . 

. خودم نقطه ضعف دستش دادم..خودمه ریتقص ارهیچکار کنه تا حرصم رو در ب دونستیخوب م..یاه لعنت..گرفت

 :گفت يگشاد شیبا ن از حرف زدن ماکان خوشحال شده بود ییجورا هیدختره هم که 
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ژورنال مخصوص همه  نیدر ضمن انتخاب از ا..ارمیمن براتون م نیژورنال مدل رو انتخاب کن نیشما از ا-

 ..ستیهامون ن يمشتر

انگار چشمش  زدیحرف م يجور هی دهیجواب م یچ نمیبهم منتظر نموندم بب ختیریاعصابم داشت م گهید

ممکن بود  یچه حرکت کردمیو به عشوه هاش نگاه م ستادمیوام يوراگه همونج دونمینم..ماکان رو گرفته بود

 :به در دمیبا دو تا قدم بلند خودمو به اتاق پرو رسوندم رفتم سمت اتاق پرو و کوب نیهم يازم سر بزنه برا

 !!!!!گهید رونیب ایساعت؟ب 10 یکنیفرشته؟چکار م-

 :باز کرد درو

 ه؟یچ نینظرت درباره ا مینس-

کار شده بود و  یهاش حساب نهیکمر و قسمت س ياز قرمز که رو ییبا رگه ها یبه رنگ مشک یلباس مجلس هی

رو بوجود اورده  ییبایلباس با پوستش تضاد ز یبود و رنگ مشک دیفرشته سف..داشت يادیدامنش هم پف ز

 ..:بود

 مینه بر-

 :شد دلخور

 ؟؟یقشنگ نیبه انه؟مگه چشه  یگیتا پرو کردم همشون رو م3االن  م؟تایوا کجا بر-

 نیمغازه که فروشندش ا نیمن که افتاده بودم رو دنده لج و از همه مهم تر اصال دوست نداشتم از ا یول

 :گفتم میکن دیدخترست خر

 یشب حنابندونش لباس مشک يدر ضمن کدوم ادم خر..یدونیخودت م ستیبه نظر من که اصال قشنگ ن-

 ؟یباش شیکه تو دوم خرهیم

 ؟يز دنده چپ بلند شدتو امروز چته ا-

فرشته . خونه رمیوگرنه م نییایب نیخواست رونیرو ندادم درو بستم و از همون پشت در گفتم من رفتم ب جوابش

مدت خودم رو با رگال لباس ها  نیتو ا. رونیحاضر شد و اومد ب ارمیدر ب ياحتمال داره هر خر باز دونستیکه م

 ریصداش ز.خوادیم یچ نمیکردم بب ندسرمو بل یحت یکردم ولرو کنارم حس  یحضور کس. سرگرم کرده بودم

 :گوشم بلند شد

 .یرو انتخاب کن یکیبهتره  نیبب-

 :اروم گقتم ییضربه زدم و با صدا نینوك کفشم به زم با
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 انتخاب کردم-

 :انگار خوشحال شد و گفت اونم

  مشینیبب ارهیجدا؟کدومه؟بگو ب-

 :مانتوم کردم بیرو تو ج دستم

 ....همون-

 :داد و شمرده شمرده گفت رونیرو صدا دار ب نفسش

مونده باشه  نیدونه لباس هم رو زم هیاگه همون  یحت يایب نییپا يتو باال بر نیبب...یکیاز اون  ریهر کدوم غ-

 ..حاال باز بگو اون..رمیگیمن اونو نم

 :تحملش کردم یلیخ اوردیداشت کفرم رو در م گهید

سراغمون  ياومد میقرار بود خودمون بر يو بخر یبرام لباس انتخاب کن يوامنم منتظر ننشستم تا تو بخ-

تو برام  سمیکه وا ستمیضمن انقدر هم چالغ ن ؟دريدینگفتم من قراره لباسم رو انتخاب کنم نه تو فهم یچیه

 :دیشراه دستمو ک نیمغازه ب همونراه افتادم که برم سمت ..ستمیخودم چالغ ن...کنم دشییو منم تا ينظر بد

با شتاب .. بار بهت گفتم اون لباس نه گوش به حرف بده بگو باشه هی..یکنیم میعصبان يکم کم دار مینس-

 :دمیدستمو کش

کن منو تو جز دختر  یکه من به حرفت گوش بدم؟؟کمتر امر و نه یباش یتو ک!وقت هی یهه هه رودل نکن-

 !هزار بار نیمغزت فرو کن اتو اون  نویا میبا هم ندار يا گهیصنم د چیعمو پسر عمو ه

 عیسر یلیکه خ رونیخواستم برم ب دمیمنم فرصت رو مناسب د..زنگ خورد شیجوابم رو بده که گوش خواست

تقال کردم که از ..اورد رونیب بشیرو از تو ج یعمل کرد و با دست چپش دستمو گرفت و با دست راستش گوش

 :بود دهیچسبکنه منو  نیاون ول کن نبود و ع یدستش رها شم ول

 الو جانم؟-

بود بعد اون همه تقال با  عیضا یلیحرکتم خ یول کرد؟یبود که ماکان جانم خطابش م یک نیا سادمیلحظه وا هی

شده بود حرف  رهیتو صورتم خ..بهم زد يدار یو لبخند معن دیکامال فهم.. خشک شدم دفعهیکلمه  هی دنیشن

 :که فکر نکنه چه خبره مریبه خودم بگ یتفاوت یب افهیکردم ق یزدسعیم

 ..نجامیهم زمیاره عز-

 ..کرده بود خیدستم کامال  يانگشتا
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 ..جلوتر ایب کمینه گلم -

دستم رو مشت کرده بودم و دست  هی.. ازش بدم اومد.. از خودم بدم اومد ..نداشتم طرف پشت خط دختره شک

 ..بود ریتو دستش اس گمید

تو بغلش  دنیبه خز شتریتقال ب نیا یبند اومده بود ول زدیکه م ییحرفا دنینفسم از شن کردمیتقال م اروم

انقدر دستم رو محکم گرفته بود که حس ..زدیبود و حرف م رهیبا لبخند به من و حرکاتم خ.. شباهت داشت

 :کامال دست از تقال برداشتم شیحرف بعد دنیبا شن..رگم خشک شده کردمیم

 ؟یزنیم یحرف نیچرا همچ يزیچقدر برام عز یدونیاخه نفس من تو که م-

فروشندهه با .خودمو نگهداشتم  یول فتمیبود ب کیپاهام شل شد نزد..کردن یپارچ اب سرد رو سرم خال هی انگار

پشت خطه برام مهم بود  یکه ک نیمهم نبود فقط دونستن ا یچیبرام مهم نبود ه..کردیتعجب به ما نگاه م

به جونم  شیرنگ شبش ات يچشما..رمیونم جوابم رو بگبت دیشدم تا شا رهیتو چشماش خ. و بس نیهم

 :زدیم شمیو اون با لبخند با هر جملش ات دمینفهم یچیه یول..زدیم

 .یهمه جوره تک شهیتو هم-

 شدم؟؟ینبود چرا داشتم خفه م دیبغض که انقدر شد یول..مثل بغض تو گلوم جا خوش کرد يزیچ هی

 ..کردیم شتریسوزش گلوم رو ب نیهنم خشک خشک بود و اد یبا اب دهنم قورتش بدم ول کردمیم یسع..

 ياما ا..رونیدستمو از تو دستش بکشم ب خواستیدلم م..تا حد االمکان از اون مکان دور شم خواستیم دلم

مثل ..درست مثل حسم..بود خیتنم از سرما ..بشم رهینتونم تو چشماش خ گهیقدرت داشتم که د يکاش اونقدر

 .احساسم

 ..وقت شک نکن چیدوست داشتنم هنه گلم تو -

بزنم تادست از سرش  یحرف هینداشتم  نویقدرت ا یحت..بهش زدم يناخوداگاه پوزخند...خالص رو زد ریت...زد

همون جا مثل  تونستمینم.. یلیخ..هیادم پست یلیخ..رهیتوان دارم بزنمش تا بم کهییتا جا خواستیدلم م..برداره

بتونم دستم رو از  دیتقال کردن تا شا دمبا همه قدرتم شروع کر.گوش بدم و به مکالمه عاشقانش سمیماست وا

کار روهم  نیهم..بگم  يزیچ هیکنم و  کینزد یلحظه به سرم زد خودمو به گوش هیتو ..رونیدستش بکشم ب

 :گفتم یتو دهانه گوش بایتقر دمیحرکت خودمو به جلو کش هیکردم با 

 یبه مکالمت برس ینبذار برم راحت تر بتو..یولم کن لعنت-
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ادم  هی ینبودم ول فیضع نقدراهمینه من ا..مردمیداشتم م..گرفت شیکرد که ناخوداگاه تمام وجودم ات يا خنده

 شد يصدا رو گونم جار یقطره اشک ب هیبغضم شکست مقاوتم شکست و ..مگه چقدر توان داره؟

 :نگم یچینتونستم ه دمیدحالتشو  نیا یوقت..خودشو به تعجب داد ياشکم خنده ش جا دنید با

 ..یبه نفهم يچرا خودتو زد..ستین تیولم کن چرا حال گمید م-

 نمت؟یم؟؟ببینس-رو از گوشش فاصله داد یگوش

 ..ولم کن تا داد نزدم..نطوریاز خودمم هم..خورهیحالم ازت بهم م..يخستم کرد..فقط ولم کن..یلعنت خوامینم-

 ..اروم باش..خب یلیخ..خب یلیخ-

 :گفتم ينسبتا بلند يصدا با

ولـــــم  گمیمگه نم.. يخستم کرد..خسته شدم از دستت يولم کن چکار به کارم دار..اروم باشم خوامینم-

 .کن

 :گفت یگوش تو

 .بدو..شینیینه دو تا پا..گهید ریاه تو ام بم-

به کار گرفته تمام قدرتم رو  یداشت مانع از وول خوردنم بشه ول یسع..بشیرو قطع کرد و گذاشت تو ج یگوش

 .:نشم و به دست اون اروم نشم مشیبودم تا تسل

 سا؟یتوروخدا وا..دفعه هیچت شد  مینس-

 :گفتم يحرص اشکار با

 .من برم مزاحمتون نباشم یذاشتی؟ميچرا قطع کرد-

 کمترورجه وورجه کن ریاروم بگ قهیاه دو د ستین یکنیکه فکر م يبخدا اونجور-

 :کنهیم ادیز یلیداره روشو خ گهید..ن موقع دستام رو ول کردبه پشت سرم دوخت و همو نگاهشو

 يوگرنه کار یکشیخط قرمز م هیدور منو ..یدونیجلوتر خودت م يایب يقدم بخوا هیبه بعد  نیبخدا ماکان از ا-

از پشت  یکیکه همون موقع به  زدمیو با بغض حرف م رفتمیعقب عقب م..نره ادتی يتا عمر دار کنمیم

 .دمیرود مانیکنم که نر یخواستم برگردم عذرخواهبرخورد کردم 

بشر دو رو که جلو  هیادم با  دهیم یچه معن..يحقم دار..یکشینه خوشم اومد خوب خط و نشون م-مانینر

 ..مثل ادم برخورد کنه ندازهیو عشقم و گلم راه م رهیم گهید یکیچشمت قربون صدقه 

 ...اوردم یاز حرفاشون در نم سر
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 نی؟همچیکشیبه نافم؟خجالت نم يبندیعشق تو ام که اون خزوالت رو م يت نره خر من جااخه نکب-مانینر

با  يپسره برد یابرو هرچ!!!!االغ هم دوست پسرم نیدخترم و ا شدیگلم راه انداخته خودم داشت باورم م زمیعز

 ؟؟؟؟؟یخونیرمان م ینیشینکنه تو هم م..اون حرفات

 بوده؟؟؟ مانیپشت خط نر یعنی... یعنی

 .. کنهیانگار نه انگار بدتر م میدیهم فحشش م یهرچ یبدبخت-مانینر

 :اداشو دراورد یبا دهن کج بعد

من غلط اضافه کنم بخوام تو رو دوست داشته باشم که بعدا ..وقت تو دوست داشتنم شک نکن چینه گلم ه-

ماکان خندش ..ص کنبا خودت مشخ فتویتکل..خوادیرو م یک ستیمعلوم ن کهیمرت!بخوام بهش شک هم بکنم

اون  یول..با خشم بهش زل زدم ..فرشته شیتنه محکم بهش زد و از کنارش رد شد رفت پ هی مانینر..گرفته بود

 :جوابمو داد یبا لبخند مهربون

 میدستمو گرفت و گفت بر.و بعد چشمک زد..يجواب ند گمیم یکوچولو برات الزم بود تا هرچ هیتنب هی-

 :رونیب مدیدستمو کش..میانتخاب کن

 ادینم ادمی ریدر ضمن انقدر هم دست منو نگ..کنمیم یکارتوبدجور تالف کنمیم یتالف..باشه ادتیفقط امروز رو -

 ..يریگیراه به راه دستمو م یداده باشم که ه ياجازه ا نیبهت همچ

 ..میصبر کن با هم بر...باشه-

جونت  مانیدر ضمن شما با نر..میندار اجیحترو ا یاز اون اول هم بهت گفتم کس..خودم تنها باشم راحت ترم-

 !خوش بگذرون

چکار  خوانیخودشون باشن تا لباس رو انتخاب کنن منوتورو م دیاون دو تا االن با..اریدر ن يبچه با مینس-دیخند

 .اخه

 دشیکه م کهییتا جا.عاشقونت ياز خودت بپرس و اون حرفا..واال دونمینم..نه من  ياریرو تو در م يبچه باز -

 ..موفق هم شدم..برخورد کنم نیکردم باهاش سر سنگ یسع

که  دمیبودم از گوشه چشم د رهیبود و به نوك کفشام خ نییسرم پا..میرفتیحرف و با فاصله کنار هم راه م یب

 ..بشیتو ج بردیو م کردیکنه دستشو مشت م کشیتا خواست به دستم نزد یدستشو اورد جلو ول

 :صبرش تموم شد و گفت اخرش

 رم؟یدستتو بگ شهیم مینس-
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 .کردم و سرد گفتم نه یخندمو مخف..رهیگیچکار کردم که ازم اجازه م نیخدا بب يوا

 !که خورمتیبابا نم..پس حداقل انقدر با فاصله راه نرو-

هوا دستمو گرفت و  یدفعه ب هی یشد ول المیخیاول ب قهیدق 5..توجه به حرفش به کار خودم ادامه دادم یب

 :جا خوردم بشیگذاشت تو ج

 ؟يشد وونهی؟دیکنیم ينجوریوا چرا ا-

 :گقت يخونسرد با

 بهیهفتاد پشت باهات غر کنهیراه رفتن تو فکر م نیندونه با ا یهرک..یکنیها رفتار م بهیباهام مثل غر ادیبدم م-

 ..ام 

 قشنگه؟ نیا نیبب

 .!عوض کرد یمجلس رهنیحرفشو با نظر من راجع به پ عیسر..پررو..زورگوئه

پشت لباس  يتا بند نسبتا نازك بصورت ضربدر4..کیش یلیخ یساده بودول..بود یکاربن یاب یمجلس راهنیپ هی

کار شده بوداز  يسنگدوز ينقره ا کیبار یلینوار خ هیکمرش  يلباس نسبتا باز بود و رو يجلو.. گرفتیقرار م

دلم هنوز از  یول..بشم شییبایمانع ز متونستینم..بود زانیبه رنگ لباس او يریقسمت کمرش هم دنباله بلند حر

 :که برم گفت دمینه راهمو کش هیبا  نیهم يدستش پر بود برا

 .قشنگ بود دیبپوشش شا ایامتحانش که ضرر نداره ب-

بود امتحانش  کیتن خورش ش دیشا گفتیهم نم راهیب نیهمچ..انداختم نیتریبه لباس پشت و ینگاه دیترد با

 ..که ضرر نداشت

 يبا سرد گفتیکه م یچون هرچ میا بهیبا هم غر کردیفکر م دونستینم یهر ک یول..رد مغازه شدموا همراهش

رو من زوم کرده  میپسر جوون بود و از اون اول که وارد شد هیصاحب مغازه ..دادمیجوابش رو م یتفاوت یو ب

 دنیمنم خودمو مشغول د هاریرو ب رهنیماکان ازش خواست تا همون پ..دادم يدیجواب نگاهاشو با اخم شد. بود

 ..لباسا کردم

 :لباسو ازش گرفتم که گفت..برو بپوشش ایب-ماکان

تصور خاطره  کسالیکه تو اون  يلبخند..زد يبند میلبخند ن! ادهایخدارو خوش نم..نکن تمیدر ضمن انقدرم اذ-

نه ..اعتنا باشم یب ستمتونیبه درونم که نم ینازك کردم ول یاعتنا نشون دادم و پشت چشم یخودمو ب..هام بود

 !!هرگز امکان نداشت
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 :خودم گرفتمش و غرغر کردم يجلو زونیبا لب و لوچه او..ازش گرفتم و رفتم بپوشمش  لباسو

خب عقل ..نپوشمش برم بگم اندازم نبود گهیم طونهیش..اخه؟انقدر سادست که حساب نداره هیچ نیا..شششیچ-

اخه مگه اون ..خوامیقرمزه رو م رهنیاصال من همون پ.اصال..اه..رهایبزرگتر م زیسا هیبود  کیکوچ یکل جان بگ

کوتاه  کمیاز  شتریب کمی..میباش اخب بذار واقع گر..نیکوتاه بود هم کمی ؟؟؟؟فقطیچش بود به اون قشنگ

لباس رو  نکهیبدون ا میتصم هینپوشم؟؟با  یبپوشم چ یچ کنهیم فیتکل نییاصال اون مگه چکارست که تع..بود

 .رونیاومدم ب بپوشم

 :تعجب به من و لباس تو دستم نگاه کرد با

 ؟؟يدیپوش-

 .اره-

 نمش؟یبب يخب؟پس چرا صدام نکرد-

 گمیپس خودم م..که قراره تا اخر شب تو اون لباس وول بخوره منم نه شما ین؟؟کسیباش یک د؟؟شمایببخش-

راه افتادم که مچ  شخوانیبه سمت پ. ساده بود و به دلم ننشست يادیهم ز نیا..بخرم دینبا یبخرم چ دیبا یچ

 :بود بشیدستش تو ج هی کهیکرد در حال ریدستم رو تو دستاش اس

 ؟ياریکارم رو در م یتالف ي؟داریکنیکار رو م نیچرا ا..یکنیم يلجباز يباز دار-

 مینس..گهید یکنیاز شور به درش م يدار یشیازحدش خارج م يتو دار یکردم ول يرو ادهیقبول منم ز باشه

اون لباس مناسب  گمیمن م یبرات؟اخه چرا وقت هیبزرگ حی؟تفریکن يبا اعصاب جفتمون باز يچرا دوست دار

 خوام؟یمن الن و بلن همونو م یگیکفش و م هیتو  یکنیتو پاتو م ستین

 قهیسل يچون من برا..گمیم ؟باشهیبدون یمشتاق یلیخ..ستیکار امروزت ن یصدم هم تالف کی نی؟ایتالف-

به بعد هم  نیاز ا..تو کارهام دخالت کرده باشه یندارم تا حاال کس ادی،  رمیاجازه بگ یاز کس ستمیبور نخودم مج

 ؟يدیفهم.کنهینم یکس

که ازش  یفوق العاده اروم يصدا ایمچمو محکم تر فشار داد و ..نداشت دید ادیز میبود ستادهیگوشه در ا چون

 :کرد و گفت کیسرشو به گوشم نزد دیباریحرص م

دوست ندارم ..خودتو با من در ننداز..من صد پله از تو بدترم..کنمیلج م یلج کن يبخوا..کنـمیمن دخالت م یول-

 .وادارت کنم يمجبورم نکن به کار..بهش ندارم يرو انجام بدم که عالقه ا يکار

 :دمیبهش زدم و دستمو کش ينداشتم پوزخند حوصلشو
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 ..دستم خورد شد ریبگ یصاحاب رو ه یب نیکمتر ا..در ضمن..بازلج ياقا کنمیمنم مجبورت نم یمجبورم نکن-

 ش؟ییخوایگه؟نمید نهیحرف اخرت هم..نطوریکه ا-

 :رو انداختم تو بغلش و گفتم لباس

 .منتظرم رونیب-

 .يباشه خودت شروع کرد ادتیپس ..باشه-

لباس بشه امشب؟به جهنم  الیخیغلط کردم نکنه ب ایخدا..ادیاه چرا نم..دیطول کش يا قهیدق 5 هی..رونیب اومدم

 .واال رمیگیدست و پام خودم م یمگه خودم ب

 :رونیلبخند اومد ب با

 ؟..گهیخونه د میبر ياگه کار ندار..باشه خانم افشار-

 .. :رفتم دمیروبروم راهمو کش سادهیانگار نه انگار که وا اصال

 دیکشینم نجایا کار به يدادیادامه نم.گفتم لج نکن..يخانم خودت شروع کرد مینس-

 :برگشتم

بس کن تورو خدا اونوقت ..دمیمنم شن یگفت ؟؟؟باشهیزنیحرف م یگفتم که تو ه يزیزدم؟نه من چ یمن حرف-

اون  ای شهیانتخاب من عوض نم.! يکه خودت از صد تا عالم و ادم بچه تر ؟توياریدر م يبچه باز یگیبه من م

 ..کدوم چیه ای

 .ینکدوم رو انتخاب ک چیپس بهره ه-

 منو نداره قهیحق دخالت تو سل یدفعه بهت گفتم که کس هیاونش به خودم مربوطه  -

 .کنمیرو م يکار چنیمنم گفتم که هم-

 یتیاهم نیکتریبکن برام کوچ خوادیدلت م يهر کار ه؟یچ یدونیاصال م..تو رو داره یینشون از پررو گهیاون د-

 .کنمیهم نداره چون در هر صورت من کار خودمو م

** 

 ي هیبق دنیمن با د دیماکان فکر کرد شا..میپام به گز گز افتاده بود از بس که راه رفته بود ينوك انگشتا يوا

مغازه به  نیمنو دنبال خودش از ا نیهم يانتخاب کنم برا شونویکی شمیو مجبور م شهیلباس ها نظرم عوض م

اخه  نشستیکدوم به دلم نم چیمو کرده بودم همن انخاب یول رهیچشممو بگ شونیکی دیتا شا کشوندیاون مغازه م

 ؟؟..هیمگه زورک
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 نیما ب دمیکه من د یاون یول!اصال قشنگ نبود ای.. یساده و معمول یلیخ ایشده بودن  يسنگدوز یلیخ ایاکثرا ..

ص کال کمر به حر..توجه بودم یبهش ب کردیاشاره م یوقت دادمیجوابشو نم زدیباهام حرف م یوقت. دو تا بود نیا

 !!!ازاره یاخه نه که خودش کامال ب..بشر بسته بودم نیدادن ا

 نظرت عوض نشد؟-

 .شهیمن که گفتم نظرم عوض نم-

 :دراوردم جواب دادم مویگوش دنیشروع کرد به لرز بمیج داخل

 جونم فرشته؟-

 ن؟ییشما کجا مینس-

 چطور؟..طبقه سوم-

 .رستورانه که طبقه اول نیهم نییایب..هامون دیسراغ خر میبعد بر میبخور يزیچ هی نییایب گهیم مانینر-

 ..مییایباشه االن م-

 میمنتظر-

 فرشته بود؟-ماکان

 رستوران که طبقه اول میاره بر-

 ..:زنهینم یحرف بزنه ول خوادیم یه کردمیحس م میرفتیاسه راه م اسه

 ؟یبگ يخوایم يزیچ-

 ..نه-

 .حرفتو بزن ؟خبیکنیمن من م یپس چرا ه-

 ..گفتمیبگم که م يزیچ خواستمیاگه م..گفتم که نه-

زبونت تو  یکه حرف نزن نهیا اقتتیهم ل زنمیمنه که دارم باهات حرف م ریمغرور به من چه اصال تقص شیا

 !زریفر خچالی..دهنت بگنده

 :ما بلند شد دنیبا د مانیکه نشسته بود کنار نر دمیرو د فرشته

 ..نمیشیم نوریمن ا..مانینر شیجا پ نیهم نینه تو بش-

 ..کرد کیج کیداداشت مخمو خورد بس که ج نیا نمیتو بش شیپ خوامیبرو بابا من م- فرشته

 نه؟؟؟؟.. انایاح گهیهااااان؟؟؟؟؟؟اهان منظورت همون بق بقوئه عاشقانست د-
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 ؟يذاریم نیکنم بب جادیزبان تحول ا ستمیحاال من خواستم تو س-

 :رو گرفتم تو دستم منو

 یمن پپرون..ستیو تحول ن رییبه تغ یاجیاحت..يرو کرد تیکار زندگ نیبچسب بزرگترتو به همون بق بقوت -

 ..خوامیم

 ..نطوریمنم هم- فرشته

 با مخلفات؟ یتا پپرون4پس ..نیمن و ماکانم که هم-مانینر

 :گفتم میسفارش داد نکهیبعد از ا.اره-

 ن؟یدیخر يزیشما چ-

باالتر  رمیدو تا مغازه که م کنمیو انتخاب م یکی..ه همنب هیهمشون شب..هیسخت یلیانتخاب خ..نه هنوز- فرشته

 :زد يماکان پوزخند..رهیگیچشممو م گهید یکی

 ..ستنیو دست بردارم ن یکیبه  کننیم دیکل یهمه لباس مجلس نیا ونیکه م ایخوبه بعض یلیکه خ ينجوریا-

 :گرفتم جوابشو دادم منظورشو

فرشته جون در  یول..اومد  یبه اسم تفاوت بوجود نم يزین چبه هم باش هیها شب قهیاگه قرار بود همه سل-

افراد  يسر هیخودشون مالکه و خودشونو صاحب و مالک تمام و کمال  قهیفقط سل کننیکه فکر م ایعوض بعض

 .کننیتره هم خورد نم هیحرف بق يخودشون برا یول. فقط حرف خودشون حسابه کننیفکر م..دوننیم

 :از کوره در رفت ماکان

 کنم؟؟؟یتره خورد نم یحرف کس ين برام-

منم که راه به راه به  ریدر ضمن جهت رفه ابهام هم بگم که پس نخ ایمگه من گفتم تو؟؟به خودت شک دار -

و منم  یدلت خواست بگ یهرچ ستمیمیفکر نکن وا!!..قائلم تیهمه اهم يکارها يو برا دمیو اون دستور م نیا

 راست راست نگاهت کنم

 :شته سرشون رو گرفتن فرشته گفتو فر مانینر

شما دو تا باز ...يگوش نکرد رهینم انوسیاق هیابشون با هم تو  میتنها نذار نارویبهت گفتم ا یه مانینر-

 گه؟یبهم د نیدیپر

با اومدن .بکنه تونهیکه دلش بخواد م يکه فکر کرده هر کار شونهیا..من سرم به کار خودمه زمینه عز-

 دیدو سه دفعه هم پر کردیبس که نگاهم م..کوفتم شد تزایتو تمام مدت پ. کاره رها شد مهیسفارشاتمون بحث ن
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منه تمام و  يتزایاگه چشمت دنبال پ ایبذارم جلوش بگم ب تزارویبود خفه شم کم مونده بود جعبه پ کیگلوم نزد

 .جان عمه نداشتمون دست از سر کچلم بردار یول..کمال مال خودت

و  مانیو نر میکردیمن و فرشته کنار هم حرکت م.. میو بلند شد دمیابمو هم هورت کشقطره نوش نیاخر ین با

 :بودم که پهلوم سوراخ شد الیتو فکر و خ..ماکان هم پشت سر ما

 ...چقد نازه نیاونجا رو بب..مینس-

ه قسمت ک!!!! ینه اب دهن میمال یبه رنگ صورت راهنیپ هی..چشم دوختم کردیکه اشاره م يریانگشت به مس با

پف .کار شده بود یکیهاش بصورت نوار بار نهیو دور تا دور سر س خوردیم نیاش دکلته بود و وسطش چ نهیس

 ..:بود بایواقعا ز..دادیاز حد معمول جلوه م باتریکه رو دامنش کار شده بود اونو ز ییها نیها و چ

 .خوشگله یلیبرو امتحانش کن خ-

 ..رو بپوشه راهنیفرشته پتا  میو منتظر موند میوارد شد هممون

 :اتاق پرو رو باز کرد و صدام زد در

 بله؟-

 ..رسهیدستم نم ؟خودميرو برام ببند پشیز یتونیم مینس-

 :گفتم یطانیلبخند ش با

 جونت ببنده؟؟ مانینر يپس چرا نداد-

 :گفت تیعصبان با

 :رو بستم پیبا خنده ز..کردمیبدم اون ببنده که تو رو صدا نم خواستمیاگه م-

کننده  رهیواقعا خ شییبایز..برگشت دهنم وا موند یوقت..نمتیبرگرد بب..خب بابا حرص خوردن نداره که بچه-

 ..بود

 ..ادیهم ب مانیقشنگه بذار بگم نر یلیحرف نداره خ یعنی-

 :اومد محوش شده بود خندم گرفت مانینر یوقت

 ...اایدوستمو جنبه ندار شیخورد نمایبسه نر..اقا داداش ما رو جمع کنه نیفک ا یکیاوووو بابا -

 هویو  زدنیجاها پسرا مشکوك م یهرچند بعض دیرس انیبه پا یو خوش یو فرشته به خوب مانینر يها دیخر

لب به ماکان گقت  ریاز خنده شده بود رنگ لبو و ز مانینر گشتنیکه بر م یدفعه هم وقت هی زدیم بشونیغ
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 یواسه چ مانینر نمیبب دیترکیم یکه شاخکام داشت از فضول بماند..دمیکنن که من شن لتیخاك بر سر ذل

 .هیچ هیقض دمیبود اخرم نفهم جهینت یهرجند تالش هام ب.مخنده ينجوریا

بشه بر  لیدو تا مغازه هم کار دارن اوناهم تکم یکیگفت  مانیموقع برگشت نر..شب بود میو ن 10 ساعت

و منو پرت  دیتو سرم دارم با دو دستمو کش يچه فکر دیه فهمماکان ک..منم خواستم با اژانس برم خونه..گردنیم

 :و درو هم بست و نشست سر جاش نیکرد تو ماش

 ؟؟یکنیم ينجوریوا پس چرا ا-

 وقت شب با اژانس بفرستمت خونه؟ نیا ينکنه انتظار دار-

 ه؟یمشکلش چ-

 :خورد شد و نسبتا داد زد اعصابش

 کارید اخه من مگه با تو چ..تو يها يها و سر تق باز یدندگ هیتو ..تو يها يتو لجباز..توئه يمشکل تو کارا-

 تمیانقدر اذ یگفتم باشه؟واسه چ یگفت یکم باهات راه اومدم؟کم هرچ ؟يدار یکردم؟؟چرا با من پدرگشتگ

 ؟یکنیمجازاتم م ينجوریا يچه بهونه ا ؟بهیکنیم

 رو ازش نداشتم يرفتار نیجا خوردم انتظار چن بایگفت تقر شهیم

 یول..رفتارام نداشتم يبرا یلیدل چیو دستام و تو هم گره زدم حق با اون بود ه نییحرف سرمو انداختم پا یب

قصد و  چیوگرنه ه..ستیحرف اون ن شهیبفهمه هم خواستیدلم م کردینم تیاونم کم اذ گفتیزور م یلیخب خ

 .کنم تشیاذ خواستمیعمد نم ياز رو..از انجام کارهام نداشتم یتین

احساس ..يبهتر از االن بود کردمیبود حس م افتادهین یاتفاق چیموقع ها که ه ؟؟اونیزنیچرا حرف نم-انماک

برنامه ها رو  نیکردن من ا تیاذ يمخصوصا برا..حرص دادن منه ياعمال و رفتارات برا یاالن تمام کنمیم

اب  یوبعدشم به راحت یکن يزعمد با اعصاب من با ياز رو خوادیدلت م..یکنیم يلجباز شتریو ب یکنیدرست م

 ه؟؟؟؟یچ لشید اخه چرا؟؟؟؟دل..وفتهیتا چشمت به چشمم ن یخوردن بهونه جور کن

 :گفتم عیسر

 ..از انجام کارهام ندارم يقصد چیمن ه-

 ؟؟؟چرايامشب رو واسه هممون زهرمار کرد ؟چرایکنیکار ها رو م نیا یچ يباور کنم؟؟؟؟پس برا -ماکان

امشب  یدونیم چی؟هیکنیلج م شتریب گمیبهت م یهرچ ؟چرایحرف من عمل کنبرخالف  يدار یهمش سع

 ؟یکنیدرك نم اچر..تحمل کردم تمیاز ظرف شتریامشب ب..ینزنم که ناراحت نش یچقدر خودمو کنترل کردم حرف
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امشب تو مگه به من  نینمونشم هم.هیحرفات زور و اجبار يتو هم همه ..رهیچون من حرف زور تو کتم نم-

 ارم؟یب لیرفتارام برات دل يکه من االن برا یکنیچرا سر اون لباس با من لج م یگفت

 ..زدمیو اروم حرف م کردمیم يبود وبا دستام باز نییپا سرم

خودشم قبول داره زور  نیبب.رو روشن کرد و به راه افتاد نیماش..دیکش یپوف ینگاه طوالن هیبعد از ..نزد یحرف

تا  یخب کم.واسه گفتن نداره  یحاال که جوابشو گرفته حرف..یکنیم يجبازچرا ل گهیاونوقت م..گهید گهیم

کارهامو  لیخودمم دل.... یول... یول..کرم داشتم يجور هیخودمم ..هم حق با اون بود يابر یقسمت

 .دونستمیکدوم از رفتارام و نم چیه لیبود که دل يادیمدت ز..دونستمینم

 یب ایهم جرئت نداشت بهم زور بگه  یکس ینبودم ول یوجه ادم لوس چیهبه ..ناز پرورده خانواده بودم یبچگ از

 یرفتارا اخت گرفته بودم و ترکشون برام کار اسن نیخب منم خواه نا خواه با ا..ناراحتم کنه ایکنه  یمحل

 هیسا یاونم ما که از بچگ..گوش کنم هبگ یخصوصا ماکان هرچ یشبه قبول کنم که هر ک هی تونستمینم..نبود

 ..میزدیم ریمو با ته

 ....نبود.......یول

 ...اصال....نبود نه

 ..!!!نبود یهر کس ماکان

قصد حرف زدن نداره  دمید یوقت رفتمیبا ناخونام ور م.شد رهیدر خونه ترمز کرد،به سمتم برگشت وبهم خ مقابل

 .دیشم که همون موقع دستم و چسب ادهیکه پ دمیرو کش رهیدستگ

 ارمکارت د.سایلحظه وا هی:

 شهیبرم خونه مامان نگران م خوامیوقته م رید..لطفا زودتر -

 چون خودم اجازتو از عمو گرفتم..وجود نداره ینگران يمن باهاتون بودم پس جا دوننیهمه م-

کنجکاو شده بودم تو جعبه ها ..برداشت یعقب و دو تاجعبه نسبتا بزرگ از رو صندل یدراز کرد صندل دسشو

 :ت سمتمجعبه ها رو گرف..هیچ

 منه؟ يبرا-

 :خواستم بازشون کنم که گفت..تکون داد سرشو

 ادیخوشت ب دوارمیام..ولش کن یچیه...فقط بدون ..بذار تو خونه بازش کن-

 .خورهیبزنه رو م خوادیرو که م یهر دفعه حرف..کنهیرفتار م ينجوریچرا ا دونستمینم
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 ؟یفقط بدونم چ-

 ..نبود یخاص زیچ..یچیه-

 بدونم؟ دیبا ویچ..یگفتیوقت نم چینبود ه یخاص زیاگه چ-

 باشه؟..گمیبذار به وقتش م....بذار-

 شدم ادهیبا جعبه ها پ..بگه  خواستیدلش نم دینکردم شا ياصرار

 :چرخوندمینگاهمو به دور و اطرافم م نیهم يچشماش زل نزنم برا ادتویکردم ز یاز پنجره خم کردم سع سرمو

 روبعد ب ریتو بگ یخستگ..باال ایب-

 شمیمزاحم نم ینه مرس-

 لوس نشو ایب. یهم هست یچه مزاحم کنهیندونه فکر م یهر ک..يبود نجایحاال خوبه هرروز ا-

 ..شمیوقته مزاحمتون نم رید..نه بابا تعارف که ندارم:دیخند

 :جعبه هارو نشون دادم..در ضمن..یپس هرجور راحت-

 .بازم ممنون یول..هیتوش چ دونمینم نکهیبا ا-

 ..قابلتو نداره..زمیعز کنمیش مخواه-

 یوقت..در خونه رو باز کردم..سرمو باال اوردم و منتظر موندم تا بره.دودرجه رنگ عوض کردم  یکی!!!..زمیعز...اوه

 .رفت یمطمئن شدوارد خونه شدم با تک بوق

 سالم-

 :و مامان برگشتن و جوابم رو دادن بابا

 مان؟یپس نر- مامان

 .امیگفت خودم م..بود مونده گهید دیچند تا خر-

 ست؟ین ؟گرسنتيخورد يزیچ-

 ..میاره خورد-

 م؟ینس یگفت با ماکان برگشت بابا

 .شمیباال گفت مزاحم نم ایگفتم ب یهرچ..اره بابا منو رسوند خودش رفت-

 ؟یستیتکون داد و گفت خسته که ن يسر بابا

 بابا چطور؟ کمی-
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 دخترمبرو استراحت کن  یول..باهات حرف بزنم خواستمیم-

 :کردم و گفتم يباز کمیبا انگشتام ..هیدرباره چ دمیفهم

 بابا شتیپ امیم کنمیاالن لباسام و عوض م-

 یهرجور راحت زمیندارم گفت باشه عز یاعتراض دیفهم یوقت باباهم

دستام  نیسرمو ب..جا پرت کردم هیناشناخته رو گوشه تختم گذاشتم و هرکدوم از لباسام رو  يها جعبه

کنار بابا رفتم که  قینفس عم هی هیبه دست و صورتم زدم و با  یجواب بابا رو بدم؟ اب یبگم؟چ یچ..گرفتم

و  دمیدستامو بهم کوب يشادبا ..هیجد يادیز کمی کردمیبود حس م يجور هیجو ...نشسته بود يو یت يروبرو

 :گفتم

 .ه دارمفقط رحم کن پدر جان من گنا..بنده در خدمتتونم نییبفرما..افشار يخب اقا-

 بهت رحم کنم؟ یواسه چ..دختر گل بابا نمیبب ایب-بابا

منه بدبخت خب  نیکه نشست يا افهیژست و ق نیمن بابا جون با ا يجا نیاخه شما خودتوتو بذار: تیمظلوم با

 ..کنمیوحشت م

 باشه طوفان بابا؟ ریبگ رادیتو ا کنمیم يمن هر کار: دیخند بابا

 :مو چهار زانو نشست دمیمبل پر رو

 بنده به چه علت احضار شدم؟ نییحاال بفرما..اجازه هم صادر شد..ییباشه بابا..ولیا-

 !خودمو زده بودم به همون کوچه معروفه دونستمایم حاال

 :شد يحرفم جد نیبا ا بابا

 مگه نه؟..يزیبرام چقدر عز یدونیجان خوب م مینس-

 .يدوست دار شتریب مانیمنو از نرکه  دونمیم نمیتازه ا..بلـــه : تند سرمو تکون دادم تند

 .:لحن حرف زدنم بابا از خنده منفجر شد نیا با

 طیمن بر اساس شرا..و اون تک پسرم یمنتها تو تک دخترم..نیزیاندازه عز هیدو تاتون برام به ..من زینه عز-

و  طاتیشرا يهمه  که یدونیم نمیا..میبگذر..نیبرام ندار یفرق چیوگرنه ه..کنمیهر کدومتون باهاتون رفتار م

 چقدر برام مهمِ مگه نه؟ يریگیکه م یمیرفتارات و هر تصم

 ..:نییپا سرموانداختم

 .. دمیبه بعد هم انجام نم نیانجام ندادم بابا،از ا يشماو مامان کار لیمن تا حاال بر خالف م-
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رو به  يریگ میتم و تصمهمه کارات مختار گذاش يکه تو رو تو نهیواسه ا..زمیعز دونمیم: با لبخند گفت بابا

هم  شهیهم..يدیانجام نم یوقت کار اشتباه چیه دونمیدارم که م نانیبهت اطم يانقدر..عهده خودت گذاشتم

 دوستت بودم و هستم  شهیپدرت باشم هم نکهیقبل ازا. پشتت بودم

 .بابا دونمیم

چون ..یکن يریگ میم خودت تصماجازه بد تونمینم..فرق داره یاون دفعات قبل يدفعه با همه  نیا مینس یول-

راه درست رو انتخاب  یکمکت کنم بتون خوامیم.. یسر درگم دونمیمورد م هی نیتو ا..يندار یهنوز شناخت کاف

 دخترم؟ يدیاجازه م.یکن

 ..کنمیمن همون کاررو م یبگ يشما هر کار..بابا ستیبه اجازه ن یاجیاحت-

از دو تا داداش بهم  شتریمنو عموت ب مینس..زرگ شده باشهمن انقدر عاقل و ب يکوچولو مینس کردمیفکر نم-

اونم با تو و  ياون هستن و بچه ها يمن مثل بچه ها يبچه ها..میسال با هم بزرگ شد نیچند..میکینزد

 . رممن ماکان و ماهانو کمتر از تو و داداشت دوست ندا..ندارن یفرق چیه مانینر

  کردمیم تیمیهم احساس صم دمیکشیخجالت م يجور هیهم .. گرفته بودم استرس

به ذهنشم خطور  یکس حت چیه نیکه همتون از شمال برگشت یقبل از اون شب م،یبذار با هم راحت باش-

 ریرو با هم س يروز عاد هی نیشناخت گرویکه همد یچون از اون موقع..ادیکه ماکان از توخوشش ب کردینم

شماها رو با  میینکه بخوایاز ا میبود یکه هممون عاص يقدربه ..نیهرروز با هم تو جنگ و دعوابود.. نینکرد

مدت  نیا يتو..شد شترمیکمتر نشده بود که ب.. نیکردیم يبازم با هم لجباز نیبزرگتر که شد. میهم روبرو کن

اما بعد از اون ..نیهمو داشت دنیقصد کوب يهم که غرور جفتتون سر باز کرده بود و هرکدومتون به نحو ریاخ

واقعا خندم  کنمیبهش فکر م یهنوزم وقت..يچجور دونمینم..فرق کرد زیهمه چ نیهمتون برگشتکه  یشب

 ..که بعد از اون همه دعوا و بزن بکش ماکان بهت عالقه داره رهیگیم

 ..!!!!!!شمیپرپر م ؟؟؟؟دارمیکولر رو روشن کن شهیماماااااان نم..چقدر گرم بود نجایخدا ا يوا

شب رفت و به همه مون  هیکه  ادتهیخودتم ..رو بهم گفت زیبعد از اون ماجرا همه چ کسالی قایماکان دق مینس-

گفت رفته ..و بهم گفت زیمن و همه چ شیبرگشت اومد پ یوقت...از دوستاش بندر یکی شیخبر داد که رفته پ

 یول شهیم تیتقو دنتیو با هر بار د گذرهحس زود  هیکه به تو داره  یحس کردیفکر م ادیبود تا با خودش کنار ب

 .رمشیبگ دهیگفت عمو نتونستم ناد
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درکش کنم چه  تونمیم..ماه هم منتظرت مونده4 کسالیاز اون  ریپسر به غ نیا..ستین یماه مدت کم4 مینس

مدت فکراتو  نیقرار بود تو ا شهیماه هم تموم م 4دخترم فردا اون . گذرهیداره و چقدر بهش سخت م یحس

ساعت درست و  هی يکرد صتبدونم تا حاال فر خوامیم یکنم ول لیو بهت تحم یچیه خوامیمن اصال نم..یبکن

 يا جهیکه هنوز به نت يماه انقدر خودتو تو درسات غرق کرد4 نیتو ا نکهیا ای؟يبه خودت اختصاص بد یحساب

 ؟يدینرس

داها موکولش فر دیو به ام کردمیمسئله خودمو خالص م نیمن هر بار به بهونه درس از ا..گفتیراست م بابا

 .ندهیبه ا کردمیم

 شد؟ یجوابم چ مینس-

 .نتونستم فکرامو کنم یمن هنوز درست وحساب....بابا من-

چه ..یبگ يخوایم یچ نایبه عموت ا..  یجوابتو بگ دیفردا با یعنی..فردا حنابندون داداشته  مینس...دونستمیم-

 ؟يبهشون بد يخوایم یجواب

 :بود نایمهم تر از ا یلیخ ندمیه ابحث دربار..رو گذاشتم کنار خجالت

اصال شک دارم  یعنینه ..دو به شکم یعنیهست مثل خوره به جونم افتاده  يزیچ هی..دونمینم یچیبابا من ه-

 ؟یکنیکمکم م. ترسمیبابا م...بگم یچ دیبا دونمیکنم نم کاریچ دیبا دونمینم

 :که مملو از ارامش بود گفت يلبخند هیبا  بابا

 ه؟ینظرت راجع به ماکان چفقط بهم بگو -

نه از .برام سخته نمیهم..نگاهش نکردم يا گهیاز پسرعمو به چشم د شتریتا حاال ب..دونمینم..باشه تونهیم یچ-

 .میبعدا ممکنه به مشکل بخور کنمیهمش حس م.جانب خودم مطمئنم نه از جانب اون

 هست؟ دیام يپس جا-

 !دونمینم یچیواقعا ه..بابا دونمینم-

 ؟یو نظر خودتو بگ يکامل شکتو کنار بذار یتونیاز جانب ماکان راحته م المیم من خبهت بگ-

اخ (؟.برام باشه یخوب یزندگ کیشر!!) کندمیداشتم جون م يوا...(تونهیاون م یدونیم.... یدونیبابا شما از کجا م-

 )کلمه حرف زدم هیخدا مردم تا 

برام مهم  يدخترم انقدر ندهیا.هش دارم من ازش مطمئنمراجع ب یشناخت کاف شناسمیجان ماکان و م مینس-بابا

 . ازش رد نشم يهست که سرسر
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 هی کنمیبگم دوسش دارم چون منم حس م تونممینم یول..بهش ندارم یحس چیگفت ه شهیبابا من نم...خب -

 .....بابا یول.حس زود گذره

 ..مینس ستین ياجبار چیه شییخواینم ؟اگهیفکر کن شتریب يخوایم-

 ایخدا..شده بودم جیگ یحساب دونمینم..نخوامش تونمیم...مشنخوا

 فردانظرم رو بگم؟ شهیبابام-

و ناخوداگاه چشمام بسته  قیکه ارامش به بند بند وجودم تزر دیپدرانه بوس یبا محبت مویشونیپ...چرا نشه بابا-

 .شد

ز خدام هست ماکان بشه نکن من ا یستیاصال رودربا یاگر هم نخواست..بهش فکر کن..برو بخواب دخترم-

 .ریشبت بخ...بابا تهینظرتو برام تو الو یسال روش شناخت دارم ول نیبهتر از برادر زادم که چند یدامادم چه کس

*** 

 :بود که به گوشم خورد ییصدا نیمامان اول يفراوون در رو باز کردم صدا یو کوفتگ یخستگ با

 .. يخریترو تازه م زیچ هی يریباشم م گفته..خونه هااا ياریب ياشغال بخر ينر مانینر-

 مان؟یتر و تازه بخره نر یمامان چ-

 ؟ياومد یدختر سکته کردم تو ک..ننییییه-

 ه؟؟یچ هیقض..االن نیهم-

 ...که  يباور کنم انقدر بزرگ شد- مامان

 ..وهیم نمیا..بفرما خانوم-بابا

 ه؟؟؟یچ يتدارك برا هیهمه ته نیخبره؟ا چه

اومدن و ماکانم  نایعمو ا یوقت ینزدن ول ياز خواستگار یحرف چیکه اون شب ه ناختنشیخانوادم منو م دیشا

گشاد تر  یچشمام از نعلبک گهید نیحرفاتونو بزن نیبابا گفت بر یشک کردم وقت ختیریشرشر عرق م

 يهمون خدا..اومد یم مازش بد شهیکه هم یهمون ادم..ماکــــان  ؟؟؟؟یاونم ک..ياومدن خواستگار..شدینم

. کم نبود نمیالبته همچ..تا فکر کنم خوامینتونستم بگم و مثل خل و چال گفتم وقت م یچیاون شب ه.. غرور

 !!!ماه ناقابل4اونم همش

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یچـــــــــــــ-ماکان

 ست؟؟ین ادیز کمیماه 4یول..فکر کن خوادیعمو جان هر چقدر دلت م-عمو
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 !!دهیتازه کالبر م ریش يکنم دهنم بو "ها" گم؟؟؟منیمدروغ ..اخه منه جوجه رو چه به شوهر کردن خب

 یلیخ..بگم یچ دونمینم..شده با شب حنابندون داداشم قامصادفیدق یاتفاق یلیخ..رسهیماه فردا سر م4اون  حاال

 حک شده  یگوش ياسم ماکان رو صفحه  دمید یوقت یجواب بدم ول خواستمینم..زنگ خورد میگوش..سخته

 .:.رو جواب دادم یگوش

 بله؟-

 ..نفس راحت بکشم تونمیکه از دستش نم هیچه ادم نیا یگیاالن م دونمیم-

بتونم  دیبگم تا شا یگرفتم از پشت گوش میتصم...مقابلت بزنم و نتونستم بزنم خواستمیرو که م ییحرفا یول

نگو فقط گوش  یچیه مینتونستم رو در رو بگم نس یبا خودم کلنجار رفتم تا حرفامو بزنم ول یلیخ.بهتر بگم

و هنوز زوده قبول کردم  يخوایموقت  یقبول کردم گفت..سخته یگفت کنمیدرکت م دونمیم..من منتظرم..کن

 ..جواب از جانبت شبامو روز کردم هیروز منتظر 30ماه و 3 دادمیبهت حق م

 نمیبیم کنمیکر محاال که ف..يو وادارت کنم جوابمو زودتر بد امیکه ب زدیبه سرم م ییچه فکرا ییچه شبا بماند

و با  زنمیحرفا رو م نیدارم ا یدارم با چه استرس یچه حال یکنیتو درك نم مونمیهم منتظرت م شتریالزم باشه ب

 يادینگفته ز يحرفا یکه معن یسکوت...یطوالنسکوت  هی..سکوت کرد. فردا باهات روبرو شم خوامیم یچه حال

 .دادیم

 ينفس ها..رونیب پرهیم نمیهر لحظه از س کردمیو قرار نداشت حس ماروم ...قلبم...چشم به راهم نذار مینس-

 ..:گرفتینداشت با هر سکوتش تپش قلبم شدت م دهیفا یول دمیکش قیعم

که تو تک تک لحظه هام تو  يجور یشب و روزم رو گرفت..میزندگ يشد..عاشقت شدم یول یاز ک دونمینم-

دردش ..ستیبدن یعاشق..بگم یچ..نمیحداقل نگاهتو فقط ببباشم تا  شتیهر روز پ خوادیدلم م..یچشمام يجلو

 حرف بزنم؟ ينجوریبخوام مقابلت ا يروز هی کردیفکرشو م یک.انتظارش بده.بده شیچشم به راه..بده

 گمیفرداش م..تا جوابتو عوض کنم امیو م رمیانقدر م کشمیهم باشه کنار نم یاگه جوابت منف یحت گمیوقتا م هی

 !یرو عاشق و وابسته خودت کن یکس یتونیبه زور که نم..ماکان شهینم یورکز ستیعشق که کشک ن

 دمیکه بهت هم حق م ياگه تو منو نخوا نهیا زدمیکه از گفتنش سرباز م یهمون حرف یبدون نویا خوامیم یول

تو  انتخاب اولم يکه روش دست گذاشتم تو بود یکس نیاول..خوامیرو نم یچون انتخاب با توئه منم بعد تو کس

  یمونیهم م شیو اخر نیمطمئن باش اول...يبود

**** 
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خودخواه  يجمله از زبون پسر عمو نیا دنیبود برام شن یشوك بزرگ..بند اومده بود قدرت تکلم نداشتم زبونم

بخوام  يروز هی.انتخابش باشم يروز هیدخترعموش بخوام ..مینس..من کردمیفکرشم نم یوقت حت چیه.مغرورم

 يماکان رو برا يارهایکه مع اشمب یبخوام کس..خودم باز کنم يبرا ییماکان جا ستیه تو لباشم ک ياون فرد

فکر  شیگنجا..تر بود یوقتا پوچ و تو خال ياون لحظه ذهنم از همه ..دیگنجیتو ذهنم نم..ازدواج داشته باشم

 ..کردن رو نداشتم

ندارم تا  يعجله ا..يریبگ میعد تصمب يریخواستم احساس منو هم در نظر بگ..خواستم امشب حرفامو بزنم-

 یول..یکن ریگ یدو راه هیو تو  یبش جیگ دمیتوئه بهت حق م یزندگ نیا مونمیمنتظرت م يهروقت تو بخوا

 .دلم زیعز....ریشبت بخ..اگه سرتو درد اوردم دیببخش.. بدون واقعا از ته قلبم دوستت دارم

 .. ترسمیم...کنم خدا کاریچ..دمیشنیممتد رو م يبوق ها يتماس قطع شده بود و فقط صدا...بوق بوق بوق بوق

خودمو مشخص  فیامشب تکل دیبا..لحافم ریز دمیو خز دمیمو که تا زانوم بود رو پوش یخواب بلند و ململ لباس

 یوابستگ هیفقط  نکهیا دیعادت باشه که بهم عالقه مند شده باشه شا ياز رو دیکه شا نهیترسم ا لیدل..کنم 

 "من ازش مطمئنم "بابا تو گوشم پخش شد يصدا..اشهزود گذر ب

 "..یبش جیگ دمیبهت حق م"

 ..کردیم وونمید ضشیضد و نق يها رفتار

 "يکرد ریگ یدو راه هیانگار تو "

 تونستمیحالت هام اسم عشق بدم؟م نیبه ا شهیم یعنی...ازش بگذرم تونستمیجوره نم چیخودم که ه احساس

 ذارم؟ب یعاشق واقع هیاسم خودم رو 

 "واقعا از ته قلبم دوستت دارم یول"

بابا حاال چه  مینیببند ب مینس ؟اهیبهش جواب مثبت بدم؟پس درسم چ تونمیدوستش دارم؟م ؟منمیچ من؟من

 ؟يندازیم یبازرگان امیپ یاتیح نیبه ا میوسط تصم!وقت درسه اخه

 انتخاب کنم؟ شهیهم ياونو برا تونمیداشته باشه؟من م ییمن جا ستیتو ل تونهیم ماکان

 ال رو داره دهیمرد ا هی يهایژگینتونه؟ماکان تمام و چرا

 تونهیگاه باشه؟م هیتک هیبرام مثل بابا  تونهیبرام باشه؟م یخوب کیشر تونهیم..بهش اعتماد کنم؟ تونمیم من

 کنه؟ میهمراه شهیهم

 "دمیبهت حق م ياگه تو منو نخوا"
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 دوستش داشته باشم؟ تونمیم من

 "خوامیرو نم یبعد از تو کس"

خودم که  شیپ یول ستمیعاشقش ن گمیاگه م..رمیبگ میگذشته تصم يکارها يندارم از سر لج و لجباز دوست

 تا به حال نداشتم ینسبت بهش دارم که به کس یحس خاص..دوستش دارم..دروغ بگم تونمینم

 زنه؟یقلبم به سرعت نور م شنومیم احرفاشویکنارشم  یوقت چرا

 کنه؟یم خیوجودم  رمیراه مکنارش  یوقت چرا

 مونه؟یمسکن ارام بخش م هیامشبش برام مثل  يحرفا چرا

 هم ندارم؟ یراه برگشت چیکه ه يطور شمیتو شب چشماش گم م زنمیتو چشماش زل م یوقت چرا

 "یمونیهم م شیمطمئن باش اخر"

 !بهش فکر نکنم؟ تونمیچرا نم... و

بودم و  دهیتا االن به پهلو خواب شبیاز د..دمیبار با چشمام د نیاول يطلوع افتاب رو برا..تو چشمم خورد ينور

 ..تنم خشک بشه يباعث شده بود تا همه 

 ياسم برا نیخوش اهنگ تر کنمیبار اسمشو به زبون اوردن تازه درك م نیبعداز چند....ماکان...ماکان...ماکان

 "ماکانه"من 

 کنه؟یم کاریاالن داره چ یعنی

چشمامو بستم با تصور چهره اش ....ماکان..دوختم موهام مثل جنگل انبوه امازون شده بودروبروم چشم  نهییا به

 بار پخش شد نیهزارم يبمش تو سرم برا يصدا

 "از ته قلبم دوستت دارم....چشم به راهم نذار"

 *** 

 شگاه؟؟؟؟؟؟؟یارا يبر يخوایمگه تو نم ــــــــــــــــــمینس

ماماناتو اوج  نیخدا چرا ا يا.. شدمیهالك م یخواب یشم باز کردم داشتم از ببدنم چ ادیز یو کوفتگ یخستگ با

 یرو سرم و با اسودگ دمیولوم صدا رو ببرن رو هزار درجه؟ جابه جا شدم و لحاف رو کش وفتهیم ادشونیخواب 

 ..خاطر کامل چشمامو رو هم گذاشتم

 يبسته دنبال لحافم گشتم که صدا يابرداشته شد با چشم يزیچ هیکه حس کردم  شدیچشمام گرم م داشت

 :گوش نواز مامان بلند شد
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 ؟يوقت ندار 2تو مگه ساعت ...کله ظهره میبلند شو نس-

 :جواب دادم يداریخواب و ب توعالم

 گهید کمیفقط ..گهید رمیم..8تازه ساعت ..بذار بخوابم يدوست دار یمامان ،جان هرک-

 التویامروز؟پاشو وسا يتو مگه کار ندار..بلند شو..ظهره مینو 12دختر جون ساعت!!..الهیخانوم چه خوش خ-

 !حاضر کن

 ..!!!!!!میو ن12جونم؟؟؟؟؟..چشمام باز شد کیاتومات یلیخ

 :زدم و گفتم یغلت هیتو جام ! مهیو ن12 یراست ینه راست دمیفهم دمیکه د ساعتو

 ..رمیم گهیساعت د هی ستمیمامان من که عروس ن خالیب-

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟اره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ينکنه معتاد شد نمیبلند شو؟؟؟؟؟؟بب گمیمگه من نم ـــمـــــــــــینس-

برامون  یتو روحت صلوات که خواب و زندگ مانینر يا..دمیساعت اضافه خواب هیمن غلط کردم که  ااصالیخدا

من بهت  نیزم يخوربا کله ب دنیموقع رقص تیسانت 30پاشنه  يامشب با اون کفشا یفرشته اله يا..ینذاشت

که  یوقت نیقناص بشه با ا روهاتتو هم اب شاالیا) شگرهیارا(خانوم میمر يا!! یش عیبخندم جلو مهمون ها ضا

 هم شد وقت؟؟؟؟ 2اخه ساعت .يبه من داد

بگه؟ به قول  یاخه ادم چ.به ادم چسبوننیم يانگ معتاد انیبعد م میدیساعت خواب هی یهمش از خستگ ما

 !ندارم یحرف گهیددور من  لیفام

 ؟يدینخواب شبیچشمات انقدر سرخه؟مگه د نمت؟چرایبب- مامان

 ...مامان دمیساعت خواب5من همش -

 هیمن  امیب دینداره با دهیفا ينجوریا.. تیگوش نیبا ا یکنیاخر خودتو کور م نمی؟؟؟ببيرمان خوند یباز نشست-

 و هشت؟ شیبود اسمش؟ش یچ یچ تهیسا ریمد نیبا ا یصحبت اساس

 !اینودهشت - ازهیخم با

بچه  یدست یدارن دست یشیتو ادم نم ينجوریداشته باشم ا! ائهیو هشت شیش دونمیچم ائهینودهشت... همون-

 !با رماناشون کننیمردمو معتاد م يها

 !گهید شهیچه مربوطه اخه؟؟خب بچه ها رماناشون جذابه ادم خواه ناخواه معتاد م نیمامان به ادم-

 !یخونیرمان م ینیشیفقط م نه که تو هم یاخ-

 :گرد شد چشام
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خودمو کنترل  یلیاونم تازه خ خونمیرمان م هی يمن؟منه بدبخت همش روز کنمیوا مامان مگه دارم خالف م-

 !خونمیم یکی يکه روز کنمیم

چت  "فرنوش"دوستت  نیباا نهیشیعمه منه از صبح خروس خون تا بوق سگ م..یگیتو که راست م..اره-

 !کنهیم

 دیمامان که فهم. کردمیگشاد به مامان نگاه م شیبا ن..شدمیم خودیاز خود ب ومدیکه م ایاسم نودهشت اصال

 :گفت ستیبه من ن يدیام

 ! سمت لپ تاپش رهیبا کله م ایحاال اگه االن بهش بگن برو نودوهشت..شهیم ریبلند شو حاضر شو د-

 ..رفتم ییبا خنده بلند شدم و به سمت دستشو یخسته بودم ول نکهیباا

 :زمزمه مامان بلند شد يصدا

 ..قهقهه ام بلند شد يصدا دمیکه شن نویا.. ائه؟یچرا اسمش نودهشت حاال

**** 

 !هست یتوش چ نمیرفت بب ادمیبودم که اصال  الیانقدر غرق فکر و خ.گوشه تخت افتاد يبه جعبه ها چشمم

انقدر  کردمیفکر نم یــــیوا..داشت ریدنباله حر هیبود که  هیکاربن یاب راهنیرو باز کردم همون پ شونیکی در

 کردمیکه فکر م یشک داشتم اون..جعبه شد یکیحواسم جمع اون . با ذوق جلوم گرفتمش..خوشگل باشه

 ..گرفتیحرصش م ادمبودنش که  چوندهیپ کیانقدرم تو پالست..با شک در جعبه رو باز کردم..باشه

 نیا..شدم باورم نمبشد رهیبا تعجب به داخل جعبه خ.شد که باز کردم دستم رو هوا خشک کارویپالست

 دهیماکان هر دوتا لباس رو برام خر..شناختمیاز ذوق سر از پا نم! قرمزه بـــــــــــود رهنیهمون پ.....همون

 :شدیم فیدندونام رد ات32شد که همه  لیتبد يگشاد شیلبخند زدم بعد لبخندم به ن هیاول ..بود

که چقد تو  يوا! یـــــــــــــیقربونم بر یعنی دینه ببخش..یبونت برم که انقدر مهربونقر یاله یــــیوا-

لنگه  یــــیا دونــــهی یــــیتو تک.. یــــیدوست دارم خـــــــــــــــدا.یماهـــــــــــــ

 بایواقعا ز..دمیصرقیهمون لباس م باو  خوندمیواسه خودم بلند بلند اواز چرت و پرت م. یــــــــــــــیندار

 در باز شد  دفعهی. بود بایز یلیخ..بود

 ماهه؟؟ ی؟کیچته چرا داد و هوار راه انداخت- مامان

 ندم؟ یاگه من سوت شهیروزم شب نم..اوپس

 :دمیخودم چرخ دور
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 مامان قشنگه؟؟؟-

 .نمتیبب تیعروس دیتو لباس سف شاالیا..قشنگه مبارکت باشه  یلیخ-

 !!!!!!ن مامانتو دعا ک..شاالیا شاالیا-

 :دهنش اندازه غار باز مونده بود مامان

 !گفتم یچ هیمن  شه؟حاالیتو خجالت سرت نم..هم بود ها ایبه اسم شرم و ح يزیچ هیقبلنا  مینس-

 :گفتم یلبخند پهن با

اوضاع  نیاالن اونم تو ا..شدنیبود دخترا از اسم شوهر مثل افتاب پرست رنگ به رنگ م مایمامان اون قد-

 اد؟یبدش م یشوهر ک یقحط

و اونور  نوریکه حاال مثل دم اسب شده بود و با هر بار راه رفتنم به ا دمیکش میلخت شالق يبه موها یدست

هامو کج تو صورتم  يچتر هیموهام و پوش داده بود و بق يباال.دادیو خودشو بلند تر و شفاف تر جلوه م رفتیم

 .کهه شده بود مثل چوب خشبود انقدرم تافت و چسب مو زده بود ک ختهیر

بار  هی. درجه ابروهام نازك تر شده بود هی نکهیبودم خصوصا ا یصورتم فوق العاده راض شیمدل موهامو ارا از

 کردم دیرژقرمزم رو تجد گهید

 با اسم ماکان خشک شدم.. ماکان زنگ زد جلو در منتظرته مینس:مامان

 خوادیفقط دلت م..به خدا يبد یلیمامان خ..سراغمون که  ادیبا بقرار بود با رفتم؟؟؟یمگه من با شما و بابا نم-

 ؟يبسپر والیمنو به اون ه

 :باال انداخت يا شونه

 :گفت یاروم يبا صدا یبعد با بدجنس. ارمیمنم نتونستم نه ب میدنبال نس امیبه من چه زنگ زد گفت من م-

  میدوران رو گذروند نیما هم ا. یرنگ کن یتونیمنو که نم گهید..ادیتو هم که بدت نم-

 ما هم اره؟؟؟؟ مامان

 .سراغش ادینشسته بود تا بابا ب یمامان حاضر و اماده رو صندل..دمیحرص مانتومو پوش با

 فعال؟ يندار يکار..نمتیبیپس تو باغ م-

 .مواظب خودت باش..برو.زمینه عز-

ده تا صلوات  ایخدا..نشسته بود نیماش در منتظرتو يجلو..رونیخانم تشکر کردم و رفتم ب میگفتم از مر يا باشه

 !نده ریگ کنمینذر م
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 ..سالم-

 ؟..نمتیبب..ماهت يسالم به رو-

اخماش رفت تو  دیچهرمو د یوقت..با صلوات سرمو بلند کردم..نده ریگ يدوست دار ینه تورو جون هر ک يوا

 .حرکت کرد..هم

 ..!رفتمیخودم م...سراغم يایم يمامان گفت زنگ زد-

دستش به فرمون بود دستمال هارو گرفت  هی کهیکند و در حال يه حرفم چند برگ دستمال کاغذتوجه ب یب

 :سمتم

 .کمترش کن کمی-

 و؟یچ:گرفتم جبهه

 رو لبت؟  يکرد یخال کویکل مات يجا موند..اون رژلبتو-

 :نییپا دمیکش نویماش نهییا

 ..هیمعمول..نه انفاقا-

 زنهیتو چشم م یلیخ..کن ؟کمترشیمعمول یگیم نیتو به ا-

 .امروز رو اعصابمو خورد نکن بگو چشم هیماکان توروخدا -

 .خونه گردونمیبرت م ای یکنیاالن پاکش م نیهم ایکمش کن  االی می؟نسیچ گهید..گذاشتم برات-

 .امیپس خودم م -

 !گفتــــم پاکــــش کن-

 میرفت کنمیاالن پاك م..بذار بگه.مدستمال رو گذاشتم رو لب يبرگه ها یلیم یبا ب.خدا اعصاب مصاب نداره ای

 .هه هه هه.کنمیم دشیتجد

 :رو برداشتم دستمال

 .!کمتــــر-

ِِِگهیحرفم د نیبا ا. سرم مراسم داداشمه ری؟خیگیم یچ گهیکمش کردم د..کمتر بغل گوش من هوار هوار کن..ا 

 .نگفت يزیساکت شد و چ

 .بود ادیز یلیچون تعداد مهمونا خ..بود نایتو باغ فرشته ا جشن
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 میاز اتاقا و مانتو و روسر یکیتو  دمیدو يبا باغشون اشنا بودم تند..بود ومدهین یها کس ياز خود میدیرس یوقت

 دمیتا د نیهم يبود برا نجایسراغم هم ادیب تونستیکه م ییجا نیکردم اول زونیاو میرو دراوردم و به چوب لباس

 .ته باغ دمیدوشم به زور کف يبا اون پاشنه ها کنهیپارك م نویداره ماش

 یامر و نه یحاال ه..اهه دارم برات اقا ماکان. رو لبام دمیدراوردم و رژ لب رو کش میدست فیمو از تو ک نهییا

 ادمی. گفتم حتما مهمونا هستن دمیپا شن ياز پشت سرم صدا. ریبگ رادیمن ا ياز کارها یه.بده ریگ یه.کن

سکته ناقص رو زدم خواستم حرف ..کمرم دورحلقه شد  یمدم برگردم دستتا او!..اد؟یاومد مهمون که ته باغ نم

منو نجات  خوادیم یحاال ک.بخت شدم اهیس يدید..ابرو شدم یب يدیخدا د يا..دهنمو گرفت یبزنم که دست

 .نوریکردم اومدم ا یغلط اعجبیبده؟خدا

 .چشماتو باز کن-

چه  گمیمن م.!رمیبود بم کینکنه بشر که نزد لتیخدا ذل!. ماکانِ خودمونه نکهیچشممو باز کردم ا ا هیشک  با

 شه؟یم دایادم خنگ تر از من هم پ ییخدا!هییعطر اشنا يبو

 ست؟یهم حواسش بهت ن یکس یکنیم گه؟فکرید يریگیم دهیکه دور از چشمم حرفمو ناد-

 ؟یکن يباز رتمیبا غ خوادیدلت م ؟چرایکنیهم م دشیته تجد نیا يایکمش کن؟م نگفتم

 !!!:یرو دنده ماکان خر کن میریم..ایهوا پسه گو..اوخ

 باشه؟..گهیشو د الیخیامشبو ب هیجون من -

 بشه؟ یشم که چ الیخیب-

 .برخورد کردم واریبه د کهییعقب تا جا رفتمیاومد جلو من م یم اون

 :.زدم یبا لبخند چشمک..ندارم شتریخواهر ب هیداداش و  هیمن که ..امشب فقط نیهم گهینده د ریماکان گ-

 باشه؟-

 :بود ریتو دستاش اس کمرم

 يجلو ينجوریشم و بذارم ا الیخیب..؟...!شتیارا یبا لباست کنار اومدم ول..که مجلس مختلطه یدونیخودت م-

 که همه پسرا با چشماشون قورتت بدن؟ يهمه مانور بد

 :گفتم مصرانه
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 کمی نجایا..(سر جام نمیپسرا باشن نرم و بش کهییجا دمیبعدم من قول م..همه از خودمونن بابا مانینر يدوستا-

تو ) سرجات که االن بار دومت باشه؟ یساکت نشست یک ؟اخهيداد یابک يباز تو قوال مینس..اغراق شد يادیز

 .دونمیخودم حد خودمو م..بدم شینما هکه خودمو به هم ستمیو بند ن دیق یانقدرم ب یشناسیمنو م گهیکه د

 درضمن اشنا باشن، نامحرم که هستن؟ یکنیثابت م نویهم يارطرز لباست د نیبا ا یول -

 :گفتم طنتیش با

ِ؟يچطور شما ازاد..یکه شما هم نا محرم نطورهیاگه ا..ا 

 ..خوب پس رژتو کم کن لهیباشه خ..بحثو عوض نکن-

 !نــــچ-

 :سرم يگذاشت باال دستشو

 نه؟

 .ــــرینـــــــع خ -

ته باغ اصال ..شوکه شدم....شد کیبهم نزد عیقدم سر هیجواشو بدم که با  خواستم..یلیهرجور ما..زمیباشه عز-

کمرم تو ..میباش دیتا کمتر در معرض د شدیشده بود باعث م دهیکه دور تا دور کش يبلند وارینداشت و د دید

 گهیدفعه د نیا..بود گذاشتم مرمک يدستاش که رو يچشمام بسته شدند و دستم رو رو..بود ریدستاش اس

حس زود گذر  هیحس من ... حس خودمو شناخته بودم..برام اشکار شده بود زیهمه چ گهیدفعه د نیا..دونستمیم

وقت  چیچون ه زدمیخودم اونو پسش م..قبولش کنم خواستمیخودم نم یوقت شکل گرفته بود ول یلیاز خ..نبود

درك  یاحساسش رو به راحت..خالفش بهم ثابت شده بود یول.. کردمیانکارش م شهیچون هم..قبولش نداشتم

 .....اره قلبامون....که تو قلبامون بود یدرك متقابل از حس هی..چون خودم هم احساس ماکان رو داشتم..کردمیم

 يبرا..قرار بود یب.کرد یم يقرار یو ب دیکوبیام م نهیبا حضورش، تو س شهیهم قلبم بود که که مثل هم نباریا

قلبم بود که با هر تپش،با هر کوبش با قلبش  نیا..که روبروم بود يمرد يرابود ب ستادهیکه مقابلم ا يفرد نیا

و از تکرارش  کردیدوستت دارم رو بارها تکرار م ههر کالمش کلم يو تو دیتپیقلبم بود که عاشقانه م..زدیحرف م

 .اون يفقط برا..قرار بود یب..اون يفقط برا..تاب بود یقلبم ب..شدینم مونیپش

عطرشو  دنمیعطر خنکش مشامم رو پر کرده بود با هر بار نفس کش يکرد چشمامو باز نکردم بوازم جدا  خودشو

با نفس نفس ..شدیگرمش تو صورتم پخش م يداد نفس ها هیتک میشونیبه پ شویشونیپ...سپردمیهام م هیبه ر

 :گفت
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 ؟یکن وونهیمنو د خوادیچرا همش دلت م-

 :اروم زمزمه کردم یلیخ

 .نکردم يمن که کار-

 ..انگشت اشاره اش صورتم رو لمس کرد با

نگاها  يهمه  ادیخوشم نم. مثل االن.دهیاخرش کار دستت م اتیلجباز نیا یول..ینکن يبه ظاهر کار دیشا -

به قلبش .ستیخوب ن ادیز نجایا يبرا نیو ا ياز حد معمول خوشگل شد ادیز کمیامشب ..باشه  رهیروت خ

 .اشاره کرد

 یکردم با نگاهم بهش بفهمونم تو قلبم چ یه عاشقم رو تو چشماش دوختم و سعرو باز کردم نگا چشمام

 .:گذرهیم

 مگه بده؟-

 قرارش جواب نگاه عاشقم رو داد ینگاه ب با

هرچه  خواستیاش که به لباسم افتاد دلم م رهینگاه خ..خودتم ضرر داره يبهت که گفتم برا یول...نه اصال-

رو تجربه  یحس نیکه تا به حال همچ کردمیرو حس م ینیریش هیته دلم  یول.. زودتر از اون محوطه فرار کنم

سرم رو ..زدیتو چشمام حرف م رهیکمرم رو ازاد کرد و خ... حال خجالت نیدوست داشتن و درع..نکرده بودم

 ..نافذش روبرو بشم يبا چشما خواستیدلم نم..انداخته بودم نییپا

اصال دوست ندارم ..نمیبب تویبازم نتونستم ناراحت ینخرمش ول..بازه  يادیز خورهیلباس به درد تو نم نیگفتم ا-

 ؟يکرد کاریباهام چ ینیبیم..نمتیگرفته بب نکهیا ای یکن یمحل یبهم ب

به روزم  یچ یدونیدهن باز کنم و بگم پس تو نم خواستیدلم م..بودم رهیحرف تو چشماش خ یب

 ..چقدر دوستت دارم یدونینم..ياورد

 .بگو -ماکان

همش سر به سرش  خوادیو دلم م ستیدست خودم ن ختنمیچه کنم که کرم ر یول..هیمنظورش چ دونستمیم

 :بذارم

 بگم؟ یچ-

هست بهم  یهر چ کنمیخواهش م..دیکمرمو محکم چسب..بدونم خوامیروزم م نیماهه ازگاره منتظر ا 4 مینس-

 .بگو
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 بگم؟ خوامیم یچ یکنیتو فکر م-

 خوامیامروز فقط م کنمیوقته شب و روز دارم فقط فکر م یلیخ.دن برام بسهفکر کر..دوست ندارم فکر کنم-

 .بشنوم

اه خوب تو هم جون بکن بگو ..به روزش اوردم یچ نیبب رمیبم یاله کردیم دادیو اضطراب تو نگاهاش ب ینگران

 .ستین التمیخ نیع يماه عالف خودت کرد4پسر مردمو  گهید

 یلیخ.. شروع کنم يچجور..بگم يچجور دونستمینم..لبخند زدم..چشماشو بست..دمیپشت پلکش کش دستمو

 "تونمینم"اروم و نامحسوس گفتم

 هیخندم گرفته بود بعد از  دیپریپلک راستش م کردیم زیصورتم رو انال يچشماشو باز کرد با نگاهش اجزا عیسر

 :گفت یسکوت طوالن

 ؟؟یگفت ی؟ چ..؟یچـــ...چ

 .تونمیگفتم نم يرو عوض کردم و جد حالتم

انصاف نبود داشتم ..شد يجور هیدلم ..شنیم سیحس کردم چشماش االن خ..از غم نگاهشو پوشوند يا هیال

 لیتبد ينگاهش به سرعت به سرد یشباهت به پوزخند نبود زد و گرم یکه ب یلبخند تلخ کردمیم تشیاذ

ازم .احساس فرو رفته بود یر و بباز دوباره تو جلد همون ماکان مغرو..زدمیم خیاز سرماش داشتم  کهیبطور..شد

 :به لکنت افتاده بود گفت کهیفاصله گرفت و در حال

پشتش رو بهم .خدافظ..کنم ..ك.. لیرو بهت تحم يزیچ خوامینم..نم.شهیهم.هم ..واسه...رم..یم..م..باشه..ب-

دور  نکهیبودم؟قبل از ا ستادهیتو جام ا ينجوریمن چرا هم.ازم فاصله گرفت و راه افتاد  زونینام يکرد و با قدما

 :جلوش و گفتم دمیبشه پر

 .حرف من هنوز تموم نشده سایوا-

تو تمام . زنمینم یحرف گهیمنم به احترام نظرت د یسخت تر بشه نظرتو گفت خوادیاصال دلم نم..برو کنار مینس-

 هیتک واریبه د موهامو فرستادم عقب انقدر جلو رفتم تا وادارش کنم. کردیبهم نگاه نم زدیکه حرف م یمدت

 .:زهیبهم بر ينجوریبخواد ا کردمیفکر نم..کردیبازم بهم نگاه نم سادیکه وا یوقت.بده

 .کن نگاهم

 :به حرفم گوش کنه گفت نکهیا بدون

 .نداشته باش يانتظار.تونمیمنم نم یتونیکه تو نم يهمونجور-



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٣٤١ 

 چرا؟ یتونم؟بپرسیمچرا ن ینیتا حرفم تموم شه بب يسادیوا یتو حت یول..تونمیمن گفتم نم-

 ..خوادینم لیدل زایچ نیا-

بعد هرجا  يدیجملمو که شن سایتو چشمام نگاه کن تا حرفمو بزنم وا..خوامیم لیدل زایچ نیا يمن برا یول-

 .برو یخواست

 :کرد رهینگاهشو خ یسخت با

 .بذار برم..داغون ترم نکن نیاز ا-

 .تونمینم:توجه گفتم یب

 .گشتیم يزیدنبال چ.بود رونیو چشمام حت یدفعه با تعجب و گنگ نیا

دستشو گرفتم و .فراموششون کنم تونمیکه تا مغزم نفوذ کرده نم ییچشما نیاز ا.نگاها بگذرم نیاز ا تونمینم-

 :دستامونو باال اوردم

 حصار هیکه برام حکم  ییدستا.نجاتم داده شهیباهام بوده و هم شهیکه هم ییدستا..دستا بگذرم نیاز ا تونمینم-

 :پهنش گذاشتم نهیدستمو رو س.منو از تو جدا کنه تونهینم زیچ چیه رمیتو بغلت اس یرو داره که وقت

ارامش رو بهم  ایدن هیمنو تو خودش جا داده و  شهیکه هم یاغوش گرم نیاز ا..اغوش بگذرم نیاز ا تونمینم-

 .بودگرفته  يا گهینگاهش رنگ د.شمیکه با گرماش منم گرم م یاغوش کنهیم قیتزر

که با سرعت  یقلب..دستشو گرفتم و گذاشتم رو قلبم. يقرار یرنگ ب..یرنگ دلداگ..رنگ عشق.

 :دیلرزیصدام م.. وقفه یب..عیسر..تند..دیتپیم

که تو  یقلب نیصداشو؟از ا يشنوی؟میکنیم ؟حسشینیبیبگذرم؟م يچجور یکی نیاز ا..بگذرم نایاز همه ا-

 يتوجه باشم؟چجور یبهش ب يرم؟چجوریبگ دشیبگذرم و ناد يچجور کنهیم یتاب یب یتو کنارم یوقت نمهیس

 یشمیتو پ یوقت.. کوبهیم وقلب من واسه ت..ماکان ستمیاز سنگ ن گه؟منیم یچ نمیبزنم تا بب دنیخودمو به نشن

تورو  گهیو م زنهیاره قلب من داد م..کنهیو تورو طلب م زنهیم ادیفر دنشیبا هر بار تپ.زنهیتو حرف م يبرا

 :دستشو محکم تر فشردم..وفتهیبه تب و تاب م بنهیکه تو رو م یوقت وادفقطخیم

به قلبم اشاره کردم و ..تونمینم يبر شمیاگه از پ..یشمیکنارتم چون پ زنه؟چونیداره م یبا چه سرعت ینیبیم

ش هاشو به وقت مثل االن تپ چیه گهیو د..شکنهیم ياگه بر..هیشکستن..فهیظر..زنهینم گهید..تونهینم نمیگفتم ا

 یچ فهممیوقت نم چیکه ه یقلب هیو  مونمیمن م.صدا یقلب ب هیو  مونمیاون موقع من م کشهیرخم نم

 .احساس خاموش هیو  ونمیمن م.گهیم
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 :وسط حرفم دیپر دفعهی. ازت بگذرم چون تونمینم من

 ؟یچون چ-

 :و گفت دیسمت خودش کش هیشدم که چونمو  رهیبه سر شونه اش خ..بهش نگاه کنم نتونستم

 ؟یچون چ..حرفت نصفه موند-

 :نداشتم سرمو تکون دادم و با لبخند بهش گفتم یشک..مطمئن بودم..باز و بسته کردم نانیبا اطم چشمامو

 .چون منم دوست دارم-

 .باالخره به دوست داشتنش اعتراف کردم يدغدغه ا چیبدون ه..يغرور چیبدون ه..گفتم بهش

 :دمیشنیاستخونامو داشتم م ياصد کهیمحکم بغلم کرد طور دفعهی

 .جون من ولم کن..ماکان نفسم بند اومد..که رمیبم خوامیبابا گفتم دوست دارم نگفتم از عشقت م..ولم کن يآ

قهقهه زد منو رو هوا بلند کرد و دو سه دور ،دور خودش ..شدیخندش لحظه به لحظه بلند تر م يصدا..دیخند

حرکاتشو نداره  اریاخت کردمیاحساس م..کم تر دور گردنش حلقه کردمدستمو مح وفتمین نکهیچرخوند از ترس ا

 :زدیم ادیبلند فر

 !دلــــم زیدوست دارم عاشقتـــــــــــــــــم عز یلیخ..دوست دارم..عاشقتم-

 :دیدستامو گرفت و دونه دونه انگشتامو بوس..نیمنو گذاشت رو زم باالخره

حرفا بهم  نیحالم از ا يدر حالت عاد دیشا. عشق من زمیریم به پات ارویدن..دلم زیعز کنمیخوشبختت م-

 ..فرق کرده بود زیهمه چ...االن یول دمیخندیهم م یو کل خوردیم

 :شد رهیبا همه احساسش بهم خ.. پرحررات و سرشار از عشق..پرشور..محکم..دیبازم لبامو بوس امیبه خودم ب تا

 ..ينو تا مرز سکته بردخانوم کوچولو م کنمیم یباشه کارتو تالف ادتی-

 :جواب دادم طونیچشمک ش هیو با  يشاد با

 دیبا..کنمیم یاون موقع گقتم تالف..جونت تو پاساژ بهت زد مانیکه عشقت نر یبه همون تلفن..به اون در نیا-

 .بود یم ادتی

 :عشق جواب داد با

 ه؟یچ یدونیم. خودمِ طونیبه بعد عشق من فقط حسود خانوم ش نیاز ا-

 :نه تکون دادم يند سرمو به معنات تند

 .یبش مونیهزار بار از جوابت پش کردمیم يکار يکردیاگه منو امشب رد م-
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 :دمیبلند خند يبا صدا شدیبرام کنار ماکان خالصه م ایکنارش بودم دن یوقت

 مونه؟یرد کردن هم م يجا گهید يکه االن کرد ییکارا نیبا ا-

وگرنه بدتر  میاعتراضم ندار کنمیهرچقدر دلم بخواد بوست م..یمیندگز..یعشقم..دوست دارم..که هست نهیهم-

 . شهیم

 .میدیبلند خند يبار هردومون با صدا نی؟؟ ا.اعتراض کرد یحاال ک-

هم با اون  مانینر..فرشته شده بود هی ییبایبه ز یفرشته تو اون لباس پف دار صورت..مهمونا اومده بودن همه

ساعت .دندیدرخشیمثل دو تا ستاره م گهیشده بود و همه جا کنار هم د پیخوش ت یلیخ یکت و شلوار طوس

 .شب بود 10نگاه کردم  مویگوش

من کنار مامان و زن عمو نشسته بودم و . شده بودند دهیچ گهیدور تادور هم د ییبایها به طرز ز یو صندل زهایم

برم  مردمیداشتم م. شده بودم رهید خبا لبخن دادندیکه هماهنگ با رقص خودشونو تکون م مانیبه فرشته و نر

 يرو رو ینگاه ینیمدت سنگ نیتو ا. دادمیو تو جام خودمو تکون م خوردنیقرها تو کمرم وول م يوسط همه 

که از دور داشت به  دمیماهان رو د!.کنهیداره نگام م هیک نمیبب ومدیخب حوصلم نم یول. کردمیخودم حس م

 .اومد یما م زیسمت م

 .یمعرفت که داداشمونو کشت یب يم دختر عموسال کیعل-ماهان

 .رو بکن تتیاون داداش قوزم يبروووو کمتر طرفدار-

 .ها تیقوزم ینکن برم بهش بگم گفت يزن داداش کار-

و  اوردهیظاهرا ماکان طاقت ن یول میرو اعالم کن میتصم میخودمون بود يبود اخر شب که فقط خانواده ها قرار

اصال  دیشا نکهیا ای.بگم فقط به ماهان گفته تونمیکه از روش دارم م یاساس شناخت البته بر.به ماهان گفته

 دهیفهم ویهمه چ زهیپنهون کنه و ماهان هم که ت شوینگفته و با حرکاتش نتونسته خوشحال

 .دمیخند زیر زیو ر نییشدم سرم انداختم پا يجور هیاسم زن داداش  با

چرا انقد تو  ی؟؟؟راست.ندارم يداداشم خبر يمن از کارا يفکر کرد..ماینداشت یرکیز ریخنده ز يآ يآ-ماهان

 !داستیتو؟از دور هم پ يخوریجات وول م

رو من؟؟ماهان به خدا قر تو  يتو زوم کرد ایمن مشخصه  يفقط وول خوردنا یکیتار نیتو ا.. يغلط کرد-

 ..رمیمیکنم دارم م هیخودمو تخل دیبا..ترکهیکمرم داره م

 نم؟کمکت ک يخوایم-
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 مثال؟ يبرو بابا چجور-

 :زد و گفت یچشمک

 یکیو رفت تو تار.. برات کنمیم فشیاالن دو سوته رد..بسپرش به من..ریبرادر شوهر ماهان رو دست کم نگ-

 .گم شد

درستش کنه؟  خوادیم ياالن مثال چجور. دورمون ختنیر وونهیمشت د هی.. میخوش کرد یبابا دلمونو به ک برو

 رهیدستمونو بگ ادیب شهینم دایهم پ یکیبابا از شانس گند نداشتمون  يشدم ا رهیاطرافم خو به  دمیکش یپوف

 ..!میتو جامون خشک نش ينجوریبلکه ا میببره وسط چهار تا قر بد

 :زن عمو برگشت سمتم و دستم و گرفت. فکر ها بودم که مامان از جاش بلند شد و رفت نیهم تو

 عروسک من چطوره؟-

 دمیکشیخجالت م ییجورا هیماکان از من صورت گرفته بود از زن عمو و عمو  يخواستگار انیکه جر حاال

 :جواب دادم میشگیهم طونیکردم خجالتمو کنار بذارم و با همون لحن ش یسع یول دونستمینم لشویدل

 عروسکه اخه هیمن کجام شب...زن عمو یمرس-

 .زمیعز یدرخشیمهمونا مثل ستاره م ونیم.حرفو نینگو ا-

بعدم شما که .گهیاعتماد به سقفم بره باال د یکنیم يخودت کار نیبب. یمهرنوش جون يلطف دار ییییوااا-

 .يخودت از عروسم قشنگ تر شد

 :وسط بحثمون پخش شد یبازرگان امیماهان مثل پ يصدا

 ریرو تسخننه ما يچجور نیرفتمو برگشتم بب قهیدق هیخائن من همش ..ما  میدار یتوروخدا نگاه کن چه بساط-

 ...اونوقت تو..بسه کمتر به سر و فکلت برس گفتیخوب شدم؟م دمیپرسیامشب ازش م یکه هرچ يکرد

 :دیعمو خند زن

 .يدیصد دفعه از من پرس یجنابعال یدفعه جوابتو دادم ول هی نکهیا يبرا..حقته..کن  يحسود میکمتر به نس-

تا چه  یاخه بدبخت.. کنهیم ياز دختر عمومون طرفدار رهیطرف مارو بگ نکهیا ياز مادرمون جا نمیا..ایب-ماهان

دفعه حرفشو قطع  هی.....مردم زن داداش دارن ماهم.گمیخبرمو بهت نم نجورهیخانم حاال که ا میاندازه؟ اصال نس

از خودم و  ریچون قرار بود به غ.داده ید چه سوتیخودش فهم...کرد لبشو گاز گرفت و به من و زن عمو نگاه کرد

 !یپاك گند زد به همه چ....ماهان دهن لق نیا یول.خبر دار نشه تا اخر شب يا گهیکس دماکان 

 ؟؟؟ي؟ تو جواب داد.زمیعز مینس...ایخدا يوا-عمو زن
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 :وسط دیبگم که ماهان پر یچ موندم

 :زن عمو قانع نشد یول..قرار شد زن داداشمون بشه دیبود که خب مثال شا نیمن منظورم ا-

 ؟يداد یماکان جواب م؟؟؟؟بهیاره نس-

 :گفت يجد یلیخ ماهان

ساکت و اروم تو جاش  ينجوریبه داداش بدبخت من جواب داده بود به نظرت ا شونیاخه مادر من اگه ا-

برادر  هی نیپرپرش کرد ا!!!دل داداش عاشقم يبرا رمیرفت؟بمیبه اونور م نوریمثل فرفره از ا نکهیا اینشسته بود؟

 .مارو

 نمیا. دمیو با چشمم براش خط و نشون کش..ها یش مونیشب از تک تک حرفات پشنکن ام يماهان کار-

 :همون موقع مامانم اومد و ماهان به مامان گفت.زد  یکیلبخند ش

واال .. خوامینم یزن داداش خشن نیمامان جون من همچ..زن عمو اصال دخترت تمام و کمال مال خودت-

 یعنیخشونت  کردمیم شیبود حال سادهیاخ که اگه وا..فتبعدم در ر. رهیگیخودشو م ينگاش کن چه جور

 .پسره دهن لق..یچ

اس ام ..روشن شد زیرو م میهمون لحظه گوش! زدیحرف م يسر هیاهنگ رو قطع کرد و پشت بلندگو  ارکستر

 .نشست ياسمش رو لبام لبخند دنیبا د..اس بود باز کردم اس ام اس از طرف ماکان بود

"• 

 اد بزنم با قلبی آکنده از عشق تو ، و با حسی سرشار از تومی خواهم فری امروز

 خواهم فریاد بزنم عشقم را تا همه ي عاشقان بشنوند این صدا را می

 •"!خواهم به گوش همه ي دنیا برسانم که من خوشبخت ترینم  می

 .چشمک اس رو تموم کرده بود لیاسما هیو با . ته باغ کارت دارم ایب

 :داشت؟ اول جواب اسش رو دادم ارمکیچ یعنیشدم  کنجکاو

 "امینوشتم االن م انشیتنها باشم و در پا يرا دوست ندارم اما دوست دارم در قلب تو تنها ییهرچند تنها "

 یاسمشو که رو صفحه گوش. داره کارمیچ نمیبب مردمیداشتم م..اروم و قرار نداشتم جانیاز ه..کرده بود خی دستام

که کجا  دیگذاشتم و بلند شدم مامان با نگاهش ازم پرس میدست فیرو تو ک یگوش.دمیحک شده بود رو بوس

 :گفتم..برم خوامیم

 .گردمیدارم االن برم یکیکار کوچ هیمامان من -
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حتما !..دانه ها یپا استاد همه چ هیمامان ما هم واسه خودش  نیزدایم يموذ يچرا مامان لبخندا دونمینم یول

داشتم . رفتنمو با چشم بدرقه کرد ریزن عمو هم با لبخند مس! ستیگ که ندور از جونش خن..گهید دهیفهم

که خودم از صدام  دمیکش یغیج ـــخپـــــ: و گفت رونیب دیپر یگوشه ماهان روان هیته باغ که از  رفتمیم

باز شروع کرد به  شیبا ن دیدرهم منو د يماهانم که اخما. بخوام بگم سکته کردم دروغ نگفتم!وحشت کردم

 :دنیدو

 مردمیم یکه داشتم از فضول فیح.. نامرد با هرهر در رفت. ارمیسرت م ییچه بال نیبب سایوا يماهان مرد-

 هیکه  دمیکه از دور ماکان رو د دمیبا خنده رس. شدمینم الشیخ یب ایراحت نیداره وگرنه به ا کارمیماکان چ نمیبب

 :ستادمیا کشینزد مرفت. دهش رهیتو دستاش خ يزیزده و به چ هیتک واریپاش و به د

 ؟يشد رهیخ یبه چ-

******* 

لحظه  هی. بودم سادهیپشت بهش وا کهیطور..دست منو گرفت و منو برگردوند عیحرکت سر هیبست وبا  دستشو

 :دمیترس

 نمیرو بب ءینتونستم کامل اون ش..براق رو مقابل صورتم گرفت ءیش هیجوابمو بده  نکهیبدون ا ؟یماکان خوب-

از سرماش مورمورم ..رو رو گردنم حس کردم کیبار يزیچ يسرما هیثان3در کمتر از ..بود کیتار یلیخ چون فضا

اش  مهین کیقلب که  هیبه شکل  که يگردنبند..دمیکه تو گردنم قفل شده بود کش يدستمو به گردنبند.شد

دستاش رو دور ..بند اومده بود زبونم یاز خوشحال..کینقره بار ریقلب نقره به همراه زنج گهید مهیمات و ن لیاست

 :گوشم زمزمه کرد ریز یاروم يشونه ام گذاشت و با صدا يکمرم حلقه کرد چونه اش رو رو

 ؟يدوستش دار.یتنها باش يتوش تنها يخوایهمون قلب منه که تو م نیا-

 :لبمو با زبونم تر کردم..زدیتند تند م قلبم

 :دستامو گرفت و برم گردوند. قشنگه یلیخ-

 عا خوشت اومد؟واق-

 : دیلرزیبغض کرده بودم و صدام م یازخوشحال

 ماکان؟..یلیخ... یلیخ-

 جان ماکان؟-

 .:دیطلبیتمام وجودم عشقشو م..سراسر شور و شوق بودم..جواب دادنش ته دلم غنج رفت نیا از
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رش قطره رو با انگشت اشا دیچک نییقطره اشک از گوشه چشمم پا هیحرفم  نیهمزمان با ا..دوست دارم یلیخ-

 :از گونم پس زد و با لبخند گفت

 .ها یکن یقشنگتو بخاطرمن اشک يچشما نمینب.یخانم شتریمن ب-

خودمو ..عاشقش بودم با تمام وجودم..خواستمشیم..حرفش دستاشو باز کرد و منو به اغوشش دعوت کرد نیا با

 یتو همون حالت ب قهیدق 5کردحدود  تو اغوش گرم و مردونه اش جا دادم اونم خدا خواسته منو با دستاش قفل

محکمتر منو به خودش  دمیزخندیر زیو ر دمیمال نشیبه س موینیگل کرد نوك ب طنتمیحرکت تو بغلش بودم ش

 :گفت زدیخنده توش موج م يها هیکه ته ما ییفشرد و با صدا

 .خودته ها يعواقبش پا.ها یکنیم یطونیش يخانوم حواست باشه دار يآ-

 :خندمیدارم م دیفهم دمیخند زیر زیرندادم و  جواب

 نهیس يدستامو باز کردم و کف دستامو رو.بازم جواب ندادم..يخسارت بپرداز ادیخودتم بدت نم نکهینه مثل ا-

 دادیب طنتیتو چشماش ش..منو از خودش فاصله داد کمی! شدم ينجوریکه ا يکارم کرد یچ یلعنت..اش گذاشتم

 :کامل ازش جدا شم تونستمیاون منو محکم گرفته بود و نم یبا خنده ازش دور شدم ول..کردیم

 .!! کجا رفت گهیاالن مامان م نمیبرم بش گهیمن د گمیم-

. يرینم ییمن نخوام جا یشماهم تا وقت..ییتو کجا دوننیم یاونا بهتر از هرکس..واسه من بهونه نتراش خودیب-

 .عقب دمیکشیمن خودمو م یاورد جلو ه یسرشو م یه

عذب  دیبا یکن ییزورگو يکه بخوا یازدواج باتو شرط دارم تا زمان ياصال من برا..ایگیزور م يازم دارب نیبب-

 .!!!یبمون یاقل

دوما چشمم روشن  یشرطاتم بگ يهمون موقع که جواب داد یخواستیم میاوال شرط مرط ندار- کترینزد اومد

 مهیبه تعداد جر یکن یابر شد پس هر حرکتات دو بر مهیحرفت جر نیسوما با ا!..گه؟ید میحاال من عذب اقل

منجر به برخوردم با  تیهادر ن رفتمیو عقب تر م داشتمیهم که برم یکیکوچ يهمون قدما..شهیهات اضافه م

جنبه ست جنبه نداره  یب دونستمیم..کردم رفتم بغلش ها یخودم گفتم عجب غلط شیپ..درخت پشت سرم شد

 :شدیم کیبهم نزد یباال و با خنده و بدجنس نداختیابروهاشو م! وداون لحظه خر مغزم و گاز گرفته ب یول

 !زود..ات رو بپرداز مهیجر االی يندار يراه فرار گهیخب حاال که د-

 ...!!:باال نداختیحرکتش خندم گرفت مثل همون شکلکه ابروهاشو م از

 ..شو خالیدفعه رو ب نیماکان خواهش ا-
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خودم  يخواینکنه م..بدو!..ست؟یحواسش بهت ن یکس یکنیفکر م ینکیم یطونیش.. مینچ خواهش ماهش ندار-

 !..دست به کار بشم؟

 !!!اره-

 !زمیو گفت باشه عز دیخند

خاك تو اون مغز  ي؟؟ا!!!گفتم اره دمی؟؟؟ من گفتم اره؟؟؟من به گور خودم خند ؟؟؟کجا؟ی؟؟؟کیجــــان؟؟؟؟چ

 هی يریمی؟؟ م.کنهیفکر م یپسردربارت چ نیا ؟؟االن؟یگفت يبود از کجا دراورد یاره چ نیا مینداشتت کنن نس

 .؟؟يریدفعه جلو اون زبون واموندتو بگ

 ...اراده گفتم اره یچرا ب دونمیاز دستش خالص شم نم يچجور کردمیخب من حواسم نبود داشتم فکر م بابا

بازش  يچشما....نمبز ینتونستم حرف.. خواستم اعتراض کنم بازهم باز هم صورتشو مقابل صورتم قرار داد تا

 حرف بزنم؟ تونستمیمن چرا در مقابلش نم..اروم اروم بسته شدند

عشق و محبت تو  ينجوریاومده ا شیپ تشیحاال که موقع خواستیدلم م..کردم شیهمراه..بود ینیریش حس

دلم .. بود ینیریلحظه ش... بفهمه چقدر دوستش دارم ينجوریا خواستیدلم م..قلبمو تمام و کمال نثارش کنم

که در  ییایدن یحت میکردیاطرافمونو درك نم تیموقع.. عوض کنم يا گهید زیاون لحظه رو با چ خواستینم

 ..بود ستادهیبود که مقابلم ا یکس نیمن ا يایدن.. میاون حضور داشت

 ....میسه ساعته دار!؟یینجایماکان تو ا-

طرف حرفشو  یوقت! بوده یک نمید کنم ببجرئت نداشتم سرمو بلن..ازم جدا شد عیماکان سر ییصدا دنیشن با

بدم  صیتشخ تونستمیمغزم از کار افتاده بود نم یاون موقع حت..دهید تمونوینصفه کاره ول کرد شک نداشتم موقع

 !..ه؟یصاحب صدا ک نمیبب

 ..دهیحس کنم اونم خجالت کش تونستمیفقط سرشو برگردوند م ماکان

 !!من رفتم خالیداداش ب زیچ..امم..خاك برسرم -صدا صاحب

حدس  مونهیحذف کنم م مانهیاگر حدس اولمو که نر..جمله فقط مخصوص دو نفر بوده نیا...داداش...داداش

کرده بودم  میماکان قا نهیاز خجالت سرمو تو س..داغ کرده بودم دیامپرم رفته بود رو هزار درجه شد يوااااا.. دومم

 :شهه خودش مسلط باکرد ب یماکان سع.بود دهیاونم فهم زدمیو حرف نم

 شده؟ یچ-
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شد، خم شد  یماکان عصبان یول دمیبه ماکان گفت که من نشن يزیو با خنده چ دیشما به کارتون برس یچیه-

 :برداشت پرت کرد سمت طرف و گفت یو سنگ

ماهان ..حدسم درست بود..سنگا و قهقهه دور شد يرو دنیدو يصدا..! ماهان از جلو چشمم گمشو تا نکشتمت-

سرمو باال اورد و مجبورم کرد تو ..ماکان معلوم بود خندش گرفته..! تو روش نگاه کنم يحاال من چجور.!!.بود

 :چشماش نگاه کنم

 ..خجالتتو کوچولو نمینب..نمت؟یبب-

 :اش نهیمشت زدم به س با

 نییپاو دوباره سرمو ..!!تو چشم ماهان نگاه کنم تونمینم گهیماکان ابرومون رفت من د...یکوچولو خودت-

 !انداختم

 :قهقه زد و گفت ماکان

منتظرم زن  کنمیم یعوضش منم تالف یول! رسمیخودم حسابشو م..من ياشکال نداره کوچولو-

 خوبه؟ زنمیبهشون ضدحال م ينجوریهم..رهیبگ

 :گفتم تیبه ظاهر با عصبان یرفت ول یلیو یلیمن دلم ق يلفظ کوچولو از

 ..رهیحرف تو کلت نم ستیمناسب ن نجایا گمیبهت م یه..گهید دتو بو ریو اشکال نداره؟همش تقص یچ یچ-

 پس کجا مناسبه؟ : گفت طنتیش با

 .یبهم دست بزن يحق ندار میازدواج نکرد یتا وقت گهیاصال د...برو عقب-

 ..اصال من غلط کردم...مینس یگیم یا ا ا چ-

 ..نمیحاال برو اونور برم بش..يکرد یکار خوب-

 دمیکه قلقلک اومد و خند دیگردنم و بوس ریز..گهینکن دجون من قهر  مینس-

 چه مربوط اخه؟ چارهیاون پسره خر اومد زد تو حس و حالمون به من ب ؟؟بابایاشت..حاال شد..اهان-

بود  دهیو بابام سر رس میاومد..راه به راه بوسم نکنه یکه ه شدیادب م کمی دیبا یدلشو بشکنم ول ومدینم دلم

 !!!!شدمیتو افق محو م رفتمیم دیاون موقع با

 .ولم کن..برم خوامیم..یزنیبه من دست نم گهیهمون که گفتم د رینخ-

 ؟يبر يخوایم ينجوریا-

 مگه چمه؟-
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 !نگاه به لبات بنداز؟همه رژت پخش شده هی-

 دنمیخند!دنیو بلند بلند شروع کردم خند رمیخندمو بگ ينتونستم جلو..اومده بود شیاونم پ يبرا تیوضع نیا

 :که تموم شد گفت

 !میبر..الیخیب-

 کجا؟-

 .یاش کن هیتخل میگفتم بر يخوردیسره تو جات وول م هیاخه نه که -

 .برات کنمیم فشیکار ماهان اون لحظه که گفت بسپرش به من االن دو سوته رد دمیفهم

 :خنده گفتم با

 .!!!یکان که گفت رو تو برم هما يو صدا. کنمیقبول م ستیبا من دل تو دلت ن دنیرقص يبرا کهییاز اونجا-

که رفت وسط من بودم فرشته که از  ينفر نیو اول خوندیم ياهنگ واستا واستا رو از بهنام شهباز ارکستر

من و فرشته هم که با حرکات هم .. دور من حلقه زدن مانیهمراه با نر دیگنجیتو پوست خودش نم یخوشحال

 تیجمع ونیماکان از م نکهیو فرشته رفتن کنار هم تا ا مانینر..میدیرقصیبا مهارت تمام م میکامال اشنا بود

 هیدستمو گرفت و مجبورم کرد  کرد؟یبلد بود برقصه و رو نم نمیا شووریب..باالخره اومد وسط و دستمو گرفت

زن عمو اولش با بهت نگاهمون . داشتم دید نایخودمون و بابا ا زیچرخ بزنم که همزمان با چرخم کامل به م

و  تیعمو با محبت بابا با رضا.دنیبهتش رفع شد و شروع کرد کل کش میرقصیم میکنار هم دار دید یوقت کردیم

و خنده نگاهمون  یبا عشق برادرانه و فرشته با خوشحال مانی،نريریوصف ناپذ یو مامان با خوشحال يشاد

 ..ه بودو خاله هم کنار مامانمخاله نشست شیبهار که پ..رقص شلوغ شد  دونیکم کم م..دنیباالخره فهم..کردنیم

 یو کل..میبماند که تا اخر مراسم همش وسط بود.. و رقص به سمتم حرکت کرد ياز جاش بلندشد و با شاد بهار

 تونستمیمگه م.منم مظلوم..وسط بردیم دیکشیم یخودشم خوشش اومده بود و دست منو ه..میهم شاباش گرفت

 !حرف بزنم؟

پاشنه بلندم زل زده بودم ماکان کنارم  يبه نوك کفشا ریسر به ز يثل بچه هاو م نییانداخته بودم پا سرمو

که نتونه  دمیکشیمنم که طبق معمول کرمم گل کرده بود و دستمو م رهیدستمو بگ خواستیم یبود و ه سادهیوا

دستمو ..م؟شدیکه از خجالت اب م کردیدو تا خانواده روبرومون بودن فکر منو نم یبابا نا سالمت..رهیدستمو بگ

خندم گرفته بود پامو بلند کردمو با پاشنه کفشم  گشتیکردم اونم دستشو اورد پشت و دنبال دستم م میپشتم قا
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 یضیمر.کارات نیبا ا مینس يریبم..بدجور دردش گرفته دمیدستشو مشت کرد فهم..رو کفشش دمیکوب

 :گوشم اورد و گفت ریاروم سرشو ز.مگه؟

لب  ریو ز.زدم یحیلبخند مل یبرام مهم نبود با بدجنس يزیمنم اون موقع چ. اشب شیمنتظر تالف..دارم برات-

 :گفتم

 ..زمیعز ینیبیدوبرابرشو م-

 ارم؟یرو خودم ب مینس شهیعمو جان م-ماکان

دهنمو باز  عیسر..کنه یتالف خوادیم نیا مینس يبدبخت شد..با وحشت نگاهش کردم دیرو لبام ماس لبخندم

 :کردم

 !!شهیشما زحمتتون م..امیخودم م خوادینم..زهیچ..ـــــــه اخهنـــــــــــــ-

شد  یحاال چ کردمیکه ماکان رو تو خطاب م یمن! هات یسوت نیدختر با ا یبترک شاالیاه ا..خنده ریزدن ز همه

 !میبود گهیترور کردن همد یدر پ قهیکه هر دق ییما!!!! ؟؟؟شمایاونم چ!..جمع بستمش؟ يدفعه ا هی

 ..ارتتیماکان م..اشکال نداره دخترم -هبا خند بابا

 :با لبخند نگاهم کرد نهیدست به س ماکان

 .خب اجازه هم صادر شد پس فعال عمو جان-

 :خنده عمو اومد يصدا..دیاومدم حرف بزنم دستمو گرفت و مثل کش شلوار منو دنبال خودش کش تا

 .....درو بستنشوند و  نیمنو تو ماش.! پسر یچقد تو هول..تر بابا جون واشی-

جلو اون زبون کوفت گرفتتو  قهیاگه دو دق..هااا با اون حرفت يریواقعا بم یعنی يریبم گمیم.. يریبم یعنی

 !يشدیواجب نم فیال يزیا ينجوریاالن ا یگرفتیم

 .برم نایخودم با بابا ا خوامیکن م ادمیماکان پ-

 :رو عوض کرد دنده

 ؟..يولت کنم بر ينجوریشدم هم ریمگه از جونم س..عمــــــــــرا-

 بودم تا نگاهم کنه رهیبهش خ يهمونجور قهیدق 3مثل بچه گربه ها معصوم کردم و  چشمامو

 ؟یکنینگام م ياونجور يخوایم یچ-

 بخوام؟ يزیچ دیمگه با يشعوریب یلیخ-

 شعوره؟؟؟؟یب یبلــــــــــه؟؟؟ ک-
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 باشه؟..تو بذار واسه بعد ایتالفتوروخدا ...خوردم اصال زیماکان جونممممم من چ..غلط کردم -

 :خنده ریها پق زد ز وونهید مثل

 کار کنم؟؟ یچ خوامیم يفکر کرد..بخدا ییکوچولو یلیخ-

 :دستامو مشت کردم تیعصبان از

که االن ازت تشکر هم بکنم؟بعدم کوچولو  يانتظار ندار!کمتر خرناس بکش با اون خنده هات مسخره..کوفت-

 یییییییییییخودت

 :که تموم شد گفت اش خنده

 باشه؟ یک یخانم خانما عروس..واسه بعد یخب باشه تالف-

 ..میما جوابمونو گفت شیپ قهیچند دق نیچه خبره؟تازه هم-

 :شدنیبا بوق از کنارمون رد م گهید ينایزد رو ترمز ماش ابونیوسط خ دفعهی

 :حرکت داد نویماش یکناز دستم فرار  ذارمینم گهید يماه پدرم رو دراورد4..حرف نباشه..خودیب-

 ..میریگیم یموقع عروس نیهم گهیماهه د-

 .زوده یلیخ ينجوریدرسمو بخونم ا خوامیمن م یول-

به کارات هم .ستیمگه من گفتم درس نخون؟هرچقدر دلت خواست درستو بخون اصال هم زود ن-

 ؟يبهونه بعد..میکنیرو استخدام م یکی یخونه داشت يهم با کارا یمشکل..یرسیم

 .س بگو فکر همه جاشو هم کردمپ-

 با خنده چشمک زد..يزیچ نیهمچ هی يا-

 ..کوفت بچه پررو-

 .!میرسیبه پا شما که نم..خانم میارادت دار-

 ؟يفر-

 !بنال..و زهر مار يفر-

 تموم نشد؟...تیترب یب -

 .!مشخصه نه یول..منم مثل تو چشمام بسته ست-

 !يشد یچ نمیجون گفت پاشو بب میمر کهنیچند ساعت تو اون حالت موندم تا ا دونمینم
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بود واقعا من  دهیبه من نداشت و لباس عروس پوش یشباهت چیه نهیکه تو ا يدختر نیمن بودم؟؟ا نیا...نیا

 .بغل فرشته دمیو پر دمیکش يخفه ا غیج یبودم؟ از خوشحال

 .دنیخند یجون و شاگردش کل میمامان چه خوشگل شدم مر يوا..جون میدستت درست مر-

 !زشته.. میادم باش نس- فرشته

جون همون موقع  میشاگرد مر.. ینیبیرو نم یخوشگل نیچشمات مشکل داره من به ا..یبرو بابا خودت زشت-

 :گفت

و شاگردش به همراه  میمر..دنیهاشونو پوش يکه نشسته بودن روسر ییزنا. داخل ادیخانما اقا داماد داره م-

مدت خودمو  نیتو ا دیپشت پلکم رو کش مشیگر يبا قلم موها گهیبار د هی میمر.فرشته تور رو رو سرم انداختن

رو هم فر کرده بود و رو شونه راستم انداخته  اماز موه يکرده بود و دسته ا ونینیموهامو ش..برانداز کردم نهیتو ا

 ..بود

عاشقش بودم از که  یلباس عروس..و اما لباسم ..به خودم نداشتم یشباهت چینگممم ه گهیهم که د شمیارار

قلب کوچولو داشت دامنشم پف دار و  هیوسطش  قایشده بود و دق يکمرش سنگدوز نییتا پا نهیس ریقسمت ز

سوت  يصدا..بودم یراض یلیکال از خودم خ..بود یدوست داشتن یول فیتاجم هم ظر..بود بایو ز کیساده اما ش

 يلبخند..ماتش برده بود..اخوش کرده بودماکان ج يتو چشما یبرق خاص.. گم شد دنایکل کش ونیو دست م

 ..تموم شدم: زدم و گفتم 

و  میاز مر..شد شتریسوت و دست ها ب يصدا..شدیم ریتراول بود که رو سرم سراز دمید امیبه خودم ب تا

 ادیب مانیفرشته هم منتظر بود تا نر..کردن یخوشبخت يبرامون ارزو ياوناهم با شاد. شاگرداش تشکر کردم

 سادهیوا شگاهیدر ارا يوجل لمبرداریف..کان دستمو گرفت و انگشتاشو محکم تو دستام قفل کردما.سراغش

رز بود رو  يکه پر از گلها یماکان دسته گل.میکردیشروع کرد دستور دادن و ماهم اطاعت م دیمارو د یوقت..بود

 :ست گفتنش یوقت..درو برام باز کردنشستم. عاشقانه تو بغلم گذاشت لمبرداریبه دستور ف

 ..یلیخ..يخوشگل شد یلیخ-

 .ندزدنت اقا دوماد..يشد پیخوش ت یلیتو که خ:دمیخند

 ..طونیش میرسیشما که نم يبه پا-:دیکش دماغمو

برامون بوق  نایهمه ماش..خوندیکرده بود و خودشم بلند بلند همراه خواننده م نیشاد رو گلچ ياهنگا

پر  ياز پارك ها یکیگشت زدن و توقف و قدم زدن تو  یاز کل بعد..تو دل همه جاخوش کرده بود يشاد..زدنیم
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بغلم .دیبود که کل کش یکس نیبا ورودمون زن عمو اول..میدیداشت به تاالر رس یقشنگ ياز گل که منظره 

 :کرد

 ...دخترکم  نیخوشبخت بش شاالیا -

رو  ختنیریو برنج ها رو منقل ها  يماهان و بهنود همه ..زدنیو دست م چرخوندنیسرمون م يرو باال اسفند

شلوغ شده بود  یرد شدن نداشتم دورمون حساب يجا..گفت کیو تبر دیخاله هم همراه بهار گونمو بوس..سرمون

 :کرد بغلم مانینر..نطوریخودمم هم..گرمش شده بود و عرق کرده بود یماکان هم حساب

ازش جدا  یوقت دیبوس مویشونیپ..نیخوشبخت بش شاالیا..يعروس شد شهیکوچولو باورم نم یقربونت برم اج-

 :شدم برق اشک تو چشماش بود

 ...ایکن هیگر نمینب مانینر-

 ..کجا بود هیبرو بابا کوچولو گر-

 .خودمو تو بغلش پرت کردم.مامان اومد جلو!.. گنده یکوچولو خودت-

با ساتن  ییبایو ز ریچشمگ سفره به طرز..میاروم اروم به طرف اتاق عقد رفت..از اتاقها بود یکیعقدمون تو  سفره

بخودم که ..دیبگو و بخند عاقد رس یباالخره بعد از مدت.مینشست ایرو صندل..شده بود نییتز ییو طال دیسف يها

 ..دنیسابیم ندسرمون گرفته بودن و ق ياز جنس ساتن باال ياومدم پارچه ا

 دیجلد کالم اهللا مج کی هیمهر دبایهدیبه بنده وکالت م ایافشار ا میمکرمه محترمه سرکار خانم نس زهیدوش-

ماکان افشار در  يبه عقد دائم اقا اسیشاخه گل  10سکه طال به همراه 1400و شمعدان و نهیدست ا کی

 لم؟یوک اورم؟بندهیب

 :سرم بلند شد يلرزون مامان باال يصدا

 ..نهیعروس رفته گل بچ-

 :فرشته گفت نباریعاقد باز هم همون جمله هارو تکرار کرد ا-

هنر  نهیزحمت بکشه بره همون گل رو بچ یلیشوووور عروس خ یاوضاع قحط نیتو ا..بابا شکشیگالب پ-

 ..کرده یبزرگ

چرا دلشوره  دونمینم یاز انتخابم مطمئن بودم ول..داشتم یحس هی..دیخندیعاقد هم م!جمع به خنده افتادن کل

ش انداختم که با ارامش چشماشو باز و بسته نگاه هی نهییاز ا..نانیداشتم هم اطم دیانگار هم ترد..داشتم

جعبه سبز  هیکتش  بیاز داخل ج..تگرم و مردونش گرف يسردمو تو دستا يداد و دستا لمیتحو يلبخند..کرد
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با هربار کنارش بودن قلبم به تب و  ید؟وقتیچرا ترد..نگاهش کردم..رو دامنم گذاشت یلفظ ریبه عنوان ز یشمی

 .داشته باشه ییبرام معنا دیواقعا عاشقشم و دوستش دارم ترس نباچرا ترس؟؟اگه .افتهیتاب م

 :دهنم و باز کردم لم؟یافشار بنده وک میخانم نس...پرسمیبار سوم م يبرا-

 .بله...بزرگترا هیبا اجازه پدر و مادرم و بق-

همه ! بود انگشتامون تاول زده میانقدر که داخل دفتر رو امضا کرد..و دست به هوا رفت غیسوت و ج يصدا

 :حلقه رو دستم کرد.. بلند شد یکوبیاهنگ و پا يصدا..به سمتم اومدن یروبوس يبرا

 .رهیو ترس تو دلت جا بگ دیترد يلحظه ا ذارمینم مونمیباهات م استیدن ایتا دن-

 :متقابال لبخند زدم و حلقه رو تو دستش کردم منم

که فرشته  یتو ظرف عسل کمویانگشت کوچ.. ت نذارمتا ابد کنارت بمونم و تنها...شهیهم دمیمنم بهت قول م-

 :انگشتمو گاز گرفت  یعسل رو خورد وبا بدجنس..رو به سمتش گرفتم یجلوم گرفته بود فرو کردم وانگشت عسل

 ؟يریگیچرا گاز م..دستم يا-

اشنه سانت پ100 ؟فقطیپوشیاون کفشارو م يچجور..!يکرد نمینازن يبود که اون شب با پا ياون کار یتالف-

 ! دارن

با تعجب نگام  نیهم يبرا رمیانتظار داشت گاز بگ..نکردم يکار یول..تو دهنم گذاشت شویانگشت عسل ماکان

 :دادم و با دستمال انگشتمو پاك کردم رونیانگشتشو با زبون ب.. کرد

!! نداشته صد در صد انتظار.کردیهنوز منگ نگام م ارم؟یدر ب يباز یمثل تو وحش یداشت زم؟انتظاریعز هیچ-

 :که چهرش از درد جمع شد ادامه دادم دمینامحسوس رو پاش کوب دمویسف يکفشا یخیپاشنه م

 ...!من از تو بدترم یول-

 ..از خنده کبود شده بود فرشته

 ..شد جیافل یشوهرت شب عروس..بخدا يا وونهید یلیخ..رسمیحسابتو م مینس-ماکان

 :پا انداختم يپا روو با لبخندنگاهش کردم  اوردمیخودم ن يرو به

 ..نگفت يزیو چ دیلب خند ریز.! میحساب شد یگفت ب شهیم.. خوبه-

 ..همه کادوهاشونو دادن نوبت عکس گرفتن شد نکهیاز ا بعد

 حاضر؟: بود گفت لمبرداریعکاس که همون ف میو خنده بر لب داشت میبغل کرده بود گرویهمد کهیحال در
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 رهیخ نیچشمامو باز کردم و با لبخند به لنز دورب.ثبت شد. یماندن ادیبه  و.. ناب..یلحظه عال هی..بستم چشمامو

 شدم 

 .که به وضوح عشقمون اشکار بود یو عکس....کیلیچ-

و  دیسرمون به رنگ سف يباال يبادکنکا..میکه وسط سالن برامون در نظر گرفته بودن حرکت کرد یگاهیجا به

 دمید!دیپام ترک ياون انگشتا يمن جا..کشت از بس وسط بودخودشو  گهیفرشته که د..شده بودن نییبنفش تز

خودم از جام بلند شدم زن  رنیبگ ستمود نکهیقبل از ا..انیماکان دارن به سمتم م يبهار و فرشته ودختر خاله ها

و اوردن  دنیجمع هم دست ماکان رو کش يپسرا..ختیریعمو بلند شد و دسته دسته شاباش رو سرم م

 زایچ نیکنار اون ا یول!نمیسنگ یلیخ کردمیحس م..بود ین لباس پف دار واقعا برام کار سختتو او دنیرقص.وسط

 .بود یمعن یبرام ب

 نیعروس خانم لطفا قاشق غذا رو با احساس به اقا داماد بد-

اصال ..دیبه صورتش کش یماکان هم دست..کردمیرو پر م یقاشق کوفت نیبار چهارم بود که ا نیا..ایخدااااا يوا

 !!!...غذا بخوره؟ ستیغول غذا بدم؟ خودش بلد ن نیمن به ا نم؟اخهیبب دیرو با یغذا بدم ک نین نخوام به ام

 !نیریاقا داماد لطفا ظرف ژله رو به سمت عروس خانم بگ-

 !یکارش بخدا مردم از گشنگ یبره پ رهیبگ لمشویف نیجون من با احساس رفتار کن بذار ا مینس-ماکان

احساس محساس تو  یمن تو تمام عمرم انقدر با احساس رفتار نکردم هرچ ن؟بخدایر از ابا احساس ت گهید-

 .توانم بود امشب به کار گرفتم

 :دیخند ماکان

 کن  یسع گهید کمیحاال -

 !نیهم خودمون به ارامش برسم هم ا رونیپرتش کنم ب نویا یبا اردنگ گهیم طونهیو گفتم ش دمیخند منم

 .ذارمیفعال تنهاتون م...شد یعااااال- لمبرداریف

 ..حاال غذارو بچسب! میبخند لمیبود که ما تو ف نیفکر کنم فقط دردش ا-ماکان

کم مونده بود بشقاب  گهید!نیکالم بگه لبخند بزن هیاحساس احساس کردن  يبجا مردیبا ماکان بود م حق

 !میو کوفت کنبذار شاممون ر رونیاخه برو ب یگیم یچ!لمبردارهیغذارو بکوبونم تو فرق سر ف

 فرستادنمون وسط غیهم با سوت و دست و ج تیشب مجلس زنونه مردونه مختلط شد و جمع اخر

 ییبایامشب چقدر خوشگل و ز.. ییایشب رو نیناز عروس ا يا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا .f@rnoosh.  – گهیقلبم م

wWw.98iA.Com ٣٥٧ 

  ییایدر يپر نیباتریتو ز..ییایدختر دن نیخوشبخت تر تو

 اسهیامشب که نگات رنگ گل ..احساسه  يکه چشات خدا امشب

 شناسهیعشقه که احساست رو م نیا يدار یتو حس عاشق که امشب

که خدا  يدید.. یخواستیکه م یبه هرچ يدیامشب رس ارهیکه زمونه با دلت  يدید..دارهیتو شبات ستاره ب يدید

 چقدر دوست داره

من  يماکانم که روبرو!!رقص بلد بودم و نبودم رو رو کردم یهرچ..شده بودم خودیاز خود ب یحساب گهیکه د منم

 :جوون هماهنگ باهم گفتن ياهنگ که تموم شد همه دختر پسرا دادیمات شده بود و خودشو با اهنگ تکون م

با حرص نگاش .ظاهرا بهار سر دستشون بود.. نگاه کردم وانهید تیجمع نیبه ا..االی االیدوماد عروسو ببوس -

به خنده افتاده بودن خودمونم  ماکان اومد جلو من رفتم عقب حال همه.کردم که دندوناشو نشونم داد

 دیگرفت و لپمو محکم بوس منو نکهیتا ا شدیم شتریمن ب يقدما رفتیبچه ها باالتر م يصدا یوقت..نطوریهم

 اعتراض همه باال رفت يصدا

 :که بهار ساکتشون کرد.. ستیقبول ن-

 . اوووو گفتنشون باال رفت يصدا! بلـــه! نشه ایر خوانیم نایا زیعز يدوستا-

 ..!ازم تشکر کن-هارب

 !شکشتیتشکر پ!ساقط کنم یتورو از هست دی؟ من االن با!وقت هی یتشکر؟نه بابا رودل نکن-

 بدبخت من بخاطر خودت اون حرفو زدم-

 !همه بگن ماکان بوسم کنه يکرد يالبد بخاطر خودم کار-

 :رفتیعقب م عقب

 گهیچند ساعت د ياعمال خاك بر سر شیسه پبو نیا..یکنیازم تشکر هم م ندهیبابا تا ساعات ا مینیبرو ب-

 .دنیسهله وبا قهقهه شروع کرد دو

 !برو گور خودتو بکن ذارمیزندت نم ارمیب رتیبهار گ-

**** 

 .خونه هاشون شدند یگفتن و عروس کشون راه کیبعد از تبر همه
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در  یول یهم با خوشحالبابام ..از مامانم نداشت یزن عمو هم دست کم..بهم زل زده بود یاشک يبا چشما مامان

 یب یلیخداوک دیخندینبود و هرهر م الشمیخ نیبود و ماهان که ع ستادهیمردونه کنار عمو ا یحال با بغض نیع

 شد؟یم دایادم هم پ نیاحساس تر از ا

 :لباسش اشکش رو پاك کرد و گفت ریبا گوشه حر مامان

 .بدرقه راهتونه رمونیخ يدلم دعا زیعز-

 :به مامانم گفت کردیبود و فرشته که با لبخند نگاهمون م ستادهیبا بغض کنار بابام ا مانینر..گرفته بود میگر منم

 !يراحت شد شاشیکه از شر ات ینفس راحت بکش هیاز دستش  دیاالن با گهینکن د هیمامان توروخدا گر-

 :اشک گفتم با

 ..ينظر بد خوادینم..تو ساکت باش-

 !دنیدخن یلحن حرف زدنم کل نیهمه از ا که

 .ها شمیناراحت م یکن هیمامان بخدا گر-

 :عموم گفت زن

 .نیداشته باش گرویهم د يهوا..نیخوشبخت بش شاالیگلم ا مینس-

 چشم زن عمو-

 :عمو با لبخند زن

 ..یدوست دارم منو مثل مامان خودت بدون-

 :لبخند گفتم با

 .رو بغل کردو با مهر مادرانه ماکان  دیو گونه مو بوس دیخند. چشم مامان جون-

خودمو  ينتونستم جلو..دمیدستشو تو همون حالت که گرفته بودم اوردم باال و بوس..اومد جلو دستمو گرفت بابا

 .:خودمو تو اغوش بابام پرت کردم بابا منو با عشق بغل کرد هیو با گر رمیبگ

 کنه  هیگر شیدورت بگردم عروسکم شگون نداره عروس تو شب عروس یاله-

 .کردم تتونیاگه اذ دیبخشب...ییبابا-

 :دستمو گرفت و گذاشت تو دست ماکان. دختر گلم يمن افتخارم بود يبرا شهیتو هم..حرفو نینزن ا-

 .مراقبش باش..دخترموسپردم به تو بابا-

 :دستشو گذاشت رو چشمشو گفت ماکان
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 .نییسرمو انداختم پا.از جونم هواشو دارم شتریب..روچشمم عمو جان-

 .نیبر شیبا صداقت پ یو زندگت شهیهم- مامان

 .هستن گهیزن و شوهر محرم اسرار همد..نیرو از هم پنهون نکن يزیوقت چ چیه -عمو زن

حل  گهیمشکالتتون رو با کمک همد شهیهم نیکن یسع نیوقت بهم شک نکن چیه..وقت چیه-بابا

 .نیمشورت کن يباهم تو همه کار شهیهم..نیکن

 تونیتو زندگ یمشکل چیهم که ه شاالیا.مشترکه یماد شرط اول تو زندگاعت..نیبهم اعتماد داشته باش-عمو

 :دیعمو رو سرم رو بوس.بدرقه راهتونه رمونیخ يدعا نینداشته باش

  نیخوشبخت بش...به سالمت نیبر-

 ام شدت گرفت هیگر دمیکه رس مانیبه نر..دمیهمشون رو بوس گهیبار د هی. باباجون..:و با مکث..چشم-

کارات  نیو دست از ا يخوبه شوهر کرد..خجالت بکش.يکرد سمیخ...بسه دختره زر زرو..هاه ا -مانینر

 :رو به ماکان گفت...یبرنداشت

 ..یتار مو ازش کم بشه با من طرف هی-

 ارهیدر ب يواسه زنت خواهر شوهر باز گمیبه عشقم م ياریدر ب ياز االن برادرزن باز يبخوا نیبب-ماکان

 .یحاال خود دان..ها

 .میوبه سمت خونه مشترکمون حرکت کرد میبراشون دست تکون داد.. میدیخند ونهمم

 باز کنم؟-

 نه-

 .حاال-

 .نه گمیم-

 االن؟-

 !باز کن..منو یکشت-

دست مبل  1و  یدست راحت 2..و بزرگ کیش یلیخ ییرایپذ..خونه فوق العاده بزرگ هی..دور و برم نگاه کردم به

شده  نیزاید دیو سف ینبات ياز رنگا یبیترک ریازجنس حر ییپرده ها.شده بود دهیدور تا دور خونه چ لیاست یچوب

 هی..شده بود دهیالزم چ لیقرار داشت و همه لوازم و وسا ییرایکه درست سمت چپ پذ یاشپزخونه بزرگ.بود

 ..نمیمو ببخون خواستنیکه چرا نم دمیفهمیمامان و ماکان رو تازه م ياصرار کردن ها لیدل..خونه با تمام امکانات
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 ماکان: گفتم جانیه با

در رو باز کرد وارد اتاق  نیاول.شدیراهرو برد که به دو تا در ختم م هیگرفت و منو همراه خودش به  دستمو

که وسط اتاق  يسوخته ا يتخت دو نفره قهوه ا...اوردیبود که احساس رو به وجد م ییبایز یلیخ یاتاق. میشد

توالت هم از  زیم.مراهش دو طرف تخت به صورت کج قرار گرفته بودنه يها یجاخوش کرده بود و پاتخت

 يریش ریحر هی. یبه رنگ رو تخت يبود با پرده ها یو شکالت ییوطال يریش یرو تخت..جنس همون تخت بود

اول اسمامون به  یروتخت يرو..دهنم باز مونده بود.هم دور تخت رو گرفته بود درست مثل اتاق شاهزاده ها

رز معطر  يباعث شده بود اتاق از عطر گل ها نیهم..ن شده بودییگل رز و بصورت قلب تز يگلبرگ هابا  نیالت

 :دستاشو دور کمرم حس کردم.بشه

 خوشت اومد؟-

 شیکم کم پ میتونستیما م..ماکان یول..و قشنگ باشه کیانقدر ش کردمیفکرشم نم..خوشم اومد؟فوق العادست-

با ....به سر انگشتام زد يهر دومون رو باال اورد و بوسه ا يستش گرفت دستاو دستامو تو د ستادیکنارم ا. میبر

 ..:کردمیهر بوسه اش احساس ارامش م

تا اخر عمرم سر قولم  یول..ادیبه حساب نم يزیهرچند در برابر تو چ..زمیریرو به پات م ایبهت گفتم دن-

کم و ناقابل به نظر  یلیمن خ يایدن يبرا زایچ نیا..یمن يایتو دن..سازمیرو برات م یزندگ نیبهتر.ستمیمیوا

باهم  دمیامشب بهت قول م نیهم. يکه تو با جوابت خوشبختم کرد يهمون جور..کنمیخوشبختت م..ادیم

 :رو زمزمه کرد یگوشم اهنگ ریبمش ز يبا صدا.میسازیرو م یزندگ نیبهتر

 م صدا کنماسمتو عاشقونه تا جون دار...چشات نگاه کنم يبذار تا نفس دارم تو-

سرشو باال اورد و منو به سمت خودش . پروا نداره  گهیهمه عالم بدونن دل د...حاشا نداره یعاشقتم عاشق بخدا

 :برگردوند مثل خودش زمزمه کردم

 .پروا نداره گهیهمه عالم بدونن دل د..حاشا نداره یبخدا عاشقتم عاشق -

تو  يقرار یو ب اقیبرق اشت..دیکاو ینگاهش مصورتم رو با  يتک تک اجزا..عاشقش تو چشمام بود نگاه

 ..کردیم دادیچشماش ب

شروع  يحال عاشقانه برا نیو در ع یسراغاز عال هیو ... نگاه عاشقم تو چشماش بود..عاشقش تو چشمام نگاه

 ..خورد وندیقرارمون پ یب يکه با اشتراك قلب ها یمشترک یزندگ..مشترکمون یزندگ

************ 
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 ــــنمــیبب سایوا-

کمرم رو گرفت و مجبورم کرد شونه به شونه اش قدم .. نمیخودم بب شیپ ایولش کن ب ؟يکارش دار یچ-ماکان

 :خودمو از دستش نجات بدم کردمیم یسع.بزنم

 .نیزم خورهیماکان ولم کن االن م-

 .. کنهیم ینگاش کن چه حال.شهیوگرنه که بزرگ نم گهید نیبخوره زم دیبچه با-

دلم واسش ضعف رفت ! زدیم غیو ج دیدویپوشک م هیبا  يکوچولو و تپلش کردم که چجور ياهانگاه به پ هی

 :سمتش که محکمتر از قبل کمرمو گرفت دمیدو

 و خودم یدونیخودت م یبچمو کبود کن يبخوا نیبب-

 :محکم زدم به بازوش یکی

 :لحنمو مظلوم کردم..واسه من بچم بچم نکن-

 !نگاه به قد و باالش بنداز هیجونم اخه  يا رمیبگ گازش هیتورو خدا ولم کن برم -

 : دیخند

 هاش لنگه خودته  یطونیش -ماکان

 توئه هیشب بیعج افشمیق-

 ..باباشم نکهیمثل ا دایببخش-

 :خنده اداشو دراوردم با

 که منم مامانشم دیپس ببخش..ا؟ نه بابا -

زد و  غیکوچولوش برخورد کرد ج يکه به پاهارفت و موج  ایتالب در دمیزد و حواس دوتامونو پرت کرد د غیج

 میرفت افتهیب یبراش اتفاق دمیترس.. شد یبچم پوشکش شن رمیبم یاله. افتاد رو شن ها دفعهی..اومد عقب

 يجور هی افشویهم که شن تو دستش بود ق یوقت. روخودش دیکشیو شن ها رو م نینشسته بود رو زم..سمتش

 دادیدستش و تکون م تند تند دویچیلب هاشو ور م کردیم

  دمیدیو از ته دلمون خند مینگاه کرد گهید بهم

 .تپلت برم يقربون پاها..رو پاهات یکشیکه شنارو م ستیپتو که ن ییبابا -ماکان

 ..کردیتو شنا فرو م شتریحرف ماکان ذوق کرد و پاهاشو ب نیا با

 دمیشلوارم رو باال دادم دست ماکان رو کش يها پاچه
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 ..!وونهید یکنیم کاریچ-

 :جلوش سادمیوا.. میتو اب رفت ياندازه ا هی تا

 ؟يروز نیتو همچ م؟اونمیباش نجایامسال ا مییکرد؟بخوایفکرشو م یک-

 :ارامش دستامو گرفت  با

 ..میموقع بود که سوار تله بود نیهم شیسال پ4 قایدق-

 زدم  ياون روزا لبخند ادی به

 بغلم يافتاد-ماکان

و  دیدستمو کش.. سرگرم بودند ياون عده هم هرکدوم به کار..شلوغ نبود ادیل بودن و زو توك افراد تو ساح تک

باد شالم ...قلبش چشمامو بستم يبا تپش ها.دستامو دور کمرش حلقه کردم. نشیبغلم کرد سرمو گذاشت رو س

 کردیرو از سرم انداخت و موهامو پراکنده م

 نیبا ا..زدیقلبت تند تند م يثل همون موقع که تو بغلم افتاداالنم م..یاالنم مثل همون موقع تو بغلم -ماکان

مکث ...و االن دمیدیو خرابکار و با خنده ادامه داد پررو م طونیدختر ش هیتفاوت که او موقع تو رو به چشم 

 :جدا کرد تو چشمام زل زد و گفت نشیسرمو از س..کرد

 .نفس بکشم تونمیکه بدون تو نم میزندگفرد  نیتر زیحکم عز.يرو دار میاالن برام حکم همه زندگ-

ماکان  دیشلوارم رو کش يکوچولوش پاچه ها يسمتمون و با دستا دیزنون پر غیج..اسب از کنارمون رد شد  هی

 :دستاشو از دورم باز کرد به سمتش خم شدم تا قدم باهاش برابر بشه

 ؟..برم تیفرفر يجون دلم قربون اون موها-

 هاپو..هاپوو-

 :معترض ماکان بلند شد يصدا دیکش غیسرخش گرفتم که ج يگاز از لپا هی رمیخودمو بگ يتم جلونتونس گهید

 ؟یکنیم تیبچمو اذ يازار دار-

 مامان؟ گری؟هان ج..هیرفته انقد فرفر یاخه تو موهات به ک..هاپو..یاره مامان-

 ..به من-

 با زن و بچم خلوت کنم؟ قهیدو دق تونمیپسر من نم...برخر مگس معرکه..ال اله االهللا -ماکان

 :ابروشو باال داد يتا هی
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جان ..نچ...میینجایماهم ا یکه تا وقت..خلوت ملوت ماله خصوصه..هیمکان عموم هی نجایبله بله؟در حال حاضر ا-

 :خم شد و دستاشو باز کرد. ماکان راه نداره

 ..بود مانیعاشق نر..مانیبغل نر دیدو.. طال گریج نمیبب ییبغل دا ایب-

 ..هیدنج يجا یلیخ..رو اون سکوئه میبر نییایبچه ها ب - شتهفر

  میبه سمتش برگشت همه

-ا ؟یکنیرو بلند م یگندگ نیسبد به ا تتیوضع نیاون سبد رو تو با ا نمیبده من بب..ا 

 :به کمر گفت دست

 :وسط حرفش دمیپر....حاال خوبه همش..نیکنیمگه وضعم چشه؟چقدر شماها گنده اش م..برو بابا-

 ..عمه قربونش بره..باش یفکر اون فسقل..به درك نباش یستیفکر خودت ن-

 :داد زد شهیهم مثل

 :گفت مانیالزم نکرده قربون بچه خودت برو رو به نر-

مراقب خودت  یبعد به من نگ..ها شهیم شیزیچ هیاالن بچمون ..دهیخواهرت داره منو حرص م نیا مانینر-

 اال انداختبعد برام تند تند ابرو ب.. ينبود

بعدم با خنده ..ینگفت یباشه نگ ادتیرو  هیباشه خانوم فقط اون قض گه؟ید دمیحاال من حرصت م کتاتورید يا-

 ..رفتم

 ..بچم...اخ..غلط کردم اصال من سایجون فرشته وا..مینس..مینس-

 :شده باشه شیزیوقت چ هیلحظه دست و پامو گم کردم ترسدم  هی نیافتاده زم دمیبرگشتم سمتش که د يتند

 ؟یخوب..فرشته قربونت برم..فرشته-

 ..ریاره دستمو بگ..اخ-

شروع کرد ..شد سیخ کلمیکه به سمت اب پرت شدم وکل ه دینکرد و دستموکش ينامرد رمیدستشو بگ خواستم

 ..قهقهه زدن

 ..ستیروده راستم تو بدنت ن هیتو ..خورمیم لماتویف نیببر صداتوو خاك بر سر من که هنوزم گول ا-

 ..نمیبب اریساحل منو ب مانینر..ینکن دیمنو تهد یتا تو باش- فرشته

 :خودش داد زدم مثل

 ننش منم ساحل تو؟..ياووو-
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 ..بچمو پرت کنن تو اب خواستنیدستاشو ظالما م مانمیماکان پاهاشو گرفته بود و نر..زدن غیشروع کرد ج ساحل

 .. افتهیدفعه م هینکن ماکان -:زدم داد

 :و اومد بغلم مانیست نررو داد د ساحل

 ..زمیمواظبشم عز-

 !بود دنیکش غیکه بلد بود ج يبچم تنها کار..دیکشیم غیباال و اونم ج کردیساحل رو پرت م مانینر

 ..غوئهیج غیمثل خودت ج-ماکان

 ؟..غویج غیشدم ج گهیدستت درد نکنه حاال د-

 :گفت رو به ما..و لپ ساحل رو بوس کرد مانیفرشته رفت سمت نر..دیخند

 ..نجایا انیپنج شنبه از مشهد م یزنگ زدن گفتن همگ نایمامان ا یراست-

 ..هیجدا؟عال-

 ..یچیمامان ه يکاکل زر نیواسه ا..ارنیم زیم زیچ یاالن واسه بچه تو کل گهیاره د - حرص گفت با

 ..حســــــود-

 ..مثل بچه ها زبونشو برام دراورد..دوســــــت دارم-

هنوزم از ..نگفت يزیبرگشت و چ ؟یکنیم يسرت هنوز حسود ریخ کنه؟یکارا م نیاز اخجالت بکش زن گنده -

 .ارهیدر م يهنوزم بچه باز..شهیانگار نه انگار داره مادر م افتمیدست کاراش به خنده م

 ..کرد افتادم تو بغلش نکارویهوا ا یچون ب.. نمیبغل خودم بب ایب -دیدستمو کش ماکان

 ..زشنه..ننمونیبیاالن م..ولم کن-

 :برداشت زیبه سمتمون خ عیو سر دیمنو د يتقالها مانینر

 ؟یکنیم یتو چه غلط يباز دار..نفس کش يا-

 :دیمنو محکمتر از قبل گرفت و محکم لپمو بوس ماکان

واسه من  ه؟یمشکل..کشهیزنمه دوست دارم عشقم م..یکنینم یغلط چیبابا نه که خودت با زنت ه مینیبرو ب-

 :دیدوباره محکم گونمو بوس. داره یخرک رتیفقط غ

 ..حالم بد شد..يکرد میاه بسه ماکان تف-

 :سرشو خاروند یکه خندش گرفته بود با حالت با مزه و خنگ مانمینر

 ..تو هم بهتر هم خوشگل تر ریاژ نیدارم از ا یکیبه من چه منم  یگیراست م-
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در همون لحظه صورتشو مقابل صورتم ..رو پاهاشرفت ماکان برم گردوند و افتادم  دیجوابشو بدم که دو خواستم

 ..!قرار داد و نگاهشو به نگاهم دوخت

 ..لیدربست مخلص مامان وک-

 .نداشت یکه تموم یانیپا یاز محبت ب..یشگیاز مهر هم..ازعشق يلبخند..روش لبخند زدم به

قول ^^قه اومدمصدات تموم راهو با عال دنیشن دنتیبه عشق د^^به عشق تو به عشق اون چشمات  فقط

 .تا ابد تو رو از دست ندم دمیم

و چشم  میشیهرروز که از خواب بلند م.. شهیو تازه باز م دیصفحه جد هیهر کدوم از ماها  یتو دفتر زندگ هرروز×

، صفحه  خورهیورق م مونیصفحه از دفتر زندگ هی میدیم ایبه دن يا گهیو سالم د میکنیباز م ایدن نیا يبه رو

 باشه روزیهرکس متفاوت تر از د ينه براکه ممک ییها

رو دوست  ایفقط به عشق تو دن^^شمیپ اریاخت یتو رو ب کنمیحس م^^ شمیم داریبه عشق تو از خواب ب فقط

 .ذارمیلحظه هم تنهات نم هی یدارم حت

ن هامون خودمو روزیاون صفحه رو با د م،تفاوتیزنیورق م يبه خودمون داره که اون صفحه رو چجور یبستگ

 میکنیم نییتع

من تو  دیتنها ام يشد یشگیچقدر برام هم نیبب^^اروم و راحتم یشمیکه پ یبه عشق تو پر از محبتم وقت فقط

 يشد یزندگ

حال برامون  نیدر ع یول يهاشم تکرار یمنتظره بعض ریهر صفحه از روزمون پر شده از اتفاقات تازه و غ يتو

 یتو زندگ ژهیخاص و و گاهیجا هیمن و تو  يدومشون برادر کل هرک..هستن  یموندن ادیو به  نیریش

 .میکن ضشونیتعو گهید يبا جا یمتیق چیبه ه میستیکه حاضر ن یگاهیجا..دارن

رو دوست دارم  ایفقط به عشق تو دن^^شمیپ اریاخت یتو رو ب کنمیحس م شمیم داریبه عشق تو از خواب ب فقط

 ..ذارمیلحظه هم تنهات نم هی یحت

 ذارمیفقط به عشق تو تنهات نم..دوست دارم ارویدن..تو به عشق فقط

حک شده که از ته قلبم با مرکب عشق در خط به خط  يزیاول دفتر من چ ي مهیسطر ازن نیاخر يتو قایدق

 :سمینویو م کنمیتمام صفحاتم تکرارش م يمونده تو یباق مهین يادامه 

  شودیو شکوفا م دیا یبر م یفصل چیاز ه ازین یست که ب ی،تنها گل"عشق"
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دوست دارم  ارویفقط به عشق تو دن شمیپ اریاخت یتو رو ب کنمیحس م^^شمیم داریبه عشق تو از خواب ب فقط

 .دوست دارم ارویدن.....فقط به عشق تو...ذارمیلحظه هم تنهات نم هی یحت

 "فقط به عشق تو"

 انیپا

 

 

 

  93 تیر  : یینها انیپا

  93 رشهریو: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member217229.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member121122.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member248011.html    :ناظر 
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