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 شدن میمر قیال یعنیعشق 

 با خدا همدم شدن یعنی عشق

 از شراب زیجام لبر یعنی عشق

 سراب یعنی،  یتشنگ یعنی عشق

 

 : میمر

 

 یقیشرتم جمع کردم و کالهشو رو سرم گذاشتم، نفس عم ییتو سو شتریخودم رو ب... سوز داشت بیعج هوا

زده  خی یامروز به اندازه کاف... ندادم یتیمور مورشدم، اما اهم... يزییسرد پا يهام پر شد از هوا هیکه ر دمیکش

 شهیهم دم؛یکش گهید قینفس عم هیو  تمرو به آسمون دوخ نمینگاه غمگ... بود چیدر برابرش ه نیا... بودم

وقت  چیبودم ،ه يدختر مغرور... بره نیتا بغضم از ب دمیکشیم قیو بغض داشتم نفس عم گرفتیدلم م یوقت

فقط سر خاکش اونم ... امرزمیمادر خدا ب ینکردم، حت هیگر یکس يجلو... نهیام رو بب هیگر یدوست نداشتم کس

 یپدر ب هی... وقت بود که از مادرم جدا شده بود و رفته بود هلند یلیخ... بابامم که نبود... کردم هیگر یکل ییتنها

خودم بودم و خدام .. کس چیه... ينه خواهروبرادر ينداشتم، نه پدرومادر ویکس چیه گهید ایدن نیتو ا...تیمسئول

 يزییرنگ پا یرنجخشک و نا يبرگها... کردیمشکالت خودش دست و پنجه نرم م شتربایو دوستم ترانه که ب

 ادشی... دمو خش خش برگها بو زییعاشق پا...زدم یلبخند تلخ... کردنیام خش خش م یکفش کتون ریز

اون  ادیمنو  زیچ نیکتریکوچ یحت! دوباره حسام یلعنت! اه... موقع ها بود که با حسام نیپارسال هم... ریبخ

اشتباه  یول! کردم و دوستش داشتم تمادهاش بهش اع يبد يعشقم حسام، همون که با همه ... ندازهیم

ها به حرفاش گوش  نیبردم، کاش زودتر از ا یترانه پ يحاال به حرف ها... خراب شد زیهمه چ... کردمیم

خونسرد و  تونستمیکاش م... که عاشق نبودم، نه االن یوقت... وفتادیاتفاق م نیکاش زودتر ا... ایآه خدا... دادمیم

روبه روم دوختم و با  یاهینگاهمو به س زدمیکه قدم م نطوریهم... شدیبگذرم اما نم اتفاق نیتفاوت از کنار ا یب

براش کم  يزیاشتباهم کجاست، من که چ نمیبب دیمن عاشقانه حسامو دوس دارم، با"کردمیزمه مخودم زم

 رو مرور کردم؛ ریچند هفته اخ نیپس دوباره اتفاقات ا "!نذاشتم

*** 

 !م؟یـ مر ترانه
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 !هان؟ ـ

 ...خل دختر نیبب! الیخیب!هیهان چ! صدبار بهت گفتم بگو بله! اه! ـ زهرمار و هان ترانه

 !ایخل دخترم خودت! آدم حرفتو بزن حوصله ندارم نینرو ، ع هینه حاشترا ـ

 :داد و گفت تیلبخند جاشو به جد عیسر یلیزد اما خ يلبخند ترانه

بهت گفتم ! يدیاما پر! من از همون اولم گفتم با حسام نپر! يکردیم دیکه نبا يکرد يکار هیتو  م،یمر نیبب ـ

 !که خانم عاشقش شده نمیبیم! نم؟یبیم یحاال چ! يوابسته اش نشو ،گوش نکرد

 :گفتم کردمیم يبود و با انگشتام باز نییکه سرم پا یدرحال

 ...ستیکه جرم ن یعاشق ـ

 :و گفت دیکوب زیدستاشو رو م ترانه

 یکل گنیم یدونیم! گن؟یم ایپشت سر حسام چ یدونیم وونهید! اما عاشق حسام شدن جرمه ستیآره جرم ن ـ

 !؟يخوایم ،یجزوشون باش يخوایتو که نم! دخترو بدبخت کرده

 :گفتم تیرو باال اوردم و با عصبان سرم

 !ستین ينطوریحسام من ا ـ

 :گفت يدستشو تو هوا تکون داد و با لحن مسخره ا کی ترانه

از :مه دادادا يو بعد با لحن مسخره ا!هه ! آقا حسام شما چندتا مالک داره؟ نیا یدونیم! حسام من! هه ـ

 !ییروبه رو هیتا دختر همسا ـــــــــریبگ یبغل هیدخترهمسا

 :گفتم تیلحنش خنده ام گرفت اما اخم کردم و با جد از

 !خوادیحسامم منو م! منم که مهمم نیا! ندارم هیهمسا يبه دخترا يمن کار نیبب ـ

 :رفتیداشت از کوره در م گهید ترانه

اون  گه،ید یکی ،يشما نشد! تنوع طلبن کمیفقط  شونیا یدونیخودت که م! خوادی، حسام همه رو م زمیعز ـ

 !!ومدهیدختر که ن یاز نظر حسام قحط! گهید یکینشد  یکی

 :ترانه قرار گرفتم و گفتم يجام بلند شدم و روبه رو از

 !؟یحسن کارهیوسط چ نیاصال تو ا ـ

 :دست به کمر شدوگفت ترانه

 !ه؟یمن مامان حسنم ، حرف ـ
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 دیمن با یول... هیباال گرفته و جد يادیدفعه بحث ز نیا دونستمیاما م کردیبا من بحث م یبا شوخ شهیهم

 ...که حرف ناحق بهش نزنن کردمیدربرابر عشقم دفاع م

 یکار خالف چیحسام ه یسال دوست هی نیتو ا! ياز حسام ندار یاصال تو مدرک... میباش ياجدیترانه ب نیبب ـ

 ...هم بهم احترام گذاشته شهیهم! نکرده

 :حرفمو قطع کرد ترانه

 ؟!نبوده يا گهید زیاحترامش از چ یمطمئن م،یمر ـ

 :و گفتم دمیبا حرص بهم سائ دندونامو

 !آخه؟ یمن خراب کن يحسامو جلو يخوایم نقدریچرا ا! ترانـــه ـ

اصال ! کنه انتیوستم خبه د یکس خوامینجاتت بدم، نم خوامیم! يکه گول نخور! یـ که بدبخت نش ترانه

 !ارم؟یبرات مدرك ب يخوایم

 يتا حد! شهیاما اعتقاد داشتم که درست م! هوس بازه هیکه حسام  دونستمیم نویا... شدم رهیترس بهش خ با

 ...که وا بده دمیترسیاما م! هم درست شده بود

 :شد و گفت رهیبا نگاه آرامش بخشش بهم خ ترانه

! کنه یو ولت م مونهیمدت باهات م هیاون تا . ستین یمن حاضرم بهت ثابت کنم که حسام مرد زندگ نیبب ـ

 ...کنه یم نکارویبا همه ا. اما حسام تنوع طلبه يکم ندار یچیو متانت ه یتو از خوشگل یمیمر

هم  یاما از طرف من عاشقش بودم،... خواست حساممو از دست بدم یدلم نم... قرار گرفته بودم يبد یدوراه تو

 !نه؟ ایکنه  یم انتیمن خ کنه؟بهیم کاریچ گهیدختر د هیحسام در برابر  نمیکنجکاو بودم که بب یلیخ

 :گفتم یدادم و رو به ترانه با ترس ،اما با لحن محکم رونیب یحبس شده ام رو با پوف نفس

 !ستین ينطوریکه حسام ا کنمیمنم بهت ثابت م! قبوله ـ

با لبخندش بهم بگه باشه هرطور  خواستیم دیشا! ستیحرفم ن دییتا يدونستم به معنا یزد اما م يلبخند ترانه

اما حسام هم  کردمیروش حساب باز م یلیدوستم بود خ نیترانه بهتر! !شمرنیم زییجوجه رو اخر پا! یتو بگ

از دوستاش بگه  یکینه به بود ترا قرار! که دوسش دارم تهمت بزنم؟ یبه کس تونمیآخه من چطور م... عشقم بود

البته ... نمیهم من بب م،یکه هم مدرك داشته باش میریبگ لمیماهم ازش ف... کنه يحسام نقش باز يبرا ادیکه ب

فقط من ! ستین ينطوریبه ترانه بفهمونم که حسام من ا خواستیدلم م... نکنه نکارویبودم که حسام ا دوارمیام
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مردا  رتیاصال از نظر من غ! داشت رتیحسام هم منو دوست داشت و روم غ! هیهمسا يمالک حسامم، نه دخترا

 ...کنم یثابت م!دهیو زود وا نم ستین ينطوریکه حسام اصال ا کنمیمن به ترانه ثابت م!عشقشونه ياز رو

*** 

 دینم بام...ترانه با دوستش قرار گذاشته بود و اونم قبول کرد...بود پشت سر گذاشتم یروز رو با هر سخت اون

... حاال وقتش بود یو استرس فراوون گذروندم ول جانیروز رو با ه چند…کردمیبا حسام برخورد م يعاد یلیخ

و من به  کنهیمن دست از پا خطا نم سامکرده بودم که ح نیبه خودم تلق یکل! رمیمچ حسام رو بگ نکهیوقت ا

کردن حسام  انتیهم فکر خ یاز طرف یول.. .که زود راجع به حسام قضاوت کردن کنمیترانه و دوستش ثابت م

خوب و قابل اعتماده اما مشکل  یلیبه خودم بفهمونم که حسام خ کردمیم یسع...مثل خوره به جونم افتاده بود

 دم،یکه ازش د ییزایبا چ. کردم بهش اعتماد کنم اما نشد یسع یلیخ! نداشتم ادبود که من به حسام اعتم نجایا

به روش  نکهیمن عاشقش بودم؛ از ترس ا. اوردمیخودم ن يبه رو یول... رفت نیتمام اعتمادم نسبت بهش از ب

دانشگاه  يکه داشت با دخترا دمید يچندبار. بهش نگفتم یچیو قضاوتم اشتباه باشه و بهش بر بخوره، ه ارمیب

بشم و فکر کنم با  نیشد بهش بدب من بود که باعث يحسود دیاما شا! کردیالس هم نه صحبت م! زدیالس م

. ومدیهاخوشم نم یجورمهمون نیره،تاحاال باهاش نرفتم چون از ا یکه م ییها یمهمون ای...زنهیدخترا الس م

اعتمادم رو  کردمیم یسع دیبا...کنهیم کاریچ مراسماتو اون  نمیتا بب رفتمیباهاش م دیحق با ترانه بود و با دیشا

 :ترانه، رشته افکارم رو پاره کرد يصدا...کنم يبهش قو

 !گهیبدو زود باش د! ایب میمر م،یمر ـ

وارد سالن  یوقت!داره یاونطور که صدام زد حتما کار واجب. داره کارمیترانه چ نمیرفتم تا بب رونیعجله از اتاق ب با

سمتم اومد و مچ دستم  بلند به يبا قدم ها دیمنو د نکهیو به محض ا زدیکه با تلفن حرف م دمیشدم ترانه رو د

با تعجب بهش نگاه کردم و اون . هم بخوره هبود تعادلم ب کیکه نزد دیرو گرفت و به سمت خودش کش

به من اشاره کرد که صبر کنم و  شکوندیبا دمش گردو م زدویکه داشت با شخص پشت تلفن حرف م نطوریهم

 :گفت شیبعد به پشت خط هیچند ثان

 !یلحظه گوش هیمهسا  ـ

 :لب گفت ریفن رو به سمتم گرفت و زتل و

 !مهساست ـ

 :گفت يزیآم هیبا لحن با نمک و کنا و
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 !هووت-

 :رو گرفتم و صدامو صاف کردم و گفتم یبهش رفتم و گوش يغره ا چشم

 !الو؟ ـ

 !خانوم میـ الو سالم مر مهسا

به  یول... بهم دست داد يو حس بد ومدیمهسا بود خوشم ن يکه تو صدا یطنتیچرا اما از لحن و ش دونمینم

 :اجبار باهاش صحبت کردم

 !(که گفتم از صدتا فحش بدتر بود یجون" نیا( ؟یسالم مهسا جون خوب ـ

 :رفت و گفت لیاش تحل يپر انرژ يصدا

 !فردا باشه يبهت بگم که قرارمون برا خواستمیم... زمیخوبم عز ـ

 :و منگ گفتم جیگ يآدما مثل

 قرار؟ ـ

 :گفت یبا مسخرگ مهسا

 !یحسام جون رو امتحان کن نکهیا يبرا... قرار گهیخب آره د! پ ن پ ـ

 !بامزه بود یلیخ! هاهاها

 !مهسا جون نمتیب یخب باشه فردا م ـ

 !فعال خداحافظ زمیـ باشه عز مهسا

 !کنم یاجازه نداد ازش خداحافظ یحت! قطع کرد و

 :بهم نگاه کرد و گفت جانیبا ه ترانه

 گفت؟ یهووت چ! شد؟ یخب چ ـ

 :به ترانه نگاه کردم و گفتم تیجد با

 !ومدیخوشم ن! بود يجور هی! انگار ارث باباشو خورده بودم! بود؟ ينطوریدوستت چرا ا نیترانه ا ـ

 :زد و گفت يلبخند ترانه

به  نکاریا ياما برا شناسمشینم ستمین یمیباهاش صم ادیز! گوشت تلخه کمیاما فقط  ستین يدختر بد ادمیز ـ

 ...و ! ادهیچون نازش ز خورهیدرد م

 :تو نگاه و صداش و گفت ختیرو ر تشیتمام مظلوم...خشم به ترانه نگاه کردم که ساکت شد با
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 ؟یکنینگام م ينطوریخب چرا ا ـ

 ...دادیاجازه رو بهم نم نیا تیکردم لبخند بزنم اما عصبان یسع

 بهت فروخته ترانه؟ يتر زمیمگه چه ه! یکنیحسامو گناهکار م یدست یدست يدار نکهیا يبرا ـ

 :بهم انداخت و گفت یهیو نگاه عاقل اندر سف دیکش یقیعم نفس

 :و با اخم به ترانه نگاه کردم و گفتم زیآبمو کوبوندم رو م وانیل...ادیگفتم که ازش خوشم نم ـ

 !ادیگفتم که ازش خوشم نم) ارمیترانه رو درب يکردم ادا یو سع! (ل؟یشد دل نمیآخه نکبت ا ـ

 :و گفت دیخند ترانه

 !گهید ادیکه خوشم نم دمیازش د يزیچ هیحتما  ـ

 :دمیپرس یلحن مشکوک با

 !؟يدید یچ ـ

 :و گفت دیتوش کش یرو باز کرد و سرک خچالیدر  یالیخیهاشو باال انداخت و با ب شونه

 !حاال ـ

 !دستش کالفه شده بودم از

 !زهرمار و حاال ـ

 !رفت هوا غمیکرد که ج کیبرداشت و به دهنش نزد خچالیآب رو از تو  پارچ

 !خانوم باش کمی! يسرت دختر ریخاك تو سرت کنن خ يا! با دهن؟! تـرانه ـ

 :باال انداخت و گفت يشونه ا یالیخیبازم با ب ترانه

 !نده ریگ یمادربزرگ نقدریا! میبابا خودم و خودت ستین یکه کس نجایا ـ

 :تعجب گفتم با

 !ترانه یشیتو آدم م یخدا پس ک يا! ؟یمادر بزرگ ریگ ؟یچــــ ـ

 :و گفت دیخند ترانه

 !ستمیادم بشو ن زمیمن فرشته ام عز ـ

 ...از رو تاسف تکون دادم و به سمت اتاقم رفتم يسر

*** 
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داده  هیتک نمیبه ماش. نییپا انیو منتظر ترانه و مهسا بودم تا ب چوندمیپیعرق کرده امو همش توهم م يدستا

و اضطراب قلبم تند  جانیاز شدت ه! کردمینگاه م نایو سرمو باال گرفته بودم و به ساختمون خونه مهسا ابودم 

دعا کردم و از خدا خواستم که حسام دست از پا خطا  یاز صبح کل. احساس حالت تهوع داشتم یو کم زدیتند م

 یکه ترانه م ییاز اونجا. دادم یکه من بازنده ام و حسامو هم از دست م کردمیقبول م دیبا ينطوریچون ا. نکنه

 چیه گهیامتحان، قبول نشد، د نیباهام شرط بسته بود که اگه حسام تو ا رم،یدونست من بازم به سمت حسام م

. زنهیراجبش نم یحرف چیه گهیو اگه هم قبول شد که حسام مال خودمه و ترانه د! ارمیباسمشو هم  دیوقت نبا

داشته  مانیبه حسامت ا! خونسرد باش میمر "بدم  يبه خودم دلدار کردمیم یسع. داشتم يبد یشَک و دودل

نداره  یدانچن ییبایز نکهیدونستم که مهسا با ا یم یول "!ستیهم ن يتحفه ا نیمهسا همچ شهینم يزیچ! باش

 !به هلو شهیم لیاز لولو، تبد کنهیکه م یشی، تو خونشه و االنم با صدمن آرا ياما عشوه و دلبر

 :رو لبم نشوندم و به مهسا سالم کردم یاومدم و لبخند تصنع رونیاومدن مهسا و ترانه ، از فکر ب با

 !سالم مهسا ـ

 :گفت طنتیزد و با ش يهم لبخند مهسا

 !سالم هوو ـ

من  شهیم ینیخدا  يا! کنهینشده داره خودشو غالب م یچیهنوز ه...  يدختره ! خفه اش کنم خواستیم دلم

 !شما دوتا رو به خاك بمالم؟ يپوزه 

و چهره ام تو همه، بحثو  گمینم یچیه دیترانه که د. کردم یناجور خال يو ذهنمو از فکرا دمیکش یقیعم نفس

 :و گفت دیعوض کرد و دستاشو بهم کوب

 !م؟یبچه ها بر گهیخب د ـ

ترانه داشت . فقط نگران بودم. کلمه هم حرف نزدم هی یتا مقصد ، حت. میشد نیتکون دادم و سوار ماش سرمو

. از کاراش حالت تهوع بهم دست داده بود. کردیم نیتمر یو مهسا با لودگ کردیمهسا رو بهش گوشزد م فهیوظ

 !دختر خوشش اومده و باهاش دوست شده بود؟  نیا هیدونم ترانه از چ ینم

 :با طعنه گفتفکرا بودم که ترانه در طرف منو باز کرد و  نیهم تو

 !من درو برات باز کنم؟ يمنتظر بود! ن؟ییپا ارنینم فیخانوم تشر ـ

 :به چهره ام کرد و گفت يبه ترانه نگاه کردم که اشاره ا. شدم و درو بستم ادهیپ نیاز ماش یحوصلگ یب با

 !ه؟یا افهیچه ق نیا! دارش بزنن خوانیانگار م! نگاهش کن تورو خدا ـ
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تو سرم بهم  يدوباره صدا. کرد ینم میاریکلمات  يادا يشده بود و برا نینم سنگزبو. نگفتم يزیچ بازم

تونه دل حسامو  ینم نکاراشیمهسا با ا! یکنیم ينطوریا ينشده و تو دار يزیبابا هنوز که چ "دیبخش یدلگرم

 "! ببره

 

 ...راد

 زیوقت بود که خونه رو تم یلیخ...گذاشتم رو اپن اشپز خونه دویخر ياومدمو تمام پاکتا رونیو کوفته از ب خسته

 يتو فیکث يداده بودمو به ظرفا هیخسته به اپن تک...تنبل تر یکیاز  یکینکرده بودم،دوستامم که ماشاال 

 ...زنگ خورد میکه گوش کردمیاشپزخونه نگاه م

 جونم محمود؟ -

 ؟ییراد کجا -محمود

 ؟ییمن خونه تو کجا -

 ...ام یمهمون يدنبال کارامن  -محمود

 ...دیوخند

 د؟یکه شماها گرفت رهیگیم یموقعه امتحانا مهمون یداره،ک هیزهر مار خنده نداره گر -

 رنیواسه ثبت نام م.همه دنبال نامه عمل خودشونن.نهیبیرو نم یکس یکس گهیبابا بعد امتحانا که د -محمود

 ...اونور نورویا

 ...میخونیم یلیماها خ نکهینه ا حاال

 ...نجایسختمه ا.تهران قبول شم دیجون محمود من با یول -

 ؟...کجابرم بهتر از شمال.حال کردم یمن که کل -محمود

 .دیوخند

 ؟يندار يفعال کار! ببند -

 ...نره ادتینه شب  -

 ...خدافس.گهیبرو د.امیباشه م -
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منم  کردیم زیاومد خونه رو تم یخانومش م شهیهم.ساختمونمون داریخونه رو برداشتمو زنگ زدم به سر یگوش

 رونیاز حموم ب...کردیرو لره م یدوش اب سرد همه چ هی.درو باز گذاشتمو رفتم تو حموم...دادمیبهش م یپول هی

 : بلند گفتم...کنهیکه داره جمع و جور م دمید دارمونویدر زن سرا ياومدم،از ال

 .یخسته نباش.سالم فاطمه خانم -

 :بلند تر از من داد زد اونم

 ...مادر یسالمت باش -

از .بدنم کوفته بود.شدینم ختهیو بهم ر فیبود که کث ییاتاقم تنها جا...رو تخت دمیبا حوله خواب دمویخند واشی

فقط واسه دخترا کامل بود که اونام ناز ...ناقص واسه امتحان يجزوه ها لیتکم يبرا دمیدوئیصبح تو دانشگاه م

هارو بردو  یاومد و دوسه تا از جزوه اصل باد یبرگشتن...رمیبگ یشم از همه جمع کردم بردم کپاخر!کردنیم

باخودش بردو منم  گهید یچیه!وقت اب نداره ها،حاال اد اون روز پربار شده بود چیاون جوبه ه!انداخت تو جوب

 ...رمیبگ یخودم براش کپ یمجبورشدم از کپ

 :دادم دستش گفتم رفتم

 !گرفتم یکپ نوینو باد برد،به جاش ااو دیببخش -

 ریز میمنو دوستامم زد...که پاره شد دیچنان برگرو از دستم کش!نگام کردکه انگار باباشو باد برده نیهمچ

 ...پس حقش بود!تشکرش بود؟ يجا...حاال دونمینم...کرد هیفکر کنم بش بر خورد چون گر...خنده

بلند شدم لباسامو عوض .بود کیچشم باز کردم که همه جا تار یوقت...که چشمام گرم شد کردمیفکر م داشتم

 .گل يدسته  نیخونه شده بود ع.همه چراغا جز اشپز خونه خاموش بود.رونیکردمو رفتم ب

 ...!منفعت داره هی ییخدا یتادردسر داره،ول100درسته . رمیزن بگ هی دینداره با دهیفا

تا 10نگاه کردم مویگوش.واستاده بودم یز با لباس خونه گو من هنو!بود8.دیکه به ساعت کردم کفم بر نگاه

 یمشک نیشلوار ج هی...نگاه نکردمو رفتم لباسامو عوض کنم گهید.که فکر کنم همش محمود بود سکالیم

پا  ممیمشک يکالجا.یمشک شرتیسو هیکه مامانم برام از المان اورده بودو با یمشک دیسف شرتیت هیبا  دمیپوش

خوش حالم  یلیبابت خ نیاز ا.همه رو به باال بود.بود ییخدا يموهامم درست کرده . کردمو با عطر دوش گرفتم

رفتم تو  دمویرس...محمود حرکت کردم يالیو يبه سو شیبرداشتمو پ نمویماش چیسوئ...ستمین رشیکه اس

محمود از ...شناختمیرو هم نم هیبق...ودنب قیالبته اونا که باهامون رف.دانشگاه بود يهمه بچه ها نیماش.اطشیح

 ...و اومد دم درو دمیپشت پنجره د
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 ...به سالم -

 !شده 9تو؟ساعت  ییکجا...زهر -محمود

 ...زد پشتم. نشونش دادم شدیواز اون لبخند گشادامو که همه دندونام معلوم م.خواب بودم -

 ...رمیبرات زن بگ خوامیامشب م -محمود

 ؟یبدبختم کن يخوایم -

 ...بعله.یشیاشنا م.ینیبیحاال م.نه -

 .تکون داد وسرشو

 ...سرمو تکون دادم منم

 .بعله -

دخترا  ي افهیاز همه ق شتریب...کیداد توکه همه بچه ها برگشتن نگاه کردن و اومدن جلو واسه سالم و عل هولم

مو  ونینیش شویارا یبا کل جانیاونوقت ا دادنیاونجا جواب سالمم نم!فرق داشتن یبا دانشگاه کل.بود بیبرام عج

 ...خورهیدورو به هم م يحالم از ادما!انیواسه ادم چشم و ابرو م یوجب هی يبا لباسا

 !!همن هیشب یلیکال خ...موهاشون،لباساشون  ششونیارا...هم شدن هیچرا چندوقته همه دخترا شب دونمینم

 ....هاشونم اشنا نبودم یلیبودم،خ دهیهاشونو د یلیخ.زدن بچه ها بودم دید مشغول

 دهیکجاد نویمن ا ایخدا.فکرمو مشغول کرده بود بیعج!...شناختمیبودم هم نم دهینفرو هم د هیهمه  نیب از

 ...اومده باشه دیجد نکهیمگرا شناختمیدانشگاهو م ياکثربچه ها...؟.بودم

 میبود همراه یبود الک که معلوم نیریاخم ش هیهردفعه ام با...دوست داشتم برگردم نگاش کنم لیدل یب

 یاومد ول یبور خوشم نم ياز دخترا...قدبلند وبور. خوش مدل يو ابروها یعمل ینیبا ب دهیصورت کش...کردیم

 ...کنار دمشیکردمو کش دایاون وسطا محمودو پ...جذب کرد نیا

 اصال؟ شونیشناسی؟ميدعوت کرد نیک نایمحمود ا -

 .اره بابا -محمود

 !لبخند اومد رو لبش هی

 !کدوم؟ -محمود

 .زهرمار -

 .میدیخند ییدوتا
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 .گرفته از تهران یانتقال هیسال دوم.هیمهسا حشمت يدخترخاله  -محمود

 ؟يدیتواز کجا فهم -دمیخند

 .اره دادا.هاشو جمع کردم زهیمن سنگ ر يریم يکه تودار يجاده ا نیا.برو عمو -محمود

 .نجایاومده ا نیدوس دارن برن تهران ا ره؟همهیگیم یقالاز تهران انت یک ه؟اخهیچه خر -

 .به توچه؟تو برو مخشو بزن -محمود

 ....بکنم تونمیم کاریچ نمیبعد بب ادیب دیاون با!من برم مخ بزنم؟.خفه بابا -

 ...دمیخند

 .ادیاد،میتا ب نیبش -محمود

 .من عمرا برم. ادیبعله که م -

 .ادیم نیبش...که گمیم -محمود

که محمود رفت پشت  کردمیسکوت شکر م نیداشتم خدا رو بخاطر ا.رفتیسرم داشت م.ارکس خفه شد...ورفت

 ...بلندگو

 یول دیامتحان دار دیهمه گفت.دیاورد فیتشر دیدیاز همه ممنونم که زحمت کش.دیخوش اومد یلیخ -محمود

 .دیکرد فیافتاده ک تابیت يو االنم مثل سه نقطه که درکارخانه  دیگنجیدر پوست خود نم دییایب دیگفتم با یوقت

 .دنیخند همه

 ...کردنیکه مهند و سمر م نایاز ا. میها بکن یرقصاخارجک نیاز ا مییخوایم.دیدیجواد رقص یبسه هرچ -محمود

 :بلند گفت دونستمیکه هنوز اسمشم نم یحشمت يدختر خاله ...نیدیخند همه

 ...تانگو -

 :اومد گفتم یکه بلد نبودمو کال خوشم نم منم

 .تو حال خودت ایمحمود ب -

 ...دنیخند همه

 بود؟تنگ گو؟ یحاالاسمش چ -محمود

 :باهم گفتن همه

 .تانگو -

 د؟یهست.یحاال هرچ -محمود
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 .اکثرا گفتن اره.نه مینصف پسرا گفت منو

 !سر جامون مینشست میمثل بچه ادم رفت میکه کنف شده بود ماهاهم

مواظب .فکر بد به سرش نزنه که کتکه یکس.چراغارم خاموش کنم خوامیدوباره،م خوامیمعذرت م یلیخ -مودمح

 .دیخودتون باش

 ...دنیخند همه

 :گفتم بلند

 .هارو ينمک باز یب نیمحمود نکن ا -

 :پشت بلند گو گفت دویشن یاون شلوغ تو

 !باباته -

 ...وسط ختنیارکس شروع کرد به زدنو همه دوبه دو ر.کردنیبازم نازرو م یهمه از خداشون بود ول دخترا

 .ختنیکرم ر میچندتا از بچه ها شروع کرد دویعمادو سع منو

و  رقصدنیکه وسط م ییتو چشم بچه ها مینداختینورشو م مویروشن کرده بود المونیموبا يقوه ها چراغ

 ...محمود رفت پشت بلند گو زدیهمونجورکه اهنگ اروم م.میدیخندیم

 دییاینذاشتم،مجبورتون نکردم ب يصاحابارو تا اهنگ بندر یاون ب دیخاموش کن.محترم يکرمک ها -دمحمو

 ...وسط

دست اومد جلو  هی دمیبه حرف زدن که د میونشست میهامونو خاموش کرد یماهم گوش دنیخند همه

 یول! داد صیرو واضح تشخ یچیه شدینم یکیتو اون تار...نمیسرمو گرفتم باالکه صاحب دستو بب!صورتم

 .دستشو نگرفتمو بلند شدم روبه روش واستادم.بود دایاون کامال پ يچشما

 ؟...نیدیافتخارم -دختره

 :ذره نگاش کردم که دوباره دستشو گرفت سمتمو گفت هی

 .الناز هستم -

 :گرفتمو گفتم دستشو

 .خوشبختم منم رادم -

 :انداخت باال و گفت ابروهاشو

 !یراد؟چه اسم قشنگ -
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 ...ول کردم دستشو

 .اسم شمام قشنگه.ممنون -

 ن؟یدیرقصو به من م هیافتخار  -الناز

 .کج کرد وسرشو

 ...ستمیبلد ن ادوینوع رقص اصال خوشم نم نیاز ا تشیراست -

 ...دیگریم ادی -الناز

 .یمرس.ندارم يریگ ادیبه  یلیتما -

 ؟..دیاالن دعوت منو رد کرد یعنی -الناز

 چطوره؟.شمارو به صحبت دعوت کنم تونمیمن م یول.ییجورا هی -

 .موافقم -الناز

شمالو دوس داره و  یتک فرزنده وخانوده اش تهرانن ول نکهیاز خودش گفت از ا. منم کنارش نشستم.نشست و

تو حرفاش ادا که .کردمیمن نگاش م زدویحرف م نیریاون ش.خاله ش و دختر خاله ش باشه شیدوست داشته پ

 ...شدیماورد بانمک تر  یدر م

 .جلوم تکون داد دستشو

 تو؟ ییکجا -الناز

 .ونگامو ازش گرفتم نجایهم -

 .حاال تو از خودت بگو -الناز

 بگم؟ یچ -

 :نگاش کردم که گفت.الزمه یهرچ دونمینم -الناز

 .یهست یپسر جالب -

 !چطور؟ -

 !سمتت امیجذب کرد و وادار کرد ب يجور نیکه منو ا ينفر نیتو اول -الناز

 :و گفتم دمیخند

 .ممنون نظر لطفته.ادیکه از دستم بر م هیکار -

 .گفتم یشوخ یب -الناز
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 کردم؟ یمگه من شوخ -

 .برم دیمنم با.دختر خالم رفت.یچیه...ینه ول -الناز

 ...شد وبلند

 .رسونمتونیم.رمیمنم دارم م -

 .لباسامو بپوشم رمیپس من م.ممنون یلیخ -الناز

 ...واستاده دمیکه د اطیکردمو رفتم تو ح یرفتم از محمودو بچه ها خدافظ دمویخند...بدون تعارف یمرس

 .خزش جمع کرد يوخودشو تو پالتو.سرد شده یلیخ -الناز

 س؟یتوسردت ن -الناز

 .کمیچرا  -

 ...زدم نویماش ریدزدگ

 !نه؟یا نتیماش -الناز

 .اره -

 تکون دادو سوار شد يسر هی

 !ادیبت نم نیماش نیا -الناز

 اد؟یم یچ -

 .sاومم بنز -الناز

 ...الناز الیخیب -

 .دمیوخند

 ...راه افتادم دویخند اونم

 ...یگفتیم یداشت -الناز

 ؟یچ -

 ...از خودت -الناز

 ؟یبدون يدوست دار یچ -

 ...میاشناش شتریدوست دارم ب.که الزم باشه یهرچ -الناز

 :تکون دادمو گفتم يسر
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 ...خواهرم دارم که بامامانمو شوهرش المانن هی.تک پسر خانواده.يرشته معمار يدانشجو.ساله24راد  نجانبیا -

 خودته؟ شیپدرت پ -الناز

 ...خداس شینه پ -

 ...دنده بود يبه خودش گرفتو دستشو گذاشت رو دستم که رو یدفعه چهرش حالت ناراحت هی

 ...یدوست نداشتم ناراحت ش دونستمیمن نم...من...متاسفم راد -الناز

 ...خوشم اومد یلینگران من شد خ ينجوریا نکهیا از

 ...دستم بودو گرفتم يودستشو که رو...دمیخند

 ...شهیسال پ یلیاتفاق واسه خ نیا.الناز من ناراحت نشدم الیخیب -

 ...به تمام معنا یخواستن هی...بود نیصورتش دلنش...خم شد و تو چهرم نگاه کرد الناز

 ؟یستین -الناز

 ...نه -

 راحت؟ المیخ -الناز

 :چشمک بش زدمو گفتم هیکه تو دستم بود فشار دادمو  دستشو

 .راحت -

 :چشمک زدو گفت هی اونم

 ...به راست چیپس بپ -

 ...به راست دمیچیپ دمویخند

 ...نگه دار نجایهم -الناز

 خونه خالت؟ نجاسیا -

 ...زشته نتمیدفعه شوهر خالم بب هی...شمیم ادهیپ نجایمن هم یول. توکوچه ست. نه -الناز

 ...تو کوچه برمتیوقته م ریاخه د -

 ...دنبالم ایب نجایفردا هم هم...رمیمن م.واستا.نه نه -الناز

 .نگه داشتم دمویخند

 شد ادهیپ

 ..قهوه مهمون تو هی یکنیاصرار م یلیچون خ.منتظرتم6ساعت...گهید ایفردا ب -الناز
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 ...دمیخند

 ...برو مواظب خودت باش.باشه -

 فعالخدافظ.نطوریمتوهم ه -الناز

 خدافظ -

 ...تا بره تو خونه و حرکت کردم واستادم

 هیبا  دیبا يرفته چه جور ادمیاز خودم دور شده بودم غرق کارو درس بودم  نقدریا...خودم خندم گرفته بود شیپ

به  کردم تا زود تر شتریسردادم و سرعتمو ب يخنده بلند!...خودش خودشو دعوت کرد چارهیب.خانم رفتار کرد

 ...خونه مامانم زنگ زد دمیتا رس...تختخواب مورد عالقم برسم

 ...من یسالم زندگ -

 فدات شم؟ یخوب...دل مادر زیسالم عز - مامان

 خوبه؟ یخوبه؟عل ؟راحلهیشماخوب…اره خوبم گذرهیم یه -

 .سالم دارن.همه خوبن قربونت برم - مامان

 ...سالم برسون سالمت باشن -

 .مادر؟نگرانتم ییاینم.ذره شده هیراد دلم برات  -بغض کرد مامان

 ...ادیپسرت مرد شده از پس کاراش بر م.نگران نباش.تونمینم یدونیشماکه م.فدات شم یاله -

 ...گذاشتمت رفتم نهیواسه هم.ییایاز پس خودت بر م دونمیاره مادر م...قربون مردم بشم یاله -

 ؟یهست یپس نگران چ -

 ...شهیخوب من مادرم دلم برات تنگ م -هیگر ریز زد

 ...دونه خواهرمو هیبودوالبته  دهیوقت بود مادرمو ند یلیخ کردیبغض داشت خفم م خودمم

 ..تو موهام بردم یدست کالفه

 ...یکنه عل کارتیبگم خدا چ يا -

 ...قراره بره بازم قبول کرد یعل دونستیم نکهیبه خواهرت بگو که با ا.نگو يزینه مادربه اون چ - مامان

 .کردمینم یکاشک.کردمیقبول نم یکاشک -

 ...دادم هیرو مبلو سرمو به دستم تک ونشستم

 .حرفشو نزن گهید.گذشته ها گذشته - مامان
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 بهت؟ رسهیم ی؟عليکم و کسر ندار يزیمامان چ -

 ؟يندار يبرم مامانم کار دیمن با...بده رشیخدا خ.یلیاره مادر خ - مامان

 .خدافظ.ه برو مامانن -

 .خدافظ.مراقب خودت باش -

 ...مامانمو خواهرم تنگ شده بود يدلم برا.گرفته بودم یلیدلم خ...اوف

 ...رفتم تو رختخواب یبیاب خوردمو با سر درد عج وانیل هی

قرار بود ...باال رفتمیداشتم م یالک یالک...شدمیداشتم از درس هم زده م گهید.فردا کالس نداشتم خداروشکر

 !شد که رفتم باال؟ یچ دونمینم ینخونم ول گهیکه گرفتم د پلمید

 ...دمیشدمو خواب الیخیب...کردیم شتریسردردمو ب زایچ نیکردن به ا فکر

*** 

 

 

 میمر

 

که پاتوق حسام بود  یشاپ یبه سمت کاف. شدن بازوم توسط ترانه به خودم اومدم و باهاش همراه شدم دهیکش با

 گهید قهیحسام تا چند دق دونستمیم. میو نشست میکرد دایدنج اون گوشه موشه ها پ يجا هی ییو سه تا میرفت

 یو بعد م نشستیو چند ساعت م خوردیم يقهوه ا هیو  نجایا ومدیم 5ساعت  شهیعادتش بود هم! شهیم داشیپ

 نییسرمونو پا. فکرا بودم که در باز شد و حسام وارد شد نیتو هم. ومدیوقتا هم با دوستاش م یبعض. رفت

، معلوم نشه که  شهیخارج م ییاز دستشو یکه وقت ییمهسا آروم بلند شد و رفت دستشو. مینش دهیتا د میگرفت

زده  جانیترانه هم ه. کرده بود دایپ یفیرفته بود و دستام لرزش خف باالدوباره ضربان قلبم ! جاسوسه ماست

گارسون اومد و از ما سفارش گرفت و  قهیبعد چند دق! رهیتا مچ حسامو بگ ستیدل تو دلش ن دونستمیم .شده بود

 طرفخارج شد و با ناز به  ییموقع مهسا از دستشو نیحسام هم مشغول بود که هم. گهید يزایرفت به سمت م

اروم دستشو گرفتم و متوقفش . ددر آور نشویدورب فشیترانه از تو ک... حسام متوجه اش نشد یول. حسام رفت زیم

 :گفتم. کردم

 !نمیب یخودم دارم م! ستیالزم ن ایبچه باز نیا! ترانه ـ
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 :زد و گفت يپوزخند ترانه

 !رو نشونت بدم لمیف نیا ،یدوباره حماقت کن یوقت خواست هیکه اگه  رمیبگ لمیف خوامیم ـ

 .نگاه کردم نایتوجه بهش به سمت مهسا ا یب

 :که گفت دمیمهسا رو شن يصدا

 !نم؟یاجازه هست بش!  پیجناب خوشت ـ

 :کرد و گفت یاخم حسام

 !شما؟ اوردمیبجا ن ـ

 !گریگم ج یبهت م نمیـ حاال بذار بش مهسا

... دل تو دلم نبود...دمیشنیحرفاشون رو نم گهید. و نشست دیحسام رو به طرف خودش کش ییروبه رو یصندل و

عشوه  یلیمهسا خ نکهیبا ا. گرفت یجلوشو م یاما حسام با سرسخت رهیداشت دست حسامو بگ یمهسا سع

حسامو گرفت که  تشد که مهسا دس یچ دمینفهم. کردیاما حسام همچنان با اخم نگاهش م ختیریم يشتر

 :بلند شد و دست مهسا رو پس زد و گفت تیحسام با عصبان

 !خانوم؟ یچ یعنی نکارایا ـ

 :گفت حسامو اروم کنه کردیم یکه سع مهسا

 !تر من ابرو دارم واشیاقا ! سیه ـ

 .لبم جا خوش کرده بود يرو يلبخند ناخواسته ا یاز خوشحال! دلم جشنواره به پا بود تو

شاپ  ینخورده اش رو حساب کرد و از کاف يو حسام پول قهوه  کردینگاه م ایبه مشتر یبا شرمندگ مهسا

 :به سمت ما اومد و گفت تیمهسا با عصبان. زد رونیب

 !آبرومو برد! از حسامتون نمیجون ا میمر دییبفرما ـ

رفتم پولو حساب کردم . کردم یزدم و به ترانه که وا رفته بود نگاه م يمندانه ا روزیبلند شدم و لبخند پ مغرورانه

احساس  تینها یحسام مال منه، ب نکهیاز ا. کنم کاریچ دونستمینم یاز خوشحال! میشاپ خارج شد یو از کاف

 ...کردم یم يروزیپ

داشته اما  رادیا زهیر هی نکهیباهام خوب بود، البته با ا شهیهم! داشتم که به خواسته حسام تن بدم لیدل هی حاال

 ...بهش اعتماد کرد شهیکه م دمیمن امروز فهم! خب
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بود حرفاشو نتونسته  نکهیاز ا! پکر بود یترانه حساب!خونه خودمون میخونه و خودمون هم رفت میرو رسوند مهسا

 نکاریداشت، ا شمیکه حسام پ ییچون با سابقه ا. من، واقعا خوشحال بودم یول! بشونه ناراحت بود یبه کرس

 ...بود دیازش بع

 رونیرو ب نشییپا يتوالتم رفتم و کشو زیبه سمت م. که از عصر تا حاال رو لبم بود، وارد اتاقم شدم يلبخند با

خونه حسام  دیهوا وارد اتاقم نشه، به دنبال کل یوقت ب هیکه سرم به طرف در بود تا ترانه  یو درحال دمیکش

وقت بدون  چیمن تا حاال ه یول! ششیخونشون روبهم داده بود که هروقت خواستم برم پ دیحسام کل! گشتمیم

و باهم  ششیبار برم پ هیدوست داشت  یلیخ! کنم زشیسوپرا خواستمیم نباریاما ا! بهش گفته باشم نرفتم نکهیا

تا چندساعت  نکهیبا فکر ا! ششیارزششو داره که برم پ کردمیحاال فکر م! نکنه يبهم قول داد کار یول! میباش

 نقدریترانه که ا! کردم نشییتو دستم گرفتم و چندبار باال و پا دویکل! رفتیم يریو يریحسامم، دلم ق شیپ گهید

از  يلبخند! بود 10. به ساعت نگاه کردم! فکر کنم رفت بخوابه. خسته و پکر بود، رفت تو اتاق و درو قفل کرد

 نمویام رو با شلوار ج یکمش يکردم و مانتو يمختصر شیارا. کردن شدم شیبه خودم زدم و مشغول آرا نهیتو آ

 نمویماش چییو سو دمیهم پوش دمویسف  - یشرت مشک ییهم سرم کردم و سو يشال سورمه ا هیو  دمیپوش

آروم از اتاقم خارج  یلیبود زدم و خ دهیشرتم و از عطر مورد عالقه ام که حسام برام خر ییسو بیگذاشتم تو ج

 رهیدستمو گذاشتم رو دستگ... و خودمو به در راهرو رسوندم شتمنرم و آهسته گذ یلیاز کنار اتاق ترانه خ. شدم

کرد که با ترس به در اتاق ترانه نگاه کردم و دعا کردم  جادیا ییدر باز شد و صدا دمیکش نییدر و به سمت پا

 شبه آسانسور نگاه کردم اما سرخو. ندونستم و از خونه خارج شدم زیرو جا یصبر و معطل گهید! باشه دهیکه نشن

شرتم  ییسو بیرو از ج نیماش چییسو.اومدم و از ساختمون خارج شدم نییبه سرعت از پله ها پا! گهیبودم د

و خوشحال  زدیقلبم تند تند م... باز کردم و سوار شدم و به سمت خونه حسام راه افتادم نویدرآوردم و قفل ماش

حسام منو  نکهیجورواجور بعد از ا يفکرا!رفتیرو لبم هک شده بود و تا آخر مقصد از رو لبم نم يلبخند! بودم

رو اون گوشه کنارا پارك  نیماش دم،یرس یوقت...شدیم نییذهنم باال پاتو  دهینشون م یو چه عکس العمل نهیبب

. در آوردم و آروم در رو باز کردم بمیرو از تو ج دیکل. زده بودم جانیه.شدم و به سمت خونش رفتم ادهیکردم و پ

ام ه هیهوارو داخل ر شتریبا لذت ب... عطر حسام يکه مشامم پر شد از بو دمیکش یقینفس عم. وارد شدم

با ... عطر زنونه آشنا هم باهاش بود هی يبو... عطر حسام نبود يبو، فقط بو نیا. متوقف شدم هویکه  دمیکش

... کنارش بود ونهجفت کفش زن هیافتاد که  ینگاهمو دور تا دور خونه چرخوندم که چشمم به جا کفش ینگران

بد رو به  يفکرا يشرویکردم اجازه پ یسع. درش بسته بود... آب دهنم رو قورت دادم و سمت اتاق حسام رفتم
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خودمو  کمیکردم  یفکر سع نیبا ا! بمونه ششیاز شمال اومده تا پ شیکس ،ي، عمه ا يحتما خاله ا... ذهنم ندم

بودم که زنه اگه حس  دهید لمایتو ف... وندم به در اتاقشخودمو با زحمت رس. نکردم يرییتغ چیآروم کنم اما ه

خنده  دمیکه از تو اتاق شن ییاز فکرم خنده ام گرفت اما با صدا! بره سمت اتاق دیبا شهیم انتیکنه داره بهش خ

 ...از رو لبم محو شد

 ...عاشقتم حسامم ـ

کردم ،  کیبه در نزد شتریخودمو ب. دیلرزیدستام م!منقبض شد و حس سرما تمام وجودمو به خودش گرفت فکم

... محکم خوردم به در دنیمشغول بودن که نفهم نقدریا. دادمینم صیصداها رو تشخ. بودم دهیبه در چسب بایتقر

 .گونه هام حس کردم ياشک رو رو یگرم. ومدیحسام در نم يصدا

 ...ییمنم عاشقتم مهسا ـ

 .از تعجب گرد شد سمیخ ياسم مهسا چشما دنیشن با

شاپ؟  یاون حرکت حسام تو کاف... مهسا؟ پس ... يوا... به صداش توجه کردم شتریمهسا؟ ب!کرده بودم  هنگ

با ... ام بلند نشه هیگر يدستمو گذاشتم رو دهنم که صدا... زد شینفس نفس زدنشون دوباره قلبمو آت يصدا

 .و خارج شدم ونکفشامو بپوشم به دست گرفتمش نکهیسرعت به سمت در رفتم و بدون ا نیاخر

... سوختیدلم به حال خودم م... هیگر ریخلوت و ساکت باالخره زدم ز ابونیخونه حسام دور شدم و وسط خ از

کردم از  یسع.... شدمینم یخال... کنم تا از حال برم هیگر نقدریا خواستیدلم م... ام سوخت ییدلم به حال تنها

 نیکورمال کورمال به سمت ماش... دیدیم رتا هیچشمام از شدت گر. برم نمیبلند بشم و به سمت ماش نیرو زم

بلند دوباره شروع کردم  يکه شدم با صدا نیسوار ماش...خواستیآغوش امن و گرم م هیدلم .... رفتم و سوار شدم

با من  نیببحسام ...حسام کردم؟یم هیدردناك گر نقدریمن بودم که ا نیا... از صدام دلم به درد اومد... هیبه گر

و با  تیخونه لعنت نیتو ا ذارمیوقت پامو نم چیه یدونستیم... يخونه رو بهم داد دیچرا کل بگوپس  ؟يکرد کاریچ

 !يفکر امروزو نکرده بود ی؟ولیاعتماد منو جلب کن یخواست نکارتیا

 م،یمر! میمر "دیچیزنگ هشدار تو سرم پ يصدا هوی! زدم؟یداد م يخودیب یچ يپس برا...که جلوم نبود حسام

برو !پاشو بدبخت! ریپاشو برو مچشونو بگ يو زار هیگر يبه جا! ن؟یتو ماش یننه مرده ها نشست نیچرا مثل ا

بزرگ به  يشدم و با قدمها ادهیپ نیاز ماش عیگرفتم، سر يصدا جون تازه ا نیانگار که با ا "ریخفته شو بگ

سرعتم به سمت  نیبا اخر! نه ایرو بشنون  دیکل يدابرام مهم نبود که ص نباریا یول.سمت خونه حرکت کردم

مهسا و ... مطمئن شدم که هنوزم غرق کار شرم آورشون هستن، درو با شدت باز کردم یوقت... اتاقشون رفتم
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با . دمید یرو تو چشماشون به وضوح م رتیتعجب ، بهت ، ترس و ح... در سرشونو برگردوندن يحسام با صدا

. دیچیو مالفه رو دور خودش پ دیکش غیمهسا که انگار تازه به خودش اومده بود، ج .کردمینفرت نگاهشون م

... اونجا بمونم نیاز ا شترینتونستم ب گهید... کنار تخت بود چنگ زد و انداخت رو بدنش رهنشوکهیحسام هم پ

اشکامو  يکردم جلو یسع... تو صورتش خوردینداده بود حتما م یپرت کردم سمت حسام که اگه جاخال دویلک

 :که بشنوه گفتم يلب جور ریتمام فقط ز يبه چهره ام زدم و با خونسرد یتفاوت ینقاب ب. رمیبگ

 !رفتیازت انتظار نم نیاز ا شتریهرچند ب! یپست یلیحسام خ ـ

بهش زدم و  يپوزخند. نگاه به مهسا کردم که اشک تو چشماش جمع شده بود هیکه خواستم برم  نیهم و

 :گفتم

 !دیاز ادامه اش لذت ببر. که شب قشنگتون رو خراب کردم دیببخش! ؟يدیگرخ هیچ ـ

 :اومد که گفتم ادمیجمله  هی هویقبل از رفتنم  و

 ياز زنا! شهینکن حسام اعصابش خرد م هیگر گهیپس د! یکنیم يخوب نقش باز یلیخ! مهسا خانوم یراست ـ

راحت از اون ساختمون دور  الیبا خ گهیحاال د. رونیدرو ببندم از خونه زدم ب نکهیبدون ا! ادیخوشش نم هویگر

تا . نشه داریوارد شدم که ترانه ب صدا یب دمیرس یوقت. شدم و با سرعت به سمت خونه روندم نیسوار ماش...شدم

چند سال  نیبار تو ا نیاول يبرا... با همون لباسا نشستم وسط اتاق . کردن هیبه اتاق شروع کردم به گر دیپام رس

باالخره . گفتمیباالخره که بهش م. مهم نبود گهید یعنی. بشه داریبرام مهم نبود ترانه ب. کردمیداشتم هق هق م

با  يباز "؟یبکن يکار نیهمچ یچطور تونست...ازت ادیبدم م... ام، ناراحتم یازت عصبان "...دیفهمیکه خودش م

... کنم هیگر ينطوریبه خاطر عشق ا کردمیوقت فکر نم چیه! سرگرم کننده بود؟ یلیاحساسات من براش خ

 هیدلش  يپسر نیهمچ دمیفهمیم دیبا... ساده ام یلیمن خ... اما ازش انتظار نداشتم ادیخنده دار به نظر ب دیشا

 امویونم کاراما چوب ند... دونستمیم دیبا... کنهیهوس بر عشقش غلبه م دونستمیم دیبا... شهیجا بند نم

 حاال که حسامو از دست داده بودم؟... نداشت يا دهیدونستن من فا گهید... خوردمیم

 

**** 

 

ترانه دوباره هق هقم بلندشد که  دنیسرمو با شدت برگردوندم و با د. حال خودم بودم که در با شدت باز شد تو

ترانه سرمو تو آغوشش گرفته بود و ... هول برش داشت و با ترس اومد طرفم ومحکم منو تو بغلش گرفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٢٤ 

. دیرو آفر هیخدارو شکر خدا گر...کردمیمنم تو بغلش هق هق م... بابت ازش ممنون بودم نیاز ا. گفتینم یچیه

 !شدمیداغون م کردمینم هیمطمئناً اگه گر...کنن هیزناس که گر عتیطب نیا

 :دیپرس یاروم يحالم بهتر شد ترانه با صدا نکهیاز ا بعد

  ؟يکجا بود یکن نصف شب فیخب اول تعر ـ

 :تر و آروم تر از ترانه جواب دادم فیضع ییصدا با

 ...حسام ـ

 ! دادمیداشتم به مادرم جواب پس م انگار

 ـ خب بعدش؟ ترانه

 ...موبه مو...کردم فیا رو براش تعرماجر تمام

که برام اورده بود رو دستم  یآب وانیدوباره اومد تو اتاق و ل هیبعد چند ثان...زد و ازم جدا شد یلبخند تلخ ترانه

 ...دمینفس سر کش هیآروم شم تمام آبو  نکهیا يبرا... داد

 !میباهم تو اتاق من بخواب میـ خب حاال دختر خوب ، پاشو لباستو عوض کن بر ترانه

اون روزم !...میدیخوابیتختشم دو نفره بود راحت جفتمون پهلو هم م دمیخوابیاتاق م هیوقتا با ترانه تو  یبعض

 ...از همون روزا بود یکی

 ریز دمیبعد از عوض کردن لباسام رفتم تو اتاق ترانه و آروم خز...تکون دادم و ترانه از اتاق خارج شد سرمو

 ...نطوریترانه هم هم...شدم بودم رهیبودم و به سقف خ دهیطاق باز خواب... ترانه هم کنارم بود...پتو

 ...حق با تو بود....ـ ترانه من

 !کو گوش شنوا؟ یول! ـ معلومه که حق با من بود ترانه

 :و گفتم دمیخند

 ...! که حق باتوئه یمتنفرم از وقت...يتر ـ

 ...دیهم خند ترانه

 !هاهاها! منه يخلصت ها نیاز بدتر یکی نیـ ا ترانه

 !؟يکرد اییوالیخنده ه نیباز از ا! ـ زهرمار من

 !کنم؟یـ بده دارم حال و هواتو عوض م ترانه

 !یعال میلیـ نه خ من
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 میمر هی! باشم طونیدختر شاد و ش هیجلو ترانه هم بروز ندم و  یحت مویناراحت گهیگرفتم د میاون روز تصم از

اون  دونهیخدا م یول...داشت بروزش نده میتصم گهید یکه حسام هنوزم تو قلبش بود ول یمیمر... شاد و سرزنده

بود که  میزندگ میتصم نیبزرگتر نیا یول...مسردرگم بود...یعشق، خشم ، نفرت؛ همه چ...تو دلم بود یموقع چ

 ...داد رییبه طور کل تغ مویزندگ ریمس

*** 

 :چند هفته تلخ و دردناك برداشتم و جواب دادم نیدست از مرور خاطرات ا میزنگ گوش يصدا با

 بله؟ ـ

 :داد يو متقابال بهم انرژ دیچیپ یشاد و سرحال ترانه تو گوش يصدا

 !!ساعت چنده؟ ساعت هشته یدونیم! ؟یبه سالمت يبریبه سر م يکدوم گور! سالم خانوم صدا قشنگ! بــه ـ

 :به ساعتم کردم و گفتم ینگاه

 !ادیب یبه همون مهسا جونت بگ یتونیم ؟یتا تنها نباش امیب! کنم؟ کاریچ دیاالن من با! خب هشته که هشته ـ

خانوم  نکهیبعد از ا...رو از گوشم دور کنم یزد که باعث شد گوش يقهقهه ا غشیج يبا اون صدا ترانه

 :تموم شد گفتم دنشیخند

 چته جوك گفتم؟ ـ

 ؟یفراموش کن یهنوز نتونست! يـ چقدر تو حسود ترانه

خب  یول! هرچند اون که تاحاال عاشق نشده تا بفهمه! فراموش کنم تونمیم یمن به راحت کنهیترانه فکر م! هه

 !تازه سه هفته گذشته

 !کنم؟یمن هنوزم به حسام فکر م ينکنه فکر کرد! ؟يفکر کرد یچ! ـ چرا بابا فراموش کردم من

 ...کردیداشت فکر م شیپ قهیچند دق نیعمه من بود پس تا هم! یکنیجون عمه ات اصال فکر نم اره

 !خانوم يکرد شرفتیـ پ ترانه

 !صداتو بشنوم خوامینم گهیـ خب حاال قطع کن د من

 ...و قطع کرد دیبازم خند ترانه

 !یکن يباز نقش دیجلو ترانه با! طونیش میتو اون قالب مر يوقتشه بر گهیاالن د میمر خب

 ...خونه شدم یشرتم و راه ییسو بیرو گذاشتم تو ج یگوش
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 يترانه تو آشپزخونه بود و داشت آشپز...درو باز کردم و رفتم تو دیبا کل... خونه دمیرس يرو ادهیپ قهیدق 10از  بعد

 :و دستمو حلقه کردم دور کمرش و گفتم ششیرفتم پ. کردیم

 !يتر يچه کرد! ایالزان! به به! سالام ـ

 :گفت غوشیج غیج يخواستم بهش ناخنک بزنم که ترانه با صدا. بود زیساالد هم رو م ظرف

 !اول برو دستاتو بشور، ناخنک هم ممنوع! دست نزن ـ

رو  زیدستامو شستم اومدم کمکش تا م نکهیو بعد از ا ییرفتم سمت دستشو کردمیکه غر غر م نطوریهم

که  کردمیدروغ چرا، داشتم فکر م...به خوردن نداشتم یلیم جلوم بود اما ممورد عالقه ا يغذا نکهیبا ا...نهیبچ

 رونیصورتم به حرکت در اومد از فکر ب يکه جلو یبا دست! حسام رو واقعا عاشق خود خودم کنم دیبا يچطور

هم  ییاز اونجا...بخونه ویزیداشت از نگاهم چ یشده بود و سع رهیخ میعسل يترانه موشکافانه به چشما...اومدم

 ...گرفتم و به بشقابم دوختم شیقهوه ا يداشت نگاهمو از چشا ینگاه خون سانسیکه ترانه ل

 !نمیباال بب اریسرتو ب ـ

 تیبه شکش دامن نزنم سرمو باال آوردم و با جد نکهیا يبرا! گل کرد شیکاراگاه باز نیابوالفضل دوباره ا ای

 :گفت ياورشدم تو چشماش که با ناب رهیخ

 !؟يتو هنوز حسامو دوست دار! ـنیه ـ

کردم  یسع! جا خورده دنشیسال رو مرتکب شده بودم که ترانه با فهم تیجنا نیانگار بدتر! ام گرفته بود خنده

 :لبخند محو نشست رو لبام که ترانه گفت هینشد و  یخنده امو بخورم ول

 !؟يهنوز حسامو دوست دار! با تواما ـ

 :بهش انداختم و گفتم یهیرسفعاقل اند نگاه

 !دوسش نداشته باشم؟ يانتظار دار! نگذشته شتریب مونییماه از جدا هیهنوز ! خب معلومه که دوسش دارم ـ

 !اون دوستت نداره ! کرد انتیاون بهت خ! ادیمن انتظار داشتم حداقل ازش بدت ب! ـ نه ترانه

 :که غم توش به طور واضح مشهود بود گفتم ییو صدا يدلخور با

 ...من که دوسش دارم یول ـ

 يترانه با دو دستش بغال...ادیو با خشم به طرف من ب رونیبپره ب زیبود که ترانه از پشت م یجمله کاف هی نیهم

 يرو گذاشت قشنگ رو به رو یرو باهم بلند کرد و صندل یحرکت من و صندل هیرو گرفت و با  یصندل

 کاریچ خوادیترانه م نمیبودم بب رمنتظ...ومدیدر نم کمیو ج کردمیبا وحشت به عکس العملش نگاه م! ونیزیتلو
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با ... شده بودم رهیخ ونیزیمات و مبهوت به صفحه تلو...از تو کشو در آورد و گذاشت لمیف هیرفت  عیسر...! کنه

 ...شدینم رمیدستگ یچیو ه کردمینگاه م لمیبه ف یجیگ

 !ه؟یچ نیـ ترانه ا من

 !یشیـ نگاه کن متوجه م ترانه

دختر  یول...ستین ه؟مهسایدختره ک نیپس ا...حسامه نکهیا! آه از نهادم بلند شد...نگاه کردم شتریب

 ...ستیکه تهران ن نجایا...یول...هیخوشگل

 !کجاست؟ نجایـ ا من

 :گفت رهیبگ ونیزینگاهشو از تلو نکهیداد و بدون ا لمیتحو يپوزخند ترانه

 !؟یکنیفکر م یتو چ ـ

 !بودم زاریاز حدس زدن و معما حل کردن ب! ومدیسوال و جوابا بدم م نیاز ا شهیهم

 ...گهیـ ترانه مثه آدم بگو د من

 ...شماله نجایـ ا ترانه

رو گرفتم تا از  یصندل يو لبه ها دمیترس...هولم داد ونیزیسمت تلو کمیرو گرفت و  یدوباره دو طرف صندل و

 رمیاون روز که حسام گفت دارم م...پس...شمال...کردیم یذهنم داشت حرف ترانه رو بررس... نیزم وفتمیروش ن

 ! نمیبب المویتا فام...شمال

 !لشونهیفام نیا یـ ول من

طرف پوزخندش من  دونستمیزد که م يزیآم ریشد و پوزخند تحق رهیتو چشمام خ نباریا ترانه

 :اشاره کرد و گفت لمیباال انداخت و به ف ییترانه ابرو...به ساده بودن من پوزخند زد دمیشا...امهحس...ستمین

 ...بوسهینم لشویحاال فام ایخواهر  ينطوریکس ا چیه یول ـ

وقت به  چیه... اشک رو گونه هام خط انداخت عیسر یلیگرفت و خ شیحسام قلبم آت دنیصحنه بوس دنید با

! میاه خفه شو مر...کمیاگه ... دادمیم سیبه حسام سرو کمیکه اگه  کنمیاالن دارم فکر م یول...فکر نکردم نیا

 !دراومده ینکبت انگار از قحط کننگاش ...هیابونیدختر خ نیارزش تو باال تر از ا! ارین نییارزشتو پا

 :رو به ترانه گفتم یدگیرنج با

 !خاموشش کن ـ

 :با تحکم و حرص گفت ترانه
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 هیچ یدونیم یول! که با مهسا باشه نهیقبل از ا نیتازه ا! اون فقط دنبال هوسشه! ؟ینیبیم! مینگاه کن مر ـ

واسه  یکنیفکر م! دختر هنوزم باهاشه نیا یول! شبشه هیمهسا فقط مال  یول! دختره رابطه داره نیهنوزم با ا

 !، نگاه کن مینگاه کن مر) صداش باال رفت!(واسه پول! ؟یچ

 :داد زدم تر از ترانه بلند

 !نمیبب خوامی، خاموشش کن نم یخاموشش کن لعنت ـ

و نشستم رو  نییاومدم پا یاز رو صندل... رو خامو ش کرد ونیزیترانه با عجله تلو...هق هقم دوباره شروع شد و

 يبا صحنه ا گهیچشامو هم با سماجت بسته بودم تا د...نشنوم حتینص گهیدستامو رو گوشم گذاشتم تا د...نیزم

ترانه بدون حرف کنارم ...رفتیبسته ام کنار نم يچشما يوجه از جلو چیاون صحنه به ه یول...به رو نشم رو

غرور له  خورمیکه االن حسرتشو م يزیتنها چ...دهیبه دستش رس يچطور لمیف نیا ستیبرام مهم ن... نشست

 ...من يخدا...حسام...مهسا يجلو... ترانه هم غرورم شد يجلو...شدمه

 :گفت يا انهیو دلجو میآروم دستامو از رو گوشم برداشت و با لحن مال ترانه

تو ! کنم به خاطر تو بیرفته بودم حسامو تعق! هفته نبودم؟ هی ادتهی...کردنتو نداشتم تیمن قصد اذ...یمیمر ـ

! يرت زیباور کن تو از خواهرمم برام عز! يایدادم برم دنبال حسام تا تو سر عقل ب حیترج التیاون تعط

 لیدل یچون تو پاک! ستنیتو پاك ن ههمه آدما مث! گذرهیم یدور و برت چ ینیبب یچشاتو باز کن خواستمیم

بره به گرگ  هیعشق  میمر! یهمه گرگ باش نیا ونیم دیتو نبا! میگرگن مر نایا! همه مثه تو باشن شهینم

 !اشتباهه میمر! اشتباهه

 هیگر نقدریترانه ا يجلو دینبا یچیبه خاطر ه! جو رو عوض کنم دیبا! غرورم له بشه نیاز  شتریب خواستمینم

زدم  میگرگ به قول مر هیبه خاطر  یول! نکنم هیگر گهیمن به خودم قول داده بودم بعد مرگ مادرم د! کردمیم

 !قولم ریز

 :گفتم رفتیاصال ازم انتظار نم طیکه تو اون شرا یو لحن شوخ نیف نیبا ف نیخاطر هم به

 !میشد وونمیح یدست یدست! ترانه گهید یمرس ـ

 :خواهر دلسوز اشکامو پاك کرد و گفت هیمثه ...ذوق زده شد و بغلم کرد یلحن شوخم حساب نیاز ا ترانه

 !عجقم...ایکن هیصفت گر وونیادم ح هیبه خاطر  گهید نمینب ـ

 !ادیبدم م ایلوس باز نیاز ا! گمیبهت نم یچیمن ه یه! ـ گمشـــو من

 :و گفت دیخند
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 !میشام بخور میبر ایب! برم اتیم ایح نیمن قربون ا یاله ـ

 :خنده گفتم با

 !تو حلقومم؟ يزیسرد بر يغذا يخوایم! داغش کن گهیدور د هیبرو  ـ

 :گذاشت رو چشمش و با خنده گفت دستاشو

 !به چشم يا ـ

حال هنوزم بغض  نیبا ا... تنها همدم من ترانه اس...ریترانه رو ازم نگ ایخدا...لبخند نگاهش کردم با

 لمیف نیکاش زودتر ا....فکرم مشغول بود...دمیاز طعم غذا نفهم یچیه...نگفتم یچیتا آخر شام ه گهید...داشتم

 یاهیباال تر از س...شدمیبار غم له م ریز ينطوریبازم ا...اون موقع هم عاشقش بودم! دهیچه فا یول! دمیدیرو م

! کردم ریخواستن و نخواستن گ نیب...شم الیخیب یبه راحت تونمیمن نم یول...شو الشیخیب میمر ستین یگکه رن

خدا  يا...از نخواستنمه شتریب یلیدرصد خواستنم خ یول...اشیو بد یبا همه خوب! خوامیو نم خوامیمن حسامو م

 !شده با سحر و جادو یحت...حسامو برگردونم دیمن با...ارپام بذ يجلو یراه هی

 یشیوقت بزرگ نم چیتو ه...افکار بچگونه ام پوزخند زدم و با تاسف واسه خودم سر تکون دادم نیا به

 یه"بهش بگم تونستمیکاش م! دمید دشیصحنه ناجور از حسام و دوست دختر جد هیاالن  نیخوبه هم...میمر

چند  هی دیگفت حتما با یرچند اونطور که ترانه مه "!شهیزود مثل من تموم م یلیتوهم خ يانقضا خیتار! دختر

منِ ساده ...خانواده اش رفت شمال دنیترانه به بهونه د شیچهار ماه پ بایچون تقر! باشه که باهم دوستن یماه

! پسر؟ ایدوستاش دخترن  دمیمن نپرس یو حت...شمال با دوستاش رهیحسام گفت م یول! رازیفکر کردم رفته ش

 ستمیعاشقش ن گهینکنه من د... اوصاف نیبا ا...یول!کنهیآدمو کور م شقواقعا که ع! حد ساده بودم نیدر ا یعنی

 ! برم؟یم یپ قتایحق نیکه تازه دارم به همه ا

 یول!فراموشش نکردم! عشقمو فراموش کنم(!) بوووق يدخترا نیخل و چل نشدم که مثه ا نقدرینه هنوز ا...يوا

من  یول...شمیمثه قبل سراپا گوش نم ادیاسم حسام م یوقت...سرد شدم.. .نسبت بهش کم شده شمیخب گرا

اگه بتونم حسامو  تقدممن مع یشعله عشقم خاموش شده باشه ول دیشا! حسامو برگردونم خوامیهنوزم م

 ! عشق دوباره شعله ور بشه نیا دیبرگردونم شا

که عشقم نسبت به حسام کم شده، در واقع  یاز وقت! که فقط بلده شعار بده زمیآدم نفرت انگ هی کنمیم حس

حسام من تا اخر "!خورمیمن فقط به درد شعار م!کنمیبودن م زیدوست داشتن ساده، احساس نفرت انگ هیشده 

عشقم، بهم  نیخب اول! اشه؟عشق زود گذر ب هی نیترانه راست باشه و ا ياگه حرفا يوا!هه "عمر عاشقتم
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وقت  چیهرچند حسام ه! تا ابد عاشق مجنون باشم که تونمینم یلیمثه ل! شمیناراحت م! منم آدمم! کرد انتیخ

فکرا مطمئن شدم عاشق  نیبا ا گهید نکهیبا ا...ستمین يافسانه ا تیشخص...ممیمن مر...مجنون باشه هی تونهینم

خودمو گول  شم،یکه اگه حسامو برگردونم دوباره مثه قبل عاشقش م رفک نیبازم دارم با ا یول ستمیحسام ن

پسر جذاب ،  هی!اس؟ کارهیحسام چ... خوامشیکرده هنوزم م انتیحسام بهم خ نکهی، با ا هیلیبازم خ یول...زنمیم

 نم!دختر منحصر به فردم هی کردمیفکر م شهی، هم...دخترا گول زده هیکه منو هم مثه بق بندهیفر يبا ظاهر

ساده  يدخترا هیبا بق یفرق چیه دمیوردنم، فهمگول خ نیبا ا یخاص خودمو دارم، ول يمغرورم، اخالقا

 نقدریا...بدم صیبا کمک ترانه بتونم فرق آدم خوب رو با بد تشخ دیاالن، شا یول! چشم گوشم بسته بود...ندارم

 !بشم تشونیمتوجه ن انمیاطراف يحساس شدم که از رو حاالت رفتار

 !یبخواب يایو ب يـ خانم متفکر، بهتره دست از فکر کردن بردار ترانه

 زدمیکه مسواك م نطوریهم...ییحرف بلند شدم و رفتم دستشو یگرفتم و ب زیامو از م رهیترانه نگاه خ يصدا با

 کنن،یوزن کم م شنیکه افسرده م ییکسا...فکر نکنم افسرده شده باشم...کردمینگاه م نهیخودم تو آ افهیبه ق

 نیکه من انتظار همچ نهیبه خاطر ا دیاش...رو دارم یمن هنوزم همون شاداب یول! وفتهیچشمشون گود م يپا

که زودتر  دیخدا به دادم رس یول...رابطه ام بود نیچون به هرحال اول...بود ادیز میفقط ناراحت...رو داشتم یحرکت

که  دینشه از صورتم فهم دیشا! دادیرو بهم نشون م یواقع یو افسردگ دادیحسام وگرنه کار دستم م شینرفتم پ

 نیاسم ا...گذاشتن رو قلبم نیوزنه سنگ هی کنمیحس م...گذرهیم یتو قلب من چ دونهیم داخ یحالم چطوره، ول

ادامه دادم و کارم که  يشتریدر به خودم اومدم و مسواك زدنم رو با سرعت ب يبا صدا...هم غمِ نیوزنه سنگ

 ...رونیتموم شد اومدم ب

 ! اون تو؟ يکرد ریـ گ ترانه

 ...زدمیداشتم مسواك م !ـ نه من

 :مطمئن شد گفت یوقت یول...کردم هیگر کردیفکر م...بهم انداخت یقینگاه دق ترانه

 کمیموهاتوهم ...ایجنگل نیابروهات شده مثه ا! به سر و صورتت بکشم یدست هیبنداز  ادمیفردا  م،یمر یراست ـ

 !کله ات شده زونینخ آو نیع! حالت بدم

 :دمیشن شویلب ریباشه تکون دادم که غرغر ز يخنده ام گرفت و سرمو به معنا هاتشیتشب نیا از

 !انگار الله! دهیکه همش سرشو تکون م نمیا ـ

 ...و رفتم تو اتاقم دمیخند دوباره
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*** 

 !شهیبتمرگ االن تموم م قهیدق هی! دختره لوس! ـ اَهـه ترانه

 :اعتراض گفتم با

 !رد داره جون توبابا د! یگفت نویهم شمیپ قهیدو دق ـ

 !وارایبه د کوبمتیم میمر اریدر ن يباز یکول نقدریـ ا ترانه

غر  نیخب اخرش از ا یول ومدیبدم م نکاریاز ا شهیهم...زدمیو منم به جونش غر م کردیصورتمو اصالح م داشت

 !دمینفس راحت کش هیباالخره ترانه صورتمو ول کرد و منم ! شدمیم مونیزدنام پش

 !غر غرو رزنیپ! ـ بفرما تموم شد ترانه

 :بهش رفتم که با خنده گفت يغره ا چشم

 !جـون ـ

 :مشت محکم زدم تو بازوش که گفت هیحرص  با

 !ساختم ییاز لولو چه هلو نیبب! دستت درد نکنه اته؟ يجا ـ

 ...دیخند زیر زیبهش رفتم که ر یغره اساس چشم

 !زشتم؟ نقدریا یعنیـ  من

 !بدبخت شوورت! يجن بو داده شده بود هیشب یول! ـ نه ترانه

 !يـ ببند فکتو تر من

 :بهم قفل شده اش گفت يدندونا نیبهش زدم که از ب ییلبخند دندون نما و

 !يریحناق، درد بگ ،يکوفت تر ـ

ابروهامم ! بودن یمشک یلیپر و فر که خ يبا مژه ها یدرشت عسل يچشما! نگاه کردم نهیخنده به خودم تو آ با

پوست گندمگون با ...کرده بود زشیترانه اصال به ابروم دست نزده بود فقط تم! کلفت ادینازك بود نه ز ادینه ز

 ینوکشون حالت قشنگ یکه لخت بود ول یکمش یِموهامم مشک! کیو کوچ یگوشت يو کچولو و لبا یقلم ینیب

اما ... یدوست داشتن افهیق هی! بودمرتب  زیدرکل همه چ...نه خوشگل، نه زشت...ومدیام خوشم م افهیاز ق! داشت

 ! حال قابل تحمله نیبا ا یول! فی، الغر و ظر 165 بایقد کوتاه تقر! واقعا خانوم کوچولو ام! کلمیدر مورد ه

 !يبرو کنار تا خودتو محو نکرد نهیـ پاشو از جلو آ ترانه

 !ـ زهرمار من
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 !نکردم که يکار! کنمیـ خواهش م ترانه

 

 راد

 یچرخ هیبلند شدم !بود12ساعت گهیالبته صبح نبود که د...شدم داریروزا ب هیاز بق شتریبا احساس نشاط ب صبج

 !خواستینم یچیدلم ه یول خچالیتو خونه زدم ورفتم سر 

روشنش  ونویتلوز ينشستم جلو...گرفتمیحداقل شمارشو م یکاشک...دمشیدیم رفتمیداشتم االن م دوست

خاموش کردم و کنترل و پرت کردم رو !نطرم و جلب نکرد یچیه یکردم ول نییپاچندتا کانال باال...کردم

 یخودمم مونده بودم من از کم کس! سمت خودش دیکشیمنو م ينجوریداشت که ا یالناز چ دونمینم...زیم

نصفه و  يبعدشم رفتم سراغ کتابا امیدر ب یحالیبلند شدم دستو صورتمو شستم تا از ب...!الناز یول ومدیخوشم م

خوابم  یک دونمینم یول خوندمیتهران قبول نشم داشتم م دمیترسیدرس خوندنم م نیارشد باا ي مهین

کتابامو هم  يحوصله ..خوردیها بهم م یذرونوقت گ نجوریحالم از ا!بود5برد؟چشمامو که باز کردم ساعت 

ادم حوصلش  ذارنیکمتر م...ن گهید زیچ هیاونا  یول ادنیز نجاهمیالبته ا.همه تهرانن میمیصم يدوستا! نداشم

 ...دوش گرفتم اماده شدم هیاز جا بلند شم  دمیتو موهام کش یکالفه دست...سر بره

 ...رفتم بدون فکر!کرده باشه یشوخ ایاسکلم کرده باشه  دیکه شا کردمیدرصدم فک نم هی یحت

 شناسمحالشویدختر خالشو که م یول شناسمیبه کوچه گفتم اگه سر کار گذاشته باشه حاالخودشو نم دهینرس هنوز

 کردیجمع کرده بودو تو دستاش ها م دشیسف يخودشو توپالتو ...باز شد شمیسر کوچه ن دنشیبا د یول!رمیگیم

 ...سوار شد يجلوپاش نگه داشتم واونم تند...که گرم شه

 ...سرده.ییووو...کردم خی؟ییمعلومه کجا -الناز

 .کردمیفقط نگاش م....نیماش يبخار يگرفت جلو ودستاشو

 :برگشت نگام کردوگفت الناز

 ...گهیبرو د -

 سالمت کو؟ -

 ...حاال برو...رفت ادمیکردم  خی نقدریمن ا.دیتورو خدا ببخش.يوااا -الناز

 ...يبازم که سالم نکرد -

 ...خنده ریز زد
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 ...سلـام -الناز

 دیکشیبازم داشت م یدهنشول يدستمو گذاشتم جلو  دمیدپریکشیکه گوشام سوت م دیسالمشو کش نقدریا

 ...ونامفهموم بود

 بس کن.سالم خانم...قبول...باشه بسته قبول -

 .دهنش برداشتم يدستمو از جلو .زدیداشت دستو پا م یه

 چته؟ -

 :تازه کردو گفت ینفس الناز

 ...میکشتیم یراد داشت...مردمیداشتم م يوا -

 .خندم گرفته بود خودمم

 مردمیداشتم م...زهر مار -الناز

 ...میشدیبهتر از دستت راحت م -

 ...کردیافتاد به جونمو مشتاشو حوالم م ندفعهیا گهید

 ...کننیزشته مردم نگاه م نیبش ریاهبگ -

 ...ذوق داشت یلیبکنه و براش خ خواستیکه م ییاز کارا کردیم فیاز کاراش تعر. اروم شدو نشست گهید

قشنگم  یکافه سنت هی.ساحل بود که شبانه بود هیکه بلد بودمو دوسش داشتم  ییجا یول شناختمیشمالو نم یلیخ

تو  شونیهمسا يحرف زد چه از خودش گرفته تاگربه  یکل...میرفتیداشت که بعد دانشگاه اکثرا اونجا م

منم بش نگفتم ..خوشش اومده نقدریکه ا شمیو من اول ينبود يکه تا حاال باپسر.گفتیم شیاز تک پر...تهران

تمامش قشنگ بود و ...بود یزبون نیریتمام حرفاش برام ش...هم بود که خوشم اومده بود يدختر نیاون اول یول

اوردم  یبه روش نم!دادمیهر دفعش برام جالب بودو گوش م یول کردیچندبار تکرار م دیرو شا یهر حرف..نیدلنش

 !نداشتم یستیرو دربا گهیبا خودم که د یول

 میبه خودمون اومد یوقت...اورد یمنو به وجد م شیشاداب نیا!ساله باشه  18،19خوردیباشه م21خوردینم بهش

 ...میشبه و ماهنوز لب ساحل نشست11ساعت میدید

 خونه؟ یرسونیمنو م...راد يوا -الناز

 ...برو ینه با تاکس -

 .باشه پس خدافظ -الناز
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نشسته بودمو پاهامو دراز کرده  ایرو به در لکسیخودمم ر...نیبلند شه که دستشو گرفتمو پرتش کردم رو زم اومد

 ...بودم

 ...درد گرفت ؟دستمیکنیم نیهمچ چرایا -الناز

 ...برمتیخودم م نیبش ریبگ -

 ...رمیبگ یتاکس یخودت گفت -

 ؟يبپر دیتوبا.بپر تو چاه گمیمن م.گفتم يزیج هیحاال من  -

 :گاز گرفت نشویینگاه بم کرد و گوشه لب پا هی

 اره -

 ...شینینوك ب زدم

 ...نکن يدلبر میبلند شو بر -

 .گفتو بلند شدو من رسوندمش خونه ییبلند باال چشم

 يخونه شدم و راحت تراز شبا یراه مهینصفه ن يفکرا یمنم با کل...اونشب تشکر کردو شمارشم داد يبرا یکل

 ...دمیقبل خواب

 *** 

 یوقت! قبول کنم خواستمینم دونستمویم دمیشا...دونستمینم لشویدل...قبلو نداشتم يشبا یاحساس لعنت گهید

 ...واریبرش دارم بکوبونمش به د خواستمیصبح ساعت زنگ خورد م9ساعت 

 ...گهید شدیهاش نم یبعض یظهرو بردارم ول يخودمو کرده بودم که کالسا یسع

زنگ خورد بدون  میشده بود که گوش ریکه برم د کردمیکارامو م یداشتم هول هلک...شدمیم داریصبح ب يمجبور

 ...نگاه کردن به شماره برداشتم

 بله؟ -

 ...ریسالم صبحت بخ -

 ؟ی؟خوبیاه؟الناز توئ -

 ؟یزنینفس نفس م یکنیکارمی؟چیتو خوب یمرس -الناز

 ..شده رمید.پوشمیدارم لباس م -

 قطع کنم دوباره زنگ بزنم؟ يخوایدمیببخش -الناز
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 ...شدم یبرداشتم وراه مویکوله پشت نویماش چیسوئ.نه نه تموم شد -

 ؟يکالس دار یامروز تا ک -الناز

 چطور؟ کیتا  -

 !ناهار مهمونت کنم خوامیم -

 !میستیبه زحمت ن یراض -

 ....فقط سین یزحمت -

 ؟یچ -

 ...يدست پخت خودمو بخور خوامیم -

 ...دمیخند...شدمو حرکت کردم نیماش سوار

 ...نمیجلو شوهر عمت بش امیمن عمرا ب -

 !خونت امیمن م!اونجا که بچه پرو ییایاوال شوهر خاله،دومانگفتم ب -الناز

 ...قدمت روچشم.سین یحرف.باشه...بله. اوو -

 ...ییایتو دانشگاه بم بده من برم خونه تا تو ب دویکل.کالس دارم االنم دانشگام11من تا نیبب.یمرس -

 !گرفته بود چه زود پسر خاله شدو بودو اعتماد کرده بود؟ خندم

 .باشه -

 فعال اقاهه؟ يندار يکار -الناز

 ...شهینه برو من برم زنگ بزنم امبوالنس دم در خونه اماده باشه الزم م -

 ...رواز گوشم دور کردم یکه گوش دیبنفش از پشت تلفن کش غیج هی

 ...برو تا به حسابت برسم -الناز

 )داشت يدل خجسته ا... (باشه خدافظ -

در  يجلو ایدوباره بم زنگ زدکه ب11سر ساعت .ساعتشو هم از دست داده بودم میه نکالس داشتم ک هی11تا9 از

بش ...کرده بود میقا دشیاز دور با مقنعه ومانتو بانمک شده بود نصف صورتش وپشت شال گردن سف...دانشگاه

 ...کیکه اومد نزد دمیخند

 .نمیبده بب...کردم خی؟ییمعلومه کجا.نخند -الناز

 ...بش دادم دویکل دمویخند
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 خدافظ...من رفتم -الناز

 کجا؟ -

 ...گهیخونه د -

 ؟يادرس دار -

 :دوباره برگشتو گفت الناز

 ...بده سیبنو...ذارهیاعصاب که واسه ادم نم -

 ...گرفتیحالت چهره ش خنده م م از

 !خوادیسر راستهن وشتن نم -

چون شهر خالشه  دیکنه؟ البته شا دایپ خوادیم يچجور بیتو شهر غر دونمینم...بهش گفتم و اونم رفت ادرسو

 ...برسم يتکون دادمو رفتم تا به کالس بعد ياز دستش سر...خوب بلد باشه

***** 

رفتم تو کالس انگار نه انگار ...نمونه و راحت باشم يزیبرا تابستون چ گهیواحد برداشته بودم که د24ترمم  نیا

از  یکیپامو تو کالس گذاشتم  نکهیهم! کردنیتاپ مداشتن برا هم موشک پر! بودن يسال اخر شتراشونیب

نگاه گنم به روبروم فرستادم که  نکهیمنم خم شدمو برش داشتمو بدون ا نیموشکا خورد تو سرم و افتادزم

رفتم  الشیخیبرام اومدو منم ب ينگاه عشوه شتر هی...از دخترا یکی ي هینویشیراست خورده تو پ هی دمیبعدش د

 نگیاز پارک نیداشتم با ماش...گهیها نشستم استادم اومدو بچه هاخودشونو جمع کردن د یاز صندل یکیرو 

 ...اومد سوارشد يزدم رو ترمز که تند!سبز شد مکه عماد جلو رونیب ومدمیدانشگاه م

 .وانستا سرده.برو برو -عماد

 .برگشت سمتم...کردمینگاش م ينجوریهم

 ؟يدید ه؟جنیچ -عماد

 !بسم اهللا -

 ...میدیحرف زدو خند کمی...ردمحرکت ک و

 از کجا برم؟...ادینم ادمیعماد ادرس خونتو  -

 ...اونجا تعارف نکن امینه جون داداش من ناهار نم -عماد

 ..دمیخند دوباره
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 کجا برم؟.کوفته -

 ...خانم بچه ها خونه منتظرن گمیم س؟یعقل تو کلت ن.کنهیتعارف م یا ه -عماد

 )دمیبازم خند(کجابرم؟ .سین يچاره ا...گهیباشه د -

 ...چپ چیبپ!بچه پرو.رهیاز روهم نم.کوفته -عماد

 کو؟ نتیتو ماش -

 ...دست به دلم نذار که خونه یه -عماد

 !چرا ؟ -

 ...فهیخودش اصرار داشت که کث.البته من ندادم. دادم بابام ببره کارواش -عماد

 ....خاور هیبرد کوبوندش پشت . گهید یچیه

 ...دهنش يرو پاش و دستشو مشت کرد جلو دیکوب محکم

 !ترمزش نگرفت گهیکجاس؟م رمردحواستیپ گمیبهش م -عماد

 ...خنده ریز زدم

 !ترمزش نگرفت گهیاس،انوقت م یاب يدنده اوتومات،ترمز ا نیماش.فک کن -عماد

 ...میدیخند یکل ییدوتا

عماد  یول...پولدارهم بودن...بودن یخانواده شلوغ...کردیم یجدا از مادر پدرش زندگ. اپارتمانش رسوندمش

ده ...بخوره رهینبود پول از بانک بگ کاریمثل ماها ب...بود یپسر خوبو شوخ ومهربون...خودش بود بیدستش تو ج

 قرار بود برام. پاساژبود هیتو  گرفتمیازش م اسامولب شهیکه هم يسر راه رفتم تا مغازه ا...وردیبرابر بانک پول درم

باز بود رفتم تو سوار اسانسور شدم ورفتم طبقه  نگیدر پارک...خونه شدم یرفتم گرفتمو راه...ارهیب راهنیپ هی

 هی یمنم به سخت...خانواده کم بود.هاشون مثل من مجرد بودن یلیخ...بود یکیش کویاپارتمان کوچ...چهارم

سرخ کرده  یماه يبو! بود ومدهید تو طبقمون نوقت بو یلیغذا خ يبو...کردم که به ادم مجرد بدن دایاپارتمان پ

معدم از بوش تعجب کرده بود چه برسه به ....حسش کنم تونستمیقشنگ م...اومد یزعفرون م مویو ابل

مامانش  کردویم ونعماد دعوتم ای! یرستوران خانگ میرفتیتهران م يکه با بچه ها دیمش یچ گهید... خوردنش

 ...کردیدرست م یشمال يغذا ها

 يجلو يبامزه ا ي افهیق هیکه در باز شدو الناز با دینکش هیبه ثان. زنگ درو زدم...اومد یم شیکم پ یلیخ خالصه

 یبورشو هم باکش صورت يموها...دیسف یتاپ از سر شلوارش ول هی...یصورت یشلوار گشادپشم هی...درظاهر شد
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خندم گرفته ...باز بود ششمین...بود شمالقه هم دست هیبندم بسته بود  شیپ...سرش جمع کرده بود يباال

 ...رفتم تو.بود

 ...یخسته نباش...سالم عرض شد -

 : به گردنش دادو گفت يغر هی

 .يخوش اومد.یسالم سالمت باش -

 .صاف واستاد سر جاش...دمیذره باخنده نگاش کردمو گونشو بوس هیاورد جلو ومنتظر واستاد  ولپشو

 ...در رفت میخسته گ. یاخ -الناز

 .افتاد به پاکت تو دستم نگاش

 !به زحمت نبودم یراض -الناز

 ...دمیخند

 ...دمیخر راهنیپ هیخودم  يبرا...نبود یزحمت -

 ؟ یپس من چ -الناز

 ....تو کادوت محفوظه -

 : به همو گفت دیکوب دستاشو

 .اخجون -

 !دور دستم حلقه کردو بردم سمت اتاق خواب و هلم داد تو اتاق دستشو

 ...بدو...ناهار ایب.و لباساتو عوض کنبد -الناز

هم به دستو صورتم  یاب هیرفتم ...باخنده لباسامو عوض کردم...بچه بود ومدیاز کاراش خوشم م...رفت وخودش

 ...شدیادم باز بود باز تر م ياشتها!بود دهیچ يزیچه م...رفتم تو اشپز خونه...زدم

 ...خودشم نشست زویگذاشت روم رو یظرف ماه...زیرفتم نشستم سر م دمویکش یسوت هی

 ...یپلو با ماه يسبز

 ؟یتوبچه شمال....نمیبب -

 .نه -الناز

 !؟یادگرفتیازکجا  نارویپس ا -

 ...از خالمو مامانو مامان بزرگم -
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 ...دست اونا درد نکنه -

 ...بردم سمت ظرف برنج که زد رو دستم قاشقمو

 ه؟یا؟چ -

 .باحالت قهر ندفعهیا یلپشو دوباره اورد جلو ول...ادب اول تشکر یب -الناز

 !بود یچقدرم که بچمون خجالت...نییو سرشو انداخت پا دیخجالت کش...دمیکردمو گونشو بوس يبلند ي خنده

 هیدیچسبیبعد ناهار م...ور مبل لم دادم ونیمن رفتم جلو تلوز گهید...میبه کمک هم جمع کرد مویخورد ناهارمونو

 ییتو سکوت چا ییدوتا...کنارم نهیجمع ترنشستم اونم بش کمی...رونیاومد ب ییچا ینیس هیالناز با...خواب کوچولو

 :که الناز گفت...میخوردیم

 ؟یهست یتوک -

 ...ذره نگاش کردم هی

 ...بچه بابام -

 .نگام کرد برگشت

 .خوامشیکه من م يزیچ هی...یهست يا گهید يزیچ هی...نه -الناز

 ...نییانداختم پا سرمو

 ؟يدیحرف رس نیزود به ا یلیخ یکنیفک نم نیبب.الناز -

 زیچ هیاون شب  یول...بودمت دهیالبته تو دانشگاهم د...خواستمتیم دمتیکه د یمن از همون شب اول -الناز

 ...يبود يا گهید

 :نگاه کردو گفت توچشمام

 ؟يتوتاحاال عاشق نشد...دمیفکر کنم االن فهم یول ه؟یچه حس دونمینم.من تاحاال عاشق نشدم -

 ...من نه -

 ...بود کیبه هم نزد یلیصورتامون خ.جلو اومد

 ....یمونیو مال من م یدوس دارم از زبون خودت بشنوم که فقط بامن یول...یول...یستین یباکس دونمیم -الناز

 يمثل دخترا نمیا دیدوسش داشتم؟شا گهموندم؟میواقعا باهاش م!زدم؟یاون حرفو م دیبا یمن رو چه حساب اخه

 ...نگه ش داشتم دمیشا...دمیشا!ولش کردم گهید
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که مال اون  رهیازمن قول بگ خوادیتوچشمام زل زده وم...هنوز منتظر جوابه...سیباخودم معلوم ن فمیتکل دونمینم

از چشمام  ریبه غ ندفعهیحاال ا...هنوز منتظر جواب بود...کنم دوارشیاامیبهش بدم  یقول نیهمچ تونمینم...بمونم

نتونستم  گهید...یول باختمینبودمو خودمو نم یفیمن ادم ضع....دمیشنیتند نفساشو م يصدا...کنهیبه لبامم نگاه م

 !صبر کنم

**** 

 میمر

 يپا ای! ینیزم بیس هی مثه! تحرك یحوصله ، ب یهدف، پوچ، ب یب...تو خونه نشسته بودم کاریبود ب یماه چند

 ...هام هم همشون کسل کننده شده بود یسرگرم! خواب ایبودم  ونیزیتلو

کنم تا از  کاریچ کردمیداشتم با خودم فکر م...هدف از رو تخت بلند شدم و شروع کردم به راه رفتن تو اتاقم یب

 !؟ امیدرب یکسل نیا

 :ترانه از پشت سرم گفت هویفکرم رو بلند گفتم چون  نیا انگار

کالس ثبت نام  يبر دینداره که عالوه بر دانشگاهت با یمشکل!! تابستونه يکاینزد گهیاالن د! خب معلومه ـ

 ! یکن

 :گفتم یحوصلگ یو با ب دمیطرفش چرخ به

 !؟یچه کالس ـ

! بره رونیبرو حموم کسالت از تنت ب نکهیدوم ا! سرحال باش کمی! اریدر ن يشلغم باز نقدریا نکهیـ اول ا ترانه

 !کالس رقص میریباهم م) خنده ریبه کمرش داد که باعث شد بزنم ز يقر هی(  نکهیسوم ا

 :دمیبا بهت پرس دمیخندیکه م نطوریهم

 !؟یچـ ـ

 !یآره هان) دنیو خودش دوباره شروع کرد به رقص! (کالس رقـص! ؟يـ کر ترانه

 :تکون دادم و گفتم يو سر دمیخند دوباره

 !مسخره اس ـ

 :گفت زدیکه بشکن م نطوریهم ترانه

 !مسخره اس نکبت کلتیه ـ
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ترانه هم که  نیشد ا یهم داشت از ماهواره پخش م یآهنگ هی...دستامو گرفت و با خودش به رقص در آورد و

منو  کردیم یسع یختاون با سرس یول ارمیدستامو از دستاش درب کردمیم یسع!... برعکس من بود! عشق رقص

 :ندارم گفت یاقیاشت چیه دید یوقت! برقصونه

 !یذوق یب نقدریخاك تو سرت که ا ـ

 :و گفتم دمیخند

 !م؟یبر یحاال چه رقص ـ

 !گهید میبر یرقص هیفقط ! ـ فرق نداره ترانه

 :کردم و گفتم اخم

  م؟یریگیم یمهمون یلیما خ نکهینه ا! به رقص؟ يداد ریهمه کالس حاال تو گ نیا ـ

 !خوبه گمیـ واسه خودت م ترانه

 :ابرومو باال دادم وگفتم يتا هیبه سر تا پام انداختم و ناخودآگاه  ینگاه

 !مگه من چمه؟ ـ

 :بهم انداخت و گفت یقینگاه دق ترانه

 هیچ! آب شه ختی کمیرقص  يبر! گفتم یحال یهمش ب نکهیبه خاطر ا یول! ستین کلیمنظورم از نظر ه ـ

 !يدار ازین یتحول هیباالخره تو به ! تو فکر يریم یکنیگوشه کز م هیدپرسا  نیا نیع یه

چه برسه به ! رو هم به زور بلدم یرانیمن همون رقص ا یول...ومدمیحال و هوا در م نیاز ا...هم نبود يفکر بد

! یترکم کن دمیحسام بهت کامال حق م! ام من یچه آدم مزخرف نمیبیم کنمیحاال که فکرشو م! گهید يرقصا

 !خورهیبه درد نم ینیزم بیس میمر نیا! خودمو بسازم کمیبرم  دیبا

 !قبوله یـ اوک من

 :تا باالخره به خودش اومد و گفت کردینگاهم م نطوریهم قهیتا چند دق ترانه

 !زنگ بزنم؟ یعنی ـ

 :دمیپرس یجیگ با

 !؟یبه ک ـ

 !... تایـ به آز ترانه

 !ه؟یک تایـ آز من
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 متشمیق! دهیم ادیتو خونه اش به مردم رقص ...تاسیکردم اسمش آز دایپ دیدوست جد هیـ  ترانه

 دنشویرقص لمیف) و گفت دیو دستاشو مثه بچه ها بهم کوب! (دهیم فیبه ماهم تخف) زد و گفت یچشمک!(مناسبه

 !رقصهیچه خوشگل م یدونینم دمید

 !؟يباهاش آشنا شد یـ تو ک من

 !ـ دخترِ دوست مامانمه ترانه

 !...به هرحال، باشه بهش بگو! دهیچیـ اوه چه پ من

من  يبرا! رقص! از بساط کالس رفتنمون نمیا...و در و پشت سرش بست رونیزد و رفت ب یدوباره چشمک ترانه

 ...!بود یچیاما به هرحال بهتر از ه ومدیبه نظر نم یجالب زینبودم چ یاهل تحرك و آهنگ و مهمون ادیکه ز

آهسته رفتم ...تختم از رفتن منصرف شدم ریز اهیس ءیش هیترانه که با درخشش  شیپ رونیاز اتاق برم ب خواستم

 !رونیب دمشیدستمو دراز کردم وگرفتمش و کش! رهیاون ز یچ نمیسمت تختم و خم شدم تا بب

 !لبتاپ؟ هی

 !يـ تــر من

 !صداهامونو نشنوه شیاش تا پشت خط نهیه سرو چسبوند ب یبا سرعت اومد تو اتاق و گوش ترانه

 !ـ جانم؟ ترانه

 !؟يو بهم نداد یـ تو لبتاپ داشت من

 !بشه ازتین کردمیـ فکر نم ترانه

 !تو روحت ترانه! ـ پووف من

 !میـ چاکر ترانه

کردم روشو و روشنش  زیبا دستمال تم! اوه چقدرم خاك گرفته! تخت بوده ریهمه مدت ز نیالمصب ا نایبب

 نمیبب خواستیدلم م...زدیحرف م تایترانه داشت با آز... رفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم ادیباال ب ستمیتا س...کردم

 يدیق یبا ب! بچم کال بشاشه! ادیکال زود به وجد م ههرچند تران! ترانه رو به وجد آورده نقدریکه ا هیک تایآز نیا

! و بمشو گشتم ریزدم رو تخت و لبتاپو گذاشتم رو پام و تمام ز رجهیش... رفتم تو اتاقباال انداختم و  يشونه ا

 نترنتیکاش ا! نیه! ؟یکن دایپ یچ یانتظار داشت میخاك تو سرت مر! داره ها فیترانه هم مثبت تشر نیا

 !داشت

 !يـ تـر من
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 ...تو اتاق ادیقرن طولش داد تا ب هی نباریا ترانه

 :حرص گفت با

 !جانم؟ ـ

 :گفتم...کردم خنده امو بخورم یسع یام گرفت ول خنده

 !؟يدار نترنتیا ـ

 :اره تکون داد و گفت يبه معنا يسر ترانه

 نترنتشیحاال از ا تونستمیبه هرحال م یکرد ول کارشیچ دونمیلبتاپو ازم گرفت و نم...فعالش کنم سایوا ـ

 !واقعا؟ ستین فیح! نکبت گذاشته بودش واسه دکور...استفاده کنم

که از عاشقانه ...مختلف سر زدم، از مطالب ترسناك گرفته تا عاشقانه يتایکردم و به همه سا يسر سر تشکر

وسوسه شدم ...افتاد تشونیچشمم به چت روم سا! خوشم اومد شتریب کردیوصف حال منو م شتریهاش چون ب

منم به ! کردنیبارم م يا کهیت هی رفتمیکه مهربار ! نداشتم یدل خوش يمجاز يفضا نیکال از ا یول...برم توش

داره  یچه حس نمیبب! بپرونم کهیت هیخودم قصد دارم به بق نباریا یول! شدمیخارج م یو زرت خوردیقبام بر م بیریت

 کنمیم حتشینص یبه قول ایخانوم باش،  گمیهرچند که خودم به ترانه م! شنیذوق مرگ م نکاریاز ا نایکه ا نایا

! رو سرکار بذارم هیبرم بق نکهیچه برسه به ا! ستین نجاهایمن ا يجا! کنه حتیخودمو نص دیبا یکیاما االن 

از ! ، فکر نکنم میبارم که شده تو زندگ هی يبرا! باشم الیخیکردم ب یکردم و سع يزیخنده ر! يکاریامان از ب

به ...! وفتهیب ادهچت روم س هیتو  تونهینم یاتفاق چیه! جور واجور کردم بسه يفکرا یهرچ! لذت ببرم میزندگ

زدم و وارد  میمر نیاسممو هم! کردم رو کلمه چت کیبه ذهنمو ندادم و کل يشرویاضافه اجازه پ يفکرا

 !میبابا مر ایدن الیخیب! چت روم هیاصال هر روز تو ! ام یمن ک دیفهمیچه م یکس یقصدم مزاحمت بود ول...شدم

زده ها  یقحط نیا نیع! همشونم پسر! پنجره واسم باز شد یکه کل!!) (عرق وارد شدنم خشک نشده بود هنوز

نداشتم رفتم که  یهم که حوصله خصوص ییسر رفته بود و از اونجا یحوصلم حساب...!همشونو بستم...بودن

 !رو امتحان کنم یعموم

 

 

**** 

 ...راد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٤٤ 

بود که با  يبوسه ا نیاول نیا! بوسه از لباش واقعا لذت بخش بود.طفره رفتن تو جواب بود يجور هیکارم  نیا

بغلش کردم نشوندمش رو پاهام،گونه هاش سرخو داغ شده ...لذت بود اونم لذت دوست داشتن نه هوس

 ...نماونم دور گرد يدستام دور کمرش بودو دستا...میشونیچسبوند به پ شویشونیبود،پ

 ...خنده ریز میزد ییکم که گذشت دوتا هی

 ؟يخندیکوفته چرا م -

 !؟يخندیم یچ يتو برا خندمیمن از خجالت م -الناز

 ...دمیبوس گونشو

 !به خجالت تو -

 ...ییموهاشو زد پشت گوششو بلند شداز رو پامو رفت تو دستشو...دیخند بازم

گونه .بود نییسرش پا...رونیاومد ب ییه از دستشواب خوردم دوباره برگشتم سر جام ک وانیل هیشدم رفتم  بلند

 ...هاش هنوز سرخ بود از کنارم رد شد که دستشو گرفتمو پرتش کردم تو بغلم

 ...گایلپاشو ن -

 .نکن راد،مردم بابا -الناز

 ...دمیخند بلند

 ...یعادت کن دیبا -

 .نمیمشت زد به س با

 ...پرو نشو ها -الناز

 .دمیخند

 ...بکشه دخجالتینبا کنهیادم که اقاشونو بوس م -

 دمیوخند

 ...ب س کن...راد -الناز

 ...نذاشتم یکرد که بلند شه ول تقال

 ...زنمینم یحرف گهید...باشه باشه -

 ...کشمیخجالت م ارین ادمی -

 ...میحرف بزن عتیدر مورد طب ایب...زنمیدربارش نم یحرف گهیباشه قبول د -
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 !عت؟یطب -الناز

 ...دادیم ایلبات مزه در یراست...ایدوس دارم مخصوصا در یلیاره من جنگلو خ -

 ...گوشمو کر کرد پرتش کردم رو مبلو پا به فرار گذاشتم اونم دنبالم غشیج يصدا

 ...کردیابو برداشته بودو دنبالم م وانیل

 ...رفتم تو اتاق تا اومد درو ببندم اومد تواتاق...اومد منم مرده بودم از خنده یبند نم غشیج يصدا

 : که گفت....مندانه نگاش کردم روزیلبخند پ هیبا

 ؟ هیهان چ -

 ...دادمو نگاش کردم هیدر تک به

 :گفت کالفه

 ...کنمیم ستیبرو کنار وگرنه خ...برو -

دستاش ...کردم رو سرش یازش گرفتم خال وانویمنم ل راهنمیکرد رو پ یخال وانوینصف ل...لبخند نگاش کردم با

 :گفتم دمیدوئیهمونجور که م...با گلدون افتاد دنبالم ندفعهیا.ازتو اتاق فرار کردم...رو هوا مونده بود

 ...شدمیباهات دوس نم يا یوحش نقدریا دونستمیالناز اگه م -

 ...واستا دمی؟نشونت م..ام یمن وحش -الناز

 ...دفعه گلدونو پرت کرد خورد تو کمرم هی

 .زدواومد کنارم نشست غیج هی...نیاخ گفتمو نشستم زم هی

 ...بخوره خواستمیمن من نم دیببخش...راد يوا -الناز

 ...هیگر ریز زد

 ...واریدادم به د هیتک

 ...اخ ؟ياخر کار خودتو کرد -

 ...دیراد ببخش خواستمیمن نم -

 ...کرد هیگر نمویگذاشت رو س سرشو

 ...نشد يزینکن چ هیخره گر -

 : گفت هیهمون گر تو

 ...خر عمته -
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 ...و بلند شدم...دمیخند

 ...درد نگرفت...سین يزیچ -

 .بلند شد اونم

 ؟يدرد ندار یمطمئن -الناز

 ...اره خوبم -

 ...دیبغلم و پاهاشو درو کمرم قفل کرد و لبامو بوس دیپر دفعهی...نگاه کرد نویاونورو نگاه کردو زم نوریذره ا هی

غروب  کیاون روزم باتموم اتفاقاش تموم شدو نزد.... رفت تو اتاقو درو بست نوییپا دیپر يتند...گرفته بود خندم

که  دمیچرخیم ابونایداشتم تو خ!! ساعت نگذشته بود دلم هواشو کرده بود هیهنوز ...النازو رسوندم خونه خالش

 ...زنگ زد عماد

 بله؟ -

 تو؟ ییکجا -

 ...ابونیخ -

 ...نجایا ایپاشو ب -

 اونجا چه خبره؟ -

 .ایپاشو ب.جمعشون کردم دمیبه بچه ها زنگ یچیه -

 .اومدم -

 ...راست رفتم خونه عماد هی

 ...يبچه ها نشستن به باز دمیکه شدم د وارد

 !گربه رو هواس بعدم افتاد رو کله حامد هی دمیدست دادمو خودمو پرت کردم رو مبل که د باهمه

 ...خنده ریزدن ز همه

 :گفتم باخنده

 !شد؟ یچ -

 ...رو مبل گربمم رو مبل بود پرت شد باال يخودتو پرت کرد -عماد

 ..دنیهمه خند دوباره

 .رفت تو بالکون اشپز خونه يکرده بود تند یترس هیهم  گربه
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اگه تهران قبول نشم ...دلشوره راحت شم نیمن از ا ادیارشد م يجوابا یداده بودم و تو فکر بودم که ک لم

 نکهیمحمود مثل ا...لحظه احساس کردم کر شدم هیفکر تو کلم بود که  ؟هزارتایچ نجایا فتمیدوباره ب ؟اگهیچ

 ...کرد روم یبودم و پارچ ابو خال دهیچندبار صدام کرده بود نفهم

 ...شده بود سیخ شرتمیصورتمو ت تمام

 ...وف تو روحت محمودت يا -

 ...خنده ریزدن ز همه

 ...تو حال خودت ایکنم حواست نبود ب کاریخوب چ -محمود

 ...در اوردم شرتمویشدمو ت بلند

 !رسمیمن بعدا به حساب شما م -

 ار؟یکلک؟ ؟هايبود یحاال تو فکر ک -حامد

 ...ارشد بودم ينه بابا تو فکر جوابا -

 خودشونم رفتن تو فکرذره به هم نگاه کردنو  هیها  بچه

 ...اورد شرتیت هیبرام  عماد

 ..دیخراب نکن زایچ نیشبمونو با ا الیخیبابا ب -عماد

 ...سیاره بابا،اصال به درك هرجا افتادم برا من که مهم ن -محمود

 ...سختمه نجایا...حتما تهران قبول شم دیمن با یول.سیبرات مهم ن يزیچ یستیتو ادم ن -

 !نبود که اون اون نباشه ییباحال،جا یاز بچه درس خونامون بود ول یکی یعل

 نجایبده ا ،حاالیدنبال خونه باش دیبا...يبر يبخوا يتهران که خونه ندار...کنهینم یبرات فرق گهیتو که د -یعل

 ؟يخوریپولتم تو بانکه م ياپارتمان خوب اجاره کرد هی

ناراحتم که چرا  نیبعدم از ا...دارم،خاله هام،عمه هام لیدوتا فام باالخره تهران...سیحرفا ن نیبحث ا ینه عل -

 ...بچرخم کاریدوست ندارم ب.کنمیبند م ییجا هیخدا دستمو  دیاگه برم تهران به ام کنمیکار نم

 ...یشیحتما قبول م يدیزخمت کش یلیتوخ دونمیمن م...حاالخودتو ناراحت نکن...شاالیا -محمود

 ...لبخند بش زدم هی

 ...محمود زنگ خورد یگوش

 ..دیصدا نکن...دارم یسیمن باش رودربا..طرفه سیه سیبچه ها ه -محمود
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 ...کنهیکه چه قشنگ صحبت م کردنیهمه داشتن نگاش م...زیمن روم يبود روبه رو نشسته

 :چشمک به من زد وبلند گفت هی حامد

 محمود هوو -

 :بلند گفتم منم

 کنه؟ رونتیصاب کارت ب ییخوایم...شد رید اریبرو بارارو ب -

 ...دنیخند واشیها  بچه

 ...کردیساکت و التماس م گفتیبا اشاره همش م محمود

 ...یگفتیبامن نبود تو م زمینه عز -محمود

 :بلند گفت عماد

 ..شد ریپاشو بارا رو ببر د...زمیعز یگیم یمحمود به ک -

همه ...کردم تو صورتش که خشکش زد یابو خال وانویحرف بزنه ل گهیجا د هیتا اومد بلند شه بره  محمود

 ...پا به فرار گذاشتم یکیمن  دنویخند

 ...فعالخدافظ میگریمن بعدا باشما تماس م زمیعز -محمود

 ...اومد سمتم تیکرد وبا اعصبان قطع

 ...جلو ومدیمحمودم م...رفتم تو اشپز خونه دمیدوئ منم

 ...تمورش داش خوردیدر بالکن داشت غذا م يجلو گربه

 ...گرفتیمنم خندم م دنیخندیبچه ها م...سمتتا کنمیجلو پرتش م ییایمحمود ب -

 .ومدیاز گربه بدش م محمود

 ...نیاونو بزارش زم -محمود

 ...ذارمینم -

اخر ...دیکشیم غیگربه هم که فقط ج میدل نداشت گهید.کردیمحمودم فرار م دمویبه دست دنبالش دوئ وگربه

 ...نشستم گهیگفت غلط کردم که د

 تونستیکس نم چیه ویچیه...خسته شده بودم بیاز بودن تو شهر غر گهیمن د یبا دوستان بود ول یخوب شب

 ...ارهیدر ب یدلم منو از گرفتگ
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وقتشو برام  ذاشتمیوقتمو براش م...من باز کرد یزندگ يخودشو تو يمنوال گذشتو الناز جا نیبه هم دوهفته

خبر بودن  یب...مدت کم عادت کردم نیتو ا شیبه همه چ...کردیم ناهار درست مواس ومدیاکثر روزا م...ذاشتیم

واسترس قبلنارو واسه جواب ارشد  ینگران گهید...شدینم یبود ول شهیدوست داشتم هم...دادیازش آزارم م

 ...فک کنم زایچ نیبه ا ذاشتیالناز نم یعنی...نداشتم

ممکنه سرم  ایسرم اومده  ییواسم افتاده وچه بال یمدت کوتاه چه اتفاق نیبه خودم بقبولونم که توا خواستمینم

همه  گفتیبهم م...دادیبهم م یحس خوب ومدیداشتو همه جا باهام م نانیبهم اطم نکهیاز ا...ادیب

 کی...دلخوره يزیاز چ ای یاز کس دمیفهمینداشت م یفیتعر زیروز چ هیاگه ...افتاده ياحساساتشو اتفاقا...رویچ

 ...دیع دیخر میاصرار داشت بر...بود دیهفته به ع

با ذوق ...باال شهر يتاپاساژا میشهر شروع کرد نییپا ياز بازارا...میکالس نداشت گهیبود که هردو د پنچشنبه

خاص انتخاب  قهیهمرو با وسواس و سل...نیسفره هفت س لیسبزه وسا..کردیقرمزو تنگ انتخاب م یماه

شب فقط راه 11تا 5از ساعت...میفتواسه من لباس گر ادمیبه اصرار ز...لباس واسه خودشاخرم رفت دنبال ...کرد

 ...رستوران لب ساحل هی میبود که رفت11...میرفت

سفره هفت ...نرفته بودم دیع دیسال بود که خر 4،3کینزد....منم خوشحال بودم...بود دایاز چشماش پ یخوشحال

 ...کردیم تیون به منم سراا یذوق وخوشحال...نبود يازش خبر نمیس

بهش داده باشم  يا يدیع هیگردنبند گرفتم که هم  هیمنم رفتم براش ...رفت دویاومد سفره رو چ دیقبل ع روز

 ....شناسمشیساله م نیکه چند گرفتمیم یکس يبود انگار داشتم برا يجور هی...یهمه چ يهم تشکر برا

مونده بودو  لیساعت به سال تحو مین...کرده بود رید...نشستم دمومنتظریپوش دمویجد يلباسا...دیرس دیع باالخره

مونده  گهید قهیدق5...قهیدق10ربع شد  کی...ربع کیساعت شد  مین...چونهیبپ ناشویخاله ا يجور هیقول داده بود 

 ...تموم شد قمیدق نجتا اومد باال اون پ...باز کردم عیسر...بود زنگ در خورد

زدمو  يلب خند هی...زدیواستاده بودو نفس نفس م يبامزه ا ي افهیبا ق...شد لیدرو براش باز کردم سال تحو تا

 :گفتم

 ...مبارکه دتیع -

 :جبغ زد بایبغلم و تقر دیپر کردو پر نمونویقدم مونده ب هی

 ...توهم مبارکه دیع -

 : گفتم یاخم دروغ هیبستمو از بغلم جداش کردمو با  درو
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 ؟ییمه کجامعلو -

 :تنده گفت تند

زدم دستامو  خینفرستاد سه ساعت جلو در  یول فرسمیگفت االن م یبه خدا من زود اماده شدم زنگ زدم تاکس -

 ...گاین

 ...گذاشتم رو صورتم ودستاشو

 : به خودش گرفتو گفت یناراحت ي افهیق...دختر يکرد خی...اوه اوه -

 ...اوهوم -

 : زدو گفت ینیریلبخند ش هی...کردمتو دستام گرفتمو ها  دستاشو

 .گرم شد -

 .ارمیب ییبرات چا نیبش -

 ...تکون دادو رفت تو حال سرشو

موهاشم ...دیسف راهنیپ هیبا  ینفت یاب نیشلوار ج هی...لباساشو در اورده بود...ششیرفتم پ ییچا ینیس هیبا  منم

 ...بسته بود یدم اسب

 ...بده مویدیاول ع خوامینم ییچا -الناز

 دراز کرد ودستشو

 ...يدیبعد ع ییاول چا -

 ....گهیبدجنس نشو د -

 ...بخور گلوت تازه شه روینخ -

 ...داغ بود یلیخ یبخورتش ول کردیم یبرداشتو فوت کردو سع شوییچا يتند

 ....چشماتو ببند.بت دمیدهنتو نسوزون م...باشه باشه -

 ...مبل د راوردم ریاز ز یکوچولوئ یقورباغه صورت يبستومنم تند چشماشو

رفت  کمیو  دیکش غیج هیتا باز کرد اول ...صورتشو گفتم باز کن يگرفتمش جلو....بودم عروسکو دهیخر قبال

 ...عقب

 ه؟یچ نیا -الناز

 :و عروسک رو تکون دادم و گفتم دمیخند
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 ...الناز ساختن ياصال از رو...عروسکه الناز -

 !نم؟یا هیمن شب -

 ...عروسکو ازم گرفت ونگاش کرد یبا ناراحت...دفعه احساس کردم کوسن مبل اومد توسرم هی...کم نه -

 من کو؟ يدیع -

 دست کردم عیساعت بودسر هی....داد دستم یجعبه در اوردو با ناراحت هی فشیک يتو از

 .دست شما خانم گل درد نکنه -

 ...کنمیخواهش م -الناز

 بدو...خوشمزت درست کن يهاحاال بلند شو برو برام از اون قهوه  -

پشتش به من ...رفتم تو اتاق گردنبندو برداشتم رفتم تو اشپز خونه...بلند شدو رفت تو اشپز خونه یحرف بدون

 دیترس کمیکوب کرده بود اول ...صورتش بعدم گردنش کردم يرفتم پشت سرش واستادمو اروم اوردم جلو...بود

 ...به گردنبندش و نگاش کرد دیبعد دست کش یول

بغلم وچندبار پشت سر هم  دیبرگشتو پر کدفعهی...منتظر بودم برگرده بمویکه کردم دستامو کردم تو ج گردنش

 گونمو بوس کرد

 !یگیم یالک...ونستم دیم....نکنه...درد....دستت -الناز

 !يکرد میبسه توف -

 !دم؟یطال خر نکهیاز ا ای دم؟یبراش طال خر برام مهم بوده و نکهیخوشحال شد؟از ا یاز چ دونمینم

 ..میقهوه خورد مویتو حال نشست میموافقت کردمو باهم رفت یاول بافکر

 ...نمیبرم خانوادمو بب خوامیم گهیدوسه روز د گردمیبرم یول...برم تهران خوامیالناز من امشب م -

 ....چه خوب -الناز

 رم؟یمن دارم م نکهیکجاش خوبه؟ ا -

 !که خانواده منم اونجان دیببخش.برم تهران خوامیم نم م...هنـ -الناز

 : دموگفتمیخند

 نه؟باخالت؟ ای ییایبامن م...حواسم نبود یگیاره راست م -

 ...راه برم ينایدباماشیبا..تهران انیکه امسال نم نایخاله ا -الناز

 :گفتم عیبه خودش گرفت منم سر یدپرس حالت
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 ...یباشه هرجور راحت -

 :گفتم  دمیمالیهمونجور که سرم م...اومد تو سرم يزیچ هی دمید که

 بود؟ یدرد داشت چ وونهید يا -

 ...بود پسشیکل دمیکردم د نگاه

 ..بچه پرو.رهیزدم که درد بگ -الناز

 ...نشت نهیروشو برگردونندو دست به س و

 ...رفتم کنارش نشستم اروم

خودش خسته شده بود و مشتاش به من ....ه جونمافتاد ب دویبنفش کش غیج هیگوششو بوس کردم که  يتند

 زدیم غیج...دستاشو گرفتم گهینداشت اخرش به گاز متوسل شد که د ياثر

 ...ولم کن نشونت بدم -الناز

 ...دمیخند

 ؟یاگه ولت نکنم چ -

 ....کشمایم غیج -الناز

 ....واستا -

 .دهنش ياز دستامو گرفتم جلو یکیدست گرفتم و هیدستاشو با  عیسر

 ...حاال بزن -

 .بود چارهیکه ب کردمیاگه ولش م...میخندیشده بود منم م فیخف غاشیج

اومدم پشت درو !!فرار بود يمکان برا نیتر کینزد...ییرفتم تو دستشو دمیشمردمو دستاشو ول کردم ودوئ تاسه

 ...دیکوبیاونم م

 ...رونیب ایراد ب -الناز

 ...امینم -

 ...ندارم تیکار ایراد ب -

 ؟يدیم قول -

 ...رونیب ایاره ب -

 ...در کنار يبرو از جلو -
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پاش خورد پشت پامو خوردم ...که دنبالم کرد رونیاومدم ب يدور واستاده تند دمیدرو باز کردم د يال اروم

 ...نیزم

 : يباز یکردم به کول شروع

 .کنهیپام درد م یلعنت يا...خدا پام....پام يا يا يا -

 ...نشست کنارم دویکش غیج هی

 ...اَه...تکون نده پاتو. ..دیببخش...يوا...راد..راد -الناز

 ..خدا يآ...پام تو گچه دمیدیحاال دوره ع..يآ يآ! شد حرف؟ دمیببخش -

 گرفتیم شیداشت گر گهید

 ...زنگ بزنم اورژانس...راد پاتو تکون نده...خودت بود ریتقص -

 ...دمم بلند شدم نشستمنشوندمش خو دمویبلند شد بره دستشو کش تا

 ...ولش کن خوبه -

 ...نگاه به پام کردم هی

 .سیمهم ن.جا شکسته7احتماال از...سین شیزیچ -

 ...دادمیمنم پامو تکون م کردینگام م باحرص

 دیدفعه دادکش هی

 ...کصافط -الناز

 ...داشت با دستاش خفم کنه یو سع نیکرد رو زم پرتم

از ...دورکمرشو تا اونجا که زور داشتم فشار دادم که ول کنه...شدمیخندم گرفته بود هم واقعا داشتم خفه م هم

 ...نیدرد افتاد رو زم

 ...یوحش یکنیم کاریچ -الناز

 ...شدم نشستم بلند

 ...وونهید يکردیخفم م ی؟داشتیکنیم کاریتوچ -

 ...خنده ریزد ز بلند

 ...درد گرفت...دلم يآ...حقته -

 : شدم تو صورتشوگفتم خم
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 .حقته -

 ....دور گردنم حلقه کرد دستاشو

 ...الناز من رفتم بدو -

 ....واستا -الناز

 ...درو قفل کردم....رونیدرست کردو اومد ب نهیجلو ا شالشو

 دیالنازو رسوندم خونه که بره ع...میکولمو گذاشتم صندوق عقب وحرکت کرد..میراه افتاد نگیسمت پارک باهم

 .هاشو بکنه که شب برم دنبالش یدنید

 ...گفتم کیتبر دویکردمو ع یبا بچه ها روبوس...بچه ها اونجا بودن...رفتم خونه عماد خودمم

 !نجاینه ا دیخانوادهاتون باش شیپ دیشماها االن با...دیخجالت بکش -

 ...گفتم شبم شام اونجام کیتبر یمن که تلفن -عماد

 ...مال منم تهرانن -محمود

 ...رونیخونمون شلوغ شده بود فقط اومدم ب نقدریمال ماهم که ا -مدحا

 ...دنیخند همه

 .بودم ششونیپ...نجایاومدم ا لیمنم که بعد سال تحو -دیسع

 ...نیافر...دیسع نیافر -

 ...یدنید دیع نایخونه عماد ا میبر میگرفت میبعدم تصم میدیخند مویگفت گهید کمی

تازه ازشهر خارج ...میقرار بود شامو تو راه بخور.قبول نکردمو رفتم دنبال الناز یاصرار کردن شام بمونم ول یلیخ

 ...حسام بود پسر خالم...زنگ خورد میکه گوش میشده بود

 جونم؟ -

 ....مبارك دتیمعرفت؟ع یب یخوب...راد اقا...به به -حسام

 ه؟خوب ؟خالهیتوخوب...توهم مبارك دیع...قربانت -

 ؟ییکجا...همه خوبن سالم دارن یمرس...فدات شم -حسام

 ...سمت تهران امیدارم م...رونیمن تازه از شهر اومدم ب -

 ...شلوغه.مواظب باش تو راه.داداش منتظرم  یبه سالمت -

 ...مواظبم...چشم -
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 ؟يندار يکار.ییایم دونستمیم -حسام

 ...نه خدافظ سالم برسون -

 .خدافظ داداش...چشم -حسام

افتاده  ادشونیتازه ....گرفته تا دوستان الیاز فام...گفتن کیتبر دویهمه ع...قطع کردم تلفنا دوباره شروع شد تا

 !! بود رادم هست

******* 

 راد

 !مامان نبودم ادیاوخ اصال ....مامان افتادم ادیلحظه  هی

 .به دست شدم یزدم بغلو گوش عیسر

 !شد؟ یچ -الناز

 .مامان -

 ...تکون دادو بعد ازچن بار زنگ زدن مامان برداشت يسر

هم خونه نبودن تا باهاشون صحبت کنم گفتم که  یگفتم رکسانا و عل کیتبر دویکردمو ع یاحوال پرس سالم

 ...تهران رمیوگفتم که دارم م زنمیبعدا بهشون زنگش م

 .کنهیره نگاه مالناز ساکت دا دمیبرگشتم د دمینفس راحت کش هیکردمو  قطع

 ه؟یچ -

 ...من گشنمه -الناز

 دمیخند

 .دارمیرستوران خوب نگه م هیچشم  رونیاز شهر ب میبزار بر -

 ...هم دارم ییدستشو -الناز

 نبود؟ ییخونه خالت دستشو -

 ...وقت نکردم برم گهینه د -الناز

 ...بامزه شده بود یلیخ افشیق

 ؟يموهاتو رنگ کرد -

 ...رفتم روشن ترش کردم کمیاوهوم  -الناز
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 ...تکون دادم يسر

 ...خوبه -

 .کردم وحرکت

 ...یکال روشن بود رنگ چشمو وابرو پوستو موئو همه چ افشیق

 دمیهنوز پارك نکرده برگشتم د.رستوران واستادم هی گهیکه د میچالوس بود يوسطا.میدیخند مویحرف زد کمی

 !!ییسمت دستشو دوئهیداره م سین

 .از کاراش گرفتیم خندم

که  کمیتراف رونیبودن ب ختهیشده بود مردم ر لیشلوغ بود تازه سال تحو یلیخ...میحرکت کرد مویخورد غذا

ترمز وکالچ وگرفته  نقدریپاهام درد گرفته بود ا.دیالناز کم کم چشماش گرم شد و خواب.نداشت یتموم

به .اب خوردم ودوباره حرکت کردم وانیل هیبه دستو صورتم زدم و  یاب هیکه واستادمو  میکرج بود کینزد...بودم

چن بار تکونش ..کردم دارشیراست رفتم اونجا وبعدش ب هیگفته بود خونمون نارمکه .تهران میدیرس یچه مشقت

 .دادم

 کجا برم؟ میدیپاشو رس یخرس قطب...یال یه -

 :کردوخواب الود گفت ازی چشماشو

 م؟یدیرس  -

 کجابرم ؟نارمکم.ازتون پاشوبعله با اج -

 :به بدنش داد وگفت یکش وقوس هی بلندشدو

 م؟ییخوب کجا -

 : کردو گفت رونینگاه ب هی

 .دست راست چیبرو تا فلکه بپ -

 سوختیچشمام داشت م...خودمم خسته شده بود گهیرفتم د عیسر

 .شمیم ادهیمن سر کوچه پ -الناز

 واستادم سرکوچشون

 .ییاقا يدیزحمت کش یلیتشکر کنم خ یبا چه زبون دونمینم.یراد مرس يوا -الناز

 ...نکردم يکار -
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 م؟ینیهمو بب یک -الناز

 زنمیزنگت م -

 .یاوک -الناز

 .صبر کردم تا بره تو خونشون بعدم حرکت کردم.شد ادهیپ دویگونمو بوس دویپر

 ...خونه مامان بزرگ بودم که حسام زنگ زد کینزد.بود 1کینبود ساعت نزد میحال گهید رفتمیتا سرعت م120با

 جونم داداش؟ -

 م؟ینگران شد ییکجا  -حسام

 گه؟ید دیخونه مامان بزرگ.امیمن تو مرزدارانم دارم م -

 .ایاره داداش ب -

 .پ فعال -

 .فعال -

خونه که به  هی يجلو.نداشت یگونه پارك کردن چیه يخونشون جا يجلو.رمیبگ ریگربه رو هم ز هیبود  کینزد

 شدیاهنگ م ياز نورو صدا.شدم یبرداشتمو راه مویکول فیزده بود پارك ممنوع پارك کردمو ک نگشمیدرپارک

 یهرکس که دوس داشتن ول خونهبعدش  نجایاومدن ا یرسم بود اول م..شونیدنید دیهنوز تموم نشده ع دیفهم

دختر  هی...دروباز کرد یکیتا زنگ خونه رو زدم .!!...بود بود یهر ساعت گهیحاال د نجایا گشتنیبرم دیدوباره با

 .سالم کرد يتند...اومد ینم ادمی یاشنا بودا ول افشیق.ساله20حدود 

 .سالم -

 .سالم خانم -

 ادیحسام داره م دمینگاه کردم د هی.برم زاشتیدرو نم يبود جلو واستاده

 .دست تکون دادم براش

 .سالم حسام -

 .ریبه خ دنیرس.کمیسالم عل -حسام

 .کرد یرو کنار زدو اومد باهام دست دادو روبوس دختره

 ؟یینجایچرا ا اتویتو ب ایب -حسام

 .تو خونه میبه دختره کردمو باحسام رفت گهینگاه د هی.میبر یچیه -
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 :وارد شدم بلندگفتم تا

 ...کمیسالم عل -

 ...خودم بودبود که هم سن  کمیخاله کوچ.بغلم دیپر یکینفرو اومدو  هی غیج يصدا که

 کردمیاروم پشتشو نوازش م...کردیم میمحکم بغلم کرده بود مسخره داشت گر...دلم براش تنگ شده بود یلیخ

 لیمامان بابا دختر عمو پسر عمو بودن همه باهم فام نکهیا لیبه دل.گرفته بود شنونیهم گر هیبق. دمیخندیوم

 :جدا کرد و گفت ماروازمیش وخاله بزرگم اومد.یهمه قاط.ها ییعمه هام عمو هام خاله ها دا.میبود

 ...بسه واسه ماهم بذار -

تهش که مامان ...  یاز اول تا اخر سالن همه روبوس گهیکردم د یچشمک بش زدم و با خاله بزرگم روبوس هی

در  ایجار ینعیبودن فقط مامان بزرگا  وستهیپ يزدیدوتا بابا بزرگا به رحمت ا. نشسته بودن دوباره بغل نایبزرگم ا

ها  یبعض يبود ازبس بوسم کرده بودنو برا شدهصورتم سرخ .تموم گهیاونا رو هم بغل کردمو د.بودن اطیح دیق

 يکه صدا نمیبش خواستمیم...ستنین لیفام يچه عجب دخترا دمیکردم د ینگاه کل هی.مجبور بودم دوال شم

 ...اومد مایش

 ...راد اومده دییایب دیخرا پاش -

 .همه خندشون گرفته بود...رونیلشکر دختر از اتاق اومدن ب هی دمیکردم طبقه باال د نگاه

 :بلندگفتم  دمویخند

 .نایپارسال نبودن ا! کوجا بودن؟ نایا.حضرت عباس ای -

اومد  ییاز عمه هام از دستشو یکی نییاومدن پا یداد که دخترا داشتن از پله ها م رویگ نیتوا...دنیخند همه

فکر پرش تو بغلو از  کردمیراد بلند گفت و بدو بدو اومد سمتم فقط خدا خدا م هینگاش به من افتاد تا  رونیب

متاسفانه احساس کوچولو بودن ...شده بود راز پارسال چاق ت یلیخ.بود یذهنش در کنه که ماشاال چاق توپول

بود که عمه  یتوپول عمه چاق نیهم یکرد حساب هیکه گر ينفر نیدوم...منم کمرم نصف شد دیکردو پر

اتاقت برو  نیا ایبگن راد ب شهیم ایخدا يوا.نداشتم دخترا دورمون جمع شده بود يدید گهید...بود کهیکوچ

 استراحت کن؟

 ...دمیجدا شد ازم خند عمه

 ه؟یحاال چرا گر -

 : اشکاشو پاك کردو گفت)کهیعمه کوچ(هیحور
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 ...واسه خودت يشد يمرد يکرد رییتغ یلیاخه خ -

 ...دمیخند...و اومد تو بغلم هیگر ریدوباره زد ز و

 د؟یکردیم کاریاومدم چ یم گهیسال د10خارج از کشور  رفتمیمن اگه م...دیدیساله منو ند هیبابا جان ...بابا يا -

 .میدوست دار گهیجور د هیاخه ما تورو  -هیحور

سوال از من که  نیو همچن.حرف زدننشستنو شروع کردن به  گهیانداختم درو گردنشو نشوندمش همه د دستمو

 که حسام اومد کنارم رفتنیکم کم همه داشتن م کهید...حرفا نیواز ا کنمیم کاریاونجا چ

 تهران؟ ياومد يشمال تو پاشد مییایب میخواستیداداش ما م -حسام

 کار؟یاونجا چ -

 ؟یشناسیمحمودو که م یعنی.دعوتم یمهمون -  حسام

 ...اره اره -

 .متقبل شم نشویبااون چون وارده منم قراره هز یجاو مکانو همه چ.اون قراره راه بندازه -

 حاال چرا اونجا؟ -

 .داره گهیحال د هیاصال .ایدر.شمال.گهیخوب د -حسام

 هست حاال؟ یک -

 ... يزیچ یاف یج.دادش اریب یرو هم دوست داشت یهرک.حواست باشه یدعوت.نیاخر فرورد -حسام

 ...دیوخند

 باشه...زهر مار -

 .کارا رو انجام بدم امیحاال زود تر م قایکجاس دق دونمیمن خودمم نم-حسام

 قدمت رو چشم ایباشه دادش ب -

 .قربانت -حسام

حس  دونمینم.مشکوك بود افشیاصال ق زدیمشکوك م شهیهم.اومد یازش خوشم نم یلیخ.کردو رفت یخدافظ

 !دادیم يالبته کلشم بو قرمه سبز.دادیکاراش بو م.بش نداشتم یخوب

هم رفت دم در  مایش.کردمو مامان بزرگم که رفت بخوابه یباهمه هم که خدافظ...شده بود یسالن خال گهید

گذاشتم تو ...کولم هنوز جلو پام بود...جورابامو در اوردم.خوبه خودم موندمو خودم..مهمونو دك کنه نیاخر
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حال  شیاخ.دمینازك پوش شرتیت هی موبافتمو در اورد...نبود یخوب کس...نگاه اونور هی نورینگاه ا هی..کولم

 !کنهیتا چشم داره منو نگاه م100از طبقه باال دمیکه د ارمیبلند شدم شلوارمم در ب.اومدم

 ...کردنیپرو داشتن با خنده نگاه م یلیاوناهم خ.به کمر واستادمو باالرو نگاه کردم دست

 :گفتم بلند

 ...کن رونشونیب ایجا موندن ب نایا مایش -

 ..خنده ریز زدن

 .کنمیهنو دارن نگاه م دمید

 ...دیتماشا کن کیاز نزد نییپا دییبفرما -گفتم

 .کردیم یادم قاط کردیم رییهاشون صد درجه تغ افهیهرسال ق...رفتن تو اتاق دنویخند

 :اومد تو وگفت مایش

 ؟یچته تو؟خونه رو رو سرت گذاشت -

 دن؟چرا مون نایا -

 ا؟یک -مایش

 دخترا -

 ...تو برو تو اتاق من امشب اتاق مهمان پره...هم باشن شیپ خوانیم ينجوریهم.اهان -مایش

 ... خداعالمه.....سقف هی ریچه برسه شب تنها ز...خورنیبا چشماشون ادمو م.ندارم تیامن نایبابا من با ا -

 .دیهم خند مایش...خنده اومد يصدا دفعهی

 ...به خدا النیگودز نایدخترن؟ا نایا...بفرما -

 ...دمیراست رفتم رو تختوخواب هیرفتم اونجاو ...هم باال بود مایاتاق ش...ترشد دیخنده شد يصدا

 صبحونه بخور ایگفت ب.کرد دارمیب مایش نکهیشد تا ا یچ دمینفهم گهید

 ...خوردنیبودن داشتن صبحونه م نییهاهم پا عجوزه

 ..اخر واستادمو نگاشون کردم يتو پله ها...ریمه باهم گفتن صبح بخه نییاز پله ها اومدم پا تا

 .کنه ادتونیخدا ز...ریصبح بخ -

همون  دمیه؟دیک نمیگذاشت جلوم سرمو بلند کردم بب ییچا وانیل هینفر  هینشستمو  زیرفتم سر م...دنیخند

 ...دخترس که درو باز کرد
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 :بودزدم به بازوشو گفتم ستهیکنارم نش مایش...کنهیم نجاکاریا پس

 هان؟ -مایش

  ن؟یا هیک -

 دختره اشاره کردم وبه

 .کمک ادیم میمهمون دار یوقت.حناس -مایش

 ...تکون دادم و مشغول خوردن شدم يسر

 ...عمه بزرگه بلند شد دختر

 .دییایب يمامان گفته زود دیپاش دیپاش -

 ...نگاه به ساعت کردم هی

 ...ازدسیهنوز که  -

 ...مییهار اونجانا -مایش

 .میبر رمیدوش بگ هیمن برم  -

خونه  میناهار رفت....دوش گرفتم به النازم زنگ زدم اونم خونشون شلوغ بودو مهمون داشتن هیرفتم  بلندشدم

 ....شامم خونه خاله بزرگه.عمه بزرگه

 شن؟یخسته نم ننیبیهمو م نقدریا نایا دونمینم

 گهیاعصابم د.دیبازد دویتا پنج روز اول همش د....نرم شونیکیبرم خونه  شونیکیخونه  تونستمیمنم نم گهید

خبر داد دارن  مایش گهیروز که د هی...اومد یواسه مامان بزرگا مهمون م وارمیماشاال از درو د..شدیداشت خورد م

 ...رونیزدم ب ادهیاز خونه پ انیم

خاطره دارم متعلق به  یکه هرچ يخونه ا...تادمخونه واس هی يرفتم چندتا کوچه باالترو روبه رو ناخوداگاه

ازش  نیماش هیباز شدو  اطیدر ح.خونه نیتو ا میکه اومد گرفتمیم ادیداشتم راه رفتنو  گهید..اونه

 یکار شاق یلیخ کردمیماحساس .که دوتا کمک داشت يسوار دوچرخه ا دمید اطیخودمو تو ح...رونیاومدب

مامان سر نماز بود ...بابا برسونمشون نیدوستامو از مدرسه تا خونه کشوندم که با ماش یوقت دمیخودمو د..کنمیم

 نویدوستامو رسوندم ماش...نمیتا هم پام برسه هم بب یسر صندل شستمیم دیبا...رونیاروم برداشتمو زدم ب ئچویسو

ترقه انداختنو من چه  ییمارکسانا که تازه رفته بود سوم راهن يپا يجلو یوقت دمیخودمو د...سالم برگردوندم

 نشیبابامو کول کرده بودم تا سوار ماش یوقت دمیخودمو د...پسرورو زدم خوردمیتا م...باهاشون کردم يمعامله ا
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 کساناروخواستگار ر نیماش يها شهیکه ش دمیخودمود...کردنیم هیرکساناو مامانم گر مارستانیکنم ببرمش ب

 تونستیکس نم چیه کردویرکسانا عروس شده بود تو بغل من دم در هق هق م یوقت دمیخودمو د...شکستم

 يمرد قو گفتنیوهمه بم م رونیاز در اومدم ب دهیجول يو موها یبا لباس مشک یوقت دمیخودمو د...جداش کنه

 یقتو دمیخودمو د.شکستمو حرف نزدم نااون همه مرد مرد گفت ریدارن ومن ز اجیباش مامانو خواهرت به تو احت

با لبخند  یول شدمیاز بغض داشتم خفه م.و فرستادمش بره فرودگاه یساك مامانو گذاشتم صندوق عقب تاکس

گونم  یوقت دمیخودمو د.خونمون دیخونه رو دادم دست صاحبه جد دهیکل یوقت دمیخودمو د.کردم یمامانو راه

 ...کنمیدر خونه مردمو دارم نگاه م يلووقته واستادم ج یلیخ دمیشدوفهم سیخ

 .ومن ندارم سین یدارو ندارمه ول يهمه ...مامانو کرده بود يبغض داشتم دلم هوا بازم

 ...چقدر گذشت که الناز زنگ زد دونمینم

به حرف  میدوساعت نشست یکیشاپ و یکاف هی میبرداشتمو رفتم دنبالش رفت نویرفتم ماش...داشتم اجیاحت بهش

 ...ش بودکردم اونم سراپا گو یزدنو من خودمو خال

در اوردو تعارف  گارشویدختر پسر بودن پسره پاکت س هی مونیبغل زیم...دادیقورتش م کردویهم بغض م یگاه

 برداشتم که برام روشن کرد یکیکرد بم 

 !؟یکشیم گاریس ينگفته بود -الناز

 !کشمینم -

 ه؟یچ نیپ ا -الناز

 .الزم بود -

 ...چشمک بش زدم هیو

 ...عاشقتم خل -الناز

 ...رونیب میاومد میبلند شد مویدیخند ییدوتا

کوله بار  هیمن  یول...شمال میومنو الناز برگشت...فتادین یاتفاق خاص چیمنوال گذشتو ه نیروزه به هم زدهیس

 اه...اصال اونجا رفتمینم یلعنت به من کاشک..خاطره با خودم بردم

 .شتمذایعالقه م يوبه پا نیمن ا شدویم شتریمن به الناز ب یوابستگ

 ...رو احساس کنم ییتنها ذاشتیخالصه نم.کنارم بود...دادیبه حرفام گوش م...کردیپر م موییتنها

 ...بود که حسام اومد نیفرورد ياخرا
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کاراشو  يالناز تند...کوله بار اومد هیخورد و حسام با  فونهیکه ا میخوردیناهار م میداشت میالناز تو خونه بود منو

 ...دعوتش کرد یحسامم واسه مهمون...کرد تا بره 

 .....یبد گذشت تا روز مهمون یلیچن روز با حسام خ نیا گهید

کالس  شهیم يکه چه جور میکردیفکر م نیوبه ا میدانشگاه نشسته بود اطیح يعمادو حامد رو چمنا بامحمود،

 نکهیاستاد بدون ا..میبود وما فرداش کالس داشت یشب مهمون.در اصل کالس فردارو یعنیچوند؟یروز جمعه رو پ

من شخصا شرمندش  ومدین یهرک دییاریب فیکالس گذاشتم تشر10کنه گفت فردا ساعت  یمشورت هی

 !از کالس رونیورفت ب..شمیم

 ...مییایب میرسیم.بابا ساعت ده کالسه -حامد

 :میباهم گفت همه

 !خفه.اه -

 ...ممنون یلیخ -حامد

 ...شروع کردم به گره زدن کردمیم يکه با چمانا باز نجوریهم

 )گره هی(کالس فردا کنسل شه  شاالیا -

 ) گره هی(ارشد قبول نشه شاالحامدیا -

 )گره هی(رهیعماد زن بگ شاالیا -

نگاه بهشون کردمو  هی....کردنینگاه م دنیخندیگروه دختر از بغلمون رد شدنو با تعجب به منو بچه ها که م هی

 :گره زدم هیره دوبا

 ...میکنن از دستشون راحت ش دهاشوهریترش نیا شاالیا -

 .خنده ریها زدن ز بچه

 :گفتن دهایترش

 .خفه.شیا -

 ....دنیخند دهاینترش

 ؟یحسامو گردن گرفت یمحمود چرا مهمون -

 .ينجوریهم -محمود

 .هیمهمون خوامیکه نم يزیاالن چ.يکرد خودیخوب تو ب -
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اجاره کرده لب اب  الیو.چارهیهمه خرجشم خودش داده ب.کردم ریگ یسیتو رودروا یول نطوریمنم هم -محمود

 ...نیبب اویب

 ...بخوره تو سرش -

 ...امیمن که نم -عماد

 چرا؟ -

 ؟یش؟خلیمهمون امیپاشم ب.دمیند کمیمن تاحاال حسامو از نزد.برو بابا -عماد

 .نه من نه شماها دییاین.حامدا نطوریتوهم هم.یمثل چ ياریم فیشما تشر.منم یداره؟صاحب مهمون یچه ربط -

 .الناز بود بلند شدم ورفتم دور تر از بچها.زنگ خورد میگوش

 بله؟ -

 .سالم عشقم -الناز

 ؟یخوب.سالم خانوم -

 ؟ییکجا ؟یتو خوب. یسیم -الناز

 ؟ییتوکجا. دانشگاه.یمرس -

 راد؟. خونم.من امروز کالس نداشتم -الناز

 جونم؟ -

 .به نظرت؟دعوتم کرد یمهمون امیامشب بمن  -

 :گفتم یول ییایبگم نه بابا کجا ب خواستمیم

 .ياگه دوس دار زمیعز ایب -

 .ادیخوشت ن دیگفتم تو شا.دوس که دارم -الناز

 !ایب.نه بابا -

 اقاهه؟ يندار يفعلن کار.یسیم -الناز

 .نه مراقب خودت باش -

 يبوس با.نطوریتوهم هم -الناز

 خدافظ -
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حسامم که .خونه شدم یبا الناز تموم شدو من راه يکالسم با اس باز.جون گرفتم يواسه کالس بعد خوب

با .بشه رهیذخ يراست تو رختخواب که واسه شب انرژ هیرفتم خونه و.جا بند نبود هیهمش در حال رفتو امد بود 

 .شدم دارینکره حسام ب يصدا

 هان؟ -

 .ایصاحب مجلس.ییایکه م ینفر باش نیاول دیتو با.گهیپاشو کارتو بکن د.رمیمن دارم م -حسام

بش  یلیبود که خ دهیجذبم پوش هیکت وشلوار قهوه ا هی...رهیگیداره باعطر دوش م دمیچشمامو باز کردم د يال

 ...رهیت يوکراوات قهوا یمشک راهنیپ.ومدیم

 ...به بدنم دادم یکش وقوس هی

 !اوهو بابا کت وشلوار -

 ایکت و شلوار بپوش دیتوهم با ؟يفک کرد یبعله چ -حسام

 !ه؟یمگه عروس.برو بابا -

 .دعوتن یبزرگ يآدما.نداره یاز عروس یدست کم -حسام

 :لحظه اخر گفت رونیچشمک زدو رفت ب هی

 .نره ادتیکت وشلوار  -

 ...در اومد يوصدا

 .که نادر رفت يبر يجور -

معدهه داشت  گهیچون د خچالیاراده رفتم سر  یگرفتمو بعدم ب یدوش هی.غر پتورو زدم کنارو رفتم تو حمام با

 خواستمیخاطر حسامو م یلیخ گهیخوردمو رفتم موهامو خوشک کردمبعدم چون د يزیچ هی.کردیفحش کشم م

 .موهامو اتو کردم میبا اتو بند انگشت

برداشتمو به  مویگوش.بود میهشت ون.نگاه به ساعت کردم هی...شهیهم کردمیفقط جلوهاشو اتو م دیرسینم حوصلم

 .دنبالت امیاماده باش م9:الناز زنگ زدم وگفتم

! عسیضا دمید یاسپرت بپوشم ول ارمویخواستم حرص حسامو در ب م؟اولشیبپوش یخوب حاال چ...سر کمد رفتم

 ...هیخبر یلیخ نکهیوللش مثل ا

داشت وجذب  یکت کوتاه..بودم دهیاز بچه ها پارسال خر یکی هیداشتم که واسه عروس یکت وشلوار مشک هی

 ...زرد براق ست کردم ونیوپاپ یمشک راهنیپ هیبا.براق بود قشمیدور .بود
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 ...شدم یاز خودم راض یلیخ دمیپوش یوقت یول شهیفک کردم مسخره م اولش

که بود  يزیفقط اون تنها چ.از عطر مزخرف حسام بهتر بود یلیبوش خ.کردم یرو خودم خال اتکالنمو

 .مسخرس یلیبود که به نظرم خ ینمثالهورمو

 ...سوار شد رونویاز خونه اومد ب عیاونم سر.بودم نایسر کوچه الناز ا9 سرساعت

 :سالم گفت يجا به

 راد؟. يوا -

 ـه؟یچ -

 .دمیدیتو چشماش م تویرضا برق

 يوا...يشد یچه خوردن -الناز

 ...دمیخند

 ...رسمیشماکه نم يبه پا -

 .بوس از گونم کرد هیجا کنده شدو  از

 .رمیخودمو بگ يشرمنده نتونستم جلو -الناز

 :گرفتمو گفتم دستشو

 .اخالقاتم نیعاشق هم -

 .داشتم یبابت احساس خوب نیکه حسام ادرسشو داده بود دستش تو دستم بود ومن از ا ییالیو تا

 .چشم از چشمش برداشت شدیداشتو نم یلیاون شب خ یول کردینم شیارا ادیز النار

 .شد یکرد که ته دلم خال یوخنده قشنگ...مونایکوشیجلوتو بپا االن م.اقاهه.يهو -الناز

 !يخوشگل شد یلیخ.چشم از چشمت برداشت شهیاخه نم -

 .نهیبیچشمات قشنگ م.عشقم یمرس -الناز

 دمیشا.يغرور دار يادیتو ز گفتیم.من اسون نبود يبرا یحرفا ول نیدوست دارمو عشقمو ا گفتیراحت م اون

 .که دوسش دارم کردمیخودم اعتراف م شیهر روز پ یول.دونمیدارمو نم

 نیحتما با ماش دیبود که با الیتا و يا یراه طوالن.تو میرفت نیدر برامون باز شدو با ماش میدیرس الیبه و یوقت

 دهیرو داشتم ود يزیچ نیتعجب نکردم تو توقع همچ ادیمن ز یبود ول نیدهن الناز که کف ماش. میرفتیم
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 یهنوز کس. بود همه جا یچراغون. نگو گهیرو که د اینور لب در. يادیاز ز کردیم تیچشمو اذ الیو يچراغا.بودم

 .خودمون با دوست دختراشون يحسام بودو بچها.بود ومدهین

 ...دمیخند.تو بچه ها شروع کردن دست زدنو سوت زدن میمارفت تا

 ...ها که یمهمون نجوریمازد نه ا يها یتو مهمون دیسوتو با.سیجور جاها ن نیبابا سوت واسه ا -

 .چشمک زدم هیو

 .داداش یصاب مجلس.يدار اریاخت -حسام

 .الناز ودستشو دراز کرد شیحسام رفت پ.الناز فقط سالم کردو با دخترا دست داد یول.دست دادم باهمه

 .دیقدم رو تخم چشم ما گذاشت.الناز خانم يخوش اومد -حسام

 :دستشو گرفت وگفت النازم

 یمرس.کنمیخواهش م -

سالن .حساس نشو.گهیدست بود د هیبابا . رد کردم یلیبیس رینگفتمو ز يزیچ یول.گرمم شد بیعج.زد باال امپرم

 .پر از مجسمه واب نما. بود ییطال یکه سراسر مبل سلطنت یبزرگ

بارم که کنار هر ست  زیم. شته بودنگذا یلب ابم مبل راحت.توپ بود یلیکال خ. یینقش داره طال کیسرام کف

 !کارگرم گرفته بود اقا...بود یمبل

 ...کنارش رفتم

 ؟یهمه خرج واسه چ نیا -

داره معامله  یادم معمول هیدوست ندارم طرف فک کنه با .قراره بشه یامشب معامله بزرگ.حرفت نباشه -حسام

 .کنم زشیسوپ ر خوامیم.تولدشه امشب.کنهیم

 ه؟یادم بزرگ -

 ...داد باال کشویپ حسام

 .یلیاوف خ -

 سر کالف از دستت بره یبپا مست نکن -

 .انیاالناس که ب.حواسم هس حسام

 .دم در ورفت

 ....سیحرفا ن نیاصال مال ا.دهیکه هس نشون م یخودشو گنده تر از اون.داره بچه مشکل
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 .با دخترا رفته بودن تو اتاق لباساشونو عوض کنن الناز

 اوهو.دکلته کوتاه یاول.رونیب انیدارن م یکی یکی دمیسمت اتاق د برگشتم

 .تاب دامن يبعد...اوهو .دکلته کوتاه بازم يبعد

هم  يبعد.ومدیبش م یلیکه دوست دخترعماد بودو از همه ادم تر بود کت وشلوار سبز خوش رنگ که خ يبعد

موهاشم . بود یاسک قشمی. تنگ که فقط دستاش لخت بود یمشک یسر هم هی.بودم ازش یخوب بود راض. الناز

 دواریکردم ام سهیهامقا تهبا اون دکل یوقت یاومد دستاش لخت باشه ول یخوشم نم نکهیبا ا.بود ختهیدورش ر

ابروهام توهم . چشمک بش زدمو دستمو گذاشتم پشت کمرش هیستادیبا لبخنداومد کنارم ا...نگفتم يزیشدم وچ

 .رفت

پشتش کامال لخت .کرد خیتمام تنم  دمیکه د يزیکلمو بردم عقب از چ.نبود يپارچه ا یپشتش ول دمیکش دست

 ...با اخم تو چشماش نگاه کردم که برگشت نگام کرد.وحشتناك لخت بود.باز باز.بود

 ه؟یچ -الناز

 ه؟یچ نیا -

 ؟یچ -

 .لباست -

 .گهیلباسه د -الناز

 ... نییتاپا دمیپشت گردنش دست کش از

 لباسه ؟ نیا -

 .دهنشو قورت داد اب

 .شدیم دایپ خوردشکمشمی،تکون م یلیاز عرضم باز بود خ نیا یبودم ول دهیپشت باز د.نبودم دهیند من

 .دمیتوموهام کش یدست کالفه

 .دنیدکلته پوش.خوب اونا رو نگاه کن -الناز

 .دهیکت وشلوار پوش.دوست دختر عمادو نگاه کن -

 .يدیم ریگ یالک يتو دار -الناز

 .بپوش یچ هیالناز برو .باشه.باشه -

 گرفته؟ تی؟شوخیچـ -الناز
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 .مینه کامال جد -

 دهیپوش یچ هیمطمئن بودم  یول.دمیالنازو ند گهیکم کم شلوغ شدو من د. بچه ها شیرفتم پ و

داشتم .کردنیم یگرم یبا من سالم احوال پرس ومدنیهمم م شناختمینم چکدومویه. کرده بودم یقاط گهید

 .که خوردم به محمود گشتمیسام مدنبال ح

 ک؟یمن سالم عل شیپ انیچشونه؟ چرا م نایبابا محمود ا -

 :دوگفتیخند

 کیو. بزرگ ماهستن ياز شرکت دارا شونیا گهیم دهیتورو نشون م شنیحرفت نباشه به هرکدوم که وارد م -

 .طرف معامله

 دروغ؟ -

 .به جون تو -محمود

 معامله خبر دارن؟ نیاز ا نایهمه ا یعنی نیبب. کننیدخترا بدنگاه م نیا گمیم -

 !اره حتما -محمود

 !!طرف معاملم خبر ندارم هیاونوقت من که  -

 ...میدیخند ییدوتا

 ؟يدیالنازو ند -

 .رونیب رفتیداشت م -محمود

 .یباشه مرس -

رو  یگوش.دمشیهنوز بوق نخورده بود ازتوپنجره د.اومدم تو سالنو شمارشو گرفتم.نکردم داشیپ یول رونیب رفتم

 ...قطع کردم ورفتم پشت پنجره

دست حسامم پشت الناز . زدنیحرف م ایلب در شیات هیمرد چاق مسن و حسام دور  هیزن مسن و هیو  الناز

بکوبم به پنجره  خواستمیم.کردمیپست صورتم قشنگ حس م ریهجوم خونو ز...به هم زدنو خوردن واناشونویل.بود

 ...کارسیزشته معلوم بود چ ارویجلو اون  دمید یبفهمه ول

 ..داد به حسام واومد کنار وانشویمنم ل دیدر اوردتا د بشیاز تو ج شویگوش.زدم بهش زنگ

 بعله؟ -الناز

 تو؟ ییکجا -
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 .اومدم هوا بخورم رونیمن؟ب -

 ؟يخورد -

 رو؟یچ -

 ...هوارو -

 : کردو گفت يا يزور ي خنده

 .اره -

 .اتویب -

 .رونیب ایتو ب -الناز

 .خورمیانگار من دارم م يخوریتو هوا م.کنمیاز پشت پنجره نگات م -

 .معلوم بود نفسش بند اومده بود.کنه دایسرشو باال اوردو به پنجرها نگاه کرد تا منو پ عیشد سر هول

 :گفت عیسر

 .اومدم -

 :سمت ساختمون که حسام بلند گفت دیدوئ

 ؟.زمیکجا عز -

 .جوابشو ندادو اومد کهید الناز

 .کردمیبا فشار دادن دندونام رو هم کمترشون م.کنترل کنم يچه جور تمویاعصابان دونستمینم. واستاد کنارم

 ؟يکردیم کاریاونجا چ -

 .شرکتشم سیجسام به اون دوتا گفت من دختر رئ -الناز

 .ردحسام گوه خو -

 .سمتش برگشتم

 ؟يدینپوش يزیچرا چ -

 اخه؟ یچ -الناز

 .يدادیبود که به حرفم گوش م نیمهم ا.یهرچ.شال هی -

 !!نهیبه هم شیقشنگ.خوب زهیریمدل لباس به هم م -الناز

 لخت تر قشنگ تر؟ یقشنگه؟ هرچ نیا ش؟یقشنگ.به درك -
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 ...یول...نه -الناز

 ؟یچ یول -

 .ریانداخت ز سرشو

 .همش يدیم ریگ.شهیم تیزیچ هیتو امشب  -الناز

 ...شلوارم بیکردم تو ج دستمو

 دمیکه م يدار ریحتما گ -

 .بود یاون اعصبان نباریچشمام نگاه کرد ا تو

 دارم اره؟ ریمن گ -الناز

 .نگاه کردم رونیب به

 .کنمینه حرفاتو تحمل نم نجارویلحظه نه ا هی گهیمن د -الناز

 ...ورفت

 ..شب12بره ساعت خواستیکجا م.برگرده دیتم شاصبر کردم گف کمی

 دمیبرم دنبالش که د نیپس رفته بود خواستم با ماش.نبود ایلب در.اطیبا دورفتم تو ح.تو اتاق نبود.دنبالش رفتم

 ...حسام بود يصدا.ادیحرف م يصدا

 میبرقص میبزن مییخوایتازه م.يبه جون مامانم اگه بذارم بر -حسام

 .راد حالمو بد کرد.حسام بذار برم -

 .زنمیباش حرف م رمیرادم م.خودم باش اصال شیپ میبر ایب.راد غلط کرد -حسام

 .یحرف بزن ییایبه حالت اگه ن يوا -الناز

مثال الناز  ایحرف بزنه  ادیهمش منتظر بودم حسام ب.رفتم تو عیسر.گشتنیقدماشون اومد که داشتن برم يصدا

 .دمینفهم یکوفت یاز مهمون یچیه.ومدنین چکدومیه یول.ادیب

 یسع.شدم الیخیب یلو بدم حسامو بگم دروغه ول خواستمیم.خواستنیم یگراف ویب کردنیهم که ول نم دخترا

چون  رمیبگ دهیرقصاشونو رد کنم و مهندس مهندس گفتناشونو نشن شنهادیجواباشونو مختصر بدمو پ کردمیم

 یداشتم خدافظ.نمیمن تو ماش ادیاگه م رمیبه الناز اس ام اس دادم که دارم م. گهیساعت دو بود د.رومخ بود

 :که حسام گفت کردمیم

 .يکجا حاال؟هنو مست نکرد -
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 خوش گذاشت خدافظ.فردام کالس دارم.حال ندارم جون حسام -

 :حسام در گوشم گفت. سر من عماد و حامدم بلند شدن پشت

 ؟يبر يخوایم ایبا پرش نایاخه جلو ا -

 پدرت؟ یبرم؟مزرات یبا چ -

 .رمیگیازت م امیفردا م.نایببر امشب جلو ا.از بچه هاس یکی نیماش چیسوئ نیا ایب -حسام

 خدافظ.ول کن جون حسام -

 : گرفت وگفت دستمو

 .برو نیبده با ا نتویماش چیسوئ.يبه قران اگه بذارم بر -

 ...نهیبینم سین رونیب یکس.ادیبابا خوشم نم رمینم -

 .دستش فرار کردم النازم به موقع اومدو گازشو گرفتم در رفتم از

 ...یاز خدافظ ریغ مینزد یحرف چیه نیماش تو

 شدیارزش قائل م کردیحرف گوش م دیبا. دیپوشیاون لباسو م دینبا.شیدم ات رفتیم دیدستش دلخور بودم نبا از

 .نداختیشال حداقل رو شونشو کمرش م هی رفتیم

گورشو  کشنبهی.بود یحسامم معاملش نشده بود قاط. نبود یکالس فرداهم جا موندمو نرفتم کال اخر هفته خوب از

بش  ازین.شدمیم ونهید شیداشتم از دور گهید.النازم نه زنگ زده بود نه اس داده بودتا اخر هفته. گم کرد تهران

صدا  دارویزن سرا. میخونم باهم حرف بزن ادیگفت که م یول.یلیسرد بود خ.زنگ زدم یبرام سخت بود ول. داشتم

زنگ درو که زد . دوش گرفتم واماده منتظرش شدم هیخودمم رفتم .به خونه بکشه یدست هی ادیکردم گفتم ب

 ينجوریرو ا يبود من تاحاال دختر بیواسه خودمم عج خواستمشیم نقدریچرا ا دونمینم دنیقلبم شروع کرد تپ

 .بانمکش تنگ شده بود ي افهیدلم واسه ق.گرفتم يجون تازه ا مدرو که باز کرد...نخواستم

 :گفت اروم

 .سالم -

 ...تو ایسالم ب -

 ادینم دمید

 ؟ییایچرا نم -

 ...يدر واستاد يچون جلو -الناز
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 ...دمیخند

 .دیببخش -

 دیاب خورد بعدم سر راه کل خچالیبعدم مانتوشو در اورد بعدم رفت سر  شویاول روسر مایمثل قد.کنار ورفتم

 !!نشست روبه روم.نشست کنارم ندفعهیکه ا.شستیکنارم م ومدیکارش بود بعدم م شهیهم.سازو زد ییچا

 ...پارسال دوست امسال اشنا -

 !!ینه اس.ينه سر.ینه زنگ.حرفو زد نیبه خودت ا دیبا -الناز

 م؟مردم زندا ینیبب يریخبر بگ ادیتو ن دمینزنگ.حاال من ندادم -

 .گرفتمیاز دوستات خبر م.خبر داشتم -الناز

 .یشده بودم اساس عینگفتم ضا يزیچ گهید

 ...عوض کردم حرفو

 .ینیشیروبه روم يریامسال م یشستیتا پارسال کنارمون م -

 .وبلند شد اومدم کنارم نشست دیخند

 .بخاطر تو اومدم یول دمیفقط سه ساعت خواب شبید -الناز

 .زمیعز یمرس -

 :سرشو گذاشت رو پامو گفت دویحواب

 بدون من خوش گذشت؟ نمیبگو ب -

 .کوفت بود برام.نه بابا -

 .نطوریمنم هم يبرا -الناز

 .بوس کردم شویشونیپ

 .ریتو به دل نگ گمیم یچ هی شمیم یمن اعصابان -

 .یبگ دیخو نبا -الناز

 .خوب پکمیم -

درست  دیخواب.نگفتم که بخوابه يزیچ گهید...شد نیچشماش سنگ میدیکه د میحرف زد گهید کمی.دیخند

 . خورد که قطع شد نفدرزنگیاومد پاشم تلفن جواب بدم ا یدلم نم یمن حت یساعت رو پام بود ول4
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چه ...دمیاروم گونشو بوس.صورت تنگ شده بود نیچقدر دلم واسه ا.کردمیم فیک کردمیکه نگاه م توصورتش

 .بود کیتار گهیشد هوا د داریداز سه ساعتم که ببع.دیدرست سه ساعت رو پام خواب.خوش خوابم بود

 ؟ينکرد دارمیچرا ب -الناز

 ...يبود دهیقشنگ خواب یلیخ ومدیدلم ن -

 .ادیهنوزم خوابم م -الناز

 .بلند شدمو بغلش کردمو بردمش سمت اتاق وخوابوندمش رو تخت اروم

 .يعجله که ندار.بخواب -

 .یشیتو تنها م.نه -الناز

 .هیکاف یجا باش نیاکه تو  نینه هم -

 .دورش دیچیبعدم پتورو پ.پرتم کرد رو تخت دویبلند شم برم که دستمو کش خواستم

 .میباهم بخواب -الناز

 ...خودمم خوابم گرفته بود..زود خوابش برد یلیدستمو دورش حلقه کردمو خ دمویخند

از خودم ...نداشتم یهوس چیچقدر خوب بود که من به الناز ه.کردمیشام م يبرا يفکر هی شدمیبلند م دیبا یول

 ...سفارش دادم تزایبلند شدم دوتا پ دمویبوس شویشونیپ...هوس هیبودم که واقعا عشق بود نه  یراض

شب با ...بودم که النازو برگردونده بودم یاز خودم راض.ومن بردم رسوندمش میبلندشدو باهم شامو خورد النازم

اومدن بامن  رونیبه ب یلیم گهیتفاوت که الناز د نیاز فردا رابطمون دوباره شروع شد با ا...دمیوابراحت خ الیخ

 شیاز قبل ارا شتریب!!کردیشام درست نم ایهارنا شهیمثل هم ومدیهم م یوقت..خونم ومدیکم م یلیخ..نداشت

 ...دادیتر جواب م کرد،سردیم

 .ندادم ریگ یلیخ...رفتاراش شده نیاز خانواده و شروع امتحانا باعث ا يدور دیشا گفتم

قبول کنم که  خواستمیطرفم نم هیدوست نداشتم به زور باشه رابطمون از .شدمیم یداشتم عاص گهید یول

 ...تموم کنه خوادیدوستم نداره وم

 نیواسه هم دادیاتفاق رخ نم نیوقت ا چیموقعه سال ه نیتو تهران ا...اومد دیبارون شد هیخرداد بود که  لیاوا

 ...ایلب در میکردم زنگ زدم الناز گفتم کاراتو بکن بر فیک یلیمن خ

 ..میساحل معروف و تو کافش نشست هیرفتم ...شدن سر کوچه شون اومد ریاس قهیدق ستیازب بعد
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که براش  کردمیداشتم من من م ه؟یرفتارا واسه چ نیا ه؟یسر حرفو باز کنم وازش بپرسم مشکلت چ خواستمیم

انگشتر بزرگ  هیمتوجه  زیکه گذاشت روم رویگوش.جواب شو داد يلبخند اومد رولبشو زود هی. اس ام اس اومد

 ...تو دستش شدم

 !خوشگله -

 !؟یچ -الناز

 ...انگشترت -

 .دوسش دارم یلیاره خ -الناز

 برات؟ دهیخر یکس -

 .از دوستام یکیاره  -الناز

 طالس؟ -

 ...اره -الناز

 .دیرسیم نیبه نظر سنگ..تکون دادم يسر

نه امکان ..که تو ذهنم اومد کالفه شدم ياز فکر....نکهیمگر ا کنهینم يکار نیهمچ یدوست مهربون چیه پس

خودمو  یلیخ.کردیم يبامن حرف بزنه اس ام اس باز نکهیا ه؟بدونیرفتارا واسه چ نیا يپس فک کرد..ندارهچرا

دستمو گذاشتم  زیم يرو ازبخواد برش داره  نکهیقبل از ا.زنگ خورد شیگوش نکهیتا ا. کنترل کردم

 ...شیروگوش

 !؟...راد -الناز

 هان؟ -

 .من ه؟بدشیچه کار نیا -الناز

 .arezomنوشته  دمیبرداشتم د شویگوش

 ارزوته؟ -

 ...راد اونو بده به من -الناز

پسر بود  هی يصدا...کرد خیطرفو بشنوم تمام تنم  ينزدم تا صدا یحرف یول...زدمتوجه بهش دکمه اتصالو  بدون

 :گفتیکه داشت م

 .کردم یشوخ.من ناراحت نشو نینازن -
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 .يهم ندار حیتوض يجا گهیخاك برسرت د یعنیبه الناز نگاه کردم ...صداش اشنا بود کثافت چقدر

نوشت  دمید...خودمو دکمه تماسو زدم یشماره طرف چنده؟ شمارشو زدم تو گوش نمیکردمو رفتم تا بب قطع

 ...صدامو بردم باال...دمییهم سا يدندونامو رو...شد خیتمام تنم . حسام

 تو حسامه؟اره؟ يکثافت ارزو -

 .دمیم حیراد من توض -الناز

 .خفه شو فقط -

 .النازم در گوشاشو گرفته بود.تن سمتونهمه برگش.نیکفه زم دمیباتمام قدرت کوب شویگوش بلندشدمو

 ...زیم يشدم رو خم

 .حده نیدر هم اقتتیتو حسامه کثافت؟ ل يارزو.الناز جواب بده -

 .دیباریم دیبارون شد...النازم دنبالم اومد رونویب اومدم

 راد صبر کن -الناز

 ...تا بم برسه واستادم

 ....راد -الناز

 :گفتم کردمیصورت قشنگشو نگاه م رهیسمتش همونجور که خ برگشتم

لعنت  ؟يسرد شد يچن وقته منو فراموش کرد ؟یچن وقته؟ چن وقته باهاش ؟يواسه گفتن ندار یه؟حرفیچ -

 گهیالناز فقط برو گمشو د...بوده گهید ییحاال نگو خانم حواسش جا.نهیدرسات سنگ کردمیبه من که فک م

 ؟يزدیکه ازش دم م یعشق ونبود ا نیا..خورهیداره به هم م يدکه ز ییحالم از تو وخودمو تموم حرفا.نمتینب

 نگات خورد به انگشتر طالش؟ بدبخت؟

 :بغض ولرزش صدا گفت با

 .یکن نیبهم توه دمیراد بهت اجازه نم -

که بت  يبه اعتماد يکرد نیبه عشقم توه. يکرد نیتوه میتو به من به سادگ. ینیتو سرا پا توه.خفه شو -

 .يدکر نیداشتم توه

 :وخم شدم تو صورتشو گفتم نییاوردم پا صدامو

 !نکردم؟عشقم برات بس نبود ؟ کاریکمت گذاشتم؟چ یالناز چ -

 :گفت هیگر با
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 ...یوقت از عشقت محکم نگفت چیتو ه یول -

 ...زدم ادیفر

روهم؟هان؟تو  يزیمن بر يبا پسر خاله  دیمحکم نگفتم با ؟چونيدیبزن نفهم ؟حرفيدیتو نفهم یعنی -

 !باش؟ یبازم رفت ادیمن از اون حروم زاده بدم م یدونستیم

 رو که انگشتر داشتو اوردم باال وانگشترشو نشون دادم یدست

 بود؟ نیپول بود؟ طال بود؟ ماش ؟اره؟دردتیخواستیم نایتواز ا -

 ...ایاز دستش در اوردم و پرت کردم تو در انگشترو

 .دستشو ول کردم.کردمینگام م مات

 .ننگ از روت پاك شه نیا یش بلکم غرق شبرو دنبال -

 :داد زد الناز

 .خفه شو -

 :تو هوا تکون دادموگفتم دستمو

 .بروبابا -

 ...بکنم دیبا کاریچ قایاالن دق دونستمینم.نیماش ابونویشدم سمت خ یوراه

بگم  ایباشم وبگم به درك؟  يکنم؟قو هیزنگ بزنم حسام وفحش کشش کنم؟گر.سخت یلیسخت بود خ برام

شدمو با سرعت تمام خودمو  نیسوار ماش...لعنت به حسام.لعنت به الناز.خوب شد شناختمش؟ لعنت به من

چرا باخودم لج  دونمیمن...در اوردم شدویم یاونم چ خوردمیازش م کیپ هی یمشربو که گاه شهیش...رسوندم خونه

 یول دمیروسر کش شهیش دونمیکنم؟ نم فراموش خواستمیرون؟میب امیمثال از اون حالو هوا ب خواستمیکردم؟م

رابطه داشتم اشک  هیسست بودم وواسه شکست تو  نقدریا نکهیاز ا. اشکمم در اورد چیفراموش که نشد ه

 .هم نداشت يا دهیشده بودو فا ریدست خودم نبود سراز یول.از خودم بدم اومد ختمیریم

 نبودم یشگیراد هم گهیشدم د داریصبح که ب...که خوابم برد ختمیخوردمو اشک ر نقدریا

 ي چهیباز نکهیازا.از خودم بدم اومده بود یول. خورد نبودم گهید.نبودم فیضع گهید.اشکم خشک شده بود گهید

 ...گرفتیمزاج شده بودم خندم م یودمدم یدختر عوض هی

شد؟چرا  ينجوریا شد؟چرایچ یدان یهمه چ يکردیتوکه فک م يکردیم یاحساس بزرگ یلیتوکه خ...راد یه

وخشک  يراد جد هی...نبود يخبر شبیاز راد د...نهییا يرفتم جلو...اومد گوشه لبم یقالت گذاشت؟لبخند تلخ
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 يبرا...دیخندیم یشبیراد د به...خوردیبه هم م کردیم هیگر شبیکه د يبود وحالش از راد ستادهیا نهییا يجلو

 ...خوردیتاسف م شبیراد د

 نکهیبدون ا...یشبیقلب راد د يصدا يها هیتو ما يزیچ هی.داد یخوب ییصدا...نهییتو ا دمیبرداشتمو کوب اتکالنمو

خدا .گهیتا چن ماهه د ومدیارشد م ياخر بودو جوابا يفک کنم کارامو کردمو رفتم دانشگاه روزا يا گهید زیبه چ

 راد چته؟ گفتنیکنه تهران قبول شم برم فقطهمه م

دخترا که  دیشا...دمیفهمیحال خودمم نم یگرفته نبودم ول...شدیباز تر نم نیبه نظر خودم از ا ی؟وليگرفته ا چرا

 شدمیکه بودن و من داشتم سخت م يزیسخت تر اون چ...شنیپسرا سخت م یشکست بخورن افسرده شن ول

کالسمون  يدخترا.بود اهمیدن خترد نیاگه خوشگل تر یحت...نداشتم یحس چیافتاد ه ینگام که به دختر م گهید

 هیفقط .سر دادم يبلند يفکرم خندم گرفتو خنده  نیاز ا...طرفم انیب دنیترسیانگار م کردنینگام م يرجو هی

کدو رمزو داده بودم دست !ارشد نبود هیجزء جواب اول يزیبکشه،اونم چ رونیمنو ازون حالو هوا ب تونستیم زیچ

مونده بودم تو کار .من ترازمو گفت يفحش دادنا ویلوس باز یزنگ زدو بعد کل اونم....رهیعماد تا برام ترازمو بگ

شده بود رفتن به دانشگاهو بودن با بچه  حمیاون روزام تفر...همرو تهران زدم  گهیانتخاب رشته هم که د... خدا

 .بچه ها بودن یخونه عماد وفت رفتمیم کردمیهنر م گهید یلیخ.دانشگاه يها 

 میبر ایبهم که ب زدنیبچه ها زنگ م یهرچ...لم بدجور سر رفته بودحوص...هوا افتضاح بود...میماه مرداد بود تو

 ...رفتینم يکار چیدستودلم به ه یسوار شدنه ول یاالن موقع شنا وجت اسک ایدر

 نیا یول یدانشگاه يلب تاپ داشتم واسه کارا هی...میاتاقم نشسته بودم که نگام افتاد به لب تاپ شخص تو

 هی.بود یکیبا خاك .در اوردم فشیک ياز تو.توش بود یوخانوادگ رستانیدوران دب يعکسا ادمهی.بود یشخص

اکثرا چاپ .عکسامون يتماشانشستم به ...کردینه خوب بود هنو کار م...روشنش کردم دمویدستمال بهش کش

 ادشی.بزنه ذاشتمیرکسانا اون موقعه که پشت لب داشتو من نم.بابا بود يعکسا.مامان برده بود یشده بود ول

 زیغم انگ هیتلخ من از گر يبه قول شاعر خنده  یول.دمیدیبه عکسامون خند یکل.سرش میچقدر دعوا داشت ریبخ

وصل کرده  نترنتیساختمون ا یوقت بود که اهال یلیخ. کردم دایپ یجالب يزایگشتمو چ گهید کمی...تر است

 خواستمیم يزیچ یقیتحق.استفاده نکردممن تاحاال ازش  یاز منم پول گرفتن ول.بودن که همه استفاده کنن

مثل  گهید یرفتم تونت ول...هیاومد رمزش چ ادمیبش ور رفتم و  کمی...نت داشت یدوستم که کاف شیپ رفتمیم

دکتر  يمطلب درباره  هیداشتم  تیسا هیتو ...رمیاخبارو عکسارو بگ نیرستان شوق نداشتم که برم اولیدوران دب
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بهتر از .بازش کردم يا زهیانگ چیبدون ه...چت رومو کرده هی غیصفحه تبل يباال دمیکه د خوندمیم یعتیشر

 ...بود يکاریب

حرف زدنو  یخصوص يحوصله ...اووف چقدر شلوغ بود...اسم زدم هی یالک ينجوریهم.sam 021زدم اسممو

 ...ینداشتمو رفتم عموم

نوشته بود  شونیکی.ومدیعج وجق بود که خوشم ن يهمشونم اسم دخترا ..دنیحرفیداشتن باهم م همه

 ...شهیمعلوم بود اسم واقع.میمر

 "خانم؟ میمر یخوب.سالم"نوشتم  یتو عموم همونجا

******** 

 :میمر

 

 لیهم تحو ایلیخ یجوابمو دادن ول ایشتریب...و به همه بچه ها سالم کردم یتو چت عموم رفتم

 :بهم گفت sam021به نام  شونیکی...نگرفتن

 »!م؟یمر یخوب «

 »!؟يتو دکتر «

 »نه دامپزشکم  «

 :نوشتم یبهم گفتن ولش کن ول ایشکلک خنده زدن و بعض ایلیخ

 »!گم؟ یکنن درست م نهیتونن خودشونو معا یهرچند دامپزشکا نم! یکن نهیحتما معا دیخودتو با پس«

 »واسه مخت گفتم...امایم شتریمن به کار تو ب یآره ،ول «

 ».! تز بده نجایا ای، بعد ب یخودتو معالجه کن یتو هروقت تونست «

 شتریمن ب یول...انگار از کل کلمون خوششون اومده...میکرد فقط من و سام بود ینم پیتا يزیکس چ چیه

 !خوردم یحرص م

 »چرا برم سراغ خودم جوجو؟ گهید یتو هست یتا وقت «

 »تز نده پسر نقدریگم ا یبهت م! قوقو کرد یخروس قوقول نیبچه ها باز ا يوا «

 »وقت جوجه هی یوفتیپس ن...ایکن یقد قد م يدار يادیز گهید نیبب «

 :از بچه ها نوشت یکیرفته بودم تو فاز کل کل که  نیهمچ
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 »گهید الیخیب...! چت رومه نجایا دیراه ننداز لهیطو بابا«

 :و سام نوشت دنیخند همه

 »! يخانوم قبول کن کم آورد میمر یول...باشه آتش بس «

 »!جناب ارمیوقت کم نم چیمن ه «

حوصله ...بستم یشد رو م یکه باز م يدیجد يشدم و پنجره ها الیخیمنم ب...نکرد پیتا يزیچ گهید سام

 ...پنجره باز شد و اون سام بود هیلحظه  نیکه تو هم...هاشونو نداشتم کهیت ایشرمانه  یب يشنهادایپ

 » ! نینگرفته باش يمنو جد يکه حرفا دوارمیخانوم ام میمر «

 » ! خوره یبه چه دردم م ماریدامپزشک ب هی ينگرفتم آخه حرفا ينه جد «

 » ...! یتو واقعا با من لج نکهینه مثه ا «

 »! تو بامن؟ ایمن با تو لجم  «

 » ! به من يدیه از همون اولم پررفت ادتی...! معلومه که تو دختر «

 :خنده زدم و نوشتم شکلک

 »! ؟یداشت يکار...! طلبت یکیخب حاال   «

 »! نه؟ يبابا تو کال اعصاب ندار «

 :لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش یآه

 ...!واسم نمونده یاعصاب گهیآره د ـ

 »؟يدار کاریحاال واقعا چ...دیببخش «

 »! ه؟ینظرت چ میباهم آشنا ش شتریب کمیخواستم  یم «

 » .. ممیمن مر «

 » ! کامل بابا اسمت که معلومه یمعرف هی...! یچون فکر کردم شلغم يدیاوه زحمت کش «

...! نجایا ياینم گهیبده ، تو که د تویواقع...يمر الیخیب....ایبدم  مویمشخصات واقع دیحاال با...ام گرفت خنده

 !؟يایم

 » ! اله از تهران هستمس 22،  میمر...خب باشه «

 » ...! هیهم واسه رد گم کن 021اون ...از شمال 24منم سام ،  «

 » ...! بله ملتفت شدم «
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از  ییصدا هیدوباره ...! خوره کنه باشه یاصال بهش نم! ستیاز شماله ، پس کنه ن اروی...دمیکش یراحت نفس

 !دیدارم شد يریمنِ بدبختم خود درگ...خواست بکوبم تو سر خودما یدلم م "!ش؟یدیمگه تو د "درونم گفت

 »!چت کردن سخته کمی نجایا! اهو؟ی يایب یتون یم نیبب «

 ...شهینم...پس...امینم گهیمن که د...يوا

 » ...! شه ینه نم «

 »! شه اونوقت؟ یچرا نم «

 » ! شه ینم یلیچون به دال «

 »! ؟یکن یفکراتو م ياالن دار «

 » ! امیون گفتم که نمچ نه«

 » ! ناز نکن جوجو «

 »! تو اظهار نظر نکن خروس «

 » ...! یدخ يخور یم یچه حرص «

 » ! که گفتم خروس نیهم! حرف نباشه «

 »!خانوم میخر ینازتم م! خانوم چقدر ناز دارن میمر نیا ییوا «

رفت  غمیدوتا انگشت از هر دو طرف با شدت تو پهلوم فرو رفت که ج هویکه  سمیخواستم بنو تیعصبان با

 !جز ترانه هم نبود یکار کس ایکه گو گنیحرکت شوك م نیاصوال به ا!...هوا

 !شه المصب يخواد نازتو بخره، ارزون بفروش مشتر یحواست باشه ها م م،یمر یـــیـ وا ترانه

 !بچم اُفتاد يریکبیا يـ زهرمار ، دختره  من

 :کرد و گفت ینیه رانهت

 ...!دایجد يپر یبا از ما بهترون م ـ

 ...به چت رومه اشاره کرد و

بدبخت ...افتاد توریتازه چشمم به مان...فک زدن رفت قهیبهش گفتم و بعد دو دق يا "باوو مینیب نیبش "لب  ریز

 :کردم و نوشتم يزیخنده ر! کنه یبه دو م یکیبا من ...حقشه! ههه!چقدر معطل شد چارهیب...ام داده یپ یکل

 » ! نتم قطع شد دیببخش یــــیوا «

 :گفت یبا لحن خندون...کرد یم یداشت فضول...ترانه از پشت سرم اومد يصدا دوباره
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 !ستیدروغم که حناق ن ـ

 ...تکون دادم يام گرفت و فقط سر خنده

 

 "راد"

 ...شهیباعث خنده م.چتم بد نبودا...هه

 ...باعث شد لبخند بزنم میمر يحرفا يچند بار هی تاحاال

 یچند بار پ...ارمیکه حرصشو در ب خواستیدلم م شتریو هر دفعه ب...ومدیحرصش در اومده بود خوشم م نکهیا از

 ...جواب نداد یام دادم ول

 »؟يزنده ا.هو میمر.يهوو«نوشتم

 »نتم قطع شد.بابا اره«میمر

 »سرت شلوغ شد؟ ایقطع شد  نتت«

 »داره؟ یچه فرق.حاال تو فک کن شلوغ شده« میمر

 » . نشد فرق داره گهید نه«

 »؟یچه فرق« میمر

 »بت بگم؟ اهوی ییایم«

 »ه؟یاصرار چه«میمر

 » !! یدماغ باش نقدرگندهیا خورهیبت نم میمر.اه«

 »! ؟يخوایم یبرام جالبه بدونم واسه چ یول.ستمین چمیه«میمر

 »برو بابا .اصال نخواستم«

 »؟يناز کرد ای؟ياالن قهر.واوه«میمر

 » ... هر دو«شکلک خجالت گذاشتمو هی

 ...شکلک خنده گذاشت منم خندم گرفت هی

 ....راد نه یداشت ول یشوخ يسام حوصله .فرق داشت یلیجالب که راد با سام خ چه

 »انه؟ی میبر حاال«

 »منو یکشت.میبابا بر میبر« میمر
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 »شکلک خنده گذاشتم هیو.یهست ییخدا يکشته  شما«

 »؟.ینکن خی.بامزه.هه هه«میمر

 ».مراقبم نه«

 دیبه ام.وقت ازش استفاده نکرده بودم چیساخته بودم که ه يدیا هی...براش نوشتمو گفتم که ادم کنه مویدیا

 ...مونده باشه بازش کرد ادشیرمزو  نکهیا

 ...ام دادم یقبول کردم وپ عیسر maryam theبه نام...نفر ادم کرده هی دمید...باز شد خداروشکر.اووووف

 » !! چه عجب.بابا«

 »؟يشد راحت«میمر

 » .. ناراحتم کمی نه«

 »چرا؟«میمر

 » !! بامن یتو ناراحت چون«

 »وا؟«میمر

 ». وگرنه منم سختمه.بام راحت باشه یمن دوس دارم کس.واال«

 ».عادت ندارم زود پسر خاله شم من«میمر

 وشکلک خنده گذاشتم»...پسر عمه زا شو خوب«

 »؟يدیکجا خواب شبید...هه هه« میمر

 »رختخوابم تو«

 .دیوخودش خند...»بوده ارشوریفک کنم تو ظرف خ یول«میمر

 ...خندم گرفته بود منم

 ...خندم گرفته بود میکردیبچه گانه کل کل م نکهیا از

 »؟ینبود بگ يزیچ نیتر از ا یمیقد«خنده گذاشتم شکلک

 »بگو دوچرخه.چرا«گفت دویخند

 ...دوچرخه -

 خنده ریو زد ز...»چرخهیبابات م لیبیس«میمر

 »ادب بابام مرده یب«خنده نوشتم با
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 !بود ناراحت شده ومدمعلومین یام یپ یچیه گهید

 ». حرفا ناراحت شم نیاز ا ستمیبچه ن گهید.ساله که رفته یلیخ.نداره  بیع«

 » .... متاسفم.دیببخش دیبازم با یول«میمر

 »عب نداره.بابا خواهش«

 »ساله؟ چن«میمر

 » . یدو سال هی شهیم«

 »یتو سخت چقدر«میمر

 »نبودم.شدم سخت«

 »؟یاز ک.هه«میمر

 »شبید از«

 »..  يرو گوش داد يفرد کیسخنان  يمتحول شد نکنه«میمر

 »خخخ...گمیم یچ یفهمیم یخانم به سن ما که برس میمر.بابا يا«

 »راده؟ تیدیچرا اسم ا یراست..بفهمم کنمیم یسع یول.بابابزرگ دیببخش«میمر

 ...شکلک خنده گذاشتم هی

 » ! بعد هم جک ؟راد؟سام؟حتمايتوچن تا اسم دار بابا«میمر

 ». زدم بابا یسامو الک.بابا نه«

 »تو راده؟ اسمیعنی«میمر

 »مش رمضونه نه«

 »! اتفاقا ادیم بت«میمر

 » . اره راده.کوفته«

 »برو«میمر

 »! نجایراحتم هم نه«

 »هیقشنگ اسم«میمر

 »!نداره قابل«

 »شد؟ یچ شبیحاال د.الزم داره صاحبش«میمر
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 میمر

 ...!هست یراد قشنگ تر از سامه هرچ...یخیب یبهم دروغ گفته ول نکهیشدم از ا یحرص کمی

پر بود  یلیبدبخت انگار دلش خ...افتاده یچه اتفاق شبید دمیازش پرس نیبه خاطر هم! فضول شده بودم کمی

باز کرده بودم که اگه ترانه اومد زود برم رو اون که نتونه  گهیتَب د هی...چون شروع کرد به باز کردن سفره دلش

 ...راز راد رو بفهمه

 :شروع کرد راد

حاال ...ا پسرخاله امب...کنه یم انتیوقته داره بهم خ یلیکه واقعا دوسش دارم ، خ یکس دمیفهم شبیراستش د «

با پسرخاله ام  یول...یول...داد ادیبود که بهم دوست داشتن رو  یکس نیدختر اول نیا...تو تصور کن حال منو

 » ... رو هم ختیر

خشم رو تو تک تک ...کرد یم یخال بوردشیرو سر ک تشیانگار داشت تمام عصبان...کرد یم پیتند تا تند

 ...کردم یکلماتش حس م

براش کم  یآخه من چ...! ، هر دوشون از پشت بهم خنجر زدن یاون به خاطر پول رفت با اون حسام لعنت «

 »! کنه؟ يمرد باز هیبا غرور  ينطوریچطور دلش اومد ا یعوض کهیزن! مزدمو داد؟ ينطوریگذاشته بودم که ا

 ...اسم حسام خودمم حالم خراب شد دنیدونستم چطور آرومش کنم چون با د ینم

 :نکردم و نوشتم یتوجه ادیز یول

 »شه یدرست نم يزیکه چ ينطوریا...آروم باش  «

 ».. ارمیپدرشو در م...نمیبب گهیبار د هیخدا شاهده النازو  يوا «

! خرم؟ نقدریبه فکر بودن دوباره با حسام؟ چرا من ا! م؟یمن به فکر چ...به فکر انتقامه نیا...نگفتم یچیه گهید

 یتازه شکست عشق شبید یکی نیخب هرچند ا...حرف بزنن ينطوریبودم پسرا ا دهیوقت تاحاال ند چیه

 ...خورده

 :نوشت راد

 »؟!یهست «

 »!.. آره هستم «

 »دلم پر بود...تورو ناراحت کردم دیببخش «
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 »!... دونم یم «

من حداقل ترانه رو ...و پوکمو بهش بگم کیزود منم تمام ج یلیخواست خ یدلم نم...نداد حیکامل بهم توض اون

 یم کاریچ نجایاگه من دارم، پس خودم ا یول...نجایواسه درد و دل نداره که اومده ا ویمعلومه اون کس یول...دارم

 !کنم؟

 »! چته؟ گهید تو«

 »!... خسته ام  «

 »!... خب برو بخواب «

 ».!! کالیراد يبا گهید...خوام برم یآره م  «

 »! ؟یفردا ساعت چند آن «

 »يبا...دم یام م یاومدم بهت پ...دونمینم «

 )شکلک لبخند هم گذاشت هیو ( » !مرگم يبا «

 ...نگفتم و خارج شدم يزیچ گهید

کرده بود چون رختخواب آورده بود  ونیزیامشب هوس تلو نکهیمثه ا...برام کنار خودش جا انداخته بود ترانه

 :پتو و گفتم ریز دمیخز...! ونیزیتلو يجلو

 !...لبتابه هم خفنه ها نیا ـ

 !راد خفنه ؟ ایـ لبتاب خفنه  ترانه

 :شدم تو جام و گفتم زیخ مین

 !؟ هیراد خر ک ـ

 ...!يکرد یباهاش چت م یاالن داشت نیـ احمق هم ترانه

 !؟ يدیـ تو از کجا فهم من

 !یچشارو دست کم گرفت نیـ ا ترانه

چشا هم بود که دانشگاه قبول  نیبا هم...! ینکن یفضول گهیتا د ارمیروز اون چشا رو از کاسه در م هیـ  من

 !يشد

 :به سرم و گفت دیلبخند پت و پهن بهش زدم که با بالش محکم کوب هی و

 !؟ دمیرس نجایبا تقلب به ا یگ یهمه خر زدم اونوقت تو م نیخاك تو سرت کنن ا ـ
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 !؟ يخودت اعتراف کرد يدید! و زدمحرف تقلب یـ نه من ک من

 !...خسته بودم که خوابم برد يمن به قدر یترسناك گذاشت ول لمیف هی...رو روشن کرد ونیزیو ترانه تلو دمیخند

*** 

 یهدر م یلعنت نیا يوقتتو پا يهفته اس دار هی...! لبتاب يپا یرفت یبعد م يخورد یـ حداقل صبحونه م ترانه

 !یبنگ! معتاد بدبخت! يد

 !، تنهام ستمیـ من معتاد ن من

 !نده اول صبحونه لمیتحو یـ نکبت جمله فلسف ترانه

 :بهم انداخت و با غر غر گفت یدوباره نگاه ترانه

 !ينصف شد...نگاش کن تورو خدا ـ

 !....ـ خفه بابا من

فکر کنم صبحونهه کار ...حس نت رفتن نداشتم ادیز...شدم از جام بلند شدم ریس یلقمه خوردم و وقت چندتا

 یلیبا راد خ...دیچسب یم یلیگرما خ نیتو ا...دوش گرفتم هیلباسامو حاضر کردم و رفتم  یالیخیبا ب...خودشو کرد

 دیبشم شا چشیپا پ ادیدوست نداشتم ز...میبگرازامونو بهم  میکدوم قصد نداشت چیشده بودم اما هنوز ه یمیصم

هروقت ...از من نداشت یراد هم دست کم...شدم یداشتم معتاد م گهیگفت د یترانه راست م... دلش نخواد بگه

اتاقمو مرتب  کمی...!خواست معتاد بشم خب یگرفتم دلم نم یجلوشو م دیمن با یول...اونم بود ومدمیکه من م

 :ه رو صدا کردم و گفتمتران...نکردم نیهم تمر یچیه...رقصم دارم ساخ اخ امروز کال...کردم

 !؟يکرد نیتو رقص تمر يتر ـ

 !!نه ییـ وا ترانه

 ...کنم نیخوام تمر یم ایـ خب بدو ب من

 يترانه از بس مسخره باز یول میکرد نیدور تمر هی...دنیبه رقص میگذاشتم و ترانه هم اومد و شروع کرد آهنگو

دو ساعت بعد رفتم ! اصال منو چه به رقص؟...بودم از خنده غش کرده...میدورم به زور رفت هیهمون  اوردیدر م

، االن نگران شده  میومدیهمزمان م شهیهم نچو...از راد داشتم امیپ یتا مسنجرو باز کردم کل...لبتاپ يپا

 ...بگم بهتره یالبته عصبان...بود

 :سالم کردم که نوشت هی

 »! ؟يکجا بود! سالم و درد ـ«
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 ».!.. دارما یـ منم کار و زندگ «من

 :خنده زد و نوشت شکلک

 »! یداشت یهفته چقدر کار و زندگ هی نیا دمیآره د ـ«

 :ام گرفت و نوشتم خنده

 »...! کالیخودتو مسخره کن راد ـ«

 »! ـ مرگم« راد

 »! ـ هوم؟« من

 ».!.. دونم ینم تیاز زندگ یچیهنوز ه یول...کنم یهفته اس دارم باهات چت م هیـ « راد

 »!... نداره یفیمن تعر یبعدشم زندگ! دونم؟ یکه من مـ نه « من

 »!...ـ من که گفتم« راد

 »!....الیخیب...خب یول...ـ منم دچار مشکل تو شدم«  من

 »! ؟یچرا نگفت ؟يتوهم مثه من شد یعنی میـ مر« راد

که  یکردم، وقت پیبند تا هیکنترلمو از دست دادم و ! (شه؟ یمن دوا م ایاز تو  يدرد! بشه؟ یـ بگم که چ« من

دختر  هیعشقم ، با دوستم ، با  یشه اگه بفهم یاز تو دوا م يدرد) ام یعصبان یعنیکنم  یم پیتا ينطوریا

همه اونکارا  یشه اگه بفهم یدوا م ازت يدرد! من دوسش داشتم؟ یول دهیخواب گهیبا هزار نفر د گهیهرزه د

 » .. بد کرد یلیحسام خ...دمیدرد کش یلیراد من خ...به هوسشه دنیرس يفقط تظاهره و برا

با تمام وجود خواستار انتقام بودم اما ...کرده بودم ریانتقام و برگشتن گ نیمن ب...ومدیداشت اشکم در م دوباره

 ...دادم یبه حسام م یفرصت هیهنوزم تو ذهنم 

 

**** 

 ...راد

 ...هیخوب کامال معلوم بود اعصبان یول.یانگار دعوا داره به کس.کردیم پیتند تا تند

 .ستمیمن اصال فضول ن.فضوله نقدریچرا راد تو نت ا دونمینم...شدم چشیپاپ يادیکنم ز فک

 ...ام هاشو خوندم یاول دوباره پ از

 »بهم بد کرد حسام«میمر
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 ...معلوم بود توخودشه ومدین یام یپ گهید

 ». یخودم هیچون شب کنمیمن واقعا متاسفم درکت م میمر.ادیچقدر من از اسم حسام بدم م«نوشتم عیسر

 ...يخوریاز قبل غصه م شتریوب يکه بکنم وتو دختر ادیکارا ازم بر م یلیتفاوت که من پسرم وخ نیا با

 ». گردونمیبرش م.غصه بخورم نمیشینم گهیمن د یدرسته ول« میمر

 ارمیشاخ در ب خواستمیتعجب م از

 »؟یکنیم ی؟شوخیچ«

 »گردونمیبرش م.نه«میمر

 »کرده؟ انتیکه بت خ یباش یدوباره با ادم يخوایم يتو چه جور میمر«

 ...رفته بود تو فکر.جواب نداد یچیه

 »... يتوهم برشگردون اگه دوسش دار راد«میمر

 انتیاون به من خ.گردونمیهم نتونم بدونش نفس بکشم برش نم هیثان هیاگه  یحت.يساده ا یلیخ میمر.هه«

 ياگه روز یحت.خوامشیادمو دوباره نم نیوقت ا چیمن ه.کرد نیدروغ گفتبه منو عشقم توه.غرورمو له کرد.کرد

 »... صدبار به خودم اعتراف کنم که عاشقشم

 »من حسامو دوس دارم یول«میمر

 »؟یچ اون«

 ...نزد یساکت شدو حرف گهید

کن که  يکار.اشتباهو تکرار نکن نیا گهید یپات گذاشت ریبار ز هی.نره ادتیغرورت  یول يتو دختر میمر«

 یاگه قدرت فراموش.يدوسش ندار گهید.یکنینم هیبخاطرش گر گهید.یستین یقبل میمر گهیبهش ثابت شه د

 »..... کن اگرم نه که ،فراموششيدار

 .رو بندازم تو مخش زایچ نینگفتم دوس نداشتم فکر انتقامو ا یچیه گهید

 »؟ینه چ اگر«میمر

 »گهیبش فک نکن اصال د یلیکن بابا مرگم خ ولش«

 »؟یراد چ نه«میمر

 »یچیه«

 »... تو فکر انتفام توکلته دونمیمن که م راد«میمر
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 !خوردش کنم دیبا.به الناز بزنم دیباشه با کمیکوچ يضربه  هیاگه  یحت.گفتیم راست

 »کن هست فک«

 »د؟یراد چن وقت باهم بود.مطمئنم کنمینم فک«میمر

 » . اهسه چار م «

 »؟يریانتقام بگ يخوایسه چارماه؟رادتو واسه سه چهار ماه م.هه«میمر

 ادشیبودم به  ادشیچهار ماهو به  نیا قهیبه دق قهیدق.وردمیوقتمو که از سر راه ن.پسر هیواسه  ستین کم«

 ». سیکم ن.دمیخواب

 »؟يچرا عاشقش شد« میمر

 »!! ایپرسیم ؟سوااليچرا عاشق حسام شد تو«

 »ارومم یلیاالن خ.ذارهیروم اثر م یلیراد حرفات خ.یگیراست م اره«میمر

 ».... خدارو شکر مرگم خانم.میچاکر ما«

 »حاال چرا مرگم؟ کالیراد«میمر

 »داستانشو برات؟ نگفتم«

 ». نه«میمر

تلفظ کنم  تونستمینم.گفتمیبود بعد من مرگم بش م میمر مونیاسم دختر همسا.اول دبستان بودم کالس«

 امد میپدر مر:خانوممون گفت.میامال داشت.درست

 »دنیبهم خند یبچه هاهم کل.نمره ازم کم کرد هی گهید یچیه...نوشتم پدر مرگم امد منم

 .خنده گذاشت چندتاپشت سر هم شکلک

 »ادتهی ییزایتوچه چ.دمیخند یلیراد خ.اخ«میمر

 خنده گذاشتم شکلک هیو» ...9کالس سومموشدم يامال نیمثال اول اره«

 »سیخوب ن زایچ نیحافظم تو ا یلیمن خ.یخسته نباش واقعا«میمر

 »بود ادتی یگرفتیتوهم همش تک م اگر«

 »دانشگاه؟ یرفت يدرست چجور نیبا ا تو«میمر

 »! با کله اومدم گهیکنکور دادم شمال قبول شدم د.خودمم دونمینم«

 » ؟ياومد ؟يقبول شد«نوشت  عیسر
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 .دادم یسوت.اخ

 »؟یچ هان؟«

 »؟یستیتو شمال ن مگه«میمر

 ». چرا «

 »؟.قبول شدم اومدم یچرا نوشت پ«میمر

 ». گهیدرست گفتم د.گهیخوب د «

 »؟ییواسه کجا. دروغ نگو راد«میمر

 »تهران.بابا يا«

 »؟یهست یتهران ؟یچ«میمر

 ». اره«

 »ه؟یچ یسوم...دروغت بودا نیدوم نیا راد«میمر

 »گفتم شمال  ییکجا ی؟گفتییبچه کجا يدیبابا تو نپرس.نه به خدا «

 » یگفتیم دیتو خودت با« میمر

 »نجایخسته شدم از ا.دعا کن تهران ارشد قبول شم...دیببخش خوب«

 »من شمال دوس دارم.خوبه که چرا«میمر

 ».ایپاشو ب پس«

 »کجا؟«میمر

 »گهید شمال«

 »؟یک«میمر

 »ده؟بود اسمش؟سرو یبا اون دوستت چ دییایب دیپاش یلیتعط هی«

 »فقطا یباشه چشم چون شما گفت.ترانه«میمر

 »مرگم.مسخره کن خودتو«

 »... کالیراد«میمر

 ....تاشب میداد يوبا میچت کرد گهید کمی...دونستمیمسخرسو من نم نقدریجالب گه اسم من ا چه
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 نکهیبا ا. دادیبم م یحس خوب مینه کال مر ایمعتاد شده بودم  ای.دوس داشتم مویچت بامر نقدریچرا ا دونمینم

هفته تمام بودکه مدام چت  کی.اون از حسام بازم خوب بود گفتمویاز الناز م مومنیزدیگذشته رو م يحرفا

 گفتیکه م نیمثال ا.پا داشت هیومرغش  شدیوقتا بچه م یبعض میمر یول میدیفهمیحرف هموخوب م.میکردیم

 ...گشتیممسخره بودو حسام برن یلیبه نظرم خ...حسامو برگردونم خوامیم

 رفتمیفقط م.ترم تابستونه هم نداشتم گهید...؟ییاینم رونیچرا ب يشد نیچرا خونه نش کردنکهیازم گله م دوستام

 ...شدنم لیفارغ التحص ياونور دنبال کارا نوریداشنگاه و ا

 ...یکاراتو بکن که تهران قبول گفتیبم م یحس هی

 :نفر از پشت سر گفت هیانداختم  دیکل نگویتادر پارک.کردمو برگشتم خونه دیخونه خر يبرا

 .دیببخش -

 :گفتم

 .کنمیخواهش م -

 .در رفتم کنار يجلو واز

رفتن  ییچارتا یمحمودوحامدو عمادوعل.خندم گرفته بود.تو رنیدارن م ریهمه بچه ها سراشونو انداختن ز دمید

 .تو اسانسور رفتن باال

درو ...بود پشت در واستاده بودن نییهمشون سراشون پا.فتم باالاز پله ر دیبا خنده درو بستمو با اون همه خر منم

 ...داشتم دیکل نکهیدر زدم با ا.باز کردم که همشون رفتن تو ودروبستن

 .وشلوارك اومد درو باز کرد یچن لحظه محمود با رکاب بعد

 .از دستم گرفت دارمیو خر.میبه زحمت نبود یطرفا؟ بابا راض نیداداش از ا يخوش اومد.راد ياقا.به به -محمود

 ...کاراشو همه مسخره بود.خنده ریزدم ز.وشلوارك بودن یبا رکاب همشون

 ...رونیاومد ب ییحامدم از دستشو.کردیدرست م ییهم داشت چا یعل...لم داده بود ونیجلو تلوز گهیکه د عماد

 .مییایب مییخوایم نیگفتیم دیزدیزنگم م ه؟خوبیکارا چ نیبابا ا -

 ...نیتو فقط بش.امشبم خونه ماله ماست.يدار قیکه رف ياریخودتم نم يو به رواخه ت -محمود

 .من که از خدامه -
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چاق  ونیقل.اورد یم وهیم.ختیریم ییچا.هم تدارکات بود یعل.يبه باز میعوض کردمو با بچه ها نشست لباسامو

بودم که چه  میهم خوش گذشت فقط فکر مر یلیخ.دیزحمت کش یلیخ چارهیکال ب.دیکشیم خیجوجه س.کردیم

 :از جا بلند شدم گفتم...امیبش خبر بدم امشب نم يجور

 .من يجا نیبش ایب یعل -

 ...نمیبب نیبش. کم کم يبازیم يشرطو دار.نیبش رینخ -عماد

 .....صبح شدن همانا4ساعت.بچه ها همانا دنیهمانا و شام خوردنو خواب نشستن

 

 :میمر

 

اون روزمو در  یداره تالف...ستیکه ن ستیآقا ن یگردم ول یدو ساعته دارم ول م...کنه یم یداره تالف راد

دونست  یچون فقط اون بود که م!داشت يا گهیلطف د هیچت کردن با راد  یدوستامم بودن ول هیبق...ارهیم

...! ادیصبح ب فردا سایوا...مکردم و لبتابو بست یاز همه خداحافظ...کرد یم يو باهام هم درد هیدردم چ

واقعا داشتم ...راست رفتم تو تخت و خوابم برد هیفکرمم کامل نکردم و  یخسته بودم که حت نقدریا...الشیخیب

 کردم با خودم؟ یم کاریچ

*** 

 »...!راد آقا يآقا ایکن یتالف يخوب بلد «

 :شکلک لبخند گذاشت و نوشت راد

 ...»!الیخیب« ـ

 »نه؟ گهید الیخیب«ـ  من

 »؟ينگران شده بود«ـ  راد

 »!...نه نگران نشدم«ـ  من

 ...شکلک شکاك گذاشت که منم شکلک خنده گذاشتم هی راد

 ...دهیحس کردم حرفامون ته کش میگفت ینم یچیه

 »؟یاز دست من ناراحت ؟یگ ینم يزیچرا چ میمر«ـ  راد

 »ناراحت باشم؟ دینه چرا با«ـ  من
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 »...میبه خاطر بد قول« ـ راد

 »دیببخش...کردم ی، منم بهت بدقول الیخیب«ـ  من

 »...یکنم تو ناراحت یمن حس م یول«ـ  راد

 :کردم و نوشتم یپوف

 »..دمید یلمیف هیراد امروز دوباره « ـ

 »؟یلمیچه ف«ـ  راد

 »...!الشیخیب«ـ  من

 »!؟یگ ی، چرا م ینگ يخوا یتو که م«ـ  راد

 :جواب دادم مظلومانه

 »..منم گفتم چرا یچرا ناراحت يدیخب ازم پرس« ـ

 »؟یبگ يخوا یحاال نم«ـ راد

زوم کردم رو ...بود گهیدختر د هیبا دوستم نبود با ...دمیحسام رو د انتیخ لمیدوباره اون ف نیبب...چرا«ـ  من

 ».خوشگل بود یلیصورتش المصب خ

 »بود؟ یچه شکل«ـ  راد

 »ه؟یالناز چه شکل یراست...بور بود« ـ من

شدم و به خودم فحش دادم که چرا  مونیپش یاز سوالم حساب...شد یطوالن يادیکثش زم...مکث کرد هیثان چند

 !میمر يخر یلیخ...انداختم ادشی

 »...نگو يخوا یاگه نم...دیببخش«ـ  من

 »!...کنم ینه دارم تصورش م«ـ  راد

 یاحساسات يادیمن ز دیشا...عکس حسام هر روز جلو چشم منه یول...کنه یتازه داره تصورش م نیا! هه

 ....کنه یم یچقدر شوخ...نگاش کن چقدر شاده...باشم الیخیمثه راد ب دیبا...ام

 »!...هم داره یخوش فرم ياس دماغ و ابروها دهیصورتش کش...بوره...قد بلنده«ـ  راد

 داشتم از جلو چشام دورش کنم اما اون صحنه و نگاه یسع یبا سمج...اومد جلو چشَم لمیف ياون دختر تو هوی

 ...نداخت یاون مشخصات م ادی بیآخر اون دختر منو عج

 »!ه؟یچشاش؟ چشاش چه رنگ«ـ  من
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 :شکلک خنده گذاشت و نوشت راد

 »!؟یتو چته؟ تو چرا هول« ـ

 ...ننوشتم يزیام گرفت و چ خنده

 »!....سبز يچشما«ـ  راد

 :زدم و گفتم يلبخند یول...ختیر قلبم

 »!..چه جالب« ـ

 »ه؟یحسام شوما چه شکل«ـ  راد

 »...!يالت شد« ـ من

 »!دیببخش«ـ  راد

 !گرفت یکالمش خنده ام م تیمظلوم نیاز ا...میشکلک خنده گذاشت هردو

 یو صافه ول یموهاشم مشک...هم پره کلشیقدش بلنده و ه...داره یروشن يقهوه ا يحسام چشا...خب«ـ  من

 »!..درکل خوبه...ستیصاف صاف ن ادمیز

 یهست یدونم تو چه شکل ینه من م یول میدون یهمو م يدوستا هیما االن نشون ي، دقت کرد میمر یه«ـ  راد

 »...!یدون ینه تو م

 ...!رو مبل که منم همراهش رفتم هوا دیدوباره ترانه پر...ام گرفت خنده

 »...!يدیخاك توسرت کنن که هنوز ازش نپرس! گه؟ یراست م«ـ  ترانه

 ...دیخند یاونم م...کردم فیرو تعر هیقض نیو تند تند واسه راد ا دمیغش خند غش

 »!..ایدار یعجب دوست باحال«ـ راد

 »!میچاکر«ـ  ترانه

 ...گفت یو براش نوشتم ترانه چ دمیخند دوباره

 »!ا؟یاالن عکسمو برات بفرستم آ یعنیخب «ـ  من

 »!...دم بفرستم یمنم قول م...! آره«ـ  راد

 :و گفت دیترانه هم فهم...من و من کردم کمی...خواست عکسمو بفرستم ینم دلم

!... گهیوقت د هیبذار واسه ...بهتره ینفرست یول هیراد ادم خوب نکهیگم با ا یمنم م...نفرست يخوا یاگه م« ـ

 »!یهست ینداره که بدونه چه شکل یلیدل
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 »!...راد نیبب«ـ  من

 »...باشه الیخیب«ـ  راد

 »اووو اعصاب معصابت کجا رفت؟« ـ من

جوابتم ...یبگ یچ یدونینم ای يجواب بد يخوا ینم ای یعنی یکن یصبر م ينطوریا یوقت نکهیواسه ا« ـ راد

 »!..دمیفهم

 »!!که نگو هیگریج هی،  شینینب ادیاخه دلم نم! فرستم باشه؟ یعکس حسامو م یول...باشه«ـ  من

 »!؟یعنیتر از منم هست  گریاخه ج...نمشیآره مشتاق شدم بب«ـ  راد

 »...!فتهیخودش شیا«ـ  من

تمام  قهیدق 15 قه،یدق 15خداشاهده، ...شکلک خنده گذاشت و عکس حسامو آپلود کردم و براش فرستادم راد

 "میمر"فقط نوشت قهیدق 15بعد ...صداشم کردم جواب نداد یصبر کردم و هرچ

 :نوشتم  تیعصبان با

 »!م؟یاالن مر يهمه منو عالف کرد نیا...! زهرمار م،یرکوفت م م،یدرد مر «

 »حسام همون حسامه...حسام...میمر« ـ راد

 ...کنم زیجمله رو آنال نیکردم ا یزل زدم و سع توریبه صفحه مان یجیگ با

**** 

 ...راد

 چونهینخواد بپ گهیعوض شه ود میبحث عکس مر نکهیواسه ا یول!خوره؟یعکس حسام به چه درد من م اخه

اونور ونگاه کنم  نوریا...اومد میزنگ گوش يصدا...اول که صفحه کنار باز شدو عکس اومد تار بود...گفتم بده

اروم نشستم سر جام . موندم مهمونجور خ.خم شدم تا بردارم که عکس شفاف شد...بود زیرو م.کنم دایبلکه پ

 دمیحسام خالم بودم اونم حسام خالم د کردم و چون تو فکر الیلحظه احساس کردم خ هی.وعکسو نگاه کردم

چن  دمینمفهم.ومدیچشمام داشت از حدقه درم. حسام خودمونه میحسام مر ریکه نخ دمیبعد از چن لحظه د یول

 ياماین گام افتاد به پ.یعوض کهیخودنامردش بود مرت. کردمینگاه م توریگذشت که به مان قهیوچن دق هیثان

 »میمر«کنه پیانگشتام فقط تونست تا. بودم دهیصدام کرده بود و نفهم یکل.میمر

 »م؟یمر یگیاالن م يهمه منو عالف کرد نیا...! زهرمار م،یکوفتو مر م،یمر دردو«میمر

 »...حسام همون حسامه...حسام...میمر«
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 .گفتم گهید ینه ول ایکردم  یدرست يکار دونمینم.نوبت اون بود هنگ کنه حاال

 .بزنم تونستمینم يا گهید یفکرو حرف چیه

 »!حسام همون حسامه؟ یچ یعنی«میمر

 »...یعنی«

 »حسام نیا«

 »همون«

 ».کرده انتیبه تو هم خ نکهیومثل ا.النازو ازم گرفت.کرد يهمون که به من نامرد.منه يخاله  حسام«

 هیرفتم  زویلب تاپو گذاشتم رو م.بودو پاك کردم میشونیکه روپ ویعرق سرد دمویتو موهام کش یکالفه دست.پوف

 ...نداده بود یامیپ میهنو مر یکردمو نشستم ول ادیروز يکولر گاز.اب بخورم وانیل

 »جواب بده کار دارم میمر«نوشتم عیسر

 .جواب نداد بازم

 »حالش خوبه؟ میمر نیا ابیدر ییترانه اگه اونورا «

 »...یلیفقط خ.بابا خوبم«میمر

 »؟یچ یلیخ«

 »؟یکنیکه نم یممکنه؟شوخ يچجور ؟اخهیچ یعنی.راد هنگم.دونمینم«میمر

 »؟یشوخ نمیتو ا یاخه تو همه موارد شوخ.بابا يا«

 »تو بوده؟ یدوست دختر حسام،دوست دختر قبل یعنیممکنه؟ يچه جور اخه«میمر

 ».گهیخوب اره د.نه پ پ«

 »راد؟«میمر

 »هان؟«

 »شدم جیگ«میمر

 »گرفتم جهیدل گ منم«

 »؟یچ یعنی«میمر

 .شکلک خنده گذاشتم هیو».جهیدل گ گفتمیم کردمیم یرو قاط جهیوسر گ چهیکه بودم دل پ بچه«

 »؟یکنیم یشوخ يتو دار.شهیمن هنوز باورم نم یول.يمسخره ا یلیخ راد«میمر
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 »ستین یشوخ.نه نه نه...توهما يا ووانهید.بابا برو«

 »که با حسام بود الناز بوده؟ ياون دختر یعنی«میمر

 »بابا الناز کجا بود؟بقال سر کوچه بوده  نه«

 »رو بذار کنار يمسخره باز راد«میمر

 ».ایزنیحرفا م اخه«

داشت حرصمو در  گهیقبول کنه د خواستینم میمر نیا یباور کردم ول یباور بود ول رقابلیذره غ هیخودمم  واسه

 .وردیم

 »م؟یکرد دایهمو پ یمنو تو کامال اتفاق یعنی«میمر

 »اره«

 »منو تو باهم دوست شدن؟ يدوستا ینعی «

 »اره  «

 »توئه؟ يمن پسر خاله  هیدوست پسر قبل یعنی« میمر

 »اره «

 ».ماره«میمر

 ».گهینداره د یعنی یعنی یعنی؟یپرسیسوال م یبگم ه یخو چ «

 »گهیباورش سخته د خو«میمر

 ».ایموزمار دوس شد نیبا ا يمن در تعجبم تو چه جور یول «

 »...گهیمنم که د.خوب اومد جلو.حداقل واسه من نبود.نبود موزمار«میمر

 ».کردمیمن اگه دختر بودم نگاه چپ به حسام نم...ساده و عاشقو «

 »کنم؟ کاریچ یگیحاال که شده م.ينجوریا نگو«میمر

 »م؟یکن کاریچ یگیم«

 »م؟یکن کاریچ یگیم....واقعا«میمر

 ».نمتیبیم امیم.روزا نیتهران هم امیم«

 »!که؟یبود د ینت تعارف«میمر

 ».تهران امیارشد م يتا جوابا.تمومه نجایکارام ا.نه«
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 »یسالمت به«میمر

 ».یباش سالمت«

 داره؟ يبشه؟که سود یچ ؟کهیکه چ نمشیبرم بب خواستمیواقعا م حاال

 ».خب«سرم روشن وشد ونوشتم يچراغ باال هیدفعه  هی

 »خب؟«میمر

 »گه؟ید خب«

 »؟یکه چ خوب«میمر

 .کهیتهران د امیارم مخب د -

 ».ایب خب«میمر

 »؟یندارم ادرس داده باش ادیفقط .امیم«

 »بعله؟«میمر

 ».که يادرس نداد گمیم.وبال بله«

 »نبود بدم قرار«میمر

 ».شمارتو بده پس«

 »الیخیب راد«میمر

 »الیخیتو ب میمر«

 ».میچون دوستامو باهم دوستن ماهم باهم دوست ش سیقرار ن راد«میمر

 شکلک خنده گذاشتم هی

 »چته؟«میمر

 »...باشه يخوایندارم حاال چون تو م يمن اصرار.ایکشیم شیحرفو پ يخودت دار نیحرف زد؟بب یاز دوست یک«

 .کنم وموفق هم شدم تشیاذ خواستم

 »نبود نیمن منطورم ا راد«میمر

 »بود؟ یچ پس«

 »مینیوجود نداره ما همو بب یلیدل نکهیا یعنی«میمر

 »..بده.حوصله بحث ندارم میمر.دارم یمحکم لیمن دل اتفاقا«
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 »دمینم« میمر

 »بده گمیداره بهت م مرگم«

 »کالیراد دمینم«میمر

 »شمارمیتا سه م مرگم«

 »دمینم.تاصد بشمار کالیراد«میمر

 »بده.نکن یمنو عصب مرگم«

 ».دمیشو نم یاعصب کالیراد«میمر

 ».بده رمینذار برم از حسام بگ مرگم«

 »دمینم.ریبرو بگ شهیروت م کالیراد«میمر

 ».يبا.به درك.نده.حاال ینیبیم باشه«

 ».نشو بچه«میمر

 »يبرو با ؟اصالياعتماد ندار نقدریا.تو بچه نشو «

 .بود وردهیحرصمو در ن نقدریدختر ا هیتاحاال .بودم دهیحرص درار تر من تو عمرم ند نیاز ا دختر

 ».مالقات یمالقات ب یشمارمو ول دمیباشه م.نمیبیار نمواسه قر یلیمن دل.ستیحرف اعتماد ن راد«میمر

 ». مینیهمو بب يخوایکه نم يدار لیبیس حتما«

 از حرفم خندم گرفت خودم

 »سین نجوریاصالنم ا.هه هه هه«میمر

 ».دختر زشتو بداخالقو انتخاب کرده هیچطور  دونمینم.یگ قهیخوش سل نیحسام به ا بهیعج «

 ».تو انتخابش اشتباه نکرده.شک نکن قشیسل به«میمر

 ». که ولت کرده يحتما از الناز زشت تر بود.هرحال به«

 ».بس کن راد«میمر

 .کردم فک کنم يرو ادهیز.پوف

 ».کردیالناز ولت نم ياگه ادم بود توهم«میمر

 من بود ریشدوتقص يجد یشوخ یشوخ.نگفتم یچیه
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فک  يحاال هرجور دوس دار.کردمیبرطرف نم ازشویدخترا ن ي هیمنو ول کرد چون مثل بق حسام«میمر

 »يبا.کن

 ادی دونستم؟یبودو من نم فیکث نقدریا یعنیالناز؟  انتیخ لمیف. مکالمونو از اول خوندم.خاموش شد وچراغش

تو موهام  یکالفه دست.بلند شدم رفتم تو بالکن.در لبتابو بستمو پرتش کردم رو مبل.کرد میخودم اعصبان تیخر

 .خنک یبود ول یهوا شرج. نفسمو فوت کردم دمویکش

دونه روشن  هی.بود شایوقت پ یلیواسه خ نمیا. نبودم يگاریس. باهم لب سنگ بالکن بود يگاریس ریوز گاریس

 کردمیفک م شهیهم.دادمیم رونینفسمو ودودو همه روبا حرص ب.تماشا کردم ابونویدادمو خ هیتک واریبه د.کردم

 یول.اومده بود هضمش سخت بود شیحاال که واسه خودم پ یول.کتابا لماسویواسه تو ف انتایجور داستانا وخ نیا

دوتا دختر .مامان کالفم کرد ادی.گفتمیحداقل به مامانم م.کردمیبودم کمتر فک م شمیاگه خانودم پ دیشا

  .منو به دوستش نشون داد یکیاون .ساختمون رد شدن ياز جلو یرستانیدب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 :سوت زدو گفت هی دوستشم

 ست؟یشوما ن فیح.ضرر داره.نکش بابا -

 !ندازنیم کهیدخترا به پسرا ت گهیکه د بهیعج.رفتن دنویخند ییدوتا

باهاش درد  کمی.هیچ انیخواستم بگم جر.رفتم تو به مامان تلفن زدم.پامو خاموشش کردم ریانداختم ز گارویس

 .نباش شما نگران..خوبه یگفتم همه چ شهیشدمو مثل هم مونیپش یودل کنم ول

 *** 

 :میمر

 

رفتم تو  ينگاه ترسناك کردم و فور هیشده بود بهم  رهیبه ترانه که مظلومانه خ...بستم و بلند شدم لبتابو

لعنت به من، لعنت به راد ، ...که از درد چهره ام رفت تو هم واریبه د دمیدستمو مشت کردم و محکم کوب...اتاقم

 ينکبت منو با اون دخترا! زد شمیآت يچطور يزآدم مجا هی نیبب! لعنت به الناز و حسام ، اصال لعنت به همه
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بهش بگه تو  ستین یکی...احمق...درخواست حسامو قبول کردم هویمثه الناز اشتباه گرفته که فکر کرده  زونیآو

 !یبزن گانیحرف را یکن یغلط م یدونینم يزیچ که

 :لب غرغر کردم ریز

 یتا سه م) اداشو در آوردم و گفتم....!(ده یدستور م یه زنهیدستش حرف م ریفکر کرده داره با ز شعوریب ـ

 ...!شمارم بده

من کپ کرده  تیبا حرص در و محکم بازکردم و ترانه که از شدت عصبان...دمیرو شن يزیر يخنده ها يصدا

 ...کرد یبود مثه بز نگام م

 !دفاع کن يریکبیتوهم فقط از اون راد ا! نییپا ارمیبخند تا بعدا فکتو ب...ـ توهم بخند من

خسته شده بودم بس که حرص خوردم و ورجه وورجه ...زدم ینفس نفس م...بهم دمیدرو محکم کوب و

 هی...هیازش انتظار نداشتم فکر کردم دوست خوب...کرد یانصاف یب یلیخ...راد نیکرد ا رمیمطمئناً ده سال پ...کردم

ناخودآگاه قانونم شکسته ...بودمراد حساس شده  يبا حرفا...برداشت کرد گهیجور د هیاون  یول یدوست معمول

 هیانصاف یب...دمیبه صورتم کش یو دست نهیسمت آ دمیپر!...ادامه بدم یالیخیتونستم به ب ینم گهیشده بود و د

 يپسره  ؟یهست یچ هیبهش بگه خودت شب ستین یکیخو من کجام زشته آخه المصب؟ ! بهم بگه زشت اگه

 ...!قویر

کار کنم؟ نگام  یچ ویلعنت ادیاعت نیحاال ا...موهام پخش شدن دورم...دمیبغل کردم و رو تخت دراز کش بالشمو

بعد ترانه ، راد شده بود ...درحال چت کردن با راد بودم شهیموقع هم نیتو ا...رو به روم يواریخورد به ساعت د

و افتاد رو  نییو سر خورد پا واریکه خورد به د دمبا حرص بالشو پرت کر...خرابش کرد یول...یول...مرهمم نیدوم

تو  ییصدا چیتاك ساعت ه کیبه جز ت...کردم زیگوشامو ت...شدم رهیدستامو از هم باز کردم و به سقف خ...تخت

غش غش خنده من و ترانه  يشوخ بود که صدا نقدریراد ا...ترانه هم ساکت شده بود یحت...دیچیپ یه نمخون

 !پررنگ شده بود؟ نقدریچند وقت، راد ا نیاه چرا تو ا...از دستش دیچیپ یتو خونه م شهیهم

 :بار دستامو مچ کردم و زمزمه کردم نیسوم يناخودآگاه برا دوباره

 !کنم یکمرنگت م ـ

 ...!گهیبودم د یدستش حرص از

 :نشستم رو تخت خیترانه از جام بلند شدم و س يصدا با

 !هان؟ ـ
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 !؟یناراحت...یمیـ مر ترانه

 :گفتم يزدم و با لحن مسخره ا يپوزخند

 !ندازم یدارم جفتک م ینه از خوشحال ـ

 !؟يـ مگه خر ترانه

 ...مثه تو باشه تمیـ من غلط بکنم جنس من

 !ژوریـ ب ترانه

 ...!یگرفت ادیاز خودم  نمیخوبه هم! ـ درد من

 !ياعصاب ندار نباریواقعا ا نکهیـ نه مثه ا ترانه

 !د؟یذاریـ مگه م من

 !؟یـ چ ترانه

 !د؟یذار یمگه تو و راد اعصاب م! ـ اعصاب من

 !کالیراد فیح...بشه کالیبره مزاحم همون راد...و مزاحمم نشه رونیبا دست اشاره کردم که بره ب و

*** 

زدم و حرفاشو  یبه خودم تشر م یکم دلم براش تنگ شده بود ول یلی، خ کمایفقط  کم،ی...! تونستم ینم گهید

 !کردم یچهارتا فحشم بارش م...رفع شه میکردم تا دلتنگ یم يادآوری

 !کنه چه برسه به آدم یبهش عادت م ارهیآدم خرم ب خب

 مانیبود و دوست داشتم من انتخاب بشم چون به خودم افردا مسابقه ...کردم نیآهنگ گذاشتم و رقصمو تمر هی

 .داشتم

 میمر! ؟...ایبدون نت ...باعث شد که چند ساعت رو بدون نت بتونم تحمل کنم نیبودم و ا نیدرحال تمر همش

 !خنگولک! بدون نت، بدون نت

 ...داد یحال م یلیخ دنیهمه رقص نیکالفه شدم بودم و بعد از ا یدر آوردم و رفتم حموم چون حساب لباسامو

همه ...انگار با خودم لج کرده بودم...بهش حالت دادم یموهامو خشک کردم و کل رونیحموم که اومدم ب از

 یچیسر شام ه...مقاومت کردم یول...خوابم گرفت بیربع عج هیعمه ام کردم چون بعد  يهم واسه  نکارارویا

ناراحت نبودم فقط خسته  ادیز گهیهم د هیبرامم مهم نبود ، از اون قض...نگفت یچیگفتم ترانه هم ه ینم

لبتابو ...کردم و بعد از شستن ظرفا رفتم تو اتاقم يتشکر...گذاشت میناراحت يسکوتمو پا نیترانه ا یول...بودم
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 اهوینرفتم  گهیو د) هللاهمون استغفرا(هههه از سقف رفتم باال ...! عوذ باهللا یول اهویوسوسه شدم برم ...برداشتم

 ...دانلود کرده بودم رو خوندم هک یو به جاش ادامه رمان

من با سماجت بازنگهشون داشته  یخواست بسته بشه ول یچشام گرم گرم شده بود و م...ساعت گذاشت مین

رادو مثه  !جلو جفت چشام ومدیکردم و آواتار راد م ینگاه م یبه اون مسنجر لعنت یه...خوندم یبودم و رمان م

کت  هیجز  يزیبست که چ یم شآواتارش جلو صورتم نق ومدیکال هروقت اسم راد م! کردم یآواتارش تصور م

ببرنم  دیبا مایا رهیزنج ي وونهیواقعا منم د...و ادامه رمان رو به زور خوندم دمیفکرم خند نیبه ا!! و شلوار نبود

لباس خوابمم ...و بستمش دمیرو لبتاب کش یبا اکراه دست...! دارمیهنوز ب یول رمیمی، دارم از خواب م مارستانیت

 ....خوابم برد قهیو بعد پنج دق توپ ریز دمیو خز دمیپوش

 

 ...راد

چراغش  یهست ول گفتیبم م یحس هی.رو باز کرده بودم اهوی...ادیب خوادیامشبم نم.به خانم بر خورد بفرما

کردم که  ادیلب تابو گذاشتم رومبلو صداشو ز...غش روشن شهچرا ادویام ندادم تا خودش ب یبازم پ یخاموشهول

 یصندل هی...يریواسه خلوت وگوشه گ بودمکرده  دایپ یخوب يجا.رفتم تو بالکن.ام داد بشنوم یشدو پ نیتا انال

هم  میبه چت بامر ادیهم اعت.شمیدارم معتاد م کردمیاحساس م یول دونمینم.هم گذاشته بودم تو بالکن

 .کنمیهروقت بخوام ول م.سین ادیاعت گفتمیم کردمیخودم که فکر م شیپ یول.گاریس

 ...زنگ خورد میگوش

 جونم حامد؟ -

 ؟ییدایراد؟کم پ یخوب -حامد

 !!که دیبود نجایا شبیبابا د -

 .دمیخند ییدوتا

 ؟يکجا -حامد

 .خونه -

 .سیساحل پرد ایپاشو ب -حامد

 کار؟یاونجا چ -

 .ایپاشو ب.ینیاخر و تو خونه بش يشبا نیباباا فهیهوا خوبه ح.یاونجا دور هم میریهمه دارم م -حامد
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 ...برگشتم وبه لب تاب نگاه کردم ناخوداگاه

 .اگه شد امیباشه م -

 .میما منتظر.تینکن اذ -حامد

 .باشه -

 پ فعال -حامد

 خدافظ -

 .کنهیروشن کردم پک اول متوجه دوتا چشم شدم که داره نگام م گهید گاریس هی

پنجرش بازه وهمون دختره که دوسش متلک گفت داره نگاه  ییاپارتمان روبه رو دمید.سمت چشما برگشتم

 .کنهیم

 .موهاشو زد پشت گوشش وصاف واستاده عیهول شدو سر کنمیدارم نگاش م دید تا

 .پام له کردم ورفتم تو ریوبا حرص ز رونیدادم ب یقیبا نفس عم گارویس دود

 .تو اتاق تا کارامو بکنم رفتم

خواستم در وقفل .شدم یبرداشتم وراه لیبا موبا نویماش چیسوئ.دیسف شرتیت هیبا  دمیپوش یمشک نیشلوار ج هی

چرا  دونمینم.وو خداروشکر که خاموش نکردم.افتاد لب تابو خاموش نکردم ادمیتازه .ام اومد یپ يکنم که صدا

 ....ام داده یپ هیشده و نیالان میمر دمیرفتم تود عیسر.خوشحال شدم

 .لب تابو گذاشتم رو پاهام نشستمو

 ».سالم«نوشته  دمید

 »؟ییمعلومه کجا.ودرد سالم«

 »شما؟ یخوب.شما ي هیسا ریما؟ماز«نوشت

 ».يبچه ا یلیخ.اعصابم از دستت خورده.نه«

 ».دونمینم مویمر.بزرگ شدم به خدا گهیمن د نه«

 »؟یچ یعنی«

 ».ستمین میمن مر نکهیا یعنی«

 »؟یمن يعمه  پ«

 ».من ترانم.نه«
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 »م؟یمر ترانه؟دوست«

 .شکلک خنده گذاشت هیو».دوست مرگم.نه ترانه« ترانه

 »جناب راد؟ یخوب«ترانه

 »»افتاده؟ یکجاس؟اتفاق می؟مریشماخوب.ترانه خانم یمرس«

 ».دیم که خوابه نگران نشگفتم بگ تیوقته منتظر یلیخ دیگفتم شا.چراغ شما روشنه دمیمن د.خوابه.بابا نه«ترانه

 »..ایاز دستم ناراحته گو.یمرس اها«

 »...یلیبعله بعله خ« ترانه

 .صراحت کالمش خندم گرفت از

 ».دونمیم بله«

 »...دهایمعتاد شد ییدوتا«ترانه

 میهم هیجور شب هیچون  ممیمر.کنمیچت نم میجز مر یمن باکس.ادیاسمشو دوس ندارم بزارم اعت یول.دونمینم «

 ».دوس دارم باش چت کردنو

 »حاال چرا ناراحت شد؟.بعله بعله«ترانه

 »د؟یدونینم «

 ».نوشت ودر لب تابو بست عقب موندم یچ هیتند  گهیبحثو بعد د کردمیمن داشتم دنبال م نه«ترانه

 ». شماره خواستم ازش«

 »چرا؟«ترانه

 ».که ناراحت شد.نمشیبب امیتهران ب امیم نگفتم«

 »...ناراحت نشد که نیر ابابا س نه«ترانه

 »؟یچ پ«

 »حرفا  نیحسام ولت کردو ا یس؟گفتین ادتی «ترانه

 »...يخوبه عقب مونده بود «

 .شکلک خنده گذاشت...گرفته بود از دستش خندم

 »شه؟یدرمون م يدرد ؟چهیکه چ شینیتهران بب ییایب حاال«تران

 ».منصرفش کنم خوامیمن م. حسامو برگردونه خوادیم. فهمهیداغه نم میمر.ترانه نیبب«
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 »رینگ يجد.گهیم یچ هی میمر«تران

 . دارم ازین میبه کمک مر یول.کنمیحسامم ادمش م.الناز قسر در بره ذارمیبعدم من که نم -

 ».هنو دوسش داره.یبا حسام بکن يکار ذارهینم میمر«ترانه

 »ترانه؟.دونمیمن م.نداره«

 »بعله؟«تران

 »؟یکنیبگم م يکار هی «

 ».بعله« ترانه

 ». بده مویشماره مر «

 »بعلـه؟«ترانه

 »شمارش؟ «

 ».عمو الیخیب« ترانه

 »رسهیجدا جدا دستمونم به اون دوتا نم.میبکن يکار هی میتونیباهم م میمنو مر.ترانه حداقل تو بفهم «

 »شه؟یم ینرسه چ حاال«ترانه

 ».خوانیم یگوشمال هی.در برن وراحت بچرخن ينجوریهم شهینم«

 ».رفتنیاگه ادم بودن که نم.دیولشون کن« ترانه

 ». با خواهشو التماس حسامو برگردونه میمر يتوهم دوس دار نکهیمثل ا «

 ».نه اصال« ترانه

 ».کنهیکارو م نیهم میمر ياگه شمارشو ند خوب«

 ».حسامو برگردونه میمر خوامیراد؟من نم« ترانه

 ».باش حرف بزنم قانعش کنم ای.نمیبب مویکن من مر يکار هیپس  «

 »؟یکنیکه منصرفش م یمطمئن« ترانه

 »اره «

 »؟يدیمن م لیتحو ویقبل میمر همون«ترانه

 »اره«

 »؟یرسیحسامو م حسابه«ترانه
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 »...اره«

 »...اینکن دمیناام.واسه خودم خرمیفحشوو م یوکل دمیمن دارم شمارشو م.ستاین یکم زیراد؟چ«ترانه

 » .به نفعشه.کن براشو بده يخواهر.باشه قول «

 ».اصال ولش کن.شهیراد با من بد م« ترانه

 » .شد بامن یهرچ.با من....بابا يا «

 »بدون فکر حسام خوامیقبلو م میمن مر.بدتر نشه یول.باشه«ترانه

 »مارو یبده کشت.دمیم لتیتحو «

 »الیخیب.نه ولش کن...0912.سیبنو«ترانه

 ...دختره نیدر اورده بود ا حرصمو

 »به خدا .يمزه ا یب یلیترانه خ «

 »کردم بابا یشوخ«ترانه

 ....وردمیو به دست م خواستمیکه م يزیچ نکهیخوشحال بودم از ا...نوشت مویمر وشماره

بود که  یشب نیاول نیبعد چن وقت ا. ورفتم ساحل رونیزدم از خونه ب یباخوشحال.دادم يترانه تشکر کردم وبا از

 .از ته دل خوشحال بودم

 

 :میمر

 

تاك ساعت رو مخم  کیساکت بود و ت یلیهمه جا خ...ترانه خونه نبود...نییو صورتمو شستم و رفتم پا دست

 !میتموم شد مر! نداره دهیمعتاد شدم رفت انکار فا...! کم دارم يزیچ هیکردم  یتاحاال حس م شبیاز د...بود

 :جواب دادم دمیمال یکه چشامو م نطوریو خواب آلود هم دمیمتر از جام پر مین میگوش يصدا با

 !بله؟ ـ

 !؟یـ سالم عشقم خوب ترانه

زدم  لویکردم موبا یکه درستش م نطوریو هم نهیآ يشده بود رفتم جلو خیموهام س يجلو...دمیکش يا ازهیخم

 :و گفتم کریرو اسپ

 !؟یتو خوب گریخوبم ج ـ
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 !يتریـ نه تو بِ ترانه

 :دمیکردم که با حرف ترانه دست از کار کش یننه مرده امو درست م افهیق داشتم

 !بگو خب...شــبیگما ، د یـ م ترانه

 ...ـ خب من

 !بگو خب...لبتابت ، بعد يـ رفتم پا ترانه

 ...ندازهیزده که داره خب خب راه م يگند هیکردم  حس

 :کرد ریگشوکه و غافل یگفتم و ترانه منو با رگبار کلمه هاش حساب یخــب عصب هیکردم و  یظیغل اخم

روز خوش عشقم ...اصرار و از من انکار شمارتو دادم یلبتابت با راد چت کردم و بعد از کل يرفتم پا شبید ـ

 !!خچالهیبوس بوس مراقب خودت باش غذاتم تو  نمتیب یفردا م شاالیا

 میگوش هیلعنت فرستادم به ترانه که بعد دو ثان یو قطع کردم و حساب دمیکش یغیج یبوق ممتد گوش يصدا

 :بهش دمیترانه اس رگبار فحشو کش نکهیبا حرص برداشتم و رو حساب ا...زنگ خورد

 کالیبه اون راد يشماره منو داد يپاشد یبزنم لهت کنم؟واسه چ ؟یکن يکار نیگفت همچ ینکبت خنگ ک ـ

 !شعوریب يخربزه بد يبزنمت صدا گهیم طونهیش!!! هاان؟ د بنال نفله

 !دوست داشتم فقط دستم بهش برسه و بکشمش...نشده بودم ینوزم خاله یهمه فحش دادم ول نیا

 !...سالم ـ

خاك تو گورم کنن که  يا...دیخند یصدائه داشت م! خودمو کامل مرطوب کردم دمیکه شن یسالم يصدا با

 ....يوا...خاك تو سر ترانه يآبرومو بردم ا

 :زد گفت یکه خنده توش موج م ییزنم با صدا یحرف نم دید یوقت صدائه

راه انداخته  کالیراد کالیو راد یکه فحش و فحش کش شیپ هیتا چند ثان! خانوم زبونتو موش خورد؟ میمر ـ

 !دیبود

! کنه یدرباره ام فکر م یبدبخت شدم رفت حاال چ...نگاه کردم دمیو به چهره رنگ پر سادمیوا خیس سرجام

 !الت يِشهر نییپا يدختره 

 ...گفت یراه نم یب...فحشو به جون بخرما دیگفت من با یترانه م نیا یـ ه راد

 ...ام گرفت خنده

 !؟يقهر ؟یحرف بزن يخوا ینم میـ مر راد
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 !)خاك برسرت خودتو کنترل کن! (ژونم يچقدر صداش مظلوم شده بود ا یاوخ

 !!با شما ندارم جناب جذر یحرف ریـ نه خ من

 ...صحبت کنم ادیتونستم ز یما هنوزم از خجالت نما!...و منم لبخند زدم...دیچیپ یراد تو گوش خنده

 !مرگم) مکث گفت هیبعد چند ثان...(ـ خب پس زبونت هنوز سرجاشه راد

 !ـ خب امرتون من

 :خنده اشو خورد و گفت راد

 !...نه ای يقهر نمیفقط خواستم بب یچیه ـ

 !د؟یندار يکار...امیکه شده مجبورم کنار ب هیکار گهیـ د من

 !ام بهیغر کنهیندونه فکر م یکیجمع نبند بابا  نقدریـ ا راد

 :زدم و گفتم يلبخند

 !...خداحافظ...باشه ـ

که حق  ییفحشا! شد فیچقدر ح دمیخجالت کش یول...نبودم یعصبان گهید...نشستم رو تخت...قطع کردم و

 !دم یمبعدا سهم ترانه رو هم بهش !ادیم شیاشکال نداره بابا پ یول! ترانه بود رو به راد دادم

 ...بزنم تا حوصله ام سر نره يدور هی رونیدوش گرفتم و ناهار خوردم از خونه رفتم ب نکهیاز ا بعد

جواب  شونیکی...  شمیمعرفت چند سال پ یب يده زنگ زدم به دوتا از دوستا یمزه نم ییتنها دمید چون

 !اگه جواب بده...یزنگ زدم به دوم...نداد

 !؟یخوب يـ سلوم سحر من

 !زیـ اصل پل سحر

 :خجالت زده خنده امو خوردم و گفتم...شدن رهیحرفش خنده جفتمون بلند شد و عابرا با تعجب به من خ نیا با

 ؟ینشناخت ییخدا! کوفت! درد ـ

 ؟یخود خرت گه؟ید یمیمر! یـ چرا باقال سحر

 دیبا يم متشخص چطورخانو هیبا  ینگرفت ادی نکهیمثه ا يتوهم هنوز بزرغاله موند...ممیـ آره بابا مر من

 !امروز؟ میقرار بذار يا هیپا!! یصحبت کن

 !میاتم اصن مر هیمن چهارپا! نباشم هیپا شهیـ جون مگه م سحر
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ترانه هم تنه اش به ...دمید یبعد از چند سال دوباره داشتم سحرو م...میجا باهم قرار گذاشت هیشدم و  خوشحال

 !بود يریشده بود وگرنه اونم مثه من بچه سر به ز ينطوریتنه سحر خورده بود که ا

 یغیبرداشت و تا چشمش به من افتاد ج شویآفتاب نکیع! زده بود یپیالمصب چه ت! دیکفم بر دمیسحرو د یوقت

پاشنه بلندش  يتوجه به اونا با اون کفشا یکنارش بهش چشم غره رفتن اما سحر ب يکه دوتا زن چادر دیکش

 !شدماراده چند قدم به عقب پرت  یکه ب...تو بغلم دیپر بدو بدو اومد سمتم و

 !يشد يزیچ یکچل يگفتم تا حاال کور! یتو که هنوزم خوشگل يریبم یاله! میمر یییـ وا سحر

 یم یتیقدت من ترور شخص نیپاشنه بلندو نپوش با ا يکفشا نیصد دفعه بهت گفتم ا! ـ زبونت الل برغاله من

از  يادیوقتا  یبعض!... میکرد یترانه رو خال يجا یپارك و حساب میو خنده رفت یشوخ یبعد از کل...! شم

 ...!داره ها ییکردنم صفا میقد يدوستا

 

*** 

 ...راد

 !!از هولش چه زود قطع کرد....تکون دادم يقطع کردمو با خنده سر تلفنو

 !اومد سمتم ییهویشدت  بالشت با هیخنده که  ریافتادمو بلند زدم ز دادیکه به ترانه م ییفحشا ادی

 چته؟ يهو -

 ...بگو منم بخندم -محمود

 : تو بالکن اومدم تو خونه وبا لبخند گفتم از

 .خورهیبه درد تو نم -

 ...با دست مرتب کرد شویمدل خامه ا يوموها نهییا يبلند شد رفت جلو محمود

 ...يبزغاله شد هیه؟شبیچه مدل نیاخه ا -

 .زننیهمه م.مده بدبخت -محمود

 ...گهید ادیخوشم نم زننیچون همه م -

 .نشستم رو مبل و

 .میپاشو بر نویولش ا -محمود

 .گفتم ییبلند باال اخ
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 ؟ رونیب يریم نقدریا یشیمحمود تو خسته نم -

 ؟يتو خونه ا نقدریا یشیخسته شم؟تو خسته نم دیچرا با -محمود

 ...رفتنم وقت داره رونیاخه ب -

 جمعت کرد شدینم س؟ین ادتینو تهرا ؟یخفه ش شهیراد م -محمود

 .دمیخند بلند

 .يدیتو تازه به اون موقع من رس.اون موقعه عقل من مثل االن تو بود -

 !!دمیوخند

 .رمتیبیبه زور م ای رونیب میریاالن با من م یشیپام ای!چه خوشحاله .مرض -محمود

 م؟یکجا بر -

 ...دهیخر یعماد جت اسک -محمود

 ده؟یخر -

 ...سوء استفاده میپاشو بر.دهیخر خر کهیاره مرت -محمود

 شرتیت هیبا  دمیپوش یمشک یشلوار ورزش هی.حرفش خندم گرفت و بلند شدم رفت لباسامو عوض کردم از

 .به طرف ساحل میشد یبرداشتمو راه ممیافتاب نکیع.دیسف

 ...یپر بود از جت اسک...بود یساحل خصوص مثال

 !وقت هیبه هم نخورن  نایمحمود ا -

 ...نه باباواردن -محمود

 !!چپ کرد رو اب یجت اسک هی میشد ادهیپ نیاز ماش تا

 ...نایچقدرم واردن واقعا ا -

 ...دادنیکه داشتن برامون دست تکون م نایسمت عماد ا میرفت مویدیخند ییدوتا

 ...هیمثال خصوص...هیچه خر تو خر -

 ...سالم.شد یعموم گهید -عماد

 .مبارك باشه.سالم -

 .قابل نداره.چاکر -عماد

 ...ضهیصاحبش قلبش مر -
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 ...روجت بود دهیمحمود نرس.دست دادمو نشستم باهمه

 .بزار خودش زنگ بزنه.الیخیگفتم ب یول میزنگ بزنم مر خواستیدلم م همش

 ....ما میداشت یکوتاه يمکالمه  چه

 دمشیباشه د ادمی.کردیداشت بدبختو فحش بارون م يچجور.حرفاش به ترانه افتادمو خندم گرفت ادی دوباره

 ...بکنم یازش تشکر حساب

 خواستیم...میکردیمثل مسخره ها غروبو تماشا م...ایدر میاومد یغروبا م شتریچن وقته که با الناز بودم ب نیتوا

حساس ا...شدینم یبش فکر نکنم ول خواستمیهمش م.زدم وازبچه ها جدا شدم يپوزخند...عاشقه یلیبگه خ

 ...گاریهم س یکی.مویمر یکی!زینه دوتا چ...کم دارم يزیچ هیکردم 

 ! ؟یکشیم -

برداشتم وبرام  دونهی...گرفته بود جلوم گارویپاکت س هیساله که 19دخترحدودا  هی.کنارمو نگاه کردم برگشتم

 .روشن کرد

 ؟یکشیم یاز ک...کمه یلیسنت خ -

 ؟.چن باشم خورهیبم م.ساله هی -دختره

 نوزده -

 ؟یکشیتوچن وقته م.يدرست حدس زد -دختره

 ...که معتادش شدم ستیماهم ن هی -

 .هه...ماهه که دوست دخترت ولت کرده هیحتما  -دختره

 ...کرد یتلخ ي خنده

 .ساله که دوست پسرت ولت کرده هیتو هم حتما  -

 ...ساله مرده هینه  -دختره

 :زدموگفتم یمحکم پکه

 ؟..همه ایتو مرده  يبرا -

 .من يبرا -دختره

 کاله هیمردونه و راهنیپ هیبود با  دهیشلوار بگ پوش.تر نگاش کردم قیدق کمی

 !؟يدیادم ند! ؟یکنینگاه م! ه؟یچ -دختره
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 .دمیبچه تو لباس ادم بزرگا ند.نه -

 .خودت ببخش بابا بزرگ یبه بزرگ -دختره

 .خورهیبه درد تو نم زایچ نیبرو ا. کن تویبرو عروسک باز. اریادا بزرگ تر از خودتو در ن...هه -

 ...پرت کردم تو اب رفتم سمت بچه ها رونویب دمیانگشتاش کش نیاز ب گارشویس پاکت

فکر ....کاره يکجا دیفهمیتا م شدیله م دیبا..دوس داشت که بزرگ باشه یول. 19کمتر از دیشا. بچه بود یلیخ

 ....تا زنگ بزنه رمینم!کردم رونیچتو از سرم ب

**** 

 :میمر

کرمم گرفته بود  کمی...نگفتم یگفتم ول یبه راد م دیبا! سحر شیروز اصال نرفتم خونه خودمون و رفتم پ اون

 !جذر...گم بچه پروو ینه نم...بذار بهش بگم! خوره یبر نم ییاس ام اس که به جا هی! خب گناه داشت یول

اصال حواسم ....نمیکرد رو بب یم فیازش تعر یکه حساب یترسناک لمیسحر نشستم و منتظر شدم تا ف شیپ رفتم

! جلو چشمم ومدیکردم و آواتارش م یبه راد فکر م یگرفت وقت یخنده ام م...راد بود شیفکرم پ...نبود لمیبه ف

 !نگام کرد ودزدم و سحر که درحال سکته ب يلبخند محو! خنده دار بود برام یلیخ

 !؟یستر ینم لمهیف نیـ ازگل تو از ا سحر

 !ـ نه بابا کجاش ترسناکه؟ من

 نیترسناك تر ست؟یترسناك ن یگیبعد تو م!  میبکش غیبود که باهم ج نیخاك تو سرت حالش به ا يـ ا سحر

 ...!ساله ها لمیف

 !شجاع نبودم ادمیز! خنده دار ایمن اصال حواسم نبود که بفهمم ترسناکه ! دمیباال انداختم و خند يا شونه

 ...و وسوسه شدم بهش اس ام اس بدم دمیکش لمیرو موبا یدست

 ...گذشته بود مونیشگیساعت از قرار هم هی...به ساعت نگاه کردم اول

 :نَمه نگرانم شده بهش اس ام اس دادم هی نکهیخوشحال از ا...خواستم اس بدم راد تک زد تا

 "ستمیچون خونه ن امیب تونمیمن نم کالیراد"

 ...!کردم ویس کالیراد نیه خاطر همب! کنم ویرفته بود س ادمی اسمشو

 "! ؟یزودتر بگ يمرد یم "ـ  راد

 :ام گرفت و گفتم خنده
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 "! شدم یآره جوون مرگ م "

  "!بزنگ "ـ  راد

 "!چرا؟  "ـ  من

 "!کارت دارم "ـ  راد

و  لمینگاه به موبا هینگاه به من و  هی! کرد یسحر مشکوکانه بهم نگاه م...بود زیانگ جانیزدن با راد برام ه حرف

 :گفت

 !شد؟ یچ لمیف يدیاصال فهم...! یکن یم ياس ام اس باز يبابا تو که همش دار يا ـ

 :تکون دادم و گفتم يسر ناخودآگاه

 !نه ـ

 !با خنده ازش دور شدم و رفتم تو اتاقش تا با راد حرف بزنم! راه انداخت که نگو و نپرس یو قال غیج سحر

 !ـ الو؟ من

 !...ـ سالم راد

 :پرووئه رو انتخاب کردم و گفتم میمر! گفتم؟ یم یحاال چ يوا

 امرتون؟! سالم ـ

 !؟يهنوز قهر ؟یکن یم ينطوریتو چرا ا میمر ییییـ وا راد

 !شه یم يکنن عقده ا یـ نه با بچه که قهر نم من

 !ـ نه زبونت باز شده خدارو شکر راد

 :ام گرفت که گفت خنده

 !يخند یم یستیپس قهرم ن ـ

 :بودم گفتم اهویکه تو  یو خودمون یخاک شهیصاف کردم و مثل هم صدامو

 !؟یداشت کارمیچ یخب حاال جدا از شوخ ـ

 ...خواستم بگم که یـ م راد

 :حوصله ام سر رفت و گفتم گهید...تر شد یمکثش طوالن...مکث کرد کمی

 ؟!شاالیا یاتیح دیدر ق ـ

 !خواستم بگم یم یرفت چ ادمیـ  راد
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 !شد که ینم ینخندم ولکردم  یسع

 !مرد يشد ریپ! گهیداره د يحد هی مرمیـ بابا، راد آلزا من

 :و گفت دیخند

 !يکچلم کرد گهیآره د ـ

 :باز شد که منم هول شدم و گفتم هویو در  دمیخند

 ؟يبار يجونم خوشحال شدم کار نایروم....را گهیخب د ـ

 !جونم میـ نه خداحافظ مر راد

 :که فقط خودش بشنوه گفتم يقطع کنه آروم طور نکهیا قبل

 !درد ـ

 !و قطع کردم دیخند

 :مشکوك گفت یبا لحن سحر

 !بود؟ یک ـ

 !نایـ روم من

 !کار داشت؟ یـ چ سحر

 !کنه ییدور و اطرافمو شناسا يخواست فضوال یـ م من

 دختر بود؟ یـ مطمئن سحر

 !که تو ، توفکرته ينه در اون حد یـ مطمئنم ول من

 :زد و گفت يخندپوز

 !؟یبگ يزیچ يخوا ینم ـ

 !بگم؟ یـ چ من

 !يزد یبود باهاش وِر م یپسره ک نیا! گهید يندار اقتیزنم ل یباهات حرف م میمن دارم مال! درد يـ ا سحر

 !بابا الیخیـ ب من

 :و تمام اس ام اسامو خوند و گفت دیاز تو دستم قاپ ویگوش هوی سحر

 !کال؟یراد ـ

 !ـ آره من
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 !ه؟یچ شیـ اسم اصل سحر

 !ـ راد من

 !ـ چه خشنگه سحر

 !گن یـ آره همه م من

 !ـ مبارك باشه سحر

 !...ـ خفه شو بابا من

 :شد و گفت یخال کیکردم بادش مثه الست فیتا تعر! کنم فیرو تعر هیمجبورم کرد تمام قض یعنیشدم  مجبور

 !هنوز تو کف دختره س اروینه بابا  یول! يدر اومد یدگیفکر کردم از ترش ـ

 :بگم که سحر گفت يزیو خواستم چ دمیخند

 !لیموبا یب ینیرو بب لمهیف گهیدور د هی دیکه با نهیات ا هیخب حاال تنب ـ

دوباره از  اقیو خودش کنارم نشست و با اشت ونیزیتلو يکه منو بزور نشوند جلو الیخیو خواستم بگم ب دمیخند

 !اول گذاشت

 !دیخند یو سحر هر هر م دمیکش یم غیکه از ترس ج من بودم نیا نباریا

 

*** 

 ...راد

خودم بودمو داشتم  يتو حالو هوا. دانشگاه که تازه زده بود يازبچه ها یکی کیبوت میمحمود رفته بود با

 .زنگ خورد میکه گوش کردمینگاه م شرتارویت

 جونم عماد؟ -

 ؟یخوب.سالم -عماد

 خبر؟ ؟چهیتوخوب.یمرس -

 .بده یمشتلق.خوب يخبرا یمرس -عماد

 !شده؟ یچ -

 .ارشد اومده يجوابا -عماد

 جان من؟ -
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 ...به خدا -عماد

 خوب؟ -

 .يقبول شد.خوب به جمالت -عماد

 کجا؟ کجا؟ -

 !تهران.تهران -عماد

 !جان من؟ -

 .به جان تو -عماد

 .شناختمیسر از پا نم یخوشحال از

 تهران قبول شده؟ یک گهید.شکرت ایخدا.دمت گرم -

 .نره ادتی ینیریش.حامد -عماد

 .به بچه ها بگو.یشگیشب همه مهمون من رستوران هم.حتما داداش -

 خدافظ.یبرو موفق باش.باشه -عماد

 خدافظ.یدستت مرس -

 ؟یخوشحال نقدریبود؟ چرا ا یک -محمود

 .گفت تهران قبول شدم.عماد بود -

 ؟ینگفت من چ.مبارکه -محمود

 .میدنه گفت فقط حامدو من قبول ش -

 .زنگ بش بزنم هیواستا .شانس نیتف به ا -محمود

چن دست لباس برداشتم که سر حساب کتاب  هیمنم که خوشحال بودم .گفتنیبم م کیتبر یهام ه بچه

 .کردم یچه غلط دمیفهم

 .میجا ناهار بخور هی میمحمود رفت با

 .ناراحت نباش.نداره بیمحمود بابا ع-

 .بودم یموقعه امتحاناهمش مهمون ادمهی.خودمه رینه تقص -محمود

 .گهید خبالیپ ب -

 .زنگ بزنه ایبود اس بده  میافتاد امروز نوبت مر ادمی
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 .رفته بودحتما ادشی

 .معرفتتم يکشته مرده :دادم امیپ بهش

 دیببخش...دیاصال حواسم نبود ببخش رونیگفتم که رفتم ب دیراد ببخش یییوا: داد جواب

 !من تهرانم گهیحداقل سه روز د...خبر خوب هی میمر! اشکال نداره! خانوم فراموش کار...بابا يا:نوشتم

 .باشه باشه -میمر

 .نمتیبب امیب دیبا کنمیکه م يکار نیاول -

 .هیعال -میمر

 .تونسته بودم قانعش کنم یچه چت یچه تلفن یچن وقت نیتو ا.و ترسو حس کرد تو حرفاش شدیم قشنگ

فروختموتمام  المویتمام وسا.برم خوامیصاحب خونم سپره بودم که خونه رواجاره بده وپول منم اماده کنه م به

 .دارو ندار من سه تا چمدون شد

 میکنیخونه اجاره م هیباهم  ایبهش گفته بودم که ب.رهیدانشگاهشو بکنه وخوابگاه بگ يبا من اومد که کارا حامدم

 .چرا قبول نکرد دونمینم یول

به مامان هم .دانشگاهش بود هم من يچون هم اون دنبال کارا.حرف زده بودم میکم با مر یلیچن وقته خ نیا

 !دونمینم لشویحاال دل.راحت تره المیخ یخوشحال شدو گفت تهران که باش یلیاونم خ.زنگ زدم خبر دادم

 .خبرشون کنم نکهیهتل وخودمم رفتم خونه مامان بزرگ بدون ا هیرسوندم  حامدو

 .زباله گرفت جلوم کیپالست هیدرو باز کردو مایدرو که زدم ش زنگو

 .گرفته بود خندم

 !راد؟ یا؟ ا؟ ا؟ توئ -مایش

 .بغلم دیپرت کرد تو کوچه وپر کویپالست

 .بذار برسم وونهیسالم د -

 ؟ياومد ی؟کيکجا بود -مایش

 .االن اومدم نیشمال بودم هم -

 !؟يادخبر ند ؟چرایخوب -مایش

 .کنم زتیخواستم سوپ ر -

 .شهیخوشحال م نتتیمامان بب.تو ایتو ب ایب -مایش
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 !چه خبره؟ نجایا مایش -

 .ومدیصدتا زن م يولوله  غویخنده وج يصدا

 .گهید التنیفام -دیخند مایش

 !من؟ يالیفام -

 ..اره امشب تولد دختر عمته -مایش

 کدوم عمه؟ -

 .تولده ساراس.بزرگه -مایش

 .ادینم ادمی -

 .کرد مونمیخبرم پش یحسامم ممکنه باشه از اومدن ب نکهیفکر ا.لحظه واستادم هی

 !؟يچرا واستاد!ه؟یچ -مایش

 حسامم هست؟-

 چطور؟.نه -مایش

 ...رونیراحت دادم ب الیبا خ نفسمو

 .میبر یچیه -

 .اومد ینفسم نم يصدا یحت.صداها قطع شد يدرو باز کرد همه  مایش تا

 !اطیبره تو ح خواستیسالم کارگر مامان بزرگ بود که م يکه اومد صدا ییصدا تنها

 .سالم -

 :خنده ریزدم ز بلند

 !!دیدیجن که ند.بابا يا -

نفر اخرم مامان بزرگ بود که نشسته .خاله وعمه ها اومدن سمتمو شروع کردن ماچوبوسه کردن يهمه  دفعهی

 :خوردو خاله بزرگه گفت فونیدم زنگ امامان بزرگو که بوس کر. سمتش رفتمیم دیبود من با

 .حسامه -

 .دختره مشغول ظرف شستن بود. پاك کردمو رفتم تو اشپزخونه مویشونیعرق رو پ.شدم شیلحظه کوه ات هی

 د؟یاب به من بد وانیل هی شهیم -

 .ختیاب ر وانیل هیابو بستو دستشو خشک کرد وبرام  ریبعد ش یول دیترس اولش
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 ه؟یاسمتون چ دیببخش -

 .هینار -دختره

 :تکون دادم که گفت سرمو

 د؟یخوریم ییچا -

 .سوزهیداره م گرمیج اریخنک ب زیچ هینه  -

 ...کردیاومد که داشت سالم م رونیحسام از ب يصدا.وسط اشپرخونه زیم یرو صندل ونشستم

 بود؟ رونیراد ب نیماش -حسام

 اره اومده -مایش

 ا؟کوکجاس؟ -حسام

 .اشپز خونه -مایش

 !خوردیحتما کتکه رو م ومدیاگه م.کردم يریاز اومدنش به اشپزخونه جلوگ امیگفتن کلمه االن م با

 !بزرگو خوشگلو گذاشت جلوم ستالیجام کر هی هینار

 !ن؟یا هیچ -

 .يشربت گل محمد -هینار

 .ازش خوردم خوشمزه بود کمی

 .خوشمزس یمرس -

 د؟یشام خورد -هینار

 .نجایسره از شمال نشستم تا ا هی.نه بابا -

 !میچندتا اس وزنگ داشتم از مر.در اوردم مویگوش

 ...کردم همشو باز

 .زنگ بزن يدیرس:میمر

 .بزنگ يدیگفتم رس.با توام.راد يهو:يبعد

 یباش دهیرس دیبا گهیاالن د!؟یراد خوب:يبعد

 .نکنه جواب بده کارتیبگم خدا چ راد

 .دمیبوده نفهم لنتیسا دمینگاه کردم د.ده بودمچطور متوجه نش! بارم زنگ زده بود5
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 .میزنگ زدم مر میشونیرو پ دمیکوب.اخ

 بعله؟ -میمر

 کمیسالم وعل -

 :زد غیج بایتقر میمر

 ؟ییمعلومه کجا.سالمو درد.راد -

 .بود لنتیبودم سا دهینفهم دیببخش.من تهران -

 !شد حرف؟ دمیببخش -میمر

 .دمینفهم گمیم.گهید دیخو ببخش -

 ؟یی؟کجایخوب.ولش -میمر

 .هست تمیعشق قبل.خونه مامان بزرگم.یمرس -

 حسام؟:از چن لحظه سکوت اروم گفت بعد

 اره -

 .ایبکن يکار ینکن تیراد خر -میمر

 .ندارم شیاالن کار.نه -

 .نیافر -میمر

 .میقرار بذار زنمیوقت کردم زنگت م.ثبت نام يدنبال کارا رمیفردا دارم م -

 ...باوشه -میمر

 .برو فعالخدافظ.شام بخورم خوامیم -

 .خدافظ.نوش جان -میمر

 .ترس قرار با منو از سرش بندازم نیا خواستمیم یول نمشیبب شدیاگه قسمتم نم یحت

 .چن نوع غذا.بود دهیبرام چ هینار.زیکه قطع کردم تازه نگام افتاد به م تلفونو

 ؟يخودت درست کرد نارویهمه ا -

 .کار منه یپلو با ماه يوسبز یراشکینه فقط پ -هینار

 ییغذا چیه يجا گهیخوردم که د یراشگیپ نقدریا.شدیخوشگل بود که ادم وسوسه م نقدریهاش ا یشکیرایپ

 .نموند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ١٢٣ 

خدار .کردنو رفتن یتو اشپز خونه موندمو سرمو به غذا گرم کردم که همه اومدن تو اشپزخونه خدافظ نقدریا

 .دمیوشکر حسامم ند

ومامان بزرگ حرف زدم که چرا اومدمو به  مایبا ش کمی.ساکاما اوردمو رفتم باال تواتاق مهمان نیاز تو ماش رفتم

 .دمیبعدم رفتم خواب رمیم کنمیم دایخونه پ هی يزود

تو  یلیمن خ.شلوغ تهران تنگ شده بود يابونایدلم واسه خ.میدانشگاه شد هیزود فتم دنبال حامد و راه صبح

از  شدیدانشگاه شمالم نم کهیدانشگاهش انگشت کوچ.منم دنبالش رفتیحامد م وارد نبودم یدانشگاه يکارا

دانشگاه نشسته  مکتیرو ن.تموم شده بود مونده بود کالسا بایکارا تقر.خوب تهران بزرگ تر بود یول.يسرسبز

 .بودم که حامد اومد سمتم

 شد؟ یچ -

 .ادارو خودش برام زداست دمیکه اونم ارشد بود پرس نجایهم ياز بچه ها یکیاز  -حامد

 هست؟ یکالس ک نیاول.يخوب کرد -

 :دستش کردوگفت يتو ينگاه به برگه  هی حامد

 .سه شنبه،چهارم مهر -

 ؟...یعنی -

 .هفته بعد -حامد

***** 

 :میمر

دعواش  یاز سر و کولش باال رفتم و با شوخ دمیترانه رو د یوقت...سحر رفتم شیکردم و از پ(!) رفع رحمت صبح

هم به نفعم  یلیخ! راد شماره امو داره نکهیناراحت نبودم از ا ادیآخه دعواش کنم؟ ز يبه چه بهونه ا! کردم

شده بود که سحرم به جمع دوستانه امون  ثاتفاقات باع نیا! شدم یتر م کیقدم داشتم به حسام نزد هی...شد

 يو برا میزد یمن و راد هرشب بهم زنگ م! ههمحشره! وفتنیحاال فرض کن ترانه و سحر باهم ب...اضافه بشه

چت کردن هم ...شب راد هیزدم و  یشب من زنگ م هی! میدیکش ینقشه م اقیبه حسام و الناز با اشت دنیرس

بهشون  یتوجه ادیمن ز یول! نداختنیکردن و دست م یمسخره م مارو یسحر و ترانه هم کل! سرجاش بود

 یول! ستیاز حسام بد گفت ، گفت و گفت ، که منم فکر کردم برگردوندنش به صالحم ن نقدریراد ا....نداشتم

ته دلم  یول...رمیخوام انتقام بگ یکرد منم م یفکر م یهرچند به راد نگفته بودم ول! پا داشت هیخب مرغ من 
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از  يادی مدویم شیکه کم پ يکمرنگ شده بود به طور یلیهرچند دوست داشتنم خ! کم حسامو دوست داشتمی

تفاوت  یپس بهتره ب...گفت عشقش از سرم افتاد یترانه که م! کردم یهم م یعاشق ياونوقت ادعا! حسام بکنم

کرد  یدعوا کرد و وسوسه ام م منوخورد تو ذوقش و  یکل دیراد فهم یو وقت یتفاوت یمنم زدم تو کانال ب...باشم

دونستم از من  یم یول! گرده یو بعد حسام خودش بر م یحساب یگوشمال هی...نبود يفکر بد...رمیکه انتقام بگ

 !هیفقط توهمات فانتز نایشه و ا یبلند نم يبخار

 »؟یاتیح دیدر ق« ـ راد

 »...! ارایمنو در ن يادا! دیها؟ اها ببخش«ـ  من

 »!اریگه ادامو در ن یساعته منو عالف کرده م مین...پررو« ـ راد

 »منظورته؟ هیثان یس«ـ  من

 :شکلک خنده گذاشت و گفت راد

 »!کوبم تو سرت ینگو نتم قطع شد که م ؟يبود یتو فکر چ« ـ

 ینت چون سرم داره کم کم شلوغ م امیب ادینتونم ز گهیفکر کنم د...راد...ریچند هفته اخ نیتو فکر ا«ـ  من

 »...نایدانشگاه و ا...شه

! نداره یحرف زدن و اس دادن که مشکل! لبتاب يپا میایب ادیز میتونیخب فقط نم یول...نطوریمنم هم«ـ  راد

 »داره؟

 »...نه خوبه«ـ  من

 »؟يدوست دار«ـ  راد

 »!آرههه« ـ من

از راد ...دانشگاه يدایواسه خر میقرار بود بر نایبا سحر ا...شکلک خنده زد و منم شکلک خنده گذاشتم راد

 ...میکردم و آماده شدم که بر یخداحافظ

 !يـ پوف چه عجب شما دل کند سحر

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 !دل کند؟ یوگرنه ک دیبه زور بلندم کرد ـ

 :و ترانه گفت دنیدوشون خند هر

 !لهیراد ذل يادیز میمر نیا ـ
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 !هست یراد ک نیکنه ا یندونه فکر م یهرک! يـ خفه شو بابا تر من

 :به گردنش داد و گفت يقر ترانه

 !ستین یتو بگو ک ـ

 :ام گرفت و گفتم خنده

 !رهیگ یال شیترانه فکر مخ زدنشو نکن که خودش دلش پ ـ

 :و گفت دیخند ترانه

 !خواستم دست به کار شم یوگرنه م! شد فیآخ ح ـ

 گهیدر آوردن که د يمسخره باز نقدریسحر و ترانه ا نیتو راه ا...رونیب میو بعد رفت دمیخند یامون کل هرسه

 !کرد یبارمون م يا کهیت هیشد  یهم رد م یهرک! مردم از خنده یداشتم م

 میسحر و صدالبته مهمون سحر رفت شنهادیبه پ میکرد هیرو ته ازمونیمورد ن يالیتمام وسا نکهیاز ا بعد

 !سحرم سفارش گرفت و رفت سفارش داد...میاونجا و نشست کیرستوران نزد

 !بچه ها بچم لگد زد یییـ وا سحر

 گه؟یرت همون غورباقه اس دـ منظو من

 !شوهرش کجا بود که بچه اش لگد بزنه دهیترش نیـ آره بابا وگرنه ا ترانه

 :رفت و با عشوه گفت يچشم غره ا سحر

 ؟ینیب یکشته مرده هامو نم ـ

که زوم کرده بودن  يو به دوتا پسر میمن و ترانه هردو سرمونو برگردوند...اشاره کرد رونیبا چشم وابرو به ب و

 ...میرو ما سه تا نگاه کرد

 !مونن بابا یم مونیمثل م نایـ اه سحر گندت بزنن ا ترانه

 :بعد گفت...روشو برگردوند و با دقت نگاشون کرد سحر

 !موننیمشت م هیکشته مرده هامونم ! واال میشانسم ندار! یگ یاخ راست م ـ

 ...و غذارو آوردن میدیخند

 ...در آوردم لمویموبا فمویغذا دست کردم تو کاز تموم شدن  بعد

 !دونه اس از راد داشتم هی فقط

 "! کشته مرده معرفتتم"ـ  راد
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 !بارم کرد کهینگاه کن دوباره ت! رفت ادمیامروز نوبت من بود بهش اس بدم بازم ! آخ آخ آخ

  "دیببخش...دیاصال حواسم نبود ببخش رونیگفتم که رفتم ب دیراد ببخش یییوا "ـ  من

 :راد اس داد قهیدو دق بعد

 "! من تهرانم گهیتا حداقل سه روز د...خبر خوب هی میمر! اشکال نداره! خانوم فراموش کار...بابا يا  "ـ

کردن که  یبا چشم و ابرو اشاره م دنیتعجب منو د نیترانه و سحر که ا...کردم یبهت به حرفش گوش م با

واقعا از  میتهران و ما بخوا ادیکردم راد واقعا ب یفکر نم! بشه یواقع يباز نیشد که ا یشده؟ من باورم نم یچ

و دوباره با حسام و الناز هم مالقات ! نمیب یرادو م یعنی! تموم وجودمو فرا گرفت جانیه! میریاون دوتا انتقام بگ

 ... من ـ باشه باشه... خدا يوا! کنم یم

 ! نمتیبب امیب دیکنم با یکه م يکار نیـ اول راد

 .... زار به سحر و ترانه چشم دوختم یو با حالت "!هیعال "گفتم...یول دمیترس یم

***** 

 :میمر

دارم ...اس ام اس هیاز  غیدر یول...بهم زنگ بزنه دیرس یسرش قرار بود وقت ریخ...نگران راد شده بودم یکل

 ...! براش

 ...گرفتم یبند داشتم شماره اشو م هی نطوریهم

 شده؟ یـ چ ترانه

 ...تهران بهم زنگ بزنه ادیم یقرار بود وقت...دهیـ راد جواب نم من

 !دستش بنده دیـ شا ترانه

 :از تو اتاق داد زد  سحر

 !تصادف کرده دیشا ـ

 :کردم و با داد گفتم یاخم

 ! ریزهرمار زبونتو گاز بگ ـ

 ...ستین شیزیچ...يجو بد يـ توهم که فقط بلد ترانه

 ...شدم الیخیب یدونم چرا ول ینم
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دونستم و مشخصات  یمنم نم...هیراد چه شکل نیا دنیپرس یترانه و سحر همش م...میدرباره راد حرف زد کمی

با خودم فکر کردم ....زنگ نزد بهم نکهیمخصوصا ا...نمشینبودم که بب دواریام ادمیچون ز! دادم یبهشون م یالک

 ...کنهبود و خواسته منو اوسکل  یقرار مدارا الک نیهمه ا دیشا

با لحن ...راد بود...میو رفتم سمت گوش دمیمثل فنر ازجام پر...خفن رفت برهیو لمیفکرا بودم که موبا نیهم تو

 :جواب دادم يطلبکارانه ا

 !بعله؟ ـ

 کمیسالم وعل - راد

 زدم و گفتم غیج بایتقر

 ؟ییمعلومه کجا.سالم ودرد.راد -

 .بود لنتیبودم سا دهینفهم دیببخش.من تهران - راد

 شد حرف؟ دمیببخش -من

 .دمینفهم گمیم.گهید دیخوببخش - راد

 ؟ییگجا ؟یخوب.ولش -  من

 .هست تمیعشق قبل.خونه مامان بزرگم.یمرس - راد

 حسام؟:کردم و گفتم یمکث

 اره - راد

 .ایبکن يکار ینکن تیراد خر -  من

 .ندارم شیاالن کار.نه - راد

 .نیافر -  من

 .میقرار بزار زنمیوقت کردم زنگت م.ثبت نام ينبال کارا رمیفردا دارم م - راد

 ...باوشه-من

 برو فعلن خدافظ.شام بخورم خوامیم - راد

 خدافظ.نوش جان -من

 ...زل زده بودن به من نگاه کردم یکردم و به بچه ها که با فضول قطع

 !ه؟یـ هان چ من
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 ...یچیـ ه سحر

 ...نگفتم يزیچ نیبه خاطر هم دنیکنم خودشون فهم فکر

 ...رفت گهید برهیو هی لمیراد شده بود بحث صحبت کردنمون که موبا دوباره

 !کنم راد بود و احترامش واجب کاریخب چ! میرو گوش دمیها پر دهیاس ام اس ند نیمثه ا دوباره

 :رفته بود بگه ادشی يزیچ هی انگار

 »باشه؟...نمتیب یم امیماگه وقت شد ...من قراره فردا برم واسه ثبت نام...میمر یراست «

 »...باشه  «

... زدم یرفتم و جا نم یم دیبا...ارمیب تونستمینه نم گهید...تو جونم وفتهیب يبود تا دوباره استرس بد یکاف نیهم

 یاز خودم مطمئنم که دوسش ندارم ول...نمیحسام و النازو هم بب دیآخه اگه برم، عالوه بر راد ، با یول

به . وا...چون قرارمون فردائه...دم تا فردا صبحیگفتم و رفتم خواب يریفکرا شدم و شب به خ نیا الیخیب...خب

کردم که جور نشه و راد وقت نکنه همو  یداشتم خدا خدا م ایروان نیمثه ا یخودم قول داده بودم که جا نزنم ول

 دینبا نکهیخوشحال از ا...س نشداز ا يصبر کردم خبر یهرچ یول...امیب دهیچون گفت اگه شد بهم اس م...مینیبب

خوام  یحاال انگار م...کنم یم دایپ شویآمادگ یپس ک دونمیواال من نم...برگشتم میبه روال عاد ارهدوب نمشیبب

 دیشا...شم عیدستم بندازه و ضا دیبود که شا نیاضطرابم به خاطر ا شتریب یول...گهیراده د نیبابا ا...کنم کاریچ

 :که داد، راد اس ام اس  یبعد چند ساعت عالف...ادیمنو بکاره و سر قرار ن

 »!...شبت خوش...گمیهروقت تونستم بهت م...مینیشرمنده امروز نشد همو بب میمر «

 ...ندادم و با لبخند رفتم سرجام تا بخوابم جوابشو

*** 

 !ـ ترانه من

 !ـ هان؟ ترانه

 کو؟ زهیـ اون چ من

 !زه؟یـ کدوم چ ترانه

 ...گشتم بس که هول بودم یم زمویتم رو ممونگال داش نیا نیع

 ...هیهمون رژ لب صورت...گهید زهیـ اون چ من
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کنم که  لیتکم شمویخواستم آرا...باز کرد و رژ رو داد دستم فمویک لکسیر یلیو خ رونیاز اتاقش اومد ب ترانه

بود رژ لب  کیکه نزد یچندتا فحش نثار خودم کردم و چندتا هم نثار اون پشت خط یرلبیز...تلفن زنگ خورد

 !خوشگلمو از دستم بندازم

 :سمت تلفن و برداشتم رفتم

 !بله؟ ـ

 :دیچیپ یمضطرب سحر تو گوش يصدا

 !م؟یالو مر ـ

 !؟يشده سحر یـ جونم چ من

 !الدنگ کهیمرت هیبا ! من تصادف کردم نیبب ییـ وا سحر

 :و گفتم دمیکش یغیج

 ؟!تصادف ـ

 !الدنگ نگهم داشته کهیمرت...آره! کرد شدم نییپا اریـ درد ، صداتو ب سحر

 اون الدنگ؟ ایتو بود  ریـ حاال تقص من

 !شد یاون بود که اسمش الدنگ نم ریـ اگه تقص سحر

 :ام گرفت و گفتم خنده

 !کنم؟ کاریحاال من چ ـ

 ...!يایب دیـ با سحر

 !من االن با راد قرار دارم یـ ول من

 !کار کنم؟ یجون من ، حاال من چ! ـ مرگمممممممم سحر

 !نه؟ يداغون کرد يزد نمیحاال ماش! يبر ياجازه برندار یمنو ب نیماش یـ حقته تا تو باش من

 :و گفت دیکش یچند لحظه مکث کرد و بعد سوت سحر

 !بوس بوس! شرمنده اتم! از داغون اونور تر کمی، حاال  ریداغون رو در نظر بگ ـ

 :گفتم یشده بودم ول یام گرفته بود هم عصب خنده هم

 !...پررو يدختره  یجوون مرگ ش یاله! رسونم یباشه االن خودمو م ـ

 :که ذوق کرده بود گفت سحر
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 !گهید ییکنم بووس با یفدات شم ، جبران م یعاشقتم اله ـ

 ...و به ترانه گفتم انیکردم جر یکه غر غر م نطوریهم

 یم کهیزن! راد حاال هم سحر خرابش کرده بود دنید يبه خودمو کشتم تا آماده شم براهمه تا دوشن نیا...بابا يا

 دمیبه افکارم خند! خفن شده بودم یلیخ! هم زده بودم یپیچه ت نینچ نچ نچ بب! یجبران نکن اهیخوام صدسال س

خبر  دیرفت که به راد با یم ادمی بایتقر شتبگم؟ دا یحاال من برم اونجا چ...سحر شیپ میو با ترانه رفت

 :زنگ زدم بهش...بدم

 !الو؟ ـ

 .!..ـ سالم راد

 !؟یـ سالم خوب من

 !؟یتو خوب یـ خوبم مرس راد

رو چسبونده بودم به گوشم و با شونه ام نگه اش داشته بودم و با  یکردم ،گوش یکه داشتم درو قفل م نطوریهم

 :زدم یراد حرف م

 !...جوون يراد نیممنون بب یمرس ـ

 ...ـ برو سر اصل مطلب راد

 :و گفتم دمیخند

 !...دایببخش...امیتونم ب یاومده من نم شیسحر پ يبرا یمشکل هی ـ

 !...ایفکر نکن قصر در رفت...گهیروز د هی يباشه برا...که میشانس ندار...خدا يـ ا راد

 :و گفتم دمیخند

 !؟يندار يکار گهید...شرمنده ـ

 .!..ـ نه به سالمت راد

 ...!ـ فعال من

 ...ترانه شدم نیکردم و سوار ماش قطع

 !...بابا يا....فرصت بودما نیمنتظر ا يادیشد ز فیح

***** 

 ...راد
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 ...صاف کردم ممیمشک راهنیپ ي قهی!دوش گرفتم  بایاتکالنمو برداشتم وباش تقر نهییا يجلو از

 .زنگ خورد میکه گوش دمیهم به موهام کش یدست هی

 الو؟ -میمر

 ...سالم ـ

 ؟یـ سالم خوب میمر

  ؟یتو خوب یخوبم مرس ـ

رو چسبونده بودم به گوشم و با شونه ام نگه اش داشته بودم  یکردمو،گوشیکه داشتم موهامو درست م نطوریهم

 :زدم یحرف م میو با مر

 ...جوون يراد نیممنون بب یـ مرس میمر

 ...زنهیحرف م ينجوریشده که داره ا يزیچ هی دمیفهم

 ...و سر اصل مطلببر ـ

 :گفت دویخند

 ...دایببخش...امیتونم ب یاومده من نم شیسحر پ يبرا یمشکل هی ـ

 ....جلو نه با حرف من ومدیبا پا ودل خودش م دیبا...بش زور گفت شدینم...فوت کردم نفسمو

 ...ایفکر نکن قسر در رفت...گهیروز د هی يباشه برا...که میشانس ندار...خدا يا ـ

 :و گفت دیخند

 ؟يندار يکار گهید...شرمنده ـ

 ...نه به سالمت ـ

 ....ـ فعال میمر

 ...دونهیخدا م نمشیوقت کنم بب یک گهید شهیاز فردا هم کالسام شروع م...زیرو انداختم روم یگوش

 .رونیتو اتاق اومدم ب از

 !زدو از کنارم رد شد یسوت مایش

 .دهیچیکجاپسر؟عطرت همه جا پ -مایش

 ...برم گهینه د -

 ...ومامان جانو صدا کردم نییرفتم پا دمویخند
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 ...مامان جون...مامان جون -

 .جوووون -

 سین یکس دمیبرگشتم د.مامان بزرگم يتا صدا شتریدختر جوون بود ب هی يصدا

 ...بال یجونت ب -

 ...اومد تو مایدختر همسن ش هیکه در باز شدو  رونیب رفتمینمک داشتم م یب يها یشوخ نیا الیخیب

 گهیاومده بودن که د مایش يدوستا نقدریچن وقته ا نیا.رونینگاه بش کردمو رفتم ب هی.سالمم نداشتم حوصله

 .خوردیحالم از جنس مخالف داشت بهم م

 !همن؟ شیپ نقدریا شنیزنا خسته نم نیا دونمینم من

 :گفت مایکه همون دختره به ش کردمیکالجامو پا م داشتم

 .بد اخالقه ست؟چهیبچتون سالم بلد ن نیا -

 ...تو ایب.عشق منه -مایش

 ...يسالمم بد ویخوش اخالقم باش نکهیبه حال ا يوا شنیسوارت م يدیدخترا رو نم نجوریا به

حامدکه ...کدوم به درد بخور نبود چیه یول...میدیدانشگاه د کیچندتا خونه نزد میدنبال حامد از اونورم رفت رفتم

 .خوابگاه.کفش کرده بود هیپاشو تو  رهیخونه بگ استخویاصال نم

*** 

 ...دمیاز خواب پر مایمانند ش غیج يباصدا

 چته؟ -

 یاز کالست جا نمون یچته؟پاشو روز اول گهیتازه م.خاك به سرم -مایش

 .به درك -

 .رو سرم دمیرو کش وپتو

 :دیسرم کش يپتو رو از رو مایش

 .جا هیتا  یبرسون دیمنم با.گمیپاشو بت م -

 ؟يندار نیمگه خودت ماش -

 پاشو.طرحه امروز -مایش

 .برو بابا -
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 .رو سرم دمیپتو رو کش ودوباره

 :دوگفتیهم دوباره پتو رو کش مایش

 ...يکالس دار میپاشو هشت ون.گذشته 7ساعت از.مزه نشو یب.راد -

 !؟یدونیتو از کجا م -

 .یخودت گفت -مایش

 .حاال پاشو برو.اها -

بغل تختمم  وانیل ياب تو.پتو رو از روم برداشت دکالیدوباره پتو رو بکشم رو سرم که از دستم کش خواستم

 ...خودشم فرار کرد.کرد روم یخال

 .شیمدل نیمخصوصا ا.ومدیبدم م یسیاز خ.شدم نشستم بلند

 .يریعمتم م نیبا ماش یراست.نمتینب نکهیمگه ا ینمک یب یلیخ مایش -

که لباسامو توش گذاشته بودم وهنوز  یگرفتم و واستادم جلو کمد کوچولوئ عیدوش سر هیشدم ورفتم  بلند

 ...نصفش توچمدون بود

چن وقته  نیاصال ا.پا کردم ممیمشک يکالجا.جذب یمشک راهنیپ هیبا  دمیپوش یخی یشلوار ل هیروز اول  يبرا

ساعت خودمو از .گوشه هیپرتش کردم  برشداشتمو زیم ياز رو.بود دهیالناز برام خر...حواسم به ساعتم نبود

 .چمدون در اوردم و دست کردم

 ...نییرفتم پا بمویخودکارم گذاشتم ج هی.تا ارنج زدم باال راهنممیپ ينایاست

 .رهیبدو د.یدانشگاه نه عروس يریم يدار -مایش

 ؟یزنیحرف م یلیخ یدونستیم مایش -

 :گفت دویخند

 ...اره بدو -

 .ببنده شویکتون يبندا ونشست

 ریصبح بخ.سالم راد -بزرگ مامان

 ....سمتش برگشتم

 ریصبح بخ.سالم مامان -

 ؟یشکم خال.بخور بد برو يزیچ هیواستا  - مامان
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 ...گهیدوساعت د یکیباشه .بخورم تونمینم يزیصبحا چ -

 ن؟یایناهار م - مامان

 کالس دارم.من نه -مایش

 .کنمیحاال بازم خبرتون م.منم فک نکنم -

 :ند شدوگفت بل مایش

  میبر -

 ...بوس کرد ومامانو

 يادم شد مایش.اوهو -

 .بعله.میکنیما هر روز صبح همو ماچ م.خفه بابا -مایش

 ...کردم یخدافظ دمویخند.رونیخاص رفت ب ياشوه  هی وبا

 یفعال يکال بچه .دادیهم درس م خوندیهم درس م.دادیکه زبان درس م یرسوندم به اموزشگاه مایش

شب قبل مدرسه تمام .ریدوران مدرسه بخ ادی.ومدیاول مهر م يبو ییجورا هی.خودمم رفتم سمت دانشگاه...بود

 .مدرسه میرفتیم دهیاماده بود وصبح اتو کش المونیوسا

 .جلو پاش واستادم.که منتظر واستاده دمیحامدو د یاصل يورود دم

 ؟یخوب.سالم -

 ؟یتوخوب. یمرس. سالم -حامد

 که نکردم؟ ریبر؟دچه خ...یه -

 ....نویفقط ماش.نه -حامد

 ...نفر چندبار بلند صدام کرد هیحرفشو تموم نکرده بود که  هنوز

 .شناختمشیم شتریب شدیتر م کینزد یهرچ.سمتم ادیداره م یکی دمید برگشتم

 ...شدم ادهیپ نیماش از

 ...بود دهیبم رس گهید

 ...راد -

 زدینفس م نفس

 ...شهاب -
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به هم زده  یکلیه ینکرده بود ول رییتغ یلیخ.اخر معرفت ومرام...بود رستانمیودب ییدوست دوران راهنما شهاب

 ...بود

 !میبغل کرد گرویبه همو همد میدیرس

 !تو مرد؟ ییسالم کجا -

 پسر؟ یخوب....کردم داتیپ نجایا شهیراد باورم نم يوا -شهاب

 ؟یخوب یلیتو خ نکهیمثل ا یول.میستیبدك ن یه -

 ؟يا ینه بابا چه خوب -شهاب

 !؟يچه کرد.فوق العاده شده پسر کلتیه یول.نکرده رییصورتت که تغ -

 .رفتمیباشگاه م يکاریاز ب.یچیه.میرسیشما نم يبه پا -شهاب

 ...نیماش هیسه تا دخترن تو  دمیبرگشتم د.پشت سرم اعصابمو خورد کرده بود نیبوق ماش يصدا

 چته؟ -بردم باال دستمو

 :بغل دست نشسته بود گفت که اون

 .ابونیبردار از وسط خ نتویماش -

 .پرت کردم واسه حامد که ببرتش نویماش چیبه سه تاشون کردم وسوئ یاخم هی

 :واسم ادا در اورد وگفت هیاز کنارم رد شدن عقب یوقت

 .دمشیفک کرد ند...عنق -

چن وقت  نیافتاده تو ا يبا شهابو از اتفاقا دمیخند مویگفت گهید کمی...دانشگاه اطیتو ح میشهاب رفت با

من  یتهران رفت ول نیبود هم نییرتبش پا یاونم مثل من بودم ول يرشته ...حامدم با شهاب اشنا شد.میگفت

 ...شمال افتادم

جذابو  نیدر ع یول. بامزه بود افشیق.شدیبد اخالق نم کردمیم يهر کار...بود يپسر خوش چهره ا شهاب

از همون موقعه ها ...بازم همه دخترا دوست داشتن باش باشن یبود ول یمثل ن رستانیوران دبد ادمهی...يجد

 ....به دختر جماعت پا نداد گهیشدو د ادیز زایچ نیغرورش نسبت به ا

 ناشویکرد بعدم که اومد اول کتشو در اورد بعد است ریساعت د میاستاده ن...بود یکیکالسمونم  نیشکر اول خدارو

 ...باز کرد راهنشویپ يباال يزد باال بعدم دکمه 

 :از بچه ها گفت یکی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ١٣٦ 

 د؟یلخت ش دییخوایاستاد م -

 :که شهاب گفت دنیخند همه

 ...دیبخور یچک هیهمه  نیواست بیبه ترت...گربه رودم حجله بکشه خوادیاستاد م رمینخ -

 ...دنیبه عالوه استاد خند همه

 ...رو خوندنکردنو اسما یشروع کرد معرف استاد

 ...از دخترا پندجو بود یکی هیلیفام

 .خانم پندجو -استاد

 .بعله -پندجو

 ؟پنجول؟یچ -شهاب

 .خنده ریزدن ز همه

 :روکرد به شهاب پندجو

 ؟ینزن خی.بانمک.هه هه -

 .دمیداشت؟اشتباه شن یچه ربط -شهاب

 احتشام؟ نیشهاب الد -استاد

 ..بعله -شهاب

 راد خردمند -استاد

 !کله ها برگشت سمت من همه

 .بعله -

 ...خوب اریبس...هیلیفام شتریراد ب یول!ییبایچه اسم ز -استاد

معلوم بود باحال .دیببر فیتشر دیتونیبعدم گفت م.حرفا نیوا هیداد که درسش چ حیتوض کمیهمه رو خوندو  اسم

 ...ومدیادم خوشش م.بود یکامال خاک یول.ساله 50مرد حدود  هی.بود

 يبده درباره  حیکم توض هی ینذاشت استاد حت یگذشت وکس يبامزم به مسخره باز یول میهم رفت يبد کالس

 یلیخ...رو چارهیدخترا گرفته بودنش به حرف ب.استادم جوون تر بود ندفعهیا...درسش

 ...میناهار بخور ییجا هی میبر ییقرار شد سه تا...کردم یاحساس گرسنگ گهیبود که د12ساعت...شناختنشیهامم

 ؟يکجا پارك کرد نویحامد ماش -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ١٣٧ 

 .اون جلوها. اوه -حامد

 ...االیبدو .ياریم يریپ قربونت خودت م -

بودن اومدن کنارمونو با ماهم  نیسمت در که اون سه تا دخترا که توماش میرفتیم میباشهاب داشت...رفت دویخند

 :جا اروم نداشت گفت هیشهابم که . قدم شدن

 شما سه تا دوقلوئئد ؟.خانوما دیببخش -

بدون جواب  میستادیمیاگه وا یمنم خندم گرفته بود ول...اونور دمشیدستشو گرفتمو کش...خنده ریزد ز وخودش

که هم از همه کوتاه تر بودو هم  یاون وسط ریغ!دادینم يچون اون سه تا کم کلشون بو قرمه سبز...ودعوا نبود

 :همون دختر قد کوتاهه گفت... ارهیب نشویشهاب گفت دم در واستم تا بره ماش....اروم تر

 ...اریب نویواستا برو ماش.ترانه...ترانه -

 :دختره که فک کنم اسمش ترانه بود گفت اون

 خودت برو.برو بابا -

 میافتادمو گوش میمر ادیبا گفتن اسم ترانه . ارهیب نویندن تا ماشاوناهم مثل من منتظر مو.گرفتو رفت چویسوئ یول

 ...خروس اومد يدفعه صدا هی...در اوردمو زنگش زدم بمیج يواز تو

 :زنهیوغر م گردهیم شیقد کوتاهه داره دنبال گوش دمیسمت دخترا د برگشتم

 .یاله رهیبم.عوض کرده مویزنگ گوش يترانه دوباره صدا!!سحر يوا -

 اونم جواب داد.هنوز نگام به دختره بود.روبرداشت یگوش میکه مر...ش بودب نگام

 ؟ییکجا میالو مر -

 ...کردیکه داشت با من هم زمان مکالمه م کردمینگاه م يفقط به دختر.دانشگاه يمن جلو -میمر

 .ادیصدا م.الو.راد...الو الو -میمر

 :اروم گفتم یلیخ

 !! ادیم رمیاز صدا تصو ریغ -

 ...به هم میهم زل زده بود يروبه رو.شد ییزایچ هیدختره برگشت سمتم انگار اونم متوجه  دفعهی

 :دهنشو قوت دادو گفت اب

 راد؟ -

 !هم روبه روم میدوجا داشتم،هم پشت گوش مویمر يصدا ندفعهیا
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 م؟یمر -

 !؟یراد خودت -میمر

 ؟یقطع کن ویگوش شهیم -

هاج و  چارهیسحرم که ب...یکیسمت اون  میهم زمان رفت ییتادو .قطع کرد دویهولش خند ياز رو...دمیوخند

 ...رمیبگ کیاتفاقو به فال ن نیحفظ کنمو ا مویکردم خونسرد یسع...کردیواج نگاه م

 .سالم عرض شد -

 ...هوی.نجایاخه ا.یعنی زهیچ.بگم یچ دونمیراد من نم يوا -میمر

 :تکون دادمو گفتم سرمو

 ...جالبه کمیاره  -

که نفهمه  يکردم جور یسع...نویاز ا ریرو داشتم غ يداریچون توقع هر جور د!اگه بگم هول نشده بودم دروغه

برعکس .االنه که بشکنه چشماش روشن بود کردمیکه حس م يبود جور فیظر یلیخ...برندازش کنم

 کنمیفک م شتریکه ب الحا...بود يادیبود از سر حسام ز یهرچ یول رمشینظر بگ رینتونستم ز ادیز دونمینم.من

 ...شهیم شتریتنفرم از حسام ب

 

 

 :میمر

 

 یاونور م نوریمثه جوجه ا ییسه تا...دیکه ترانه رو تخت کرد خوابم پر یبا پرش یبود خواب بمونم ول کینزد

 یم شیآرا نهیآ يسحر و ترانه داشتن جلو...دوش گرفتم و آماده شدم هیرفتم  عیسر...میو هول بود میدیپر

نمه  هیو  زیشدم و رفتم سمت م الیخیب یساده بودن رو دوست داشتم ول...ومدیکردنم نم شیحس آرا...کردن

شلوغ  کمی ابونایخ...نییپا میاز رو اپن برداشت و رفت چشویترانه سوئ...بهتر شدم نکهینه مثه ا...کردم شیآرا

از تو صورتم  یچیشد ه یتو ذاتم بود نم يکه خونسرد ییاز اونجا یول...داشتم یشور و شوق خاص...بود

 !مرموز بودم واسه خودم...دیفهم

بکشم من عاشق دانشگاه بودم  غیخواست ج یدلم م...یییوا...زد یقلبم تند تند م میدانشگاه شد کینزد یوقت

 ...گذشت یبهم خوش م
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تازه ... رفت یمه جلو نمرق چیسمج جلومون بود که ه نیماش هیمعلوم بود کالفه اس چون  زدیبوق م یه ترانه

 :ترانه داد زد دیجو یترانه فقط لباشو م...نکبت طلبکاره  کهیمرت! دستشو هم برامون تکون داد که چته

 !ابونیبردار از وسط خ نتویماش ـ

 ! فکرم خنده ام گرفت نیاز ا! رنیگ یخودشونو م یکه ه گرایپسر ج نیاز ا ادیبدم م نقدریا

مظلوم من دارن  افهیق نیاز ا یه نیبب...ناییپا ارمیدهن مهنشو ب گفتیم طونهیبهمون کرد که ش یاخم هی

 !کنن یسواستفاده م

 ...میدیخند زیر زیشکلک در آورد و جواب اخمشو داد که من و ترانه ر هی سحرم

 ...میشد دایکرد و پ دایجا پارك پ هیباالخره  ترانه

 ! شه؟یسرم سر دسته گروهم آخه کوتوله م ریخ! رفتم یمن وسط سحر و ترانه راه م...تو میرفت

حسام  ادیمنو ...داشت يبد هی یول...تو کالسو دوست داشتم يایمزه پرون...تو کالس میام گرفت و همه رفت خنده

 ...کثافت...بود طونایاونم از اون شر و ش...نداختیم

 :رو راه انداخت یاز تموم شدن کالس سحر طبق معمول بساط لودگ بعد

 ...!يتر يوا يا ـ

به عقب و به سحر که دستش رو  میدیجمله رو با ترس ادا کرد که من و ترانه با شدت چرخ نیا نیهمچ

 ..میشکمش بود نگاه کرد

 ـ چته؟ من

 !ـ گشنمه سحر

 ...رفت یچشم غره م یخنده و اونم ه ریز میزد یحرفش پق نیا با

هم قدم  میدید ابونیکه تو خ يبا دوتا تا پسر یقبه طور اتفا...میناهار کوفت کن ییجا هی میبر میگرفت میتصم

 ...!خب ینبودا ول گرمیج...همون اخموئه و دوستاش...میشد

 :قدم اومد جلو و گفت هی جانیبا ه هیپسر وسط هویکه  میرفت یم میداشت

 !د؟یشما سه تا دو قلوئ...خانوما دیببخش ـ

نشون ندادم و ترانه هم چشم غره  یعکس العمل چیجنبه منم ه یشل شد ب ششیسحر ن...خنده ریزد ز خودش

 ...لبخند مسخره هم رو لبش بود هی...کنار دشیکش شیرفت که پسر بغل

 :خواست بره که گفتم ترانه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ١٤٠ 

 ...اریب نویبرو ماش...ترانه ترانه واستا یه ـ

 :در آورد و گفت یشکلک ترانه

 ...برو بابا خودت برو ـ

 !ترانه يوا...! خروس بلند شد يصدا هویخواستم حرکت کنم که ...و گرفت و رفت چیبا چشم غره من سوئ اما

 :گفتم یحرص يصدا هی با

 ...یاله رهیبم.عوض کرده مویزنگ گوش يترانه دوباره صدا! سحر يوا ـ

 ...خوردم یو من بدبخت حرص م دیخند یم زیر زیر سحرم

 !ـ دارم براش من

 ...راد بود يوا يا

 ؟ییکجا میـ الو مر راد

 .دانشگاه يـ من جلو من

 !به لطف خدا  نکهیشده بود مثه ا الل

 :سر هم گفتم پشت

 اد؟یصدا م.الو.راد...الو الو -

 :اروم مثل زمزمه گفت یلیخ

 ...ادیم رمیاز صدا تصو ریغ ـ

 ...نگامون تو هم قفل شد...هیحرفش مثه برق گرفته ها برگشتم سمت پسر وسط نیا با

 :ورت دادم و گفتمدهنمو به زور ق آب

 میمر -راد ـ

 ؟یراد خودت -من

 افتاده بودم ایهند لمیف نیا ادی

 :بهم زل زد و گفت راد

 ؟یقطع کن ویگوش شهیم  -

 ...خنده قشنگ کرد هی و

 ...خنده خجالت زده کردم و قطع کردم هی
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 جیمن هنوزم گ یشده بود ول يهند لمیف هیشب یلیخ ییخدا...سمت من ومدیسمت راد اونم داشت م رفتم

 :راد به خودم اومدم يبا صدا...بودم

 ...سالم عرض شد ـ

 ...هوی،  نجایاخه ا.یعنی زهیچ.بگم یچ دونمیراد من نم يوا -  من

 :تکون داد و گفت یسرشو مثل چ بگم

 !جالبه کمیآره  ـ

 ...شده بود يزیاز قبل برنامه ر...! ن پ پ

ازحسام  یقدش کوتاه تر از حسام بود ول کمی یکه خوب بود، ول کلشیه...نگاش کنم یکردم دزدک یم یسع

 رمیو قدشون اندازه زرافه منم مجبورم سرمو بگ لنیکه جفتشون فام ییخب از اونجا یول...دونمینم ای...بهتر بود

 ...تر رهیاز حسامم ت...اس رهیت ي رهیهه چشاش ت... رمیگ یآخرشم گردن درد م! باال و نگاشون کنم

بود  نجایو ا! مورد پسند واقع شد...که بود یهرچ یکنم ول لشیو تحل هیاومدن دوستش نتونستم درست تجز با

 !بردم یالناز پ تیکه به خر

 

 ...راد

 ...میهم موفق بود يوتا حدود میحفظ کن مونویخونسرد میکردیم یسع ییدوتا مویکردیهمو نگاه م جایگ مثل

 .که شهاب اومد مینزده بود یحرف هنوز

 اومده؟ شیپ یمشکل.سالم عرض شد -شهاب

 م؟یناهار کجاقراره بر.نه -

 .داد که با ارنجم زدم تو پهلوش لمیخنده تحو هیو...رمیگینون اضافم برات م یباش میپسر خوب.یفالفل -شهاب

 .زنمیزنگت م...شهاب تو با حامد برو -

 :موگفتمیبه مر روکردم

 ؟يناهار که نخورد -

 ...ینه ول -میمر

 :گفتم عیسر ارهیبرهانو نه ب لویبرام دل گهید نذاشتم

 ...جا ناهار هی میریپ م -
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 :سرشو خاروندوگفت جایمثل گ شهاب

 ...زهیچ

 ه؟یچ -

 :اروم کنار گوشم گفت شهاب

 !؟يمخ زد هیناقال تو چندثان -

 ...خانم از اشناها هستن میمر.برو بابا -

 :دفعه بلند گفت نیا شهاب

 بود؟االن شد اشنا؟ بهیچطور تو دانشگاه غر -

 ...دمیم حیبعدا برات توض -

 .شد ادهیاومدو پ حامد

 .در گوش دوستش گفتو رفت سوار شد يزیچ هیاشاره کردم که بره سوار شه اونم اروم رفت  میمر به

 .جا خوب هیببرش .سپارمیشهاب حامدو دست تو م -

 .راه مهین قیرف.برو گمشو -شهاب

 .شدمو گازشو گرفتم نیک بش زدمو سوار ماشچشم هی

 .میرفتیم ادهیپ دیدادیدوستتونو م نیماش -میمر

 نگاش کردم دمویخند

 !!د؟یدادیدوستتون وم نیماش -

 ...ریگفته وسرشو انداخت ز یچ دیفهم خودشم

 .قابل نداره.خودمه نیماش -

 .صاحبش الزم داره.یمرس.اهان -میمر

 ؟ییایدانشگاه م نیا ينگفته بود -

 .يتوهم نگفته بود -میمر

 .یباش نجایا کردمیاصال فکرشم نم یعنی.حرفش نشد اصال -

 .منم -میمر

 م؟یکجابر -
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 .يهرجادوست دار.دونمینم -میمر

 .دیخند ممیکه مر دمیحرف شهاب خند ادیوبه . یفالفل -

 .تر بود کیکوچ یلیبا الناز خ سهیدر مقا.کنارم نشسته یاصال کس کردمیم احساس

از  یکیصاحبش .میریمواقع با بچه ها م شتریکه ب یرفتم رستوران. میدرست برعکس مر...یکلیبلند ه زقدالنا

 ...اون باعث شد اخمام بره تو هم ادی.بارم النازو اورده بودم هی. بود قامیرف

رو  شهیش. شهینگهبانه اومد وزد به ش.رستوران پارك کردم ریمد نیپارك ماش يرستورانو جا يبردم جلو نویماش

 :نوگفتمییدادم پا

 بله؟ -

 .پارك کن رونیبرو ب.بزرگان نکن يپا در جا.عمو جان -

 .شد ادهیپ کردیکه با تعجب نگاه م ممیمر.شدم ادهیتوجه به حرفش پ بدون

 :براش دست تکون دادمو بلند گفتم.ادیدوستم داره م دمیزدم ود نویماش ریدزدگ

 .باشه تا برگردم نمیحواست به ماش -

 .نگهبانه مات مونده بود. دمیوخند

 ينگام افتاد به جا میاول که وارد شد.تو رستوران میرفت میبا مر.کنم یصبر نکردم باش سالم احوال پرس گهید

 .میگوشه نشست هی میرفت مینگامو گرفتم و بامر.خودمو الناز

 ؟ياورده بود نجایالنازوا -میمر

 چطور؟ -

 .که نگاه کردمو نگاه کرد يزیبرگشت به م میمر

 !ن؟یواونجا نشسته بود -میمر

 .یدادم به صندل هینفسمو فوت کردمو تک کالفه

 .اره -

 !خورمیافسوس م کنمویم ينجوریجاها ا یمنم بعض -میمر

 چرا افسوس؟ -

 .افسوس داره.گهیخوب د -میمر
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چرا بش اعتماد  نکهیواسه ا انهی يحسامو از دست داد نکهیبود؟ا یبود که افسوست براچ نیمنظورم ا یعنینه  -

 ؟يکرد

 ...دیکشیم زیناخوناش رو م روبایانداخت ز سرشو

 ...هردو -میمر

 ...یمن دوم یول -

 .يراد تو قد من عاشق نبود -میمر

 :گفتم عیسر

 .یستیتوهم مثل من پسر ن میمر -

 ...یول.سخته یگیراست م.کنمیراد ببخش اگه درك نم -میمر

 .جوجه سفارش داد منم برگ میمر...نفر اومدو سفارش گرفت هی

 !؟یچ یول -

 !؟یچ یچ یول -میمر

 ...یول یگفت -

 : فکرکردوگفت کمی میمر

 ...رفت ادمی -

 .زنگ خورد شیگوش

 .ترانس -میمر

 .جواب داد وباخنده

 .منم تورو دوس دارم.یمرس.یجونم؟بله مرس -میمر

 .خندم گرفته بود.ومدیترانه از اونور م غیج يصدا

 .خونه امیم يترانه جان انقدر اظهار لطف نکن به زود -میمر

 !سالمشو برسون.نکنه غیج غینقدرجیبش بگو ا -

 ....بود يترانه هم واسه خودش مسخره ا. خنده ریزد ز میساکت شد ومر گهیبش گفت که اونم د میمر

 .قطع کرد میمر

 ...رهیبا ترانه حوصلت سر نم گهیبه نظرم د -
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 .اره -میمر

 ...من ومن کرد کمی

 ؟يراد؟عکس النازو ندار -میمر

 .شیدیتوکه د -

 ؟يازش ندار يخبر.ولش کن اصال....یاره ول -میمر

 .بارم بش زنگ نزدم حداقل چارتا فحش بدم خنک شم هی یحت.نه -

 :کرد یخنده تلخ میمر

 !چه سود؟.یهمون بهتر که نگفت -

 ...یخنک -

 .که غذا هارو اوردن میدیخند ییدوتا

 اخه جوجه هم شد غذا؟ -

 اخه برگم شد غذا؟ -میمر

 .کن سهیخودتو با من مقا -

 ...خنده بعدش ریباخنده نگاه کردو زد ز کمی

 ؟يدیحسامو ند -میمر

 .چرا -

 .کردیرنگ عوض م شدیهنو تا حرفش م.نگاش کردم یچشم ریز.نوشابه خورد کمیگلوشو قورت دادو  يتو يغذا

 جا؟ک -میمر

 .دادم هیدستمال دور لبمو پاك کردمو تک با

 .خونه مامان بزرگم -

 نگفت؟ يزیچ -میمر

 .شدیبد م رفتمیچون اگه م.رونینرفتم از اتاق ب.نه -

 شد؟یم یچ -میمر

 ....چالغ احتماال -

 ...کردو با غذاش ور رفت یکوتاه ي خنده
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 ؟يدار کارشیچ -میمر

 !کار کوچولو هی -

 ...پس بذار با همون باشه.يخوایالنازو نم گهیتو که د -میمر 

 .هامو انداختم باال شونه

 .نزدم یمن حرف.باشه -

 .زنهیمخه همه رو م.نهیکارش هم ؟اونیچالغش کن يخوایپس چرا م -میمر

 .داشتیبه الناز م يدکارینبا.ندارم هیبه بق يکار -

 .شهیدرست نم يکار ينجوریا...راد یول.دونمینم -میمر

نخوردم که از  یمن تاحاال از کس...دادم حیومن هزاربار برات توض يحرفارو هزار بار بم زد نیا.بس کن.میمر -

کرد که اسمش  يکم کم کار دیبا.لهیفام یول.بره ادشیکه اسمش  زدمشیبود چنان م بهیاگه غر.حسام بخورم

 ي؟بریکن کاریچ یخواستیم مثال.یشیبا صداتا مشکل روبه روم یکن يکار يبخوا.يتوهم دختر...بره ادشی

 نیا يبده؟به جا لتیتحو یبعد اونم دودست.ول کن حساممو یبگ یموهاشو بکن يریرو سر الناز گازش بگ يبپر

 ....بده شترحرصتینکه ب.شه مونیکن که حسام از کردش پش يفکرا کار

 .کردیتماشا م رونویخراب رفته بود تو فکرو داشت از پنجره ب میمر

 :تاز چن لحظه گف بعد

 گرده؟یشه؟برمیم یشه چ مونیاگه پش -

 ...مثل خودش.یدفعه نوبت توئه که پسش بزن نیاگه برگرده ا.گهینه د -

 .میشد یراه مویبعدم بلند شد مینشست گهید کمی

 

 

 :میمر

 

و اومدن و  دنیتو خونه که سحر و ترانه ازجاشون پر دمیمثه جت پر دمیتا رس....خونه میساعت رفت هیاز  بعد

 ...دورمو گرفتن

 :گفتم یکالفگ با
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 ...کنم یم فیاز راه برسم خودم مو به موشو تعر دیبابا صبر کن ـ

بالش گذاشته بودن وسطشون  هی...بود ختهیر ییترانه واسم چا...از عوض کردن لباسام اومدم تو سالن بعد

 :دنیهمزمان پرس ییتا نشستم دوتا...نمیترانه اشاره کرد برم اونجا بش...خودشونم دورش نشسته بودن

 !خـب؟ ـ

 :و گفتم دمیبه بدنم دادم و دستامو بهم کوب یو قوص کش

 ....جونم براتون بگه که! خـب ـ

 یگفت اگه حسام برگشت ب یسحر مشنگ که م...داد یم ينظر هی یهرک...کردم فیماجرا رو براشون تعر تمام

 ...برو برگرد قبول کن

 :بهشون گفتم...خنده ام گرفته بود! گفت واسش طاقچه باال بذار یهم م ترانه

آدم بشو ...یدوسش دارما ول...خوام بچزونمش یبعدشم من م...! نه ای نمشونیتونم بب ی، م نمیاصال بب...بابا يا ـ

 ...خرابه بنا کنم هیرو  مویزندگ تونمینم...ستین

 ...گذاشته ها ریـ بابا راد روت تاث سحر

راد ، النازو دوست ...کنه یعشق کورت م...هیمنطق یلیخب حرفاش خ یول...یگ یآره البته راست م...ـ خفه من

  ؟یمن چ یچون با چشم باز ازش خوشش اومد ول...ضربه نخورده ادیهست که ز نمیبه خاطر هم! داشت

 :دستشو گذاشت رو شونه امو گفت ترانه

 ...حاال ناراحت نشو ـ

 ...ستناین يا کهیرادم بد ت يوستاد نیا گمایم...یـ راست سحر

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

حاال تو صبر کن من کارم درست ! کنه یکه نم ییراد چه فکرا! دیمنو نخندون نایا يجلو نقدریجون مادرتون ا ـ

 !بشه، راد مال تو خوبه؟

 :و ترانه گفت دیخند

 خواد خونه ننه بزرگش بمونه؟ یراد هنوزم م ـ

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 ...اونجا بمونه تونهیتا آخرش که نم...کنه یرو اجازه م ییجا هیباالخره ! فکر نکنم! دونم یچه م ـ
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 دمید یکردم م یهم که فکر م يهرجور...کرد یداشت واسه انتقام آماده ام م...روم گذاشته بود یخوب ریتاث راد

 لمویاون ف...خوب بود یلیخ نیو ا دیکش یت کم کم از دلم پر ممهرش داش...از حسام بگذرم دیبا...حق با راده

،  ینه ناراحت...شد یبهم منتقل نم یحس چیه گهید...کرده بودم و واسه بار هزارم نگاش کردم میخودم قا شیپ

تو ذهنم دوباره  ه؟یچ لشیدل دونمیداد که نم یته دلمو قلقلک م یحس هیفقط ...تفاوت یتفاوت ب یب...نه غم

از  شیب یحسام به خوشگل...الناز تو دل برو تر یول...خوشگل تر بود کمیخب مهسا ...کردم سهیالنازو با مهسا مقا

سال منه عنقو تحمل  هیمن موندم چطور ! باشه که باهاش حال کنه یکیفقط ...نداشت ياداعتق ادیحدم ز

االن  یاز حد محتاط بودم ول ادیمن ز دیخب شا! و بودهفقط درحد بوس کوچول مونیمدت دوست نیتو ا...کرده

 ...بودن فیارزه به کث یم ییجدا نیچون ا! کنم یخدارو شکر م

 یدلم م یلیخ شه؟یم یبعدش چ ایخدا...فکرا شدم نیا الیخیب...که بفهمم ستمیگه من پسر ن یراست م رادم

 ...دمیفهم یفقط اگه م يگذره؟ وا یتو اون کله راد م یچ نمیخواست بب

 یاش به باباها م افهیق....میمون یو فنجون م لیمثه ف! ادیمضحک به نظر م یلیراه رفتن کنار راد خ یراست

 رونیبه طرف ب کمی...دید ینم یچون شب بود کس...و با همون تاپ رفتم لب پنجره دمیخند زیر زیر...! خوره

 ...!خدا يوا ییبـــــه چه هوا....خم شدم

 یداره به باال نگاه م یکی دمیکه د نییفکر سرمو آوردم پا نیبا ا...افتادم که حسام لب پنجره بود ياون روز ادی

به ...زل زدن به لبتاپ نیشده بود به خاطر ا فیضع کمیچشام ...نزده دید نیاز ا شتریاوه اوه برم تو تا ب...کنه

 !کور نبودم ادیمنم ز میبود 9سرمون خب طبقه  ریخ ددور بو یلیخ...بدم صیرو تشخ اروینتونستم  نیخاطر هم

زدن  دیاز د نقدریا... يقد نهیچشمم خورد به آ رونیخواستم از اتاق برم ب...هوا بودم نیرو نبستم عاشق ا پنجره

از ...! ستمایمنم کم خل و چل ن! زونه یزونه؟ آره بابا م یم یهمه چ نمیبب دمیچرخ کمی...! ومدیخودم خوشم م

 ...برداشتم پرت کردم رو شکمش که بلند شه نارواز کوس یکی...سحر رو مبل ولو شده دمید رونیب اتاق اومدم

 ...صلوات......بر پدرت يـ ا سحر

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ؟  دهینم ریمامانت گ ؟یخواب یم نجایسحر امشبو ا....خوابن یرو مبل که نم ـ

 ...یحاال هرشب اونجا تلپ يکرد دایپ دیدوست جد گهیـ چرا م سحر

 :مخش اشاره کرد و گفت به

 !دوستات خورده نیتنه ات به تنه ا يخل و چلم شد گهیتازه م ـ
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 :و گفتم دمیخند

 !یکن یرو م ياالن دار یول يخب بود ـ

 :روش و گفت دیبچه ها تا تشکو انداختن پر نیسحرم مثه ا...میبخواب نیو ترانه تشکارو آورد تا رو زم میدیخند

 ...!بـــه چه خنکه ـ

 ...میداد که بخواب تیسحر رضا يمسخره باز یاز کل بعد

*** 

 ...راد

 کردمیم دایطرفا پ نیخونه هم هیدور نبود اگه  یلیبه دانشگاه خ.گرفتم ادیرسوندم ادرس خونشونم  مویمر یوقت

 هیونار مایچندبار مامانو ش.خونه نبود یکس! ونیزیتلو يرفتم خونه و مثل جنازه ها افتادم روکاناپه جلو... خوب بود

 ...دمیجواب نداد منم خواب یرو صدا کردم کس

افتاد من پتو روم  ادمیتازه ...به بدنم دادم یپتورو زدم کنارو کشو قوس.شده بود کیکه باز کردم هوا تار چشمامو

 ...نبود

 ...رونیزخونه اومد باز اشپ هیاومدم مامانو صدا بزنم که نار.صدا زدم اما جواب نداد مارویش

 ...اقا ستنین -هینار

 کجان؟.سالم -

 ...حنا بندونه خواهر شوهر، خاله بزرگتون -هینار

 .من گشنمه...باشه -

 کشمیاالن شامو م -هینار

 شام؟مگه ساعت چنده؟ -

 9 -هینار

 ...به دست وصورتم زدم یاب اطیکردم ورفتم تو ح ینوچ نوچ

مخصوصا  دیچسب یغذا بم نم ییتنها.ذره ناخنک زدم هی یگشنم بود ول یلیخ نکهیبا ا...رونیغذا رو اورد ب هینار

 ...میغذا خورده بود یکه دور هم یچن شب نیا

 ...زنگ به شهاب زدم هی بمویودر اوردم از ج یگوش

 ؟یالو سالم خوب -
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 !يتوبهتر یمرس....سالمو -شهاب

 ستمیاره بد ن یه -

 ظهر؟ یکجا رفت -شهاب

 ...تا االن دمیبعدم اومدم خونه خواب میوردناهار خ میرفت -

 .باورم شد.اره.اره -شهاب

 ؟ییکجا.کوفته -

 .خون -شهاب

 خون؟ -

 س؟خون؟خونه؟ین ادتی -شهاب

 قهوه خونه؟ مایقد ادی میدنبالت؟بر امیب.اها اره -

 ایب ایب.ياصال مشوشم کرد.اخ اخ...ایب ایب.ایاره اره ب -شهاب

 خدافظ.اومدم -

 خدافظ.اخ اخ -شهاب

فکر  گهید. میکه تا پشت لبمون سبز شد اونجا پالس بود يقهوه خونه ا میدنبال شهابو حامداز اون ورم رفت رفتم

 ...میبزرگ شد گهیمودیما اخرش کردمیم

 .تفاوت که شلوغ تر شده بود وبزرگ ترش کرده بودن نیبود با ا میخونه هنوز مثل قد قهوه

از اونورم ناخوداگاه .بعدم شهابو حامد ورسوندم.میدید مویقد ياز بچه ها یوکل دمیخند مویبا بچه ها گفت11تا

 يواسه فکر جلو هیمکان مناسب کردمیکه حس م ییفکر کنم تنها جا کمیخواستم ...نایا میرفتم سمت خونه مر

 ...اونجارو انتخاب کردم یچرا ول دونمینم.بود میدر اپارتمان مر

که  شماردمیطبقه هارو م یکی یکیروشن کردم و  گارمویشدم وس ادهیپ نیاز ماش. اپارتمان نگه داشتم يجلو

 ...دارنیکه ب دمیفهم یول! ؟ییرایپذ ایهال  ایاتاقه  دونستمینم.المپ طبقه نه روشن بود...برسم به نهم

 ؟يردک دایپ مویشد؟مر یحاال چ.فکر کردم که خب نیزدم وبه ا گارمیبه س یمحکم پک

 ياریسرش ب يبخوا ییهربال.شیحسام؟خب حسامو االن تو مشتت دار ؟بهیبرس يخوایم یچ به

خودمو قانع کنم مخ دختر رو از انتقام پر  نکهیا يبه جا.رفتمیفقط م کردمیم کاریداشتم چ دونستمینم...يازاد

 .هه....کردم
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نوبت منه  ندفعهیا...باشه دهیکه تو عمرش ند زنمیچنان پسش م یول گردونمیالنازو برم...بود نیکار هم نیبهتر

 گمید يکارا.کنهیارضام نم ییکار تنها نیا یول...کردیکارو م نیهم دیبا ممیمر...بکنم نیریش انتیخ هیکه 

بار به طبقه  نیاخر يپا خاموش کردمو برا ریز گارمویس.تو ذهنم مرور کردم گهیبار د هینقشه هامو ...بغلش دارم

 ...نهم نگاه کردم که پنجره باز شد

 یراه افتادم چون نگام کرد ول رید یول.نتمیخواستم برم نب.مهیکه مر گفتیحسم م یول.نبود صیتشخ قابل

رفتم خونه  یوقت...سوارشدم و راه افتادم عیپام له کردمو سر ریز گارویمحکم تر س ندفعهیا... نشناخت ورفت تو

دست وپنجه نرم کردم تا خوابم  الیوخ فکر یکردمو رفتم باال وباکل یعذر خواه هی.بودن دهیسر نایا مایتازه ش

حرف  مویبا شهاب رو پله نشسته بود.رو رسوندمو رفتم دانشگاه مایدوباره ش یلیم چیفردا صبح بدون ه...برد

 ...کرد یسحرو ترانه رو معرف ممیمر میکرد کیسالم عل مویمام بلند شد.دوستاش اومدن مویکه مر میزدیم

با  یلیبا تاب خ کلشیدقت که کردم ه یول.دیمن بودم شا شبیکه د دادیدرصد هم احتمال نم هی یکنم حت فک

 ...مانتو تفاوت داشت

 .دادیبه خودم اومدم که داشت دستشو جلوم تکون م میمر يباصدا

 هان؟بله؟ -

 بابا؟ ییکجا -میمر

 ...اینامش  ای ادیخودش م ای -شهاب

 .ادیخبرش ب شاالیا -

 خنده ریزدن ز همه

 !کرده بود؟ ریرگید نقدریفکرتو ا یحاال چ -میمر

 !چپ یزدم کوچه عل يسر

 ...هنو نورایا ومدهین رمیگ.تو فکر خونم -

 !یکنیم دایپ.سیمهم ن -میمر

 مگه خونه مامان بزرگت چشه؟ -شهاب

 .خوامیورا م نیهم.دوس ندارم اونجا باشم.گوشه -

 ...انهی دهیبه ادم مجرد م دونمینم یمن سراغ دارم ول - ترانه

 :نگاش کردم که گفت یسوال
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 .ییرضا ياقا.ما يطبقه باال -

 ...نمینگاه کردم که عکس العملشو بب مویبرگشتم مر عیسر

 دید مویمر يترانه که نگاها!دوست داشت کله ترانه رو دونصف کنه کردویگرد شده ترانه رو نگاه م يچشما با

 :گفت

 .دهینه نم.فک نکنم به مجرد بده یول -

 .حرف ترانه خندم گرفت نیا از

 ؟يمگه تو مجرد -شهاب

 :دوباره گفت.ونگاش کردم گهیم یچ دمینفهم اولش

 .که یستیتو مجرد ن -

 .ستمیمن مجرد ن.اره.اها -

 .یچرا هست -میمر

 سحر خانم هست؟.ستینه ن -شهاب

 :که موضوعو رو گرفته بود گفت سحر

 .ستیمجرد ن.نه -

 .دوباره نگاهشو برگردوند سمت سحر میمر

 :گفتم میبه مر یپوست ریتوجه به مخالف ز بدون

 ...فعال کالس دارم.شهیم یچ نمیبب میریم مایامروز با ش.یاوک -

هنوز کالسور به دست وبا دهن باز  میمر یول میرفت مینشست رو لبم وبا شهاب پشتمونو کرد يا یطانیش لبخند

 !کردیواستاده بودو رفتن منو تماشا م

 ...برگردم سحر و ترانه کله ندارن مطمئنم

 

*********** 

 :میمر
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خوبه بهش گفتم چه ! ستیبه فکر من ن کمیخب ! االن حق ندارم با کالسورم بکوبم تو سر ترانه؟ ییخدا نه

اگه  شهیم یچ گهید...رفتم شیپ يادیز دمیکه رادو د نجاشمیکردم تا ا ینم نجاهاشویاصال فکر ا! دارم یاحساس

 خوادیم يچطور یول ادیم قهیدو دق مایخب ش...بهش خونه رو بده ارویعمراً اگه  یول...ما ییباال هیبشه همسا ادیب

 اشو حل کنه؟ هیبق

 کنه طرف؟ ینگاه نم یعنی زارویچ هیو بق شناسنامه

 ...ادیپاشه ب ستیکله ن یب نقدرمیاراد ...میمر الیخیب! پوووف

که صاحب خونهه  نهیهم ا یبدبخت...هم با خودش آورده مارویش...راد االن باالس! کردم یاشتباه م یبه سخت اما

رو مبل نشسته بودم و گوشه ! کنه؟ یاون رفته چه غلط...ترانه نکبتم باالس...خوشش اومده از راد و زنش یلیخ

 هی، واسه  شهینم یول....کاش ! نگاه کنه روکاش شناسنامه ! کاش صاحب خونهه قبول نکنه...دمیجو یناخنمو م

در و باز کرد مثه شتر مرغ  یوقت...ساعت ترانه اومد میبعد ن...ستیدنگ و فنگا الزم ن نیخونه اجاره کردن که ا

 ...بود توهم کمیترانه ...دمیند ویکس یول...کجان مایراد و ش نمیبب رونیسرمو بردم ب

 !شد؟ یـ چ من

 ...ـ نشد ترانه

 !که ترانه بهم چشم غره رفت دمیکش یراحت نفس

 !اد؟یاز راد بدت م نقدریـ ا ترانه

هم بهم  یچیه! تو اون کله اشه یفهمم چ یاصال نم...چرا دونمیترسم نم یم یول! گفته؟ یاصال ک!! ـ نه من

 !کنه کاریخواد چ یگه بدونم م ینم

 یشما دوتا م! گرون براش تموم شد يادیالناز و حسام ز يماجرا ی، ول هیراد پسر خوب...ـ نگران نباش ترانه

 !؟ياسترس دار نقدریچرا ا! نهیهم شیاصل لیدل! انتقام يبرا دیاز هم استفاده کن دیخوا

آدم  هیت به راح نقدریا یترسم ، آخه کدوم آدم عاقل یاز آخر عاقبتش م دونمینم...خب یول! جانهیـ ه من

 !یکن یاعتماد م يمجاز

 ینم یباق یحرف گهید هیکیهدف جفتتون  یوقت...نره ادتی نویا یهست ياون مجاز يـ توهم برا ترانه

 !سر جات نیخود نده بش یجو ب نقدرمیا...مونه

 :گفت هویبندازم که ترانه  گهینگاه د هی رونیبرم ب خواستم

 !نــه ـ
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 ـ چرا نه؟ من

 !يخور یسرما م ؟يکاریـ چون مگه ب ترانه

 :که ترانه بازومو گرفت و گفت رهیام گرفت و دستمو گذاشتم رو دستگ خنده

 ...کارت دارم میبر ایب ـ

 زنه ها ، اخه ترانه رو چه به درس؟ یمشکوك م کمی! و مجبورم کرد درس بخونم دیمنو دنبال خودش کش و

*** 

 ...تا پس فردا هم کالس نداشتم...داد یبود که راد اس ام اس نم يچند روز هی

 یم یبیغر....باشم کیکردم بهش نزد یم یشده بود کمتر سع يحاال که ماجرا جد...خواستم بهش اس بدم ینم

 ....شم یو حسام روبه رو م یبا ال يبه زود...عادت کنم دیبا یکردم ول

 ویکس هیچه زود ! آورد رونی، منو از فکر ب اییاز طبقه باال يزیشدن چ دهیکش يکردم که صدا یفکر م داشتم

 ...سر و صدا راه انداختن نقدریکنن که ا یم یحتما االنم دارن اسباب کش! واا! کردن دایپ

از ! اوردیو حرصمو در م شدیم دهیکش يزیچ هی یخواستم بخونم ه یتا م...شده بودم رهیکتاب روبه روم خ به

 !کننا حواسشون باشه یاالن دران سر و صدا م

*** 

جا گذاشته بودم  مویروشن کنه منم گوش نویتا ماش نییشدم واسه دانشگاه، ترانه رفته بود پا یآماده م داشتم

به خودم  کمی...سوار آسانسور شدم...رونیدور خونه رو چک کردم رفتم ب هیبرش داشتم و  یوقت...دوباره رفتم باال

! عالف شم نیواسه ا دیهم با قهیپنج دق یییوا...از طبقات توقف کرد یکیآسانسور تو  نکهیشدم تا ا رهیخ نهیتو آ

 :منو به خودم آورد ییصدا هی نکهیکردم تا ا یم يباز فمیو با بند ک نییسرمو انداختم پا

 !گل هیسالم همسا ـ

 ...سرمو با شدت باال اوردم و چشم تو چشم راد شدم ییآشنا يصدا دنیشن با

*** 

 ...راد

 ...شدیم یدنید افشیکه ق مویمخصوصا مر.کردمیحال م یلینفرو شوك کنم خ هی نکهیا از

 واریدادم به د هیلبخند تک هیبا. کنه ریبه خ شویخدا سوم.دوبار ازطرف من بش شوك وارد شده بود تاحاال

 ...کردمیشوك زدشو نگاه م ي افهیاسانسورو ق
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 ...راد -میمر

 ...میمر -

 ...خنده ریز وزدم

 !؟یرو گرفت ییتو طبقه باال -میمر

 ...ها ینییمخصوصا طبقه پا.ستمین یهاش راض هیاصال از همسا یول.بااجازتون -

 نبودم؟ انیچرا من درجر یول -میمر

 .گهیکردد يخانم خواهر ؟ترانهیباش انیدر جر دیافته شما با یم یمگه هر اتفاق -

 :جمع کرد وصاف واستادوگفت خودشو

 .باشم انیمن درجر ستینالزم .بعله درسته -

 .واستاد اسانسور

 .دیریانتقام بگ دیاضافه کنم که بهتره با ترانه خانم بر دیوبا -میمر

سوار  رونویکردمواز اسانسور اومدم ب يخنده ا...دهیدر اوردن لجشم حال م نکهینه مثل ا...کردو رفت وپشت

شهاب که قبالباشون اشنا شده بودم رو چمن نشسته بودنو  يشهاب و حامد با چن نفراز دوستا...شدم نمیماش

 .سالم کردمو نشستم.خوردنیم ییچا

 من چن نفر ازادم؟ -شهاب

 ؟یچ یعنی -

 دعوت کنم؟ تونمیچن نفرو م -شهاب

 :نگاش کردم که گفت جایگ مثل

 دعوت کنم؟ تونمیتو من چن نفرو م یمهمون يکه برا نهیمنظورم ا.خلم -

 ....اَه:ه باهم گفتن؟هم.. من یمهمون -

 :دموگفتمیخند

 .ستمین انیدرجر ؟منیها کدوم مهمون وونهیخوب د -

 .دیجد يخونه  یمهمون -حامد

 :بلند شم گفتم خواستمیم نکهینگاشون کردمو همزمان با ا کمی

 !کجابود؟ یمهمون.برو باوووو -
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 :شهاب دستمو گرفت نشوندوگفت که

 .يدر بر یتونینم رشیبتمرگ که از ز ریبگ -

 .گرفتمیم یاگه مال خودم بود مهمون.خلم؟خونه اجاره س -

بدونن پاتوق من  گهید.ازم ادرس نخوان گهیکه بروبچ د نهیا یمهمون نیمن اصال قصدم از ا.نداره یربط -شهاب

 .لحاظ نیاز ا.کجاس

 .دارمکه من زن وبچه  دیبر ندار یواه االتیخ نیاز ا.کنمیم رونیب پایخودتو برو بچو با ت -

 .گمیبه صاب خونه م ویهمه چ رمیمن م یمهمون يریاگه نگ -شهاب

 :فوت کردموگفتم نفسمو

 .خرجش باشماها.خونه از من.نداره بیباشه ع یول.من بهونه س يخونه  دونمیمن که م -

 .تمیمعاف هینیریش شهیم.شامش با من -فرزاد

 ؟یکارت گرفت یتو دوباره رفت -شهاب

 .دهیدوس دخترش لوش داد که کارتو خر -محمد

 .خنده ریزدن ز همه

 .هیپزشک تیمعاف.لو بده تونهیکس نم چیه گهید ندفعهیا.کوفت -فرزاد

 ؟یداشت يچه درد یعنی؟یتیچه معاف -شهاب

 .یذهن تیمعلول -اوشیس

 .خنده وبلند شدنو رفتن سمت کالسا ریزدن ز همه

جلو  فیو استاد واسه رد زدنیحرف م ای.کردنیم ياس باز ایخواب بودن  ایهمه .میبود یکالس عموم سر

 .کردیصحبت م

 ؟یبندازم واسه ک -شهاب

 .اخر هفته -

 پنجشنبه؟ -شهاب

 .گهیاره د. نه شنبه -

 .بامن شمیدنینوش.شامش که جور شد -شهاب

 :نگاش کردم که گفت کمی
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 .منظورم نوشابسو شربت پرتگال.زهر مار -

 .خنده ریز میزد ییدوتا

 مروز چن شنبس؟ا -

 .شنبه -شهاب

 .مییجلو یپشت صندل زدم

 :پندجوبود خانم

 !بله؟ -

 امروز چن شنبه س؟ -شهاب

 .سه شنبه -پندجو

 .امروز پنچول داره. میچونیکالسو بپ ایراد ب. اخ -شهاب

 .خنده ریبعدش زدم ز یشد ول یچ دمیاولش نفهم. کردو برگشت يا ینگاه عصب هیپندجو

 .ادیخانم پندجو انگار از پنجول خوشش نم -شهاب

 .شیشونیزد به پ و

 .کنمیم یمن همش پنگولو پنجولو قاط.اَه -شهاب

 ...خنده ریز نبارزدیا

 هفته؟ یکیاخر هفته اون  میبنداز گمیمن م نیبب.دقه هی زیشهاب کرم نر -

 چرا؟ -شهاب

 .اماده شم گهیتادو روز د رسمینم -

 .میریبگ یدور هم هی مییخوایم.که یستینتازه عروس .واه واه -شهاب

زشتو  يدختره  هیکه داشت .دست شهاب ریکاغذ ز هیتکون دادم ونفسمو فوت کردم وچشم دوختم  سرمو

 .کردیم ینقاش

 !ه؟یک -

 .حدس بزن -شهاب

 پندجو؟ -

 .ترانه س. نوچ -شهاب
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 :خنده که همه برگشتن سمتمونو استادگفت ریز میزد ییدوتا

 .رونیب.خردمند،احتشام -

 .میزنیکه حرف م میستیاستاد فقط ما ن -شهاب

 .کنم رونیمن االن دوس دارم شماهاروب یها هستن ول یلیخ -استاد

 :نگاه به ساعتش کرد هی شهاب

 .دیاستاده خسته نباش.وقت تمومه -

تو ...زدیحرف م یلیخ یت ولدلم واسه استاده سوخ. رونیگفتنو رفتن ب دیگفت همه بلند شدن خسته نباش نویا تا

چه  میشد هیحاال که همسا دونمینم.کنه یکینزد یلیخ خواستینم دمیشا ای.باهام قهر بود میدوروز انگار مر نیا

 ادمونیانگار اصال .میزدیکمتر حرف م یلفنت دمشیدیتو دانشگاه کمتر م.اوضاع تازه بهترم هست کنهیم یفرق

 .گرفتیفاصله م میمر شدیخوش برخوردتر م یترانه هرچ...باهم میدار کاریرفته بود چ

چون شهاب همشو  شدیمن نم بیوقت نص چیاورد باال که ه یبشقاب م هیداشتن ترانه  یروز ناهار هرچ هر

 !خوردشیم

مادر :گفتیبه من م زدیمامانش زنگ م گهید.تلپ شه ادیب رمیکه قربونش برم منتظربود من خونه بگ شهابم

 .مشینیقربون دستت شهابو بفرس خونه ما بب

 .ستیشهاب ن دمیود دارشدمیظهر بود که از خواب ب يکاینزد پنجشنبه

به خونه  دارانهیسازو زدم به برق ونشستم لب اپن ونگاه خر ییبه دستو صورتم زدم وچا یاب هیرفتم  بلندشدم

 .کردم

 گهید زیچ یوکل یکه مجبور شده بودم دو دست راحت يجور.بزرگ تر بود یلیشمالم خ يتو يبه خونه  نسبت

خوب بود  یهمه چ.بارمو زیمبالمو دوس داشتمو م شتریب.اون بود ي قهیمجبورم کرده بود بخرم وسل مایکه ش

 ي سهیک یدرو باز کرد وبا کل ببخرم که شها یبودمو که چ نیتوفکر ا.دیخر رفتمیم دیفقط با یمهمون هیواسه 

 ...اومد تو دیخر

 ؟يچطور.سالم -هابش

 !میبه زحمت نبود یراض.یسالم مرس -

 !؟یشناسیحسام م. نویولش ا -شهاب

 کدوم حسام؟ -
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 ؟يحسام موسو -شهاب

 .رو یاره الش -

 چرا؟ -شهاب

 ؟یشناسیولش تو از کجا م -

 امروز دمشید.دارم کیباش سالم عل.پارسال بود ياز بچه ها -شهاب

 خب؟ -

 .هیخونه دوستم مهمون ؟گفتميکرد دیگفت چه خبره خر چیه -شهاب

 :اپن گفتم ياز رو نییپا دیپر

 ؟یینجایکه ا ینگفت -

 :نوگفتیگذاشت زم دارویخر شهاب

 راد خردمند.شیفک کنم بشناس دونمیاشناس؟ گفتم نم:بگم؟ گفت دیچرا نبا -

 منه؟ يحسام پسر خاله  یدونینم یتو بعد اون همه سال دوست.کنه کارتیشهاب خدا بگم چ -

 ؟یگفت یک.نه -هابش

 نزد؟ یحرف.ولش کن -

 .نه سرشو تکون داد فقط -شهاب

 .عوض کردن دکور خونه میشروع کرد مویخورد يناهار مختصر هی باشهاب

 شده بود6ساعت

 ؟يدعوت کرد ارویشهاب ک -

تولدمه .که سین دیاصال بحث خونه جد.یشیاشنا م انیکه م گهید يها يسر هیخودمون و يبچه ها -شهاب

 وبه حالت قهر پشتشو کرد و رفت....امشب

 .کنم زتیسوپ ر خواستمیم.دونستمیشهاب م.ااه -

 .برو گمشو -شهاب

 .زنگ خورد میگوش رونیتا پامو از حموم گذاشتم ب.ورفتم حموم دمیخند

 بله؟ -

 ؟ییکجا -مایش
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 .خونه -

 ؟ییتنها -مایش

 .اره -

 مرتبه؟ یهمه چ -مایش

 شده؟ یچ.اره -

 .مییایم میپ ما دار -مایش

 چرا؟ -

 .چون من ادرس بلدم میباهم بر نجایا امیقراره همه ب.ننیبب انیب خوانیعمه هاتو خاله هات وعموهات م -مایش

 ؟یکنیم یشوخ مایش -

 .مینه کامال جد -مایش

 .امشب مهمون دارم -

 !مییایاهم منداره که م بیع.انیهمه ادم که امادن بگم ن نیبه ا تونمیمنم که نم -مایش

 .مهمون دارم گمی؟ميخر مایش -

 خدافظ.همه امادن نایا.ینداشته باش یخواستیبه من چه؟م -مایش

 .خدفظ.يخر یلیخ -

 .دم در اتاق واستاده بود شهاب

 .میبدبخت شد -

 داشته باشه؟ يما مورد يبرا دینداره چرا با ياونا مورد ياکه برا وونهید -شهاب

 ان؟یدوستاتم م يدوست دخترا...ومدنیاالن م خواستیدلم نم یول.دونمینم -

 !نه بابا ننه هاشون دعوتشون کردم  -شهاب

 ...خنده ریز وزد

 اخه؟ شنیجا م يچه جور -

 .نگران نباش.شنینفر نم15ما روهم يبابا مهمونا -شهاب

اومدن ماشاال همه هم با دوست  اوشیحامدو فرزادومحمدوس یعنیمهمونا  نیبود که اول8 ساعت

 .اومدن نایماایبود که ش9ساعت .دختراشون
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 .گفتمیدم در واستاده بودموخوش اومد م.بودن که چار نوبت با اسانسور اومدن ادیز نقدریا

 هی.تمرکز نداشتم رو مهمونام گهید.ختیجا بهم ر هیاعصابمو  يهمه  رونیکه از اسانسور اومد ب ينفر نیاخر

 ییرایخودش با شهاب وخاله بزرگه رفتن تو اشپزخونه پذ مایش.سالمم نکردم یحت...نگاه بش کردمو رفتم تو

از همه حسام رو مخم  شتریب...زننیراحت بود که دوستام وخانوادم باهم راحتنو حرف م نیاز ا المیخ.کنن

رات از چشمام معلوم بود دارم ب شخندیخنده ون یاخم کرده بود ول.نداشت دهیفا ینگاش کنم ول خواستمینم.بود

 ....اقا حسام

 مویگوش.اتفاق گذاشته بود يبودو بر رو دهیصددرصد فهم یول.انهی مهیمر نییبود که طبقه پا دهیمیفه دونمینم

 .نجاسیحسام ا:میبرداشتمو اس دادم به مر

 تو؟ يکجا؟خونه :میمر

 ؟.نییبفرستمش پا.اره -

 .رونیبندازش ب.بانمک.هه هه:میمر

 .کردمیکار م نیحتما ا تونستمیاگه م -

 باال توف بندازم تو صورتش؟ امیب:میمر

 ...ایب -

 .تونمیکه نم فیح فیح -میمر

بعد دوساعت .ختنیخانواده همه کاسه کوزه هارو بهم ر یباال و با بچه ها اشناشه ول ادیب ممیمر خواستیم دلم

 .دیانگار بهم تازه نفس رس رونیحسام که پاشو از در گذاشت ب.شدن یخدارو شکر رفتن

 !انه؟ی کنهیقبول م دونستمینم یباال ول انیو ترانه وسحر ب میزنگ بزنم مر واستمخیم

 

 :میمر

 

 یساعت گذشت و من تو خونه ول م هی...پروندن یسحر و ترانه مگس م...خواست االن باال بودم یدلم م نقدریا

 ...گشتم

 :روش و جواب دادم دمیمثل جت پر میگوش يصدا با

 بله؟ ـ
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 ؟یـ سالم خوب راد

 !؟یپرس یـ آره چندبار م من

 ...باال ایپاشو ب نیبب! خواستم مطمئن شم یـ م راد

 ا؟یآ يشد ریاز جونت س ؟یـ واسه چ من

 !رفتن المونیـ فام راد

 کار؟یاونجا چ امیـ خب پس من ب من

 ...یستیدوست دختراشونم هستن تنها ن! همه دوستام هستن گهید ایـ خب ب راد

 ...دمیقول نم یول...شه یم یچ نمیـ بب من

 !نمتیب یـ باال م راد

 ...بذاره اعتراض کنم قطع کرد نکهیبدون ا و

 :دنیجغدا سرشونو به سمتم چرخوندن و پرس نیو سحر مثل ا ترانه

 ؟!گفت یراد چ ـ

 ...باال نیایـ گفت ب من

 !میـ پاشو بر سحر

 !زشته یچ یعنی! میبر میبر! نمیسرجات بب نیبش ریـ بگ من

 ...میبرو بپوش بر! ـ زشت حسامه ترانه

 ...دیبر دیخوا یخودتون اگه م! امیـ نم من

 ...ـ چس نکن خودتو پاشو بپوش ترانه

 کردمیاالن داشتم آرزو م نیهم...منم کرم داشتما...خواستم مخالفت کنم که ترانه به سمت اتاقم هولم داد دوباره

 !کپک زدم تو خونه! خودمو عشقه! حسام ي گور بابااصال! کنم یکاش باال بودم االن دارم مخالفت م يکه ا

 یساده ول...دمیهم پوش یخی نیشلوار ج هی...سرشونه هاش لخت بود یول دمیبلند پوش نیآست یِلباس مشک هی

لختمو  يدورم که نصف سرشونه ها ختمیموهامم باز کردم و ر...خوب بود ایمهمون نطوریبود و واسه ا کیش

لبخند زدم و  هی نهیخودم تو آ دنید اب...به اتومو نداشتم يازیراحت بودم ن یلیچون موهام صاف بود خ...بپوشونه

زدم تا مژه هام  لیمیر کممیو  یزدم با خط چشم مشک میمال یرژ لب صورت هی...کردن شدم شیمشغول آرا

 ...تر شن یمشک
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 ...سحر و ترانه هم مثه من ساده بودن...ه و سحر شدمو منتظر تران رونیاز اتمام کارم رفتم ب بعد

 م؟یـ خب بر ترانه

 ...میـ بر من

 ـ مانتو بپوشم؟ سحر

 !یکشف حجاب کن يخوایتو که اونجام م الیخیب گهیطبقه اس د هیـ سحر  من

 ...باال میرفت يگشت ارشاد يها افهیبا ق ییو سه تا دیخند

 ...زنگ زد و شهاب باز کرد ترانه

 ...سه تا دوقلوها اومدن نیـ راد ا شهاب

 ...میدیو ما هم خند دنیکه تو بودن خند ییکسا همه

مارو به داخل دعوت  یخودشو رسوند سمت در و بعد از سالم احوال پرس عیسر یلیحرف خ نیا دنیبا شن راد

 ...کرد

 !نیخوش اومد یلیخ دییـ بفرما شهاب

 !شماست؟ یـ مهمون ترانه

 راد نگفته نه؟... ها ـ بله ، تولدمه شهاب

 !میاومد یـ چه زشت شد ما دست خال سحر

 !هیلیخودش خ نیکه اومد نینداره بابا هم یـ اشکال شهاب

 :رو به راد کرد و گفت بعد

 !يهم به من بدهکار گهید يفقط تو سه تا کادو ـ

رفته  ایآهنگم گذاشته بودن و بعض هی،  میاونجا سالم کرد يکرد، با تک تک دختر پسرا ییبه داخل راهنما مارو

دوست ! هه! ؟!!ختم؟یر یم دیقرارو کجا با نی، خب خداروشکر که اومدم وگرنه ا دنیرقص یبودن وسط و م

خاك تو سرت چه  میمر! ( شده یبدونم چه شکل خواستیدلم م دمشیوقته ند یلی، خ ومدیداشتم حسامم م

 !)؟یچ یعنیشده  یشکل

 یکه شربتمو م نطوریو من هم میازش تشکر کرد...، شهاب واسمون شربت آوردرو مبل  مینشست ییتا سه

 :سحرم وارد شد...کردم یم لشونیو تحل هیکردم و تجز یخوردم به رقصنده ها نگاه م

 !خوبه ها؟ ارویاون  ـ
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 ...یـ آره چه ج من

 !ـ خاك تو سرتون اون دوست پسره دختره اس ترانه

 :و گفتم میدیو سحر خند من

 !يپس تو هم تو کفش بود ـ

 !ـ چه جورم ترانه

ما وا کردن  يجا برا کمی...وسط میکنار و رفت میکال تعارف معارفو گذشت م،یپاشد میشربتامونو خورد نکهیاز ا بعد

 :که شهاب از اون وسط داد زد  میگذروند یخوش م میمن و ترانه هم که عشق رقص داشت

 !میاریب کیک میخوایسر جاهاتون م دیبر ـ

 !تیـ پاراز راد

 ...که هست نهیـ هم شهاب

دوست راد ، با دست  یکیعماد اون ...کرد ادیآهنگ تولد گذاشت و صداشو تا آخر ز هیرفت سمت ضبط و  و

 یگنده شکالت کیک هیهم رفت تو آشپزخونه و بعد با  يمهد...میاشاره کرد که ماهم با آهنگ تولد بخون

از  یکی دمیبعد فهم یول هبهم زد فکر کردم سحر يبود سقلمه ا سادهیکه بغل من وا ییاز دخترا یکی...اومد

 :دختراست به اسم ستاره بهم گفت

  گه؟ید يبود میمر ـ

 ؟يـ آره شما هم ستاره بود من

 !، سه تار یبهم بگو ستاره ، ست....جون میـ راحت باش مر ستاره

 :خنده بهش لبخند زدم و ستاره گفت با

 !داشته باش فقط ارونجیا يوا ـ

زد و انگشت  کیبه ک یشهاب بعد با انگشتش ناخنک يبرد گذاشت جلو کویک يتعجب به جلومو زل زدم، مهد با

 يمهد! میدیخند یهمه در اومده بود من و ستاره هم همش م ییو او ییا...به صورت شهاب دیمال شویکیک

شهاب دستاشو توهم قفل ...دراد شعمارو روشن کر...کرد زیدوست پسر ستاره بود، شهاب با دستمال صورتشو تم

 هی...مزه و مزخرف لوس چراغارو خاموش کرد یپسر ب هی هویکرد که  یکرد و چشاشو بست مثال داشت آرزو م

متر پرت شدم رفتم جلو محکم خوردم به  میتلـــــپ منو هولم داد ن هویاز کجا اومد  دونمیهم نم یکیدختره خ

من تو دستاش بود منم باهاش  يرفت عقب و چون بازوها مهم که شوکه شده بود چند قد ارویاون  یکی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ١٦٥ 

من هنوزم هنگ بودم ، پشت پامم به خاطر اون لگد  یرخ داد ول قهیدق هیاتفاقا کمتر از  نیهمه ا...شدم دهیکش

دخترا ...ویزیبدم چ صیختش تونستمیشده بود نم کمی، تار نیو بب ایشده بود ، ب يهمهمه ا...دختره درد گرفته بود

چراغارو روشن کردن درکمال تعجب  هویکه  رونیب امیب ارویکردن منم اومدم از بغل اون  یم غیج غیج تنداش

 یکه ه دمیکردم و فهم زیاوضاع رو آنال کمی...باهام نداشت روبه روم نقش بست یراد که فاصله چندان يچشا

به خودم دادم که رادم چند قدم  یکونبرق گرفته ها ت نیمثه ا! اومدنم ندارم رونیمن ورِ دل رادم و قصد ب يوا

خودم  يو برگشتم که برم سرجا نییسرمو انداختم پا! خجالت بکشم دیکنم؟ آهان با کاریچ دیاالن با...رفت عقب

 !خندن یکه چشمم خورد به سحر و ترانه که غش غش دارن م

 !نه یگیم دیدار ییسر و سرا هیتو و راد  گمیم یمن ه! ایشمرد متیخوب فرصتو غن سحرـ

 !ـ ببند فکتو سحر آبروم رفت من

چه  يوا رم،یخواست بم یفقط دلم م...! کردم اال راد یو همه کس که تو بغلشم فکر م یبه همه چ یعنی

 یعنیگنده  یلیدختر خ هی،  هیدختره ک نمیبرگشتم بب...دختره اس ریهمش تقص! خودش نگفته شیکه پ ییزایچ

 ! یول ستایگنده ن ادیالبته ز!اندازه دختره میشیمن و سحر و ترانه روهم م

ستاره ....نییآبروم افتادم و سرمو انداختم پا ادیشل شد که دوباره  کمی شمیام و ن هینظر نیام گرفت از ا خنده

 :رفتم جلو و گفتم دیخند یهم داشت م

 ؟يخند یم یبه چ گهیتو د ـ

 !دلم...اخد يوا! ـ به تو ستاره

قلبم اومد تو شرتم المصب، !....نکهیچشم اومده مثه ا هیقحط...حرص برگشتم که چشم تو چشم راد شدم با

 !!دمیترس یلیخ

 

 

 

 

 "...راد"

 ..واسه خودم ختمیر یدنینوش وانیل هی يغذاخور زیم یاشپزخونه نشتم رو صندل تو

 چته نفله؟ -شهاب
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 . یچیه -

 کادوت کو؟ -شهاب

 !گرفتمیمونگل اگه خبر داشتم که م.تو راهه -

 )زد هیلبخند کر هیو(وقت هیمزش نره .کادو يپس زودتر اقدام کن برا -شهاب

 ...رونیاشپز خونه رو پرت کردم سمتش که رفت ب دستمال

 ...رو دوس نداشتم یتو لک وشلوغ رفتمیم هویوقت بود حالم دست خودم نبود  چن

اگه ...النازو برگردونم رمویحال حسامو بگ خواستمیفقط م طیتو اون شرا...ومدیم مسخره یهمه چ گهینظرم د به

 ...شهاب اومد يکه صدا دمیسر کش وانمویل....یلعنت.کردیاون بود حالمو خوب م

 !؟یتنهاشون گذاشت ینشست نجایا ياومد يمهمون دعوت کرد -شهاب

 .که االن از خداشه من جلو چشمش نباشم میخودم گفتم مر شیپ

اول نگام افتاد به  رونویموهامو زدم باال وبا شهاب رفتم ب نتیکاب ي شهیتو ش دمویبه لباسام کش یشدمو دست بلند

صاف نشستو کامل برگشت سمت  دیتا منو د.زدیبا ترانه حرف م خوردویکه سرجاش با رقص تکون م میمر

 ...ترانه

رو گرفتو بلندش  يشهاب دست مهد...صریاز ق میتر کرد اهنگ مر ادیتم شهابم اهنگو زنشس يکنار مهد رفتم

 ...زدنیهمه هم دست م دنیرقصیتانگو م يکرد باهم مسخره باز

 ...جالب بود خوشم اومد...دادمیداشتم گوش م شترشعرویاصال حواسم به رقص اون دوتا نبود ب منم

 دهیکه چشماتو افر ییبه اون خدا قسم

 دهیند يچشمام مثل چشمات ستاره ا هنوز

 رو کرد رویکه قلبم ز ییبه اون خدا قسم

 عشقتو ارزو کرد دویتا تورو د چشمام

 ارزو کرد عشقتو

 میمر اهامیرو زیعز میکن تو چشام مر نگاه

 ...میمر خوامیمن تورو م یشیمال من م یک پس

 ....لب ناخوداگاه گفتم خاك تو سر حسام ریز

 ...که رقصشون تموم شده بود دست زدم يومهد شهاب يحرص برا وبا
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 .کردیاومده بود پاك م ادیز يچشمش که از خنده  يگوشه  يداشت اشکا میمر

ماچ ابدار  هینگاش کردو اومد سمتم وخودشو پرت کرد بغلمو  کمینشست شهاب  يمهد ياروم رفت رو پا ستاره

 ...از لپم کردو دستشو انداخت دور گردنم

 !!يکرد سمیاه شهاب خ -

 ...کردمیدست صورتمو پاك م وبا

 .شیا...فقط خودش دوست پسر داره کنهیاخه ستاره فک م -شهاب

 ...خنده ریچسبوند به صورتم که باعث شد همه بزنن ز شوینیب

 .نکنه پاشو پاهام درد گرفت ابونیگرگ ب بیخدا نص -

 .دلت بخواد شوریب -شهاب

 ...شهاب نشست کنارم دنویهمه خند دوباره

 چته؟ -شهاب

 !!امشبا يشد چیشهاب سه پ -

 ...رمیبرم بم دیاخه شاغال من تورو نشناسم با -شهاب

 .نگاش کردم فقط

 ه؟یمشکلت با حسام چ -شهاب

 :گفتم شویشونیتو پ دمیکوب مویشونیپ

 .الیخیب ـ

 ؟یزنیحرف نم -شهاب

 .سین یمهم زیچ -

 ؟یداغون نقدریا سین یمهم زیچ -شهاب

 .انتیتوفک کن خ -

 ...فهممیمن که م.نگو -شهاب

 ...بعدا گمیم -

 ...خونه خورد زنگ

 ...غذارو اوردن -فرزاد
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 !!م؟یخورد کیچرا ما اول ک -شهاب

 ...خنده ریزدن ز همه

 !غذا بود اون شیپ -اوشیس

 ...فرزاد همه رو مهمون کرده بود....بود تزایپ شام

 ...کردیبودم که بوشم حالمو بد م ریس نقدریا

نبود دنبالشون  يازین ينجوریبا بچه ها گرم گرفته بودن ا کردنوینم یبیترانه وسحر غر مویکه مر بودم خوشحال

 ....فتمیراه ب

بعد از شام ...خندوندیبچه ها رو م کردیم ییرایپذ کردیم يمهمون دار زدیمن حرف م ياون گذشته شهاب جا از

 :شد یمبلو مشغول سخنران يرفت باال يمهد

همه باغ ما  گهید يهفته  يسه شنبه  گمیبه تک تکتون زنگ نزنم االن م گهیسفارش نکنم د گهیبچه ها د ـ

خانم سحر خانم ترانه خانم باعث  میمر...به بچه ها سور بدم خواستمیکال م نکهیتولد ستارس وا....لواسون

 میافتخاره در خدمتتون باش

 .يممنون اقا مهد یلیخ -میمر

 ...میشیخوشحال م دیاریب فیتعارف حتما تشر ینه ب -يمهد

 دعوتن؟ ایک يمهد -

خانم سحر خانم ترانه خانم باعث افتخاره که در  میمر.ستاره يهمه دوستام و دوستا ؟خوبیچ یعنی -يمهد

 میخدمتتون باش

 .ياقا مهد یمرس -میمر

 .میشیم دخوشحالیاریب فیتعارف حتما تشر یب -يمهد

 دعوتن؟ ایک -

 من و ستاره يدوستا. ایلیخوب خ ؟یچ یعنی -يمهد

 مثال ؟ -

 ...دانشگام پسر عمه هام خاله هام عموهام يجمع خودمونو دوسه تا از بچه ها -يمهد

 ...حسام پسر خالت یاها راست -يمهد
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اب دهنشو قورت دادو با اضطراب نگام  میمر!میهمو نگاه کرد میگرد شده برگشت يبا چشا میمنو مر عیسر

 .دوسته يوقته بامهد یلیحسام خ دونستمیم چون ایکردمنم از قصد گفتم ک

 .مییایشد م...یموفق باش يمهد. خوبه -

 !هیدیبا.میشد ندار -يمهد

 

 :میمر

 

،  شهیمطمئن بودم برعکس هم نباریا...ومدیبدم ن يمهد شنهادیاز پ ادمیز یمضطرب بودم ول کمیاولش  نکهیا با

ته  تونمیم...که با ستاره دوست شدم یعجب شانس ییوا...ارهیو مطمئناً الناز رو م...حسام هم هست! رمیبا کله م

 ! ارمیرو درب هیقض يتو

 :زدم و رو به راد زمزمه وار گفتم یپلک...و رفتم تو فکر واریشدم به د رهینبود که دوباره خ حواسم

 !میبر دیما حتما با ـ

 !کرد خونسرد باشه یم یسع یتونستم از نگاهش تعجب رو بخونم ول یم

 به خاطر حسامه؟ ؟يشد متحول شد یـ چ راد

! شهیم یچ نمیبب خوامینکبتش باشما ، نه ، م يرو داریمشتاق د نکهینه ا یاره ول یعنی! وونهیـ نه بابا د من

 گهید کمی)  بهش زدم که جوابشو با خنده داد یچشمک(  گم؟یم یچ یمتوجه گه؟ید یکنیرو درك م یفضول

 يایسر هیشدن و بعد  آمادهو ستاره  ياول از همه مهد! رفتن کردنساعت همه قصد  میو بعد ن مینشست

 :شد و بغلم کرد و گفت کمیستاره با لبخند نزد...گهید

 ...شماره ام نمیا یراست...زمیخوشحال شدم عز تییاز آشنا ـ

 ...میدر تماس باش شتریاش رو هم داد تا باهم ب شماره

 :هم دست دادم که با لبخند گفت يمهد با

 گه؟ید دیایسفارش نکنما؟ م گهیپس د ـ

 !میکنیم یســع) به راد کردم و گفتم ینگاه مین(ـ  من

 :و گفت دیخند

 !نمتونیب یپس م ـ
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کردم ، بعد رفتم سمت  یهم دست دادم و خداحافظ اوشیکردم ، با فرزاد و س یام گرفت و ازش خداحافظ خنده

با سحر و ترانه از خونه خارج ...یبابت مهمون میردکردم و ازشون تشکر ک یراد و شهاب و ازشون خداحافظ

معلوم بود راد  یول...مدت اسارت تو خونه واقعا لذت بخش بود برام هیخوش گذشت بعد ...باال میو رفت میشد

راست لباس عوض کردم و رفتم تو  هیخسته بودم که  يمن به قدر یبود، ول يعاد ریغ...تو خودشه یحساب

 ...رفتاراشونو نداشتم لیو تحل هیتختم ، حوصله تجز

*** 

 ومدیدلم نم! سحر و ترانه بلند شدم غوئهیج غیج يبار زودتر از همشون صبح بدون ساعت و صدا نیاول يبرا

 ...!کنم ، گناه دارن خـب دارشونیب

به ...و مشغول خوردن شدم ختمیخودم ر يبرا رکاکائویش وانیل هیتکون دادم و رفتم سمت آشپزخونه و  يسر

حال  یک يصبح جمعه ا یول...گفتنا یبهم م ییزایچ هی شبیکنم؟ د دارشونیب یعنی...! بود 8ساعت نگاه کردم 

 !ولشون کن بذار بخوابن! رونیداره بره ب

پامو تو حموم  نکهیبه محض ا...باال انداختم و آروم رفتم تو اتاقم تا حوله حموممو بردارم يفکرا شونه ا نیباهم

 ..."ــمیمـــــر "رانه بلند شدت غیج يگذاشتم صدا

راحت خودمو شستم و عالوه بر  الیبا خ...نکردم دارشیشده که ب یالبد شاک! دمیخند زیر زیبستم و ر چشمامو

چقدر ! دمیخند یکردم و م یترانه راجع به خودم گوش م يآب ، به غر غرا يقطره ها يگوش کردن به صدا

 ...! دادا یحال م يزیکرم ر

 :اومدم و بلند داد زدم رونیب قهیده دق بعد

 !ینکن ریترانه بدو بدو د ـ

 :که ترانه داد زد دمیبلند خند و

 !يریخفه بم ـ

باال انداختم و از اتاقم  ییو ابرو دمینفر شن هیرو به  هیهان یسالم هول هولک يصدا هویخنده رفتم تو اتاق اما  با

 ...اومدم که در با شدت بسته شد رونیب

 ؟یرفت يـ تر من

 یترانه به ک نمیدر نگاه کنم بب یو خواستم از چشم دمیچیدور خودم پ شتریجلو تر رفتم سمت در و حولرو ب کمی

 :رسا گفت ياز پشت سرم با صدا یکی هویسالم کرد که 
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 !دروود ـ

گرد شده برگشتم عقب  يپوشوندم و با وحشت و چشما شتریاراده خودمو با حوله ب یو ب ختیاز ترس فرو ر قلبم

 ...دمیکه راد رو د

 :به خودم فشردم و گفتم شتریو حوله امو ب نییقلبم گذاشتم و با خجالت سرمو انداختم پا يرو دستمو

 !میترسوند! درووود و درد ـ

 ياشو از رو بدنم گرفت و به اُپن اشاره کرد و خنده  رهینگاه خ یمن هول کرده بود ، به سخت دنیکه با د راد

 :کرد و گفت يجالت زده اخ

 ...واستون نون گرفتم! هه ـ

 :معلوم نباشه ، و گفتم ادیسرخم ز يتو صورتم تا گونه ها ختمیر موهامو

 !رونیترانه و سحر که رفتن ب یول ،یئه دستت مرس ـ

 :و گفت! بهم انداخت که حرصم در اومد ینگاه میو دوباره ن دیخند راد

 !باهات صبحونه بخورم؟ امیکه ب یکنیبه من تعارف نم یعنی ـ

 :گفتم هیبه خودم گرفتم و بعد چند ثان يمتفکر افهیکه از ترس و خجالت خشک شده بود صاف کردم و ق گلومو

 !اممم نـــوچ ـ

اشو نداشتم ،  رهیخ يتونستم اونجا بمونم ، تاب نگاه ها ینم گهید...بزنم يو که باعث شد منم لبخند دیخند راد

 !شم یادامه بده از خجالت آب م گهید کمیاحساس کردم اگه 

 :گفتم يفور نیخاطر هم به

 !دم که باهات صبحونه بخورم یبهت افتخار م یکنیحاال که اصرار م ـ

 :بهش زدم و رفتم سمت اتاق که گفت يلبخند ژکوند و

 !کجا؟ ـ

 !اجازه هست؟) سرمو کج کردم و با طعنه گفتم! ( ـ تو اتاقم من

 :و گفت دیحرکتم خند نیاز ا راد

 !يآره برو سرما نخور ـ

 :کردم و گفتم يا خنده

 !یکه گفت یمرس ـ
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 !وفتهیبه سمت اتاق از تنم ن دنمیحوله رو محکم گرفتم که موقع دو و

 

 "راد"

 ...ترانه شد ریتقص

 ...که گرفته بودمو کندموگذاشتم تو دهنم یاز نون یتک هیتکون دادمو  يدستش سر از

 !!موهاشو خشک کنه فک کنم واسه ناهار برسه خوادیاوه تازه م...سشوار بلند شد يصدا

 .هیکامال معلوم بود مجرد.کردمینگاه م کشونیوش کیحرکت نشستم رو اپن وبه خونه کوچ هی با

بلند  نیاست شرتیت هیبود با  دهیپوش دیسف یشلوار ورزش هی...رونیاز اتاق اومد ب قهیاز چن دق بعد

 ...هاشم باال بسته بودمو...یمشک

 ؟یچرا اونجا نشست -میمر

 ...راحتم -

 ...نییپا ایمن ناراحتم ب -میمر

 ...يغذا خور زیاپن برداشتو گذاشت روم ياز رو نونو

 ...درست کنم ییتا چا نجایا نیبش ایب -میمر

 ...کردمیشو نگاه م یوحرکات هول هولک زینشستم پشت م رفتم

 ...کشهیقبل هنوزداره خجالت م قهیبخاطر اتفاق چن دق دمیشا ای سیراحت ن یلیهنوز خ کردمیم احساس

 .زیرو م دیچ یخالصه همه چ...رویکره و مربا وش رویتند پن تند

 ...زیوگذاشت رو م ختیر ییچا وانیدوتا ل اخرم

 رو گرفت سمتم نگاش کردم ییچا

 شده؟ يزیچ -

 چطور؟.نه -میمر

 .رو ازش گرفتم ییچا

 .ينجوریهم -

 ؟يریگینون م شهیهم.دستت درد نکنه -میمر

 رفتن؟یترانه وسحر کجا م.فقط جمعه ها که تو خونم -
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 شهاب رفت؟.نزدن یحرف دونمینم -میمر

 .رمیبراش کادو هم بگ دیبا.رفته شهیم یساعت هیاره  -

 ...زشت شد میاومد یاره ماهم دست خال -میمر

 .که دیدونستید؟نمیدونستیمگه م -

 ؟يزیچ رمینگ یعنی -میمر

 ؟يریبگ دینه چرا با -

 .منم چندتا لقمه خوردم.باال انداخت ومشغول خوردن شد يا شونه

 ...دمید ونیزیلب تاپ شو رو دسته مبل جلو تلو وانیکه از ته ل دمیکشیسر م رویش وانیل داشتم

 دمیخند

 منو دنبال کرد ؟ونگاهيخندیم یبه چ -میمر

  ؟يکردیچت م نیبا ا -

 .....دیوخند

 .اوهوم -میمر

 .چونش ریداد ز هیسمتمو دستشو تک برگشت

 ...جالبه ها یلیخ ینیبیم یراد اگه دقت کن -میمر

 ؟یچ -

 ...میکرد دایماهمو پ نکهیا -میمر

 .توش هست یحکمت هیپس .اره جالبه -

 ؟یمثال چ -میمر

 .برداره نیزم يما حسامو والنازو از رو لهیکرد که به وس نکارویخدا ا دیه؟شایچ یدونیم...نکهیمثال ا -

 :تعجب گفت با

 !؟یچـ -

 .نداره که یچ -

 !ن؟یزم ياز رو يبرشون دار يخوایمگه تو م -میمر

 !کوچولو نابودشون کردم هی دیشا...نه -
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 .يموضوع رو بزرگش کرد نیا یلیتو خ کنمیراد من احساس م -میمر

 ..بزرگ هست -

 ...ستینه ن -میمر

 :ردم که گفتچپ نگاش ک چپ

 .شدت نینه ا یهست ول.ستینه که ن -

 موضوع در چه حده پس؟ نیبه نظرتو شدت ا -

 ..ساده یگوش مال هیدر حد  -میمر

 .)میدادیجواب همو م ییتند تند دوتا(؟يبد شیگوش مال یتونیم -

 :مطمئن گفت میمر

 ...اره -

 ...یدادم به صندل هیتک نهیبه س دست

 ؟يچجور يبد حیتوض شهیم -

 زدیهم حرف م يهمونجور زیشد وشروع کرد جمع کردن م بلند

 کنمیم يکار هیبه موقعش  یول.خو االن که بش فکر نکردم دونمیمثال،نم -میمر

 ؟یکنیم کاریچ.نه فک کن االن موقعشه -

 .رمیقرار بگ تشیتو موقع دیبا -میمر

 .یکنیم کشیکوچ يادیتو ز کنمیمن بزرگش نم می؟مریستیمگه االن ن -

 .دست به کمر واستاد جلوم دویدست از کار کش میمر

 د؟یکوچولو نابودشون کن هی دییخوایم يکه چجور دیخودتون بگ شهیم.جناب راد خوامیعذر م یلیخ -میمر

 .کنمینابودشون م يکه من چجور سین نیبحث ا -

 :شدم رفتم جلوش واستادم واروم و شمرده شمرده گفتم بلند

 ...یبرش گردون يخوایو م.يدوسش دار...چون هنوز....ادیسر حسام ب ییبال...يخواینم...نکه،تویبحث سر ا -

 .دست چشماش رو شده بود يانگار.تمرکز نداشتن چشماش.زدیچشماش دو دو م یول کردیچشمام نگاه م تو

برش گردون .کنمیمنم اجبارت نم.یکن شیکار یتونیو نم.هیادم عوض هیحسام  یقبول کن يخوایتو نم میمر -

 ...وباهاش باش
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 .صدام زد.کردم که برم پشتمو

 ...ستایراد وا -میمر

 اومدم روبه روم واستاد.واستادم

 .کردم رونیوقته فکرشو از سرم ب یلیمن خ.راد نیبب -میمر

 .انگشت اشارمو گرفتم سمت قلبش....يکرد رونیفکرشو از سرت ب -

 ...که نه نجایاز ا -

 گهید.خورهیبه دردم نم گهیکه د دونمیهم م نویدوسش ندارم و ا گهید کنمیس ماحسا.نه نه راد نه -میمر

نکنم که بعدا  يکار هی يعجله ا.کارکنمیچ خوامیبفهمم م.امیزمان بده تا با خودم کنار ب.باهاش باشم تونمینم

 ...شم مونیپش

 ...شه مونیبعدا پش ترسهیخانم م...یزک -

 .تمومشه نیانتقام گرفتن برام سنگ دیشا.من دخترم.سیبارت ن يزیچ ير اد تو پسر -میمر

 عالمت سوال نگاش کردم شکل

 ؟یچ یعنی -

 کرد يبا دستاش باز نوییانداخت پا سرشو

 ...نکهیا یعنی -میمر

 :کردوگفت نگام

دختر تنهام  هیمن .ندمیدرباره ا کنمیم ادیخو فکر ز ینه ول.هستم ییادم ترسو یفک کن خوامیراد من نم نیبب -

پسره که کله  هیحسام .ارهیسرم در ب شویحسام تالف رمیاگه انتقام بگ ترسمیم...ترسمیم.بانه ندارم یکه پشت

 .سین دیازش بع يکار یچیه.شقه

 بکنه؟ یغلط نیهمچ تونهیم يکرد کارم؟فکیچ نجایبپرسم پس من ا شهیم -

 ؟ی؟هستیستیکه ن شهی؟همیتا ک یول.راد یهست دونمیم -میمر

 ...شدم رهیبه سقف خ باموینفسمو فوت کردو دستامو کردم تو ج الفهک

 ...یکن عمل کن یسع.ادیفکر نکن ز.فقط نهیمشکلت ا.میمر یکنیفکر م یلیتو خ -

 ...نییسرشو انداخت پا میمر

 .دونمیم -میمر
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 شدم تو صورتش دوال

حسام  مخوامین یدوس دارم تو هم باش یول.امیهم از پسشون برم ییمن تنها.میمر سین يکار اجبار نیا -

صبر کردم تا  یول سنیبنو خیکه تو تار رفتمیگیانتقام م يجور يتا االن صدبار خواستمیاگه م...کنه یکش فیضع

 ...دهیهم کار دست ادم م يادیفکر ز یول...با فکر برم جلو

 ...به بعد نیا از

اب دهنمو قورت دادم . گرفت باال ونگام کرد که باعث شد هول بشمو رشته کالمم از دستم بپره سرشو

 وچشمامو بازو بسته کردم

 ...سین ياجبار گمیبازم م.به ذهنت نگرش دار ادیکه م يفکر نیبه بعد اول نیاز ا -

 ...واستادم صاف

 .روز خوش.بابت صبحانه یمرس -

 ...از خونش رونیاومدم ب و

 ...میکن يکار مینرس میحرف بش هیشب گهیفک کنم د میقدر حرف بزن نیقرار باشه تا اخر هر روز هم اگه

 ...بلند شد میوحشناك مر غیج ياسانسور وزدم و منتظر شدم که صدا دکمه

 .سمت در وچند بار زدم به در برگشتم

 ...درو باز کن میشد؟مر یم؟چیمر -

 خودشو جمع کردو اومد پشت سرم عیسر.که آآخم رفت هوا نمیدفعه در باز شدو با سر اومد تو س هی

 شده؟ یچ -

 اونجاس؟.راد يوا -میمر

 ترس ولرز وسط خونه رونشون داد با

 .نبود يزیچ یگورکَن ول هی ایاژدها  هی هیشب نمیبب يزیبلکم چ دمیسرك کش چندبار

 از پشت چنگ زد شرتمویت

 ...تلفن زیم ریز.چرا به خدا همونجاس -میمر

 ه؟موشه؟یخوب؟چ یچ -

 ....سووکس -میمر

 درست تلفظش نکرده بودخندم گرفته بود نکهیا از
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 ؟یچــــ -

 ...انیکن تا داد نزدم همه ب رونشینخند برو ب -میمر

 :خنده سرمو کردم تو خونه وگفتم با

 .رونیب دیاریب فیجناب سوکس تشر -

 گنده بود یلیخ.شهیترو خدا من چندشم م.نمک نشو یب -میمر

 نه؟ گهید شهیفقط چندشت م -

 ...برو راد -داد زد بایتقر میمر

 ...کنمیکارو م نیحتما ا یکن یاگه منو ول -

 .شل شدو لبشو گاز گرفت شرتمیدستاش از ت دمید دفعهی

 ...دیببخش -میمر

 ...صدا کرد میکتون ریز يزیچ هیاولوکه برداشتم  قدم

 ..چارهیحق داشت ب.چقدرم گنده وزشت بود...سوکس دمیبرداشتم د پامو

دهنشو  يکوتاه زدو با دست جلو غیج هی. میدوال شدم شاخکشو گرفتم وبرگشتم سمت مر...جون بود مهین هنوز

 ...گرفت

 دفتر خاطراتت يبزار ال يادگاریببرش  ایب.تنرس بابا -

 ...ترو خدا.رونیبندازش ب.نکن یراد ترو خداشوخ -میمر

 ادیاژدها دو سر ب هیمنتظر بودم  يکرد دادیکه تو دادو ب يطور.با ادم نداره يکار.که سین يزیکه چ نیبابا ا -

 .دمیو بلند خند!!تلفن زیم ریاز ز رونیب

 :خودشو کوچولو کرد و گفت میمر

 ...ببرش اونور جون مادرت.ببرش -

 ...پنجره تو کوچه يگذاشتم کنارو پرتش کردم از تو تویاذ ترسهینه واقعا م دمید یوقت

 ...سورو باز کردماسان در

 ...واقعا یمرس -میمر

 که من کشتم؟ نیبود ا یچ -

 غنچه شده گفت يبا لبا میمر
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 ...سوووکس -

 :گفتم دمویخند

 .و در اسانسورو بستم...خدافظ -

 

**** 

 :میمر

 

 دیامروز با نیخدا حاال هم يا! سوسکه نیترسم هم یوفادار م وونیح هیکه مثه  يزیکنم ، از تنها چ کاریچ خب

 !من گل کنه سوسک رو با تلفظ مسخره اش به کار ببرم يمسخره باز

 ! من چالق شد يپا یمتر رفت اونور تر ول یلیبه مبل زدم که مبل دو م یکردم و با حرص لگد محکم یپوف

 :دادم تا از دردش کاسته شه با خودم گفتم یکه پامو ماساژ م یکردم و در حال ینوچ

 !ستین نامروز روزِ م نکهینه مثه ا ـ

 یچقدر سوت...دیپوستم دو ریچشمم و خون با سرعت ز يامروز اومد جلو يکردم و دوباره تمام صحنه ها یاخم

 ! یلیدادم خداوک

 (!)...شه زیافکارم تم کیسرام کمیکنم تا  یط یالیخیکردم طبق قانون خودم ب یسع

 یول...، هست ستین گمیقلبمه؟ نم حسام تو گهیم یک...خـــب...تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تخت رفتم

 یفکر نکنم کس...فکر کنم دیبا کمیفقط ...کنم رونشیتونم ب یتازه م...شهیتا اراده نکنم پر رنگ نم! کمرنگه

 هیقض نیخواستگارا تا ا يهمه  طمئنمم!نداره ازدواج کنه یدرست حساب يکه خانواده  يدختر هیحاضر بشه با 

 یاگه من موفق بشم حسامو بچزونم ، اگه بازم فرصت یول! رنیذارن رو کولشون و م یرو بفهمن زود دمشونو م

تختم نگاه  يروبه رو نهیشدم و به خودم تو آ زیخ میبا شدت تو جام ن...چون به نفعمه...بهش بدم دیخواست شا

 :کردم و به خودم گفتم

 ؟یازدواج کن یآدم نیهمچ هیبا  یش یتو حاضر م میمر ـ

 :م و جواب خودمو دادمتکون داد يسر

 ...دهینه قلبم دوست داره با حسام باشه ، نه مغزم اجازه م گهید...نه ـ

 :و گفتم دمیها دستامو به هم کوب وونهیجام بلند شدم و مثه د از
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 !دیکردن حسام از ذهن خود شد رونیخانوم شما موفق به ب میخانوم مر گمیم کیتبر! تمومه گهیخب د ـ

 :دستام گرفتم و گفتم نیب سرمو

 !قلبمه ياون هنوز اون گوشه ها! ؟...کنم کاریپس خاطراتمو چ ـ

 :وجدانم به صدا در اومد دوباره

باهاشون کنار  دیبا! که گذشتن تنیاز زندگ یچون جزئ!  شنیوقت پاك نم چیخاطره ها چه بد ، چه خوب ه ـ

الزم  يهر خاطره ا يریبگ ادیکه ...! يایره ها کنار بواسه انتقام؟ که با خاط یپس چرا از راد وقت خواست! يایب

 گهید يایبعض ارنیم ادتیتت رو یاز خاطره ها خر یبعض...یبه خاطرش منقلب بش ایپر رنگ شه  ستین

 !تا برات درس عبرت شن موننیپس م! رو  تتیموفق

*** 

 ....رونیب میبر میخوایشو گلم ، راد و دوستاش زنگ زدن م داریب...یمــیـ مر سحر

 :تعجب چشمامو باز کردم و گفتم با

 د؟یاومد یئه شما ک ـ

 !يشما خواب بود! شهیم یـ سه ساعت سحر

 ان؟یم یخب ک...! رهیگیبعد حموم خوابم م شهیهم! ـ اوووف من

 ...انیـ حاال تو آماده شو اوناهم م سحر

به دست و صورتم  یو آب ییورفتم دستش...روشن شده بود فمیتکل گهید...رونیتکون دادم و سحر رفت ب سرمو

خواست به خودم  یدلم م...سحر و ترانه و مشغول حاضر شدن ، شدم شیسرحال شدم اومدم پ یزدم و وقت

جلومو  يکردم و موها عسرم جم يباال مویمشک ي، موها دمیپوش مویمشک يو مانتو یشلوار مشک...برسم یلیخ

با خط  شمویآرا...هم انداختم سرم غمویج یشال صورت....رونیب ختمیتل ر ریهم دادم باالو چند تار از موهامو از ز

 ...رفتم کنار نهیآ يکردم و از جلو لیتکم یو رژ صورت یچشم مشک

! يکرم قهوه ا يها هیتو ما يزیچ هیزد و ترانه هم  یآب پیسحر ت...دنیبه خودشون رس یو سحرم کل ترانه

 ...ومدیبهش م

 ...جا گذاشتم لمویاومد موبا ادمیا من ام میزنگ در به سمت در رفت يصدا با

 ...امیمن االن م دیـ بچه ها شما بر من
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چقدر  یپدر صلوات...سادهیراد دم در وا دمیبرداشتم و به سمت در رفتم که د لمویرفتم تو اتاقم و موبا عیسر و

 !! چقدر شوره میمر يچشما گهیشه م ضیاوه اوه پس فردا اگه مر...شده بود پیخوشت

 :بهش زدم و گفتم يلبخند

 ...کردم رید دیسالم ، ببخش ـ

 ...ستین یمشکل...ـ سالم راد

پر  موینیعطرش تمام ب يشدم ، بو یکه داشتم از کنارش رد م یموقع...رونیب امیدر کنار رفت تا ب ياز جلو و

 ...کرد

 ...ـ راد تو برو من درو قفل کنم من

 ...گهید میریـ خب قفل کن باهم م راد

شدم ،  یکردم دست پاچه م یخودم حس م يکه رو نشوینگاه سنگ...در اوردم فمیاز ک دویتم و کلگف يا باشه

 ...تمام تمرکزمو به کار گرفتم و باالخره درو کامال قفل کردم یول

 ...میـ خب بر من

اوناهم با  میخودمون بر نیبه شهاب سالم کردم و باهاش دست دادم و قرار شد ماها با ماش...نییپا میرفت باهم

 ! خودشون نیماش

 !دور دور میریاز دوستامون بعداً م یکیدنبال  میبر دیـ خب خانوما قبلش با شهاب

 م؟یایـ باشه پس ما پشت شما ب من

 ..!پشتمون به شماستا دیببخش گهیفقط د! ـ بله شهاب

 :زدم یپشت سر شهاب بودم و با ترانه حرف م...میشد نامونیو سوار ماش میدیخند همه

 امروز صبحو بهتون گفتم؟ هیبچه ها قض ییوا ـ

 !نمیکن ب فیـ نه تعر ترانه

 ...ها دهنشون اندازه غار حرا باز مونده بود چارهیب! کردن فیخنده شروع کردم به تعر با

 ...!گهیتو بود د ریتقص هیـ خب چ من

 ...!از دست دادما یرو ول يـ اه عجب صحنه ا ترانه

 یبا دستم رو فرمون ضرب گرفته بودم و به خونه نگاه م....سادمیشهاب ، منم وا سادنیام گرفت و با وا خنده

 به حسام نــگه؟ يوا! خونه حسامه نکهیا...نکهیا...خونه ثابت موند ينگاهم رو...خدا ای...آشنا يخونه  هی...کردم
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با نوك انگشتم تقه ...نایشهاب ا نیکردم رفتم دم ماش یکه به خونه نگاه م یشدم و درحال ادهیپ نیاز ماش يفور

 :نییرو داد پا شهیپنجره زدم و راد ش شهیبه ش يا

 نره به حسام بگه؟ ه؟یچ انیراد جر ـ

 :نگاهشو به سمت خونه چرخوند و گفت هیچ انیبود جر دهیکه انگار تازه فهم راد

 !خونه حسامه؟ نجایمگه ا ـ

 ..خونه حسا نجایا...بله! ریصبح به خ! ـ پوووف من

 ياما در کمال تعجب و ناباور رونیب ادی، هر لحظه منتظر بودم حسام از در ب دیباز شدن در حرف تو دهنم ماس با

 ...کرد یو با شهاب سالم و احوال پرس رونیاز حسام اومد ب ریغ يا گهیپسر د هی

 ينگاهش شونه ادر جواب ...شده بود رهیبه من خ یکردم ، رادم با حالت پرسش یو مبهوت به پسره نگاه م مات

 :گفتم یباال انداختم و با لحن مضطرب دونمینم یبه معن

 آقا شهاب؟ دیکن ینم یمعرف ـ

 :پسره حلقه کرد و گفت يو دستشو دور شونه ا دیخند شهاب

! هیاشکال نداره اشکان آقا هم بچه با معرفت یحسام نبوده ، ول...راد هستن يدوست پسرخاله  شونیراستش ا ـ

 ) به پسره کرد یو نگاه( اشکان؟  گهید يایم

 :که ترانه و سحر توش نشسته بودن انداخت و گفت یپشت نیبه ماش یبه من و بعد نگاه ینگاه اشکان

 !امیمعلومه که م ـ

 ..ـ پس سوار شو شهاب

 !پس آقا دوست حسام هستن؟ پس امشب کارمون ساخته اس...نمونیآروم رفتم سمت ماش منم

*** 

 ...راد

 ...باشه دهیندارم حسام خونه خر ادی!کجا بود که کفنش باشه اخه؟گورش  حسام

به شهاب انداختم که با همون پسره  ینگاه ترسناک.قصد کرد ادا،ازیمن از حسام بدم م دونهیشهاب کصافط م.اخ

بود منم فقط  شخندین هیشهاب گوشه لبش . که اسمش اشکان بود اومدن سوار شدن وپسره با من دست داد

 کمی ممیواستاد وپارك کرد مر غبا هی يباالخره جلو...فَشم رهیکه داره م دمیفهم رشیاز مس...ردمکینگاش م
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با شهاب واشکان دم در باغ ... شلوغ بود يباغ اکثرا شلوغ بودو امشبم از اون شبا نی...تر پارك کرد نییپا

 ...انیتا اون سه تاهم ب میواستاد

 ...یلیاومدم خوشگله خ نجایبار ا هیمن  يوا - ترانه

 م؟یبر!یتوهم خوشگل -شهاب

 ...پشت سرشون ممیمنو مر رفتنی،سحر ،اشکان وشهاب جلو م ترانه

 :اروم گفت میمر

 دوست حسامه؟ نیا -

 ...گهیحتما د -

 ارتش؟یداره شهاب ب یحتما؟ چه لزوم یچ یعنی -میمر

 ...دوست شهابه حتما -

 د؟اور یاگه حسام بود حسامو م یعنی -میمر

 ...گهیحتما د -

 ...واستادو نگام کرد میمر

 ؟يچرا واستاد -دمیخند

 سرشه؟ یروز بدون فکر اون لعنت هی شهیم؟نمیکن کاریحاال چ! درد و حتما! کوفت و حتما -میمر

 ...بابا غمت نباشه میبر ایب:دموگفتمیازش جلوتر بودم گوشه مانتوشو کش کمیکه  من

 ...میباهم قدم شد دوباره

حرص ادمو در  زایچ نیاخه ا...با دوست حسام دوست باشه دیاونوقت شهاب با.یگندگ نیتهران به ا -میمر

 ...ارهیم

 .لذت ببر هیخوب يچه هوا نیبب...ادیدختر خوب حرصت در ن -

 ...اگه بذارن حتما -میمر

 :شهاب گفت میاریکفشامونو در ب میبه تخت وخواست میدیرس میتخت نشستن تا منو مر هیها رفتن رو  بچه

 ...واستا واستا -

 ...کردم نگاش

 ...رهیراد بره بگ دیخوریم یچ دیبگ -شهاب
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 !!درد يا -

 ...دنیخند همه

 ...هیلیتا شام که خ -سحر

 ...اون که اره -شهاب

 .دادو پاهاشو دراز کرد هیبعد تک و

 ...گهیبمون برس د یداداش قربونت ما امروز مهمون تو حساب -شهاب

 ؟یچه طمع! نردبون.پاشو خودتو جمع کن بابا -

 :به هموگفت دیدستاشو کوب ترانه

 ...پرتقال نعنا -

 ...شهیچندشم م ؟نگویچ.اه اه -شهاب

 ...گهیا؟خو دوس دارم د - ترانه

 یلواشکو ترشک و خالصه همه چ وییمخالفاتو چا ونویسمت صندوق ودوتا قل میرفت میتکون دادم با مر يسر

 ....سفارش دادم

 ...ندارم یراد من حس خوب -میمر

 باز؟ هیچ -

 :دوگفتیکش قینفس عم هی میمر

 .اصال میبر یچیه -

من که .کامال دادمیالبته من بهش حق م.نگران بود شهیاسترس داشتو هم یلیخ میبودم مر لکسیمن ر یهرچ

 ...دونستمینم مویقراره بکنم مر کاریچ دونستمیم

 دستت درد نکنه کوشن پس؟ -شهاب

 ا؟یک -

 .يسفارش داد یکه رفت نایهم -شهاب

 ...گهیماله مفته د.دقه هیواستا .االن ارنیم -

شهاب واشکانم روبه رومون ...میکنار هم سمت راست تخت نشست ییتخت ودوتا يباال  میرفت میمر با

 .سحر و ترانه هم وسط بودن.بودن
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 دوینیشیوکجا م هیر که چن سالتونه ورشتتون چپرس وجو درباره ترانه وسح ختنویشروع کرده بود زبون ر اشکان

 ییواسه همه چا میسفارشارو اوردن مر یوقت...ومدیم تیشهابم اون وسطا پاراز!ملت نذاشت  هیخالصه مخ واسه 

 .اخرو داد دست من ییچا.ختیر

 دستت درد نکنه -

 ...میپشت سر مر یدراز کردمو دستمو گذاشتم به پشت پاهامو

 !!اه گهید امیبابا دارم نقش م دینکن يباز عیضا.لحظه نگاه کردنو دوباره برگشتن هیطرفم  دیهمه سرا چرخ دفعهی

 :وبا خنده اروم گفتم میبرگشتم سمت مر ویدادم به پشت هیتک سرمو

 ...خودشه شیدوم! هیمیس یب هی...وجب قدش ننداز هینگاه به  -

 :گفت دویخند ممیمر

 .داسیاره پ -

 :از ابروهام گفت یکیرو دیکه دستشواورد باال ودستشو کش وهمونجور

 ...پس حواستو جمع کن -

 ...دمیخند

 ؟يفکراتو کرد.من جمعم -

 ؟يدرباره  -میمر

 ...صبح يحرفا -

 :با خنده گفت میمر

 .اومدم یاگه نکرده بودم که االن نقش نم -

 :حالت مسخره گفتم با

 ...از اول.دونستمیمن نم سین ن؟قبولیا؟نقش بود ا -

 ....که دوباره همه برگشتن سمتمون میدیخند ییدوتا

 ...رونیب زدیم ییجورا هیکه چشاش داشت از حدقه  اشکانم

 ...میرو کردم به مر دوباره

 ش؟یبود دهیتاحاال ند -

 .نه -میمر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ١٨٥ 

 .شناستتیانگار م یول -

 چطور؟ -میمر

 .اخه از همه سوال جواب کرد از تو نکرد -

 ...باشه دهیمنو باحسام د سین دیبع -میمر

بهش .جذاب شده بود.کردش نگاه کردم شیشدم وبه صورت ار مونیپش یبش بگم ول يزیچ هی خواستم

 ...ومدیم

 ؟یکنینگاه م ينجوریا ه؟چرایچ -میمر

 ...يدار یشیچه ارا یچه الك خوش رنگ -

 ...ریسرشو انداخت ز میکه مر میدیخند ییدوتا

 :جمع شدو گفتم خندم

 ...يدار یاالن چه ارامش...يچه دوس پسر گند -

 :کردوگفت نگام

 ...ارامش قبل طوفان یول.اره واقعا -

 ؟یچه طوفان -

 !شهاب باعث شد جواب نتونه بده تیپاراز يصدا

 ...وونهیجزء ح طونیش.طونهیتو جمع حرف زدن کاره ش یدر گوش -شهاب

 .نبود یدرگوش -

 .میدیشنیما نم گهیبود د یبود؟خو درگوش یدر لب -شهاب

 ؟..به توچه.مزاحمشون نشو شهاب -اشکان

 ...ریبگ ادیاز اشکان  نیافر -

 ...مائدس نکهیا؟ ا - ترانه

 !همو بغل کردن ییسمت دختره ودوتا دیکه پاشد دوئ مینگاشو دنبال کرد همه

 گه؟ید هیمائده ک -میمر

 ...نهیاشنا بب هی دحتمایهرجابره با نیا.باور کن دونمینم -سحر

 ...کرد یومائده اومدن سمتمونو ترانه همرو بهش معرف ترانه
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 ؟يباز دییایم.میکرد بالیاالن دوباره هوس وال یول.حیواسه تفر نجایا میاومد میبالیوال میت هیما  -مائده

 ....دنیم ریگ نجا؟بهتونیاخه ا -شهاب

 ...میکنیم يخلوته باز نیاون وسط که زم.مینه اشنا دار -مائده

 .اونطرف ترو که تخت نبود نشون داد کمیدستش  وبا

 ...دیبر دیدوست دار -

 ...میا هیماکه پا -شهاب

 ...منم که رو شاخشم - ترانه

 .منم هستم -سحر

 .به اشکان نگاه کردن همه

 .ستمیمن اصال بلدن -اشکان

 .بابا میایم میندازیچارتا توپ هوا م میریم.نه که من بلدم -شهاب

 .کننینفلتون م زننیم دینر.میبالیوال میت گهیخره داره م -

 :دوگفتیخند مائده

 ...گذرهیخوش م نیاینه ب -

 .امیمن که نم دیبر -

 .گهید اینمک نشو ب یراد ب - ترانه

 ...سیجون ترانه حسش ن -

 :دادمو گفتم لم

 ...روز جمعه فقط استراحت -

 .دیبر. منم حال ندارم -میمر

 :بش گفتم اروم

 برو يبر يخوایبخاطر من نمون م -

 ...دیخند زیور... زمیریهمه خوشگل کردم اگه برم بهم م نینه بابا،ا -میمر

 ...مسخره -

 .میبر میبر -شهاب
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 .دیکن قمونیحداقل تشو - ترانه

 ...دیبر.باشه باشه -میمر

 :گفت میرفتن که مر یوقت

 ...میکن قشونیتشو میپاشو بر -

 .شهیهم م نجایاز هم -

 ...رهیصدا نم يچجور -میمر

 ...بابا رهیم -

 .رهینم -میمر

 :سوت زدم و ربعدش بلند گفتم هی

 ....شهاب -

 .کنهیداره با دهن باز نگام م دمیبرگشتم د. برگشت سمتم که براش دست تکون دادم شهاب

 شد؟ يدید -

 ...وونهید -میمر

 ...مسخرشون هیباز يجلوتر واسه تماشا میرفت میبلند شد دمویخند ییدوتا

 ...یشوخ ریز رهیم یهمه چ.معنا نداره تیب باشه کال جدکه شها ییجا

**** 

 

 :میمر

 

 !کنم قشونیهم تشو نمیرو واضح بب يجلو تر تا هم باز کمیداد به درخت منم رفتم  هیتک راد

المصبا نکردن حداقل ...بودن گهیگروه د هیگروه ، مائده و دوستاش هم تو  هیو سحر تو  يو شهاب و تر اشکان

 !گروه یکیتو گروه خودشون اون اشکان خنگولو شوت کنن تو اون  ارنیمائده رو ب

 يباز! بد نبود شیمحشر بود ، اشکانم بر خالف تصورم باز شیترانه باز! فقط کف کردم يشروع شدن باز با

 ...5گروه اونا  4گرم شده بود ، گروه ما  یحساب
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از سمت راست اومد تا با ساعد توپو پرت کنه  ، شهاب نایجانانه زد و توپ اومد سمت شهاب ا سیسرو هی مائده

 دنیراد با د...! جفتشون با شدت خوردن بهم هویکنه که  نکارویاز سمت چپ اومد هم قایاونور ، که ترانه هم دق

 !بود دنیفقط آماده خند شهیمثه هم هسحرم ک...! خنده ریاشو از درخت برداشت و زد ز هیحرکت تک نیا

 :زد اومد کنار من و داد راد

 !داش شهاب شست پات نره تو چشت ـ

کنن که تلفن اشکان  يترانه با کمک شهاب بلند شد و خواستن دوباره باز...دنیحرفش خند نیهم به ا هیبق

 ...دست بردار نبود اروی یول...انداخت و باز قطعش کرد ينگاه سر سر هیاشکان ...زنگ خورد

 :دستشو باال آورد و سحر گفت اشکان

 !جاتون میاریم مویمر دیخب جواب بد ـ

دست  هیوسوسه شدم  شونیباز دنیبا د بالیمنم که عشق وال...رونیگفت و از جمع رفت ب يباشه ا اشکان

 !بزنم بالیوال

 :که راد گفت میرو شروع کن يباز میخواست

 ...!امیمنم م ـ

 !خسته شدم! من يجا ادیراد ب رونیب رمیـ پس من م سحر

 !کرـ با تشـــ راد

 !ـ با خواهش سحر

 ...شروع شد يو دوباره باز دنیخند همه

،  يبعد از اتمام باز...شده بود یاشکان طوالن بتیشده بود ، اما غ یباحال يو باز گذشتیداشت خوش م یکل

 ...سادمیو وا دمیشن ییصدا هیسمت تخت که  میرفت یم میداشت

 یلیمعلومه خ...بود داداش یخال یجات حساب! بــله! و راد بود میمر يخب معلومه که صدا ؟يمگه کر...آره ـ

 ...ان یمیباهمم صم

 ...راد شیزدم و رفتم پ يبا خباثت لبخند... دهیحسام زنگ زده و صدامونو شن دمیاشکان بود ، فهم يصدا

 :در گوشش گفتم ششینشستم پ نکهیمحض ا به

 ...!راد راد راد راد ـ

 :با خنده در گوشم گفت رادم
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 !بله بله بله بله؟ ـ

 !ـ االن حسام زنگ زد من

 :با تعجب گفت راد

 به تو؟ ـ

 !نجایا ادیم شهیفضول باشه پا م کمی، اگه  دهیصدامونو شن یچیبعد ه...! اشکان اروی نیـ نه بابا به ا من

 ...ستینه خوب ن یول...ـ خوبه راد

 !جفتشون باشن بهتره ی، شب مهمون يتوخمار مشیبذار دیاز نظرم با یول...! ـ چرا خوبه من

 ...ـ موافقم راد

 !من و راد یِجلسه رسم نیانداخت ب تیپاراز هوی سحر

 !کننیم ییپچ پچا هی یرکیز ریدوتا دارن ز نیـ باز ا سحر

 !میکن یم ییفضوالرو شناسا میـ دار من

 :لحظه اشکان اومد و گفت نیو تو هم دیخند شهاب

 اد؟ینداره اگه حسامم ب یاشکال...دیطول کش دیببخش ـ

چون حسام داره به خاطر ! يتو خمار مشونیتا بذار میبزن میج دیبا يجور هی نکهیا یعنی...بهم زد يسقلمه ا راد

تر شدم تا  يشه ، جر یو کالفه م وونهیاگه به خواسته اش نرسه حتما د دونستمیکه م یی، بعد از اونجا ادیما م

 !بزنم میج

 ...کردم تا زنگ بخوره میبعد تنظ قهیده دق برداشتم و رو لمویموبا

 یگفتم و از جمع خارج شدم و سع يدیببخش...زنگ خورد لمیتا باالخره موبا میو حرف زد میدیکش ونیقل کمی

 :رفتار کنم یعیطب یلیکردم خ

 بله؟ ـ

... 

 !؟يجد ـ

.... 

 ...!باشه اومدم ، نگران نشو...ـــنیه ـ

 :کردم و گفتم یبه جمع نگاه ینگران با
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 ...اومده شیپ یاز دوستام مشکل یکیبرم ، واسه  دیمن با دیببخش ـ

 :گفت ترانه

 باهات؟ امیمنم ب يخوایم ـ

 :بلند شد و گفت راد

 .رمیمن باهاش م دینینه شما بش ـ

 . میو دور شد میکرد یبهش زدم و خداحافظ يلبخند

 ...!اییبال یلیـ خ راد

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ...!شهیم یروان! میستیما اونجا ن نهیو بب ادیب دهیحال م يآ..ادیاالن حسام م الیخیبحاال  ـ

 !؟یکنیکه از نقطه ضعفاش استفاده م ستیناجوانمردانه ن یول...ـ آره راد

 :شونه امو باال انداختم و گفتم یالیخیب با

 .!حقشه...! نــــوچ ـ

 :بهم انداخت و گفت ینگاه راد

 !از راه به در شدن ایکه بعض نمیب یبـه بـه م ـ

 ...میشد نیماش سوار

 ...ها زهیت یلیترانه هم خ یـ ول راد

 . بدم حیبهش بزنگم توض دیحاال بعدا با! ـ اوف چه جورم من

 :کرد گفت ینگاه م نهیکه به آ نطوریروشن کردم و تا خواستم برم راد هم نویماش

 ...میبزن بر...اوووف آقا حسامم اومد ـ

راد  هویبه راد انداختم که  یکیو خودش دستام مشت شد اما زود به خودم اومدم و نگاه کوچ نشیماش دنید با

 يراد دوباره برگشت سر جا...! شدم رهیصورتم که چشام از تعجب گرد شد و با ترس بهش خ کیسرشو آورد نزد

 :خودش و گفت

 ...!خب حاال برو ـ

 ...تمام سرعتم راه افتادم با

 !میالدنگ رو گرفت نیکامالً حال ا گهیـ خب د راد
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 :و گفتم دمیکش ینفس راحت...! کرد نکارویافتاد که چرا ا میدوزار تازه

 !االن صورتش از حرص قرمز شده چارهیآره ، ب ـ

 :نگام کرد و گفت راد

 !منتها از خجالت...! مثه صورت تو ـ

 :و گفت دیچپ نگاش کردم که خند چپ

 !یناکارمون کن ینزن هویاشه خب حاال نزن حواست به جلو ب ـ

 ...میخونه شد یِگفتم و راه یــشیا

 

 

 ...راد

ادبه  یحمل بر ب دوارمیکارو کردم ام نینگاه حسام بهمون افتاد ناخوداگاه ا یوقت یکار و بکنم ول نیا خواستمینم

 :شهاب زنگ زد با خنده گفتم میکه دور شد کمی...ناسیاز ا شتریجنبه ش ب میمر یول...وبش برنخوره هوینذاره 

 ....ـجونم

تا پسرخاله انترت  يستادیمیمرد وا هیخوب مثل  ؟يچوندیچرا پ د؟یرفت يکدوم گور.استغفراهللا.....برو تو -شهاب

 باش؟ يندار یمشکل یتو که گفت.گهید ادیب

 ؟یزنیحرف م ينجوریکه ا سیمگه حسام اونجا ن -

 ...دیرفت دیبلند شد یالک...تو ومدیگرد کرده رفته ننه بابا انگار ازهمون دم در عقب  -شهاب

 :گفتم میرو از گوشم دور کردم و اروم به مر یگوش

 .دم در برگشته نرفته تو ـاز

 .میدیخند زیر زیر ییودوتا

 د؟یهست ایاالن ک -

بشون  برمیم رمیگیمنم االن دست ترانه خانمو سحر خانمو م.يجمعمونو خراب کرد.سیبه تومربوط ن -شهاب

 ...ادیحال ب گرشونیج دمیجگر م

 ...خنده سحر وترانه بلند شد يدفعه صدا هی

 .دیکن یجا مارم خال.نوش جونتون داداش -
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 ؟يریبم يبر يندار يکار.میکنینم یخال.میکنینم -شهاب

 ...نه برو خوش بگذره -

 ...نفله ایکن فیماجراروتعر ازیتا پ ریس دیاومدم خونه با -شهاب

 .خدافظ.چشم -

 .خدافظ -شهاب

 :گفت میقطع کردم که مر ویگوش

 گفت؟ یـچ

 ...رونیشام ب رنیم ییسه تا یچیه -

 اشکان باشون نبود؟ -میمر

 ...حسامم که نرفته بوده تو.زدیراحت حرف م نقدرینبود که ا گهینه د -

 ...میخوردیدور هم م يزیچ هیخونه  انیب یگفتیخب بشون م -میمر

 خونه انیم خورنیم یچ هیحاال .گهیمهمونشون کنه د خواستیشهاب م گهید -

 م؟یبخور یما چ -میمر

 ...خونه میاالن فعلن بر.دونمینم -

 .تا داخل اسانسور مینزد یحرف گهید توراه

 خونه من؟ ییایم -میمر

 .رمیبرم دوش بگ خوامینه م -

 .شد ادهیپ میواستاد ومر نایا میتکون دادو اسانسور تو طبقه مر يسر

 ...حاال میخوریم یچ هی نییپا ایکارت تموم شد ب -میمر

 ...تکون دادم که دراسانسور بسته شد يسر

برق کنار اپنو زدم که المپ وسط سالن  دیرو اپن اشپزخونه وکل دوانداختمیکل.واحدمو باز کردم ورفتم تو  در

ترانه .شهاب هست.هست میچه خوب که مر.دمینفس راحت کش هیخودمو پرت کردم رو مبلو .روشن شد

چه خوب که به .انتشیبه النازو خ کنمیچه خوب که کمتر فکر م.ستمیچه خوب که تنها ن.سحر هست.هست

 نیریبه خدا که انتقام ش نهیریبخشش ش گهیم یک.رمیانتقام بگ خوامیچه خوب که م.کنمیفکر م نیریانتقام ش

 ...ادیحساب کار دستش ب دیبا...طرفه یباگالب کنهیاز طرفت که طرف فکر م يریانتقام بگ ياگه نخوا...تره
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 کمیشدم  ریپ گهید.کردم وبلند شدم رفتم حموم يفکرا خنده ا نیبه ا...من چقدر خوشحالم.خوبه زیهمه چ چقدر

 .باشگاه رو شروع کنم دیدوباره با.رهیگیهمه بدنم درد م دوئمیکه م

 یچک کردم چندتا تماس ب مویگوش.رونیدم بدوش اب گرم مشت که همه عضله هامو باز کرد اوم هیاز  بعد

 ...پاسخ از شهاب

 بش زنگ زدم عیسر

 ؟يالو حمام بودم زنگم زد -

 .میجوج بزن هی ییایتوهم ب میگفت میباغ مر میاره ما اومد -شهاب

 )گهیهمون باالها باشه د دیگفتم شا یکجاس ول میباغ مر دونستمینم(

 دیخوش باش.امیاومدم خونه حال ندارم ب گهیمن د ینه مرس -

 حاال؟ يومدیم.شد که فیح -شهاب

 .خوش بگذره.داداش یمرس.نه -

 .يبا.تو يفدا -شهاب

 يموها دمویپوش یمشک شرتیبا ت دیسف یشلوار ورزش هی.تنها نباشه میمر نییکه برم پا دمیلباس پوش عیسر

بعد از چندبار زنگ در باز .شدم نییطبقه پا یوراه بمیخونم برداشتم گذاشتم ج يدایو کل یزدم باال گوش سممیخ

 یگفت.به به: گفت دیتا منو د.ستشهجوجه د ینیس هی يشلوار ریکه با ز دمیشهاب و د يدرکمال ناباور. شد

 اتویب اتویب.که ییاینم

 ؟یینجایتو ا -

 .گهید میباغ مر گهیاره د -شهاب

 .تو اشپزخون ممیسحرو ترانه ومر دمیتو د رفتم

 ...سالم کردن ییتا سه

 .دییمن فک کردم باالها.سالم سالم -

ورود  يجلو میمام گفت.طونهیپسردختر تو خونه تنها باشن نفرسوم ش هیگفتن اگه  میاز قد.نه داداش -شهاب

 !!میریبگ طونویش

 .مرض -

 :از تو اشپزخونه گفت میمر
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 .ستنیشهاب همه که مثل تو ن -

 لرزهینکرده دست وپاشون م ییخدا.ستنیاره همه که مثل من اقا ن -شهاب

 ...خفه بابا -

 !زدم پس کلش یکیو

 یبدون حت میدیخند مویگفت یتو بالکن شهاب برامون جوجه درست کردو کل...بود کال خوش گذشت یخوب شب

 ...حساموالناز انیجر ياور ادی

 مینه که جوجه بزن میورت بدص ییکارا هیکه  میکرد دایباهم؟همو پ میدار کاریرفته بود چ ادمونیبه کل  انگار

 ....شکرت ایخدا.قسمت باشه یهرچ دونمینم.پوف! دمیبخند میوبگ

 

 :میمر

 

راد رو ! پشت بوم يباال میو رفت میهم برداشت نارویا رندازیو ز لیو وسا رونیب میسحر و ترانه از آشپزخونه اومد با

رو پهن  راندازیشهابم اومد کمک ترانه تا ز! زدیتاشو ها نشسته بود و داشت جوجه هارو باد م یاز صندل یکی

راد بادبزن رو داد دستم و ...راد نشستم شیرفتم پ شتمبردا یصندل هیسپردم دست سحر و  لویوسا هیمنم بق...کنه

 :گفت

 !تو باد بزن خسته شدم ـ

 :و گفتم دمیخند

 ! تنبل ـ

 :کرد و گفت يخنده ا رادتک

 ...سه شنبه اسا نیا یمهمون...  یراست ـ

 :تکون دادم و گفتم يسر

 ...دونمیم ـ

 ؟يدار يزیچ يـ نقشه ا راد

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 !رسهیبه ذهنم م یچ نمیبب رمیتو جو قرار بگ دیبا! ام ينود قهی، من دق دونمینم ـ
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 :بگه که شهاب داد زد يزیخواست چ راد

 !دیبه ماهم بگ هیبابا خبر يا ـ

 :سحر گفت هوی بعد

 زد؟ بتونیکجا غ هویاصال شما دوتا  ـ

 :هم با طعنه گفت ترانه

 دوستت مشکلش حل شد؟ یراست ـ

 :راد گفت... دنیخند همه

 ...!یکی یکیبابا  ـ

 !ندارم يـ من که با فضوال کار من

 !بچه پررو! خـــــود یـ ب سحر

 ...!مایستیول کن ن یـ تا نگ شهاب

 ...!کنم تو چشمتونا یرو م خهیس نیا دیباره حرف بزن نیدر ا گهیبار د هیـ اقا  راد

 !ـ غلط کردم رحم کن شهاب

 :رو کرد به ترانه و سحر و گفت بعد

 !بزنه چشممونو کور کنه نیبا هم ستین دیازش بع ـ

 :بادبزن رو برداشت و رو به من گفت راد

 ! آدم شه کمیشهاب  نیبزن تو سر ا نویا ـ

امشب واقعا ...میو خنده غذامونو خورد یغذا حاضر شد و بازم با شوخ قهیز چند دقبعد ا...نگفتم يزیو چ دمیخند

 !جز خودمون فکر نکنم یچیبار از ته دلم شاد باشم و به ه نیاول يبهم خوش گذشت و باعث شد برا یلیخ

*** 

 "!خوش گذشت؟"

 باشه؟ تونهیم یک یعنیهوم !..میبز زل زده بودم به صفحه گوش مثه

 ...دی، تو دستم لرز زیرو بذارم رو م لیشرتمو دراوردم و شوتش کردم تو کمد و تا خواستم موبا ییسو یالیخیب با

 "!خوش بگذره دمیبا دتیبا عشق جد معلومه“
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گذاشتم رو  ویشدم و گوش الیخیاما ب "شما"سمیخواستم بنو! يبو دار يچه اس ام اسا ه؟یک گهید نیا...! اوهو

 لمیپهن شده بود اما سحر و ترانه که نشسته بودن ف رونیرختخوابا ب...نشستم رو تختلبتابو روشن کردم و ....زیم

 !نت امیهمه مدت ب نیمنم که قصد کردم بعد ا دنیدیم

 !آن شد ولیا! سبز شد هویرو باز کردم و به چراغ خاموش راد نگاه کردم که  مسنجر

 ! رفت قلبم اومد تو شرتم برهیناجور و نقدریا...رفتن برهیشروع کرد به و میگوش هویبدم که  امیبهش پ خواستم

 :برداشتم...بازم همون شماره ناشناس! عجله رفتم و برش داشتم با

 بله؟ ـ

 ...دمیشن ینفساشو م يفقط صدا...ومدینم ییصدا چیه

 !حسامه! چقدر شمارهه آشناس گمیم! تو سرم جرقه زد يفکر هی هوی

 د؟یداشت يکار دییـ بفرما من

 !رفتیتو مغزم رژه م یطانیفکر ش هی! ومدینفس م يصدا بازم

 :داد زدم هوی

 !ناشناسه! مزاحمم شده یکیراد  ـ

 :دمیحسام رو شن یحرص يصدا باالخره

 !یهست یعوض یلیخ ـ

 هیدارن به  نکهی، سحر و ترانه با دو اومدن تو اتاق و مثه ا دمیخنده ام گرفت و غش غش خند! زود قطع کرد و

 ! ،بهم نگاه کردن کننینگاه م وونهید

 ه؟یـ چ من

 ؟يخل شد! ستین نجایـ راد که ا سحر

 ! کردم فیرو براشون تعر انیو جر دمیخند

 :گفت ترانه

 ؟یمگه تو شماره حسامو نداشت یول...! ایبال شد ـ

 !ـ پاك کردم من

 ؟يـ حفظ نبود ترانه

 !عنترو حفظ کنه آخه نیوقت داره شماره ا یک! ـ نـــوچ من
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 :دست سحرُ گرفت و گفت رانهت

 !میبر ایب! اوسکلمون کرده بابا ـ

ام داده  یبرگشتم رو تخت، راد چندتا پ "!اتیادب یب "زمزمه کردم! ام گرفت و کوسنو پرت کردم طرفش خنده

 بود

 »؟یخوب سالم«

 »؟یستین میمر «

 »!دوتا فوت کن یستیفوت کن اگه ن هی یاگه هست «

 :و نوشتم دمیخند

 »!مواظب باش باد نبرتت! سالم فـوت «

 :خنده گذاشت و نوشت شکلک

 »!تو که فسقل يندار ينترس زور  «

 »!شده یحـدس بزن چ سایحاال وا! ییفسقل تو ژوریب «

 :شکلک خنده پشت سر هم گذاشت و نوشت چندتا

 »نمیشیم! شمیخسته م «

 »نه؟ ایکنم  ـفیتعر«  من

 »باشه بکن«  راد

 ....کردم فیهمه رو براش کامال تعر منم

 »!دروغ؟«  راد

 »!راست«  من

 »؟!میبگو جون مر«  راد

 !:مرگ راد « ـ  من

 »!ئـــه مرگ خودت «  راد

 !بعد چندتا شکلک خنده گذاشت و

 »!، نه بابا خوشم اومد نی، آفر نیآفر«  راد

 »!هنوز دوسم داره؟ یعنی یآره ، ول«  من
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 »!نه من ، نه تو ها گهید ششیپ يبرگرد! بر فرض که داشته باشه« ـ  راد

 »؟يندار يبار يکار کالیراد! ؟یشیم یباشه بابا حاال چرا جوش« ـ  من

 »نه مرگم خداحافظ «  راد

 ..هم براش فرستادم و آف شدم يبا يبا شکلک

 ...راد

 ...حسام واکنش نشون بده عیسر نقدریا کردمینم فک

چرا .پکر شدم...طرف الناز دیدفعه فکرم پر کش هی...جوش بزنه ایبشه  یال ها کار داره تا بخواد حرصحاال حا گفتم

فراموش  رویزود همه چ یلیاصال خ دیشا...دیس؟شایبراش مهم ن ایده؟ینفهم یعنینشون نداد؟ یاون واکنش

 ...کرده

 .؟ههيپس فراموش کرد...نطوریا که

 ...یمن از خواب پاش ادیهر روزبا  کنمیم يکار

فکر نکرده بودم که چقدر  نیتاحاال به ا.کنمیمن چقدر فکر م...؟اهیکن کاریچ يخوایحاال مثال م.بس کن بابا راد

 ...که عمل کنم وکم فکر کنم دمیرس جهینت نیتازه به ا یول کنمیفکر م

 لم داده بود هیکردم روشهاب که  وپرتشون ونیتلوز يرفتم تو حال جلو رونویب دمیپتوهامونو از تو کمد کش متکا

 نجانشسته؟یا ینیبینم یگندگ نیادم به ا.يهو -شهاب

 .خوشحال شدم یبابا فکر کردم رفت ي؟ایینجایا؟ تو هنوز ا -

 .نه هستم خدمتتون -شهاب

 ؟يمن رفتم پس چرا دوتا متکا پتو اورد يتوکه فکر کرد:نگاه به رختخوابا کرد و گفت هی

 کنارشو زدم پشت کمرش نشستم

 دادا یخودم شیر خیامشبم ب دونستمیم -

 کجا برم؟ امین نجایا.روندارم یمن که جز تو کس.فداتم دادا -شهاب

 ...دنید لمیبسه ف میبخواب میریبگ ایب.خونه خودته -

 ؟يتولدتو که اورد لمیا؟ف:گفتم دمویخند نهیبیداره راز بقا م دمیکردم د ونینگاه به صفحه تلوز هی

 .سرم ریتوهوا گرفتمش و گذاشتم ز.نگاه بم کردو متکارو پرت کرد سمتم هی

 ...مرور کوتاه به اتفاقات امروز و بعدم خواب راحت هی
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 ...زنگ در پاشدم يرو مبل خوابم برده بود که با صدا یک دمینفهم

 ...درو بستم يوتند دمید مویمالوندم درو باز کردم که مر یکه چشامو م همونجور

 راد؟راد؟درو باز کن کارت دارم -اومد میمر يصدا

 ...واستا برم لباس بپوشم -

 ...و دروباز کردم رونیواومدم ب دمیپوش شرتیت هیرفتم تو اتاقو  يتند

 بله؟ -

 ساعت خواب؟ -میمر

 شده؟ یچ.خوابم برد از دانشگاه اومدم خسته بودم خوابم برد یک دونمینم -

 امروز چن شنبس؟:باذوق گفت میمر

 .دوشنبه فک کنم:فکر کردم وگفتم کمی

 ه؟یچه روز:گفت ي شتریبه هم و با ذوق ب دیدستاشو کوب دوباره

 تولدته؟:به خودم گرفتمو گفتم يحالت متفکر دوباره

 نوچ -میمر

 تولدمه؟ -

 نوچ -میمر

 تولده شهاب،سحر،ترانه؟ -

 .نه نه -میمر

 ؟ هیزیچ ياا؟ سالگرد مالگرد -

 بگم خودم؟...نه:ذوقش کور شده باشه گفت يانگار که میمر

 سایوا...ادتونهیرو  یخاص يشما دخترا روزا.نه بزار حدس بزنم:خاروندمو گفتم کلمو

 یگفتیخوب زودتر م...دارمونیاقا محمود سرا...ختنه سوران...سالگرد. بابا دمیفهم.اهان -فکر کردم وگفتم کمی

 ؟يحال کرد.گهید

 خنده ریز میباهم زد هوینگام کردو  کمی

 ...دهیامروز روز خر.ووانهینه د -میمر
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 م؟یدار میجدا؟ تو تقو -

 دیخر میبر دیبا یروز قبل مهمون یعنیامروز .میدعوت یما مهمون.فردا سه شنبس.خدا نه راد.آه -میمر

 د؟یریم ایک یخوب به سالمت.فکر نکرده بودم نجاشیبه ا.اهان -

 ...ادمن وسحر وترانه وشهاب ور -میمر

 ؟ ادیا؟ رادم باهاتون م -

 .ادیاره م:گفت دویخند

 م؟یبر یساعت چنده؟ک -

 ...شهابم توراهه.گهید میبپوش بر.شهیساعت ش -میمر

 .کالیخودتون؟ بار دیجدا؟به شهابم گفت -

 .میما اماده ا گهیبپوش د.اره گفتم خودم بهش بگم -میمر

 .منم امادم میبر -

 ...نمتیبیم نییپس پا -میمر

 ...تو حاال يومدیم:تکون دادو رفت تو اسانسور که گفتم دستشو

 ياماده شو تند.ینه مرس:گفت دویخند

 کردمو رفتم تا اماده شم یتکون دادمو فوت يخودم سر يبرا

چه .پوووف.بپوشم دیلباس جد هی دیبا دهیاکثر لباسامو الناز د.نه.آه.گهیلباس د د؟دارمیمگه من دخترم برم خر اخه

 يقانع کننده ا لیدل

 .رونیوزنگو زدم که شهابم از اسانسور اومد ب نییبعد اماده رفتم پا قهیدق ده

 ؟یینجایا؟ توهم ا -شهاب

 سالم.اره -

 برن؟ خوانیم یعروس دیچه خبره؟خر.سالم -شهاب

 .کنن دیخر خوانیمثکه واسه فردا م.واال دونمینم -

 ...دمیندم سمت در که هر سه شونو اماده دباز شدن در سرمو برگردو يباصدا.فردا.اهان -شهاب

 .دیدنبال کل فشیزدم اونم جواب لبخندمو داد و سرشو کرد تو ک يلبخند میمر دنیبا د ناخوداگاه

 کو پس؟ دیکل.اه: گفت میسحر وترانه سالم کردم که مر هی
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 ...به دره دیکل ؟یخوب میمر - ترانه

 .ودرو قفل کرد.حواسم نبود:صاف واستادو شالشو درست کردو گفت میخنده که مر ریز میزد همه

 .میبر میتونیخوب همه با اسانسور که نم -شهاب

 مینفر5ما .نفره7 تشیظرف یول -سحر

شماهاهم که .میریبا اسانسور م میمن وراد ومر.وزن نینه پنجتا ادم سنگ.نفر ادم سبک وزن7 یدرسته ول -شهاب

 .دیسبک ش لکمی دییایبا پله ب دینیسنگ

 ترانه صداشون در اومد سحرو

 دییایب.میشیبابا همه جا م دییایب -میمر

 مونده بود نگیوروپارک ومدیدکمه رو زد اسانسور باال ن یهرچ یول

 بابا میاز پله بر دییایب.موند دیسوارشن ترس خوانیم ییچه ادما دیبفرما فهم -شهاب

 ...میاز پله بر میهمه مجبور شد خالصه

 میراه افتاد مویمن شد نیسوار ماش یهمگ

 کجا برم؟ -

 ابونیسر خ دهیمرکز خر -سحر

 .نداره یچینه نه من اونجا رفتم ه - ترانه

 راژهیبرو ت -شهاب

 .سیبه درد بخور ن راژهینه ت -میمر

 ستایبوستانم بد ن -سحر

 .سیپرد مینداشت؟بر يزیچ میاون دفعه رفت سین ادتیمگه  - ترانه

 .خوبه ها پرمیها.ست حسام اونجا مغازه دارهنه دو سیپرد -میمر

 ....نهیریش کمی متاشیق -سحر

 صدام در اومد گهید

- هیچ هی دیلباسم ولش کن میبخور يزیچ هیجا  هی میبر دییایب دیخر الیخیاصال ب.گهید دیریبگ میتصم.د 

 دیبپوش

 ...نه:گفتن ییسه تا دخترا
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 .وقت ادهیکه ز يزیچ.گهید رونیب مییایم سیفوقش خوب ن.روکه گفتن برو اصال دایمرکز خر نیتمام ا -شهاب

 .دیمرکز خر نیتکون دادمو دخترام موافقت کردن و من گازشو گرفتم به سمت اول يسر

بادقت مغازه هارونگاه  یلیدختراهم چون خ میرفتیمن وشهاب جلو م..خلوت بایوسط هفته بودو تقر خداروشکر

 دیزنونه واستادو به لباس سف یمغازه لباس خواب فروش هی يدفعه شهاب جلو هی...از ما عقب تر بودن کردنیم

نگفتم که دخترا  يزیکنارشو چ ستادمکنه وا يمسخره باز خوادیم دونستمیمن که م. شد رهیخ شهیبالدار پشت ش

 دنیبمون رس

 د؟یچرا واستاد -میمر

 خوبه؟ نیبه نظرتون ا -شهاب

 اره کردلباس اش وبه

 ؟یواسه ک.وا -سحر

 فردا شب توجشن؟ شمیبه نظرتون تک نم.گهیواسه خودم د ؟یواسه ک -شهاب

 تو تنت قشنگ باشه کنمیاتفاقا احساس م:خنده که ترانه گفت ریز میزد همه

 احساسو دارم نیخودمم هم یمرس -شهاب

 بردمش باخودم دمویکش دستشو

 .چرت وپرت نگو نقدریا میبر ایب -

 .با خودش تو مغازه دیخوشش اومدو منو کش نیتریکت پشت و هیشهاب از  میکه گشت کمی

 ؟يبخر یکت اب يخوایشهاب نگو که م -

 گهیقشنگه د.هیکاربون یاب -شهاب

 ؟يدیپسند نویشهاب تو واقعا ا -

 .اره -شهاب

 کت وپرو کنم؟ نیا تونمیم:کرد به فروشنده وگفت ورو

 وکت واوردگفت  ییبلند باال يبله  فروشنده

 .جذب وبا کالس.باشه کیش نقدریتوتنش ا کردمیفکر نم اصال

 شهیهم باهاش ست کنم محشر م یمشک نیشلوار ج هیو یمشک شرتیت هیاگه  -شهاب

 .خوب باشها قتیسل نقدریا کردمیفک نم -
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 ؟یمن ودست کم گرفت -شهاب

 دیپاکت خر هیبا رونیاومدن ب مونیازمغازه روبه روا ممیکه سحر وترانه ومر رونیب میکردو باهم رفت حساب

 د؟یدیخر یچ -شهاب

 دهیتاب خر هیترانه  -میمر

 دمیکت خر هیمنم .به منو ترانه نیافر -شهاب

 نمیبب.باشه ؟مباركيجد -میمر

 ازمون دور شد يحالت بامزه ا هیوبا .زهیسورپرا.گهینه د -شهاب

از  گهیود میدیشهاب خر يروش برا یاسمون یاب يبا طرها یمشک شتریت هیبه گشتنو  میشروع کرد دوباره

  .گهید يجا هی میرفت رونویب میزد دیمرکزخر

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 گشنمه یلیمن خ:که شهاب گفت میوارد پاساژ نشده بود هنوز

 ...بعدا میچارتا جا بر میکن دیخر کمیصبر کن  - ترانه

 .من بخورم دیبخر يزیچ هیپس .کردم دامویمن که خر -شهاب

 .میدیخند همه

 ...شاپه یکاف نجایطبقه دومه ا میبر ایب -

 .شاپ یهمه دمه در کاف میسر ساعته هشت ون.االن ساعت هشته -میمر

 دیدنبال خر میرفت مویگفت يباشه ا همه

 .نظرمو جلب نکرده بود یچیمن ه یول دیکردو خر دایشلوار دل خواهشم پ شهاب

 .گذشت یربعه وقتمون الک هی میبخر بر يزیچ یکت هیخوب توهم ...یه یبپوک -شهاب

 .کنمینم دایپ یول خوادیدلم م -

 ؟يکت دوس دار -شهاب

 .برا جشن کهیاره اگه خوشگل باشه ش -

 چشممو گرفت ورفتم سمتش نیتریرنگ از پشت و یکت زرشک هیبرگردوندم که  سرمو
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 ؟ یقرمز بپوش يخواینگو که م:کنارم واستاد و گفت شهاب

 هیقرمزه اخه؟ زرشک نیا -

 خنده ریوزد ز.یشیم کیبرات ش کنمیسر دماغتم قرمز م.خوبه -شهاب

 ..تو میبر ایب.کوفته باباتو مسخره کن -

 .جذب وخوش دوخت.خوشم اومد شتریب دمیپوش یتو مغازه و من خواستم که پرو کنم کت و وقت میرفت باهم

 .ادیبت م یهم بپوش یداداش تو گون -شهاب

 قشنگه؟.دونمیم -

 .یمشک نیوشلوار ج یمشک شرتیت هیبا.يشد کیش یلیخ -شهاب

 تو؟ پیمثله ت -

 ...دربونا هیدمه در شب میستیوام ییدوتا.قایاره دق -شهاب

 .حساب کردم دمومنیخند ییدوتا

دوباره راه  مویبا بچها خورد يزیچ هیشاپو  یکاف میوسرساعت رفت دیطول نکش یلیخ یمشک شرتیکردن ت دایپ

که شهاب  میزدیم دیومغازه هارو د میرفت یراه م میداشت.دمیخر یمشک نیشلوار ج هیدفعه  نیا دیبه خر میافتاد

 .افتادم هرا سمیمنم حوصله نداشتم وا.رفت سمتشو مشغول حرف زدن دویدوستشو د

 .نظرمو جلب کرد یمغازه لباس مجلس هی نیتریدختر جوون با مادرش پشت و هی مکالمه

 .تابه رودوس دارم من نیا یمامان ول -دختره

 چندتا چندتا گهید يدیتوخر.نه نه:گفت مامانشم

 .خوامیم نویمن ا.چه نازه نیخوشگله بب نیا یول -دختره

 کردو راه افتاد نیتریبه تاب پشت و گهینگاه د هیدختره .به حرفش گوش نکردو رفت گهید مادره

پشتش حالت پاره پاره بود  یول.جلوش ساده بود.هفت قهی ییتابه طال هی.وخوشگل بود کیش یلیداشت خ حق

 .بودن فیمثه هم بودن دوتاشون ظر.توش تصور کردم مویلحظه مر هی. یولخت

 میخودم قا يپاکتشو تو پاکت لباسا...دادمیمناسبت بهش م هیباالخره به .دمشینکردم رفتم تو مغازه وخر معطل

 يزیچ نجایا گهید دیمرکز خر هی میها زنگ زدن گفتن بر شهاب اومد سمتم وگفت که بچه. رونیکردمو رفتم ب

 ...گهینداره د
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 :میمر

سوار  میدوباره رفت نیبه خاطر هم مینکرد دایپ يبه درد بخور زیاما بازم چ مایو رو کرده بود ریمغازه هارو ز کل

 ...گهید دیمرکز خر هی میو رفت میراد شد نیماش

به خاطر  ومدیکردن خوشش نم دیاز خر ادیجلو تر بودن ، ترانه کالفه شده بود ، از همون اولشم ز ونیآقا بازم

 :زد یداشت به جون من و سحر غر م یاالن ه نیهم

 ...گهید میبخر يزیچ هی نجایاز هم ایبابا ب يا ـ

 :کردم گفتم یکه با دقت به مغازه ها نگاه م نطوریهم

 !برنامه دارم یمن واسه فردا حساب! غر نزن  نقدریا ـ

 !ـ مردشور تو و برنامه اتو ببرن ترانه

 !لباسه چه نـازه نیا نیخفه شو بب قهیـ ئه ئه ئه ،دو دق من

 !یـ عمـراً بذارم اونو تو بپوش سحر

 ...!تو میبر! یکنیـ غلط م من

از ...زانو بود يتا باال شمیکوتاه...یصورت يدکلته  هیتن مانکن اشاره کردم ،  يتو ، به لباس تو میرفت ییتا سه

 ...سحر خوشش اومد و رفت امتحان کنه یول! به دلم ننشست ادیز دمشیکه د کینزد

ترانه هم موافقت ! ومدیبهش م میمال یقشنگ بود، پوستش چون سبزه بود ، رنگ صورت یلیتنش خ تو

 ...ومدیبهش م یلیخ...کرد

من غلط  گفتمیپاهام درد گرفته بود ، هربار م میکه گشت نقدریا...رونیب میمغازه رفت و از میلباسو حساب کرد پول

 !شدم یبازم آدم نم یبکنم کفش پاشنه بلند بپوشم ول

 :که گفت يشدن بازوم توسط سحر نگامو چرخوندم سمت مغازه ا دهیکش با

که  هی، رنگشم مشک فهیخودت ظرنگاه کن مثه ! تو ساخته شده يلباسه کامال کامال کامال برا نیا میمر ـ

 ! يدوست دار

 !هیتو تنم چطور مینیبب میبر! کهیـ آره ش من

 ...رفتم تو اتاق پرو تا امتحانش کنم عیسر...لباسه رو بده میو به فروشندهه گفت میوارد شد باهم

بود، پشتشم تا کمر باز بود  دهیشم گرد بود و جلوشو پوش قهیبود که جلوش کامال ساده بود ،  یمشک راهنیپ هی

 ...داشت که بهم وصل بودن یرنگ يو بندا
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خودم تو  دنیبا د...! ومدیبهم م شهیهم یپوستمم روشن بود مشک...زانو بود يمثه لباس ترانه تا باال شمیکوتاه

 ...درش آوردم تا حساب کنم پولشو يزدم و فور يلبخند نهیآ

 :و ترانه با اعتراض گفتن سحر

 !مینیبب میخواستیمعـه ما  ـ

 :باال انداختم و گفتم ییخباثت ابرو با

 !زهیسوپرا! نوچ ـ

 !ينشون بد دیبه ما که با د،یـ قرار بود تو و راد لباساتونو نشون ند سحر

 ! کنمیامتحانش م گهیدور د هیـ خب تو خونه  من

 ؟یـ خب پس من چ ترانه

 :با خنده گفت سحر

 !؟يایمگه تو هم م ـ

هممون گشنمون شده بود اما به خاطر ترانه ...میاومد رونیو ب دمیبهش رفت و لباسو خر يچشم غره ا ترانه

 ...میکن دایباشه پ لشیکه باب م يزیچ هیتا  میکامال مغازه هارو بگرد میمجبور شد

راد ...جواب بدممنم نرفتم تو تا به تلفن ...کنن دی، رفتن جلو تا خر دنیلباس د هیبلند شد، بچه ها  لمیموبا زنگ

 ...بود

 !اقا گشنمونه ها! ن؟ییـ کجا راد

 :و گفتم دمیخند

 ...میایهنوز ترانه مونده، ما هم االن م ـ

به راد  کلشی، ه دمیمردونه تن مانکنه د شرتیت هی...افتاد ییلحظه چشمم به مغازه رو به رو نیهم تو

 ...روش بود یبا حروف مشک دیجذب سف شرتیت هی...! خوردایم

 !، مرگم ، مرگم؟ میـ مر راد

 !ـ هان؟ من

 ؟يدیچرا جواب نم! ادب یب هیـ هان چ راد

 ؟يبار يکار میایاالن م! پرت شد يزیچ هیحواسم به  دیـ ببخش من

 ...ـ نه خدافظ راد
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 !دمیتولدشو جلو جلو براش خر يکادو...رو براش گرفتم شرتیت یمعطل یقطع کردم و رفتم تو مغازه و ب عیسر

 ! هست یتولدش ک دونستمیاصال نم هرچند

 ...نایسحر ا شیاومدم و رفتم پ رونیمغازه ب از

 :رفتم پاکتو باز کردم و گفتم یفضول با

 ! ؟يدیخر یچ ـ

 :باال انداخت و گفت ییابرو ترانه

 !زهیسوپرا ـ

 !بسته گهید يدیتاپ خر هیتو که  شعوریـ د ب من

 !واسش دمیـ الدنگ رفتم دامن خر ترانه

 !بچه ها تلف شدن نیا! م؟یبر! فحش نده يخب باشه حاال آبرومو بردـ  من

 ...ـ منم تلف شدم خوو سحر

 ...میایتا ما هم ب رهیبگ زیم هی نییرستوران طبقه پا ادیراد اس ام اس دادم که ب به

گرفته بودم به  ریخخخخ انگار اس! زیراد و شهاب ، دست ترانه و سحر و گرفتم و کشوندمشون سمت م دنید با

 ! رفتنیزور راه م

 !دیخانوما ، کل مغازه هارو فتح کرد دیـ خـــب خسته نباش شهاب

 !بهتون میزحمت داد دیببخش! دیـ شما هم خسته نباش ترانه

 !د؟یخوریم یصحبتارو وللش شام چ نیـ حاال ا سحر

 ...خنده و شهاب سفارشارو گرفت و رفت ریزدن ز همه

 !؟يدیخر یـ چ راد

 :زدم و گفتم يندلبخ

 ؟!يدیخر یتو چ ـ

 ؟!هینطوریـ ئــه ا راد

 ...نگفتم يزیو چ دمیخند

 !ه؟یـ اون چ راد

 ـ کدوم؟ من
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 :هول شدم و پاکت رو دور کردم ازش و گفتم ! اشاره کرد شرتهیبه ت راد

 ...!نقدرینکن ا یفضول گهید دمیلباس خر ـ

 !راد نیا زهیاوووف چه ت...بعد غذاهارو آوردن قهیچند دق دیخند

 !م؟یبخر یبچه ها کادو چ یـ راست من

 ! کیکارت تبر هیواسش ، با  رمیگیسبد گل م هیـ من که  راد

 !واقعا دیـ خسته نباش سحر

 ...خرمیساعت براش م هیـ منم  من

 هیهم  قهیمن و راد با سل! ستاره يدنبال ساعت برا میو قرار شد بر میشهاب غذامونو خورد يایمزه پرون با

 یهرک گهید...خونه میرفت ادیز یو با خستگ میدیصفحه اش براش خر يرو زیر ينایخوشگل با نگ دیعت سفسا

 ! میبد گهیفردا نشون همد اساروکه قرار شد لب میخسته بود نقدریخودش ، منو ترانه و سحرم ا يرفت خونه 

خوابم برد  يچطور دونمیمن که واقعا نم! میدیخواب میلباس گرفت ضیتشکارو انداخت و هممون بعد از تعو ترانه

 !کنم يپرداز الیخ یوقت نکردم درباره مهمون یبس که خسته بودم حت

 : میمر

 :و گفتم دمیکش یغیکرد ج یلباسشو چک م نهیستاره که داشت تو آ دنی، با د میشد الیو وارد

 !ستـاره ـ

 ...کادوها هیبق شیو با لبخند کادوشو دادم بهش تا بذارتش پ میزد ، با هم دست داد يلبخند دنمیو با د برگشت

 ـ پس راد کو؟ ستاره

 تو باغه؟ ای نجاستیجشن ا... رونهیـ اون ب من

 ...دیلباستونو عوض کن دیتو اون اتاق بر یراست...!تو خونه نایو ا کیـ نه جشن تو باغه ، ک ستاره

من و سحر و ترانه ...همه تو باغ جمع شده بودن نیاطر همبود اما باغشون بزرگتر بود ، به خ کیکوچ الشونیو

 ...میاریتا مانتوهامونو درب میهم رفت

و چشم گردوندم  رونیاومدم ب الیاز مرتب بودن خودم مطمئن شدم از و یوقت...بار آخر به خودم نگاه کردم يبرا

 هیشد تا بق یداشت پخش م میآهنگ مال هی...زدن یداشتن حرف م ياون و شهاب و مهد...کنم دایتا راد رو پ

 :زد و گفت يلبخند دنمیراد با د...متشونس میرفت يبا سحر و تر...و جشن رو رسماً شروع کنن انیمهمونا هم ب

 !قشنگه یلیشدم ، لباست خ زیسوپرا یحسـاب ـ
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 !؟یـ پس خودم چ من

 :و گفت دیخند راد

 !نه فقط لباست قشنگه ـ

 :و با مشت زدم تو بازوش و گفتم دمیخند

 !شوریب ـ

 ...خنده اش به هوا رفت که

 :کرد و گفت یکوتاه یعذر خواه يمهد

 !مهمونا برسم هیبه بق رمیمن م ـ

 !رو گرم کن باوو حوصلمون سر رفت یمهمون نیا کمیـ داداش  شهاب

 :بهش زد و گفت یچشمک يمهد

 !االن ـ

 ...ازمون دور شد و

 ...مینفر ، من و راد همزمان برگشت هیسالم  يلحظه با صدا نیهم تو

 تیتعجب به چهره ام هم سرا نینذاشتم ا یبود تعجب کردم ول ستادهیکه کنارش ا يحسام و دختر دنید با

 :در چهره اش سالم کرد و گفت يرییراد بدون تغ...کنه

 ..!بـه آقا حسام ـ

 :سردتر رو کرد به الناز و گفت یلیخ و

 !و الناز خانوم ـ

اونقدر خوشگل نبود که اعتماد بنفسمو از  یبود ول یالناز دختر جذاب...منم بهشون سالم کردم...زده بودم جانیه

خشک سالم  یلیالنازم خ...نگفتم يزیو چ سادمیبا غرور خاص خودم کنار راد وا نیبه خاطر هم! دست بدم

که بهشون دارم از چشام قابل خوندن  یاشتم نذارم نفرتد یسع یلیخ...خوردیبا نگاهش داشت راد رو م...کرد

 ...باشه

 :الناز به من اشاره کرد و با پوزخند گفت

 !د؟یکنینم یـ معرف
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نداشتم ،  دنیوقت خجالت کش...دیلحظه راد دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو به سمت خودش کش نیهم تو

 :زدم که راد گفت يلبخند...کردم یجلوه م يعاد دیبا

 !الناز دوست دخترش شونمیپسرخالم حسام ، ا شونی، ا می، مر میدوست دخترم مر ـ

 !ـ معرف حضور هستن من

 :شد و درگوشش گفت زونیحسام آو يحرصش گرفته بود از بازو یکه حساب الناز

 ...گهید میبر ـ

 !تحفه خانوم! ـشیا

 :انداخت و گفت یبهم نگاه حسام

 !خانوم میمر دنتونیخوشحال شدم از د ـ

 :زدم و گفتم يلبخند

 !نیبگم همچن تونمیمتاسفم که نم ـ

 يافتاده چشم غره ا لیکرد از دماغ ف یالنازم که حس م!...میحسام منقبض شد و به الناز اشاره کرد که بر فک

زد و من آروم ازش جدا شدم و برگشتم  يبا رفتنشون راد بهم لبخند! بهم رفت و با حسام از جمعمون جدا شدن

 !خودشونو گرفته بودن تا نخندن يمت ترانه و سحر که جلوس

 !هم جالب تر بود اصن یینمایس لمیکه تخمه نداشتم بشکنم ، از ف فیـ ح ترانه

 :سحر و ترانه رو گرفتم و گفتم يام گرفت و دستا خنده

 !کردم خی یلیخ يوا ـ

 ! بابا نترس ياز پسش بر اومد یـ ول سحر

 ...وسط زنیآهنگ تند گذاشت تا همه بر هیضبط رو بلند کرد و  يصدا يلحظه مهد نیهم تو

 :راد گفتم دنیبرگشتم و با د...دور بازوم حلقه شد یمنم به جمع رقصنده ها ملحق شم که دست خواستم

 !شده؟ یچ هیچ ـ

 !رنیگینظر م ریدوتا مارو ز نی، تا آخر شب ا یازم دور نش ادیکن ز ینشده ، فقط سع يزیـ چ راد

 ...وسط میگفتم باهم رفت يا باشه

زد که  یپسره حرف م هیسحر داشت با  یترانه بود ، ول شیشهاب که پ...دنبال سحر و ترانه گشتم یچشم ریز

 :با اشاره به پسره به راد گفتم...شناختمشینم
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 !ه؟یک ارویاون  ـ

 :باال انداخت و گفت يشونه ا الیخیب راد

 !بذار خوش باشن! دونمیچه م ـ

 :و گفتم دمیخند

 !سحر دست من امانته ها ـ

 :گشتم که راد صورتمو گرفت و گفت یبا چشم دنبال حسام و الناز م دمیرقص یکه م نطوریهم...میدیخند ییدوتا

 !باش الیخیب! دنبالشون نگرد نقدریا ـ

 !بهم رفت؟ يشرف چه چشم غره ا یب يدید یول! ـ باشه باشه من

 :زد و گفت يحرفم قهقهه ا نیبا ا راد

 !بود ی، صحنه قشنگ دمیآره د ـ

 :کردم و گفتم زیر چشامو

 !؟يخند یم نقدریچرا ا ـ

 !؟يـ چون بامزه ا راد

 :باال دادم و گفتم ییابرو

 ؟!يخند یدوتا عنتر نم نیباور کنم به خاطر جلب توجه ا یعنی ـ

 :زد و گفت يلبخند

 !اره باور کن ـ

 !کنم یباور م یـ باوشه چون تو گفت من

جز نگاه رادو رو  ینگاه ینیسنگ یوقت...رقصم یکه قشنگ م دونستمیو م دادمیآهنگ خودمو تکون م تمیر با

کرده  کیمشروبش رو به لبش نزد وانیداده بود و ل هیتک زیحسام که به م دنیخودم حس کردم برگشتم و با د

لبمو به ...زد یحرف م گهیپسر د هیداشت با ...کرد رومو برگردوندم تا دنبال الناز برگردم یبود و به من نگاه م

 ...من يبازوهامو گرفت و اومد جا دیراد که نگاه حسامو رو من د...تکون دادم يدندون گرفتم و با تاسف سر

 

 ....راد
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 تیهم سرا میکه به مر لکسیخودمو کردم که اروم باشمو ر یهمه سع یاسترس داشتم ول کمی خودم

 ...چون اونم مطمئنن مثله من بود...کنم

 ؟ییااونا روبپا يخوایم یتا اخر مهمون:جاش واستادمو گفتم خودم

 .نمیکنجکاوم هر لحظه عکس العملشونو بب ینه ول -میمر

 م؟یما اروم -

 .معلومه ؟خوبیچ یعنی:نگام کردو گفت جیگ میمر

 م؟یتفاوت باش یب میکنیم یسع میما دار یعنی -

 .اره خوب -میمر

 .تفاوت باشن یب کننیم شونویپس بدون اونام همه سع -

 کهیت يکه برا نمیالنازو بب يدندونا تونستمیقشنگ م.تفاوتم یاره کامال معلومه که ب:زدو گفت يشخندین میمر

 ...کردن من اماده بود کهیت

 :گفت میتوصورتم گذاشت چون مر رشویمثله برق از ذهنم گذشت وتاث يفکر هیلحظه  هی

 ؟یکنیفکر م یشده؟به چ یچ -

 ؟یچ یعنی -

 ؟یچ یعنی یچ -میمر

- ااکنه کهیت کهیتوروت خواستیالناز م یتو االن گفت نیبب...ا 

 اره خوب:باال انداختو گفت يشونه ا میمر

 .باشه شیعشق بیرق نکهیمگرا.کنه کهیت کهیت خوادیرونم یکس یادم الک هی -

 ...ییجورا هی دمینفهم یعنیکردو نگام کرد  زیچشاشو ر میمر

 کنه؟ کهیت کهیتورو ت خواستهیالناز هنوز منو دوس داره که م یکنیتو فکر م یعنیم،یمر نیبب -

کارو  نیا خواستهیعشقش بودم م یچون من دوس دختر قبل دمیشا.دونمینم.اوووم:از هم باز شدو گفت چهرش

 ...بکنه

 ...اونا باشه يهر دو لشیدل دمیشا:گفت میکه مر مینگاه کرد گرویهمد کمی

 ؟يخندیم ه؟چرایچ:گفت میرولبم که مر اومد یطانیخنده ش هی

 .شه ينطوریاگه ا شهیاسون م یلیکار ما خ میمر:کردمو گفتم يا خنده
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 .یچونیپیچون م.یگیم یتو چ دمیوقت نفهم چیراد من ه -میمر

 خوردیم يدیکه با هرضربه تکون شد يدوبار زدم پشت کمرش طور محکم

 دمیم حیبعدا برات توض.کیامشب خوش بگذرون شر:گفتم باخنده

 ...که رمیمیم یکمرم شکست خومن که از فضول يرو اب بخند -میمر

 ...برو.گمیبعدم بهت م.نوچ برو خوش بگذرون -

 ...امان از دست تو -میمر

 .سمت ترانه وسحر ورفت

 یحتکاناپه را هیالناز طرفش نرن رفتم رو ایمزاحمش نشه وحسام  یبود که کس میکه نگام به مر همونجور

 .اومد سمتم یدنینوش وانینشستم که شهاب بادوتا ل

 ...یبزنم گوارا ش ایب.داداش ایب:داد دستمو گفت شویکی

 ...یمراعات کن.ووانهید یکن یرانندگ يخوایم -

 .حواسم هست -شهاب

 .کنارم ونشست

 ؟یکنینگاه م یبه چ -شهاب

 .خوشگل شده امشب:نگاهمو دنبال کردو متوجه شد گفت ریمس یوقت

 ...البته به چشم ننم:تکون دادم که گفت يسر

 .دمیخند

 ...بعضه النازه نمیبیم کنمیم سهیحاال که مقا -شهاب

ندونم؟همرو ترانه  یچیاز ماجرا ه یداشت ؟توقعیکنینگاه م ينجوریچرا ا:تعجب برگشتم سمتش کن که گفت با

 کرد فیتعر

 يدیازکجا فهم نکهیتعجب کردم از ا.نداره يرادیا.نه -

 .یکن فیبود خودت برام تعر نیراد رسمش ا یول -شهاب

 داداش به خدا وقتش نشد اصال -

 ....یبروگمشوعوض...یتو منو همرازه خودت ندونست...نه: گفت یبا بغضه الک شهاب
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 يجلو زهیبر وانشیل يتو یدنیکارم باعث شد نوش نیبلندشه که دستشو گرفتم ومحکم نشوندمش که ا خواست

 .کردمیلبمو به دندون گرفته بودمو نگاش م.کنم یمعذرت خواه ایبخندم  تمدونسیشلوارش نم

اگه .که شونشینم ينجوریبره که ا خوادیم کنهیکه ناز م یخاك برسرت کس.ولم کن رمینم.باشه باشه -شهاب

 .دختر بود لباسش جر خورده بود هی

 خنده ریحرفش زدم ز نیا با

 .کننیبارم مخو االن همه فکر بد در.نفله. کوفته -شهاب

 .داداش دیببخش -

 .دیکوفتو ببخش:لب گفت ریشدو ز بلند

بود از بدنش جدا کنه که دوتا دختر رد شدن از  دهیداشت شلوارشو که حاال بهش چسب یشده بود و سع دوال

 دنیکنارمونو واروم خند

 ؟يخندیم یبه چ.هر هر:ذره نگاشون کردو گفت هیکه کامال معلوم بود اعصاب نداره  شهابم

 ؟یبا مائ:گفت شونیکیواستادن و دخترا

 .نه با آباجور پشت سرتم -گفت يجد یلیخ شهابم

 ...درازا دیباباتونو مسخره کن:خواستن برن که شهاب گفت دنویدوباره خند دخترا

 .سیدانیپ هیشلوارت مشک.بشور جلوتو ییدستشو میبر ایشهاب ب:بلند شدم دمویخند

 ...گردمیبرم.ییمن برم دستشو نیبش.خو نا مسلمون زنمیم خی.تنمیتو نظر نده برو کنار نب -شهاب

 دمیکه د نایا میبرگشتم سمت مر دمویدوباره از دستش خند.که پاهاش از هم باز بود ازم دور شد وهمونجور

 اومد میمر يتا بلند شدم برم دنبالشون صدا.ستنین

 .رقصنیچه بامزه م نیبب.وسط میبر ایب:گفت میومر دمینفس راحت کش هیپشت سرمه  دمید برگشتم

 .شدیهمن ادم گم م يچقدر ادم ال دمیوسطو نگاه کردو د برگشتم

 ه؟یچه جور رقص گهید نیا -

 یکیبا  رهیرقص م نیح رقصهیبعد اونکه باتوم یرقصیم یکیبا  يراد مثال تو دار نیبب:گفت یبا خوشجال میمر

 ...رقصهیباتو م ادیم گهینفر د هی عیبعد سر گهید

شکل مترسک فقط  ينجوریا.واال.ادیادم دوتا قر بده حال ب دیباباکرم بزار هیه؟یرقصا چ نیا.اه اه اه -

 دنیخودشونوتکون م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٢١٥ 

 ادیخوشت م میبر ایب.نگو راد -میمر

 ؟يرقصا کرد نیمگه تو تاحاال از ا -

 وباخودش برد وسط دیودستمو کش....دمید لماینه توف -میمر

 ...همش دروغه لمایبابا ف -

دستامو دور کمرش حلقه  مونیدستشاشو گذاشت روشونم منم با تقلب از بغل دست میکه مر میدیخند يدوتا

 ...خوردمیتکون م میمر لهیهمش به وس دمیفهمینم يزیمن که چ...کردم

 يداره بامهد ممیمر دمیبرگشتم د دمویخند.وستاره اومد جاش رونیاز بغلم رفت ب دیچرخ میدفعه مر هی

شهاب به دواومد تو بغلم  دمیکه د رونیستاره از بغلم رفت ب.بعد نبود.باحال بود.خنده ریز میزد ییچارتا... رقصهیم

 .ودستاشو دور گردنم حلقه کردو شروع کرد تکون خوردن

 .دیرقصیداشت با ترانه م ممیمر.دستش دل نداشتم از

 .ترانه آغوشتو باز کن اومدم:داد زد هوی شهاب

خورد بهمو  یکه متوجه شدم کس دمیخندیهنوز داشتم بهش م.که شهاب از تو بغلم رفت کنار دمیخند یهمگ

دستام کنارم .سرمو برگردونم ونگاش کنم خواستیدلم نم.اب دهنمو قورت دادم. دستاش دور گردنم حلقه شد

 .شدیم ینفسام داشت عصب.افتاده بود

منم معطل . پسش بزنم نکهیترس از ا.جور ترس بود هیتونگاش .زدمو برگشتم توصورتش نگاه کردم شخندین هی

 يزینموندم چ گهید. شیکه خورد به پشت سر يجور.هولش دادم عقب نشویدستامو گذاشتم روس. نکردم

دستشو گرفتمو . که از خنده تو بغل سحر قش کرده بود میرفتم طرف مر.نگاهشو بخونم ایروتماشا کنم 

عالمت تعجب  هیشب دمیتشو ول کردم وبرگشتم نگاش کردم که ددس میدیخلوت رس يجا هی یوقت.کشوندمش

 .کنهیداره نگام م

 گذاشتم به کمرم دستامو

 ه؟یچ -

 ؟یشده؟خوب یچ -میمر

 .خوبم خوبم.نشده يزیچ یچیمن؟ه -

 يراد؟نگرانم کرد.کامال معلومه -میمر

 کردمیه نگام مگشاد شد يکردم که دهنش سه متر وا شدوبا چشما فیفوت کردمو ماجراروتعر نفسمو
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 دم؟یرقصیباهاش م دیکردم؟با يبد ه؟کاریچ -

بودم در  ؟منيقشنگ عکس العمل نشون بد نقدریا یتونست يتو چجور ؟راديکرد يخوب کار.نه...آ -میمر

 .که چرا پسش نزدم خوردمیبعد افسوس م رفتمیم

 .دمیخند

 گهید مینیما ا -

 با خودت؟ يجاال چرا منو کشوند.میکردیبا بچها حال م میداشت.اه -میمر

 ...سمت تو ادیحسامم ب دمیترس:نگاش کردمو گفتم کمی

 ...شد نیزم یگفت ومشغول وارس یاهان

 ...مراقب باش.بچه ها شیپ میبر ایب -

 .دوتا جغله بچن.میستیادم کش که طرف ن يها یکه مراقب باشن؟با قاچاقچ نیک نایبابا مگه ا -میمر

 ؟يجد:خنده گفتم با

 .فمیهردوشونو حر ییمن به تنها.اره بابا -میمر

 ...از جلوم رد شد یژست خاص وبا

 .تکون دادمو رفتم دنبالش يدستش سر از

 .روبه روشون مینشست میروکاناپه نشسته بودن ماهم رفت ییوسحرو شهاب سه تا ترانه

 .اقا شهاب یخسته نباش -

 .شییییا.یسالمت باش -شهاب

 ...ازم برگردوندن وروشو

 ؟يشده؟باشهاب قهر یچ -میمر

 واال اون بامن قهره -

 چرا شهاب؟ -میمر

 کرده؟ کاریاقا با من چ نیا دیدونیمگه نم -شهاب

 نه؟ -میمر

 ارمیشب شلوارمو در ب ترسمیکرده که من م ياقا کار نیا -محکمو بلند گفت یلیخ شهاب

 وا؟چرا؟ - ترانه
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 ...باهاش کنده شه یهمچ ارمیاگه درب ترسمیم -شهاب

 خنده ریکه موضوع روگرفته بودم زدم ز من

 کرده راد؟ کاریچرا؟چ -سحر

 دیاز خوده اب بردش بپرس -شهاب

 روپاهاش ختهیشربت ر:برگشتن سمت من همه

 ...خنده ریهمو نگاه کردنو زدن ز کمیها  بچه

 .دهیهمه جام به هم چسب -شهاب

 ؟یمگه نشست -

 .چامیم.کنمیم خینه مگه خرم؟ -شهاب

 .دوش ریز يباشلوار بر دیعب نداره با:شه چشمشو پاك کردو گفتاشک گو میمر

 ...وکادو دادن بعدم شام کیک دنیباغ واسه بر میکه اعالم شد بر دنیگفتنو خند گهید کمیها  بچه

وهمه شعر تولد  میروش بود جمع شده بود یبزرگ کیوک یعیطب يشده بود با گال ئنیکه تز يزیدور م یهمگ

شروع کردم شمردن اعداد تا به سن ستاره برسه وستاره شمع هاشو  یهمگ.شعر که تموم شد...خوندنیبراش م

 .وشمعا فوت شد 19 20 21 22...فوت کنه

رفتم .نکردم داشیپ یبا نگاه دنبالش گشتم ول کمی...هیجاش کنارم خال دمیکه د میبرگشتم سمت مر بالبخند

 زیترانه اونور م شیپ

 کو؟ میترانه مر -

 مگه کنار تو نبود؟ - ترانه

 ستیحاال ن.بود -

 ...وراس نیحتما هم - ترانه

 ..از حسامم نبود يخبر.ازش نبود يخبر یپله ها واستادمو تموم باغو نگاه کردم ول يباال رفتم

 الیکردنش تو و دایاز پ دی،ناامییتک تک اتاقارو گشتم،،دستشو...الیو يرفتم تو عیدهنمو قورت دادمو سر اب

 دمیبا دورفتم سمتش وتا دروباز کردم حسامو د...بود الیو ياشپرخونه افتادم که انتها ادیکه  رونیب رفتمیداشتم م

 م سروصدا نکنهیدستشم گرفته جلودهنش تا مر هیتو دستشه و میمر يکه بازو

 ...فقط چندتا سوال دارم میندارم مر تیکار.سیه:که گفت دمیشن نویفقط ا
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 ...یعوض:دمیکش ادیفر

وافتاد  يناهار خور زیکه پرت شد روم يرفتم سمتشو با مشت خوابوندم توصورتش،طور يچجور دمینفهم گهیود

 براش تکون دادم دیرفتم باال سرش وانگشته اشارمو باتهد.بود که خون افتاده بود شینیدستش به ب. نیزم

 کینزد نمیبب گهیر دبا هی هیفقط کاف.کار به حالت دارم.خرابت ندارم يبه گذشته  ياشغال،کار یعوض نیبب -

 ؟یعوض يدیفهم کشمت،یزنمت،مینم گهید يکرد تشیاذ يشد میمر

 ...نداره يبا تو و اون دوس دخترت کار یکس.بکن يخوایم یگمشو برو هرغلط -حسام

 .اطرافش نمتینب گهید.پسر خوب نیافر -

 .رونیدستشو گرفتم واوردمش ب.کنهیدستش جلو دهنشه وداره باترس نگاه م میمر دمید برگشتم

 کردنیدر اشپرخونه شهاب وترانه وسحرم واستاده بودن وبا تعجب وترس نگاه م دم

 .اماده شه ادیم یهرک.میریم میما دار -

 .روشن کنم نویماش رمیم -شهاب

 ...گرفت وباهم رفتن که لباس بپوشن مویدست مر ترانه

 اهیس میمر يرچشمایز.دروباز کردن هرسه اماده بودن یوقت.پشت در واستاده بودم رونیب انیکه از اتاق ب یوقت تا

 .کرده هیمعلوم بود که گر.قرمز شینیشده بود ونوك ب

کجا زوده،منم گفتم  میوستاره اومدن سمتمون که هنوز شام نخورد يمهد. رونیخورد شدو زدم ب شتریب اعصابم

 .رونیب میو اومد میفتگازشو گر عیوسر.میبر دیاومده با شیپ يکار

 نییسرش پا.نگاش کردم نهیا ياز تو...ومدیم میمر نیف نیف يصدا کباری هیفقط چن ثان. زدینم یکس حرف چیه

 دمینفس راحت کش هی.کردینم هیگر گهید یبود ول

افتاد مثوبش  یم یاتفاق نیکتریاگه کوچ.عرق سرد تمام بدنمو گرفته بود ارهیسرش ب ییحسام بال نکهیترس ا از

روتا ته  شهیش.افتاد یم یمقصر من بودم اگه هراتفاق.يباز نیمن اوردمش تو ا.کردم شنهادیمن انتقامو پ.من بودم

پشت چراغ قرمز ...نبود یکاف یول.حالمو جا اورد کمیباد خنک .گهیهواخنک شده بود د. ابان بود لیاوا.نییدادم پا

روشن شده داد  گاریس هیبرگشتم سمتش که . شناختمیداشو مص.فندك شهاب اومد يکه صدا میواستاده بود

هردورو فوت کردم  گارینفسمو با دودس.سرفه کرد میفراوان ازش گرفتم وهنوز پک اولو نزده مر لیدستم،با م

 ....دیفهم شدیروخوب م ينجوریا يسرفه ها یمعن...رونیکردم ب پرتش شهیاز ش گارمیس رونویب
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با حرص دکمه ! رو اعصابم بود کردیشهابم که داشت زوزه م ستمیس.خودشون بودن يتو حال وهوا همه

 . شهاب در اومد  يخاموششو زدم که صدا

 ؟یکنیم یخال نیچرا سر ا.ياو -شهاب

 . بش نگفتم يزیچ ینگاش کردم ول برگشتم

 کجا برم؟  -شهاب

 . گهیبرو خونه د...سر قبر من -

 .سیخونه هم حسش ن.اباشه فرد.قبرستون شب خطرناکه -شهاب

 . منو بذار خونه کنمیشهاب خواهش م -

 !. نوچ -شهاب

 ...شهاب برو خونه -:. گفت میاز دستش نفسمو فوت کردم که مر کالفه

که سرشام  مینخورد یچیشام ه يبه هوا.بابا میگشنه ا یلیماها خ یگشنتون نباشه ول دیشما شا -شهاب

 . نه ترانه خانم؟نه سحر خانم؟ .دیمارو مهمون کن دیاز شما دوتا با یکیحاال .که نشد میخودمونو خفه کن

 .گشنمه یلیمنم خ - ترانه

 ... دمیغذا براتون سفارش م زنمیخونه زنگ م میشهاب بر -

 .هم نگو یچیه ایفقط دنبال ما ب.يغذا مال ما سفارش بد خوادیتو نم.خفه بابا -شهاب

 .شدیشهاب نم فیکس حر چیه. تو فرحزاد دیچیتموم کردو پ حرفشو

 ... خلوت يجا هیپس برو  -

 . داداش یشگیهم يجا میریم -شهاب

 کدوم جا؟  -

 یشگیهم يهمون جا -شهاب

نکن  عهیضا.اه - شهاب م؟یداشته باش یشگیهم يفرحزاد که جا میاصال مگه ما تاحاالچندبار باهم اومد -

 ریز میزد ینگاش کردم که همگ کمی. فرحزاد  میپاتوق دار هیخواستم جلو بچه ها کالس بذارم بگم ما .گهید

 . خنده
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سفارش غذاهارو . میتختو واسه نشستن انتخاب کرد هیباغ و هیتو میشهاب پارك کرد وهمه دنبالش رفت باالخره

همه  دیشا یبودا ول فتادهیهم ن یاتفاق خاص.چرا همه توشوك بودن دونمینم.میوهمه ساکت نشسته بود میداد

 ... فعال میکه اعصاب ندار.سکوت کرده بودن میبخاطر من ومر

 ..اواز ریو زد ز یداد به پشت هیلم دادو پاهاشو دراز کرد وسرشو تک شهاب

 .نشونم یراه ب هی بهیغر مسافر

 نمونم  گهید نجایخوام برم گم بشم ا یم

 کمه  دنیواسه نفس کش نجایا يهوا. 

 زخم کهنه رها شدن مرحمه يبرا

  رهیگیداره م نجایمن از غروبه ا دله

 رهیشب اس يدستا يتوو نجایا دهیخورش

  نجایا شهینم دایپ یناج شهیهم عشق

  ایبه در یدل بزن شهیشوره زار نم تو

 نشونم  یراه ب هی بهیغر مسافر

 نمونم گهید نجایبرم گم بشم ا خوامیم

 کمه  دنیواسه نفس کش نجایا يهوا

 زخم کهنه رها شدن مرحمه  يبرا

 تو دستم  گهیشهر عشقه حاال د دیکل

 بگم که هستم  خوامیکه عاشق بشم م خوامیم

 همون که دلم هواشو داره ادیروز م هی

  ارهیمن م ياسمون ستاره برا هی

 .نشونم یراه ب هی بهیغر مسافر

 نمونم  گهید نجایبرم گم بشم ا خوامیم

 کمه دنیواسه نفس کش نجایا يهوا

 .. .زخم کهنه رها شدن مرحمه يبرا

 . شعرش مکانو زمانو فراموش کردم انیکه قشنگ و رسا خوند که تا پا نقدریا
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دمت گرم  -: گفتم دمویبهش خند کنهیداره مثه وزق نگام م دمیتموم شد با لبخند برگشتم سمتش د یوقت

 . داداشم

دختر پسر از  یکل میعالوه بر سحر ،ترانه ومر... شد ادیدستا ز يصدا دمیکردم براش دست زدن که د وشروع

 . ..زدنیهاهم روبه رومون واستاده بودن براش دست م يسر هیو  یبغل يتختا

 . بابا دییشرمنده نفرما کنمیخواهش م کنمیخواهش م.چاکر شما.چاکر شما -: صاف نشست وگفت بلندشد

 . رو  ییطال يصدا نیا يناقال رو نکرده بود -میمر

 . شهاب يقشنگ خوند یلیخ - ترانه

 .گهیکه د دمینشون شماها نم تامویمن که همه قابل خوب -شهاب

فقط از کالس رفتن  یول رفتیم تاریبود کالس گ رشدهیجو گ رستانیدوران دب ادمهی -: و گفتم میدیخند همه

 خوندنو بلد شد 

 ؟  زنهیم تارمیگ یعنی -سحر

 یچ یعنی -ترانه.  ییجورا هیپست مدرنه .طرز زدنمون فرق داره کمیما  ؟البتهيفک کرد یبعله چ -شهاب

  ؟يجور

 .  میزنیتنبک م.تاریما با پشت گ زننیم تاریگ يمثال همه با تار نیبب -شهاب

 .میدیهمه خند دوباره

 .کارت رهیگیم.رونیبده ب يزیچ یالبوم هی یشوخ یحاال شهاب ب -

 مگه بابا ننه بابام قهر کردم؟ -شهاب

 . يدادشو دارتو واقعا استع.نه خره -: که گفتم دنیها خند بچه

 سیولش حسش ن یول.استعدادم منو داره يراستشو بخوا -شهاب

  کنمیم ییرو دارم راهنما یبرو گمشو بابا منو باش ک -. 

 .چاه خودتو بکن یتو چاه کن -شهاب

 چاه تورم بکنم؟  خوامیخوب بده م -

 .... به فاضالب خورهیم.چاه ما پره گوهه.میداداش ما شانس ندار -شهاب

 .زدم پس کلش دمویخند

 .مدل شم که دبرمینبا.خوبه کلممیبرم خواننده شم؟خوب چهره وقدو ه دیحاال چون صدام خوبه با -شهاب
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 . دنیوخند دنیبا هم او کش دخترا

 بابا اعتماد به نفس  -میمر

 نه؟یاز ا ریغ.جون میمر تهیواقع -شهاب

 . برمنکرش لعنت -

 .چشمک زد هیو. یدرخواست ندفعهیا خونمیراتون مبعد از شامم ب دیباش یخوب ياگه بچه ها -شهاب

 .داد ییوچا ونیبعد ازشام شهاب سفارش قل.اوردن وهمه مشغول شدن شامو

 خونه میرفتیم ییچا ونویقل گهیشهاب د -

 .دمینترس گدا من پولشو م -شهاب

 .خستم!حرف پول زد؟ یبرو بابا ک -

که خونه  ییایب يجور دیبا ییایکه م رونیب.نصفه ولش کرد گهید شهینم.کارا که کرد انکه تمام کرد -شهاب

 .الال يبر یرسیم

بلند شد ورفت لب تخت نشست  میمر... بزنه یحرف تونستیادم نم گهیکه د دادیجواب ادمو م يجور هی

 . دیوکفشاشو پوش

 کجا؟  -

 .قدم بزنم رمیم -میمر

 . نایبا ا نیزم يخوریم.شهابو بپوش يپس کفشا -

 .رمیم.نایهم خوبه -میمر

 .پولشو دادم300.کالج چرمه اصله.نه ترو خدا تعارف نکن بپوش -شهاب

  ؟يذارینم هیخودت ما ينفله چرا از کفشا: برگشت سمت منو گفت بعدم

 . بره شهیتنها که نم.باهاش برم خوامیچون خودمم م -

رفتم  دنیهمه خند. میبه مر يدادیکفشاتو م يدیپوشیم مویمر يخودت کفشا خواستیتو اگه دلت م -شهاب

شهابو  يکالجامو که پا کردم کفشا.   دهیخودشوپوش يکفشا میمر دمیلب تخت نشستم تا کالجامو پاکنم که د

 جفت شده گذاشتم جلو پاهاشو اشاره کردم 

 . بپوش -

 . نیزم خورمیشهاب بزرگه بدتر م يبعدم کفشا.من عادت دارم.خوبه راد -میمر
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 رونیب میریدلتون بسوزه ما االن م -: وبلند شدم ورو به بچه ها گفتم....نداره بیباشه ع -: کردمو گفتم نگاش

 .میخندیم نقدریا

 وا؟ چرا؟  - ترانه

 .... نیبخوره زم میچون قراره مر -

 و بلند شد دیخند میمر

 ... مینیبیحاال م -میمر

 .حسابم بکنه دیتازه راد با.دیمارو قال نذار.دایدر خونه ا دینیبب دیچشاتونو وا کن دیگرم نش.دییایزود ب -شهاب

 ... امینترس م -

هر چن  رفتویراه م نهیاون دست به س.میرفتیتو سکوت راه م... رونیب میواز باغ زد میپشتمونو کرد ییدوتا و

نگاه  میمر يوکفشا نیبودو به زم بامیمنم دستام تو ج.دیکشیم قینفس عم کردویبار به اسمون نگاه م هیلحظه 

 . اخته الزغ يبودم اول فرحزاد که چشمم خورد به گار دهیرس بایتقر. کردمیم

  ؟يزغال اخته دوس دار -

 کجاس؟ .اسمش اومد دهنم اب افتاد.اره يوا -میمر

 . پاکت پر براش زغال اخته گرفتمودادم دستش هی. میابریاونجا ب -

 راد بگو نمکم بزنه -میمر

 . گهیبا نمک خودت بخور د -

 .خودمو حروم کنم اخه ينمکا خوامینم -میمر

 . برداشتمو براش نمک زدم يگار يلبخند زدمو نمکدون و از رو هی بهش

 بچها منتظرن.گهید میبرگرد -

 . پاکتو گرفت جلوم تا بردارم میمر

 .من دوس ندارم یمرس -

 ؟یجدا؟پس چرا گرفت -میمر

 .يمن دوس ندارم توکه دوس دار -

 .چسبهیکه بم نم ییخوب من تنها -میمر

  چسبهیکه م شاالیا.نوش جونت.بخور -
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 .دونه بخور هیبخاطر من حداقل  -: گفت دویخند میمر

 . پاکت برداشتمو گذاشتم دهنم و دوباره راه افتادم  يدونه از تو هینگاش کردم و کمی واستادم

 .واستاد میدر باغ مر دمه

  ؟يچرا واستاد -

 . بود پاهام درد گرفت یینم؟سرباالیبش نجایذره ا هی -میمر

 .به هم کنار در بود دهیتنه چوب چسب دوتا

 . نیبش -

 ن؟ینخوردم زم يدید.شیاخ: وگفت نشست

 يریگیپا درد م یحاال شب حساب -

 .کردیسرش باال بودو اسمونو نگاه م.نشستم کنارش  منم

  ؟يگردیم یبپرسم تو اسمون دنبال چ شهیم -

 .نمشیدوس دارم بب یلیهستم که خ يزیچ هیدنبال  دونمیم نویا یول.یدنبال چ دونمینم -میمر

قطره  هیلحظه نگامو گرفتم ودوباره برگشتم که روگونش  هی.کردمینگاش م ينجوریگفت وهم یچ نگرفتم

  دمیاشک د

 ... ها يزیریاعصابمو بهم م.گهینکن د هیگر میمر.اه -

 تعجب برگشت سمتم با

 ... که کنمینم هیگر -

 .رو گونش واشکشو پاك کردم دمیودستمو کش ه؟یچ نیپس ا -

 .دستم و تعجب کرد يجا دیدستشو کش خودشم

 . نکردم هیمن گر یول -میمر

 .بودونشونش دادم سیکه خ سرانگشتم

  ه؟یچ نیپس ا -

 میبه باال وزد میهمزمان نگاه کرد يدوتا. از باال افتاد روصورتش گهیقطره د هی دمیکه د کردمینگاش م داشتم

دوباره به هم . شده بود سیکه صورتامون خ يجور.گرفتنیهر لحظه شدت م دنویدونه دونه ها چک... خنده ریز
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بارون بلند شده بودن وکفشاشونو  بخاطراونام . بچه ها شیپ میبه دو رفت میوبلند شد میدیخند موینگاه کرد

 .بودن دهیپوش

 .برتمونیبدو که االن اب م -شهاب

 . امیم کنمیحساب م رمیمن االن م دیبش نیسوارماش دیبر -

 میرفت عیدخترا رفتن وماهم سر. مییایتا ما ب دیسوار ش دیپرت کردو گفت بر میمر ينوبرایماش چیسوئ شهاب

 نیتو ماش یوقت. موهام به باد رفت يکه تمام زحمتام بخاطر اتو يجور. بارون شدت گرفته بود. میحساب کن

 . سهیراد موهات خ -: گفت میمر مینشست

 ! گرفت یحاال چه بارون.اره عب نداره -

 . روشن کرد نویوخودشو پشت فرمون تکون دادو ماش... يبارون باز میریاالن م.حال داد.اره دمش گرم -شهاب

 ه؟یچ يبارون باز -سحر

 . يبارون باز میگیبعد بهش م. تو دور دور میافت یما م ادیبارون م یوقت -شهاب

  میکه همه تکون خورد يپارك در اومد جورسرعت دنده عقب گرفت واز  به

حال  یلیخ.اره دادا -شهاب! یشیم رمیجو گ یکنیکه م يا يعالوه بر بارون باز ادیبارون م یوقت نکهیمثل ا -

 . يتو بارون تند بر دهیم

 .یهم چپ کن هوی -میمر

 :گفت شویشونیبه پ دیدستشو کوب شهاب

 ...اخره حاله گهیکه د میاگه چپ کن يوا -

 ...رونیخنده وشهاب گازشو گرفت و زد ب ریز میهمه زد. کرد ادیتاته ز وضبطو

حاال :کمش کردمو گفتم کمیبود  ادیاز بس ضبطش ز گفتیم یاومد که چ یشهاب که اصال نم يصدا

  دمینفهم یچیه.بنال

 .من اهنگ مناسب با هوا دارم دایکنیحال م گمیم -شهاب

 ... نکبت:خنده وگفتم ریبلند زدم ز... اهنک بارانه گوگوشه دمیکه گوش کردم د کمی

 ریتاث یرورانندگ ادیاهنگ ز گنیم سین خودیکرد ب ادیخنده که شهاب دوباره اهنگ وز ریهم زدن ز دخترا

 ي... بکشه یدست.کم مونده بود گهید ذاره،شهابیم

 .اومد کنار شهاب وشروع کرد بوق زدن نیماش ه
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 ... هیبچه ها عل.هیعل.هیا؟عل:برگشت گفت شهاب

 ؟یخره ک یعل -

 دوستمه  -شهاب

 نیاونام چندتا جوون دختر پسر توش بود پسر دخترا تو ماش نیماش.کیوشروع کردسالم عل نییروداد پا شهیوش

 ... میواسه ما سر تکون دادن ماهم سرامونو تکون داد

 . زدو رفت گهیبوق د هی نهیماش

 . بود  یعل.ولیا -شهاب

 بود حاال؟  یک -

  ؟يدیند نشویماش. خرپولمه قیرف -شهاب

 . هیبچه باحال يآ.گمش کرده بودم -شهاب. دقت نکردم -

  ؟يکرد داشیحاال پ -

 .اره شمارشو گرفتم  -شهاب

 اخه؟ یشمارشو گرفت يتوچه جور -میمر

 .حفظ کردم عیرند بود تا گفت سر نقدریاخه شمارش ا -شهاب

زد و ازش رفت  نویدفعه سانروف ماش هیاونا برا شهاب دست تکون دادن شهابم . مشونیدید چیسر پ دوباره

سانروف بکشن  يداشتن شهابو از تو یدر اومده بود وسع غشونیدخترا ج! وبراشون دست تکون داد رونیب

باالخره اومد نشست ... دهقش کرده بود از خن نیدوستاشم تو ماش.دستموگرفتم به فرمون مویخندیمنم م.نییپا

 : سر جاشو گفت

 ! دوباره دمشونیذوق کردم د -

 ... خنده ریز میزد یهمگ

 . ووانهید.تو یکنیم یخطرناک يشهاب چه کارا -میمر

 دیدیمنو ند يبابا تازه شما هنرا -شهاب

 ... ختیهنره؟قلبم ر نایا - میمر. 

 خونه نگه داشت  يشهاب جلو. ..سمت خونه میکرد ورفت يشهاب مسخره باز مویگشت گهید کمی

  ؟یکنیچرا پارك نم -
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  گهینه برم د -شهاب

  ؟يبابا کجا بر نییپا ایب -

 تره  کیاونجا نزد رمیمس.ییبرم جا دیکار دارم صبح با.خونه -شهاب

  دارن؟یب نایاالن مادرت ا یول.باشه داداش - 

 دارم دینباشنم کل.اره بابا -شهاب

 .میشد ادهیوپ. برو به سالمت.یاوک -

 .ممنون.خوش گذشت یلیشهاب امشب خ -میمر

 . بابا کنمیخواهش م -شهاب

  یدرخواست یبرامون بخون يقول داد -سحر

 . میدیچشمک زدو همه خند هیو. که دینبود.دیباش یخوب يگفتم اگه بچه ها -شهاب

تو  ایب -           میمر واستاده بودم تا برن تو خونه نایا میواحد مر يجلو. شهابم رفت مویگفت ریشب بخ یهمگ

. 

 خستم  یلیبرم خ ینه مرس -

 . يموهاتم خشک کن سرما نخور -میمر

  میزنیحرف م امیفردا م.ریمن برم شب بخ.باشه -

 ...ریشب بخ.باشه -میمر

 . کردمو رفتم باال یسحر وترانه هم خدافظ از

 

 :میمر

 

 !رهیحسام مرگ بگ نیا یـ اله ترانه

 !ـ شبمونو کوفت کرد سحر

 :تکون دادم و گفتم يسر

 !راه انداختم يزار هیگر ياونطور دیببخش! منه رهیتقص ـ

 :دستشو دور شونه ام حلقه کرد و گفت ترانه
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 ؟!گفت یم یچ! حسامه ریتقص میدونیهمه م! زر اضافه نزن باوو ـ

 :عوض کردن بحث گفتم يدهنمو قورت دادم و برا آب

 !چرت و پرت ـ

 !نکنم یدوتا توجه نیا ي رهیخ يکردم به نگاها یو سع ختمیخودم ر يآب برا وانیل هیو  خچالیسر  رفتم و

 ! رفتم تو حموم میعوض کردم و مستق لباسامو

 !بودن ، انگار کوه کندن دهیو ترانه مطمئناً خواب سحر

کردم منتظر  یکه لباس عوض م نطوریهم...رفتم سمت لبتاب و روشنش کردم عیو سر رونیحموم اومدم ب از

 نیبرد کارم ا یکه خوابم نم ییشبا...اهویدور سرم و رفتم تو  دمیچیحوله رو پ...ادیباال ب ستمیبودم تا س

 ...!چراغ راد خاموش بود...بود

 !خواب باشه دیبا خودم گفتم شا یباهاش حرف بزنم ، ول خواستیم دلم

 "!؟یخواب "ادم برداشتم و بهش اس د مویحال گوش نیبا ا اما

 "!بخوابم تونمیکنم نم یم ينه ، هرکار "جواب داد  قهیاز چند دق بعد

 "...! اهوی ایپس ب "زدم و نوشتم  يلبخند

 "!امیاالن م) خنده کونیآ( ؟ ! دیچرا به فکر خودم نرس "راد

 ...پرت کردم کنارم و منتظرش شدم ویگوش

 ...ام بارونش کردم یچراغش روشن شد پ نکهیمحض ا به

 »!راد ، راد ، راد ، راد ، راد ، راد«  من

 »!شــده؟ یــیچ« شدن گذاشت و نوشت  میقا شکلک

 »!ســالم«زدم و نوشتم  یثیخب لبخند

 »؟!سالم یکه فقط بگ يهمه راد ، راد کرد نیا«  راد

 »؟!هیمشکل! اوهوم«  من

 »!ینه چه مشکل«  راد

 »!؟يخسته ا یمگه تو نگفت«  من

 یحسام چ! ؟يکرد یم هیچرا گر یبگ يخوایخب نم! میکن کاریچ گهید دیخوابم پر یول! هنوزم هستم«  راد

 »؟!گفت بهت
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 گفتیبندازه ، م ییما جدا نیخواست ب یکه مثال م! گفتیداشت از تو بد م« نوشتم  تیکردم و با عصبان یپــوف

 یم ياز دعوا و کتک کار ینبود ، من از بچگ نیام ا هیگر لیدل یول...حرفا نیتورو نداره و ا اقتیراد ل

شده بود کال همه و همه باعث  يرطو هیترسم بدتر شد ، مخصوصا که حسام اونشب  يتو که اومد...دمیترس

 »...به جونم وفتهیب يترس بد هیشد 

 »!؟یترسیچرا از دعوا م«  راد

 »...االن نه یگم، ولبعداً ب دیشا...بگم تونمینم« هم فشار دادم و نوشتم يرو دندونامو

 »یهرطور راحت«  راد

 »!م؟یبخواب میبر« ساعت نگاه کردم و نوشتم  به

 يریذهنمو از درگ گهی، فکر کنم د میباشه بر! چه زود خوابت گرفت« چندتا شکلک خنده گذاشت و نوشت  راد

 »!يدر آورد

 »کالیشب خوش راد!) زده بود یآفتاب نکیشکلک گذاشتم که ع هیو !( گهید مینیما ا«  من

 »!مرگم یخوب بخواب«  راد

 ....دمیخواب سیخ يلبتابو بستم و با همون موها...میو آف شد میشکلک خنده گذاشت جفتمون

*** 

 ...شد داریـ ئــه ب سحر

 :تختم و گفت يبا غر غر اومد باال ترانه

حداقل اون موهاتو خشک  ای! حموم؟ يدا برفر يمردیم! يمونده بود شما سرما بخور نیخانوم هم میمر! بــه ـ

 !یبه خاطر جنابعال میبر رونمیب میتونینم گهید! يکرد یم

 :گفتم يگرفته ا يبه زور باز نگه داشتم و با صدا چشامو

 !شمیخوب م خورمی، قرص م ستمیبچه ن گهیمن که د! دیاوالً ، دوماً شما بر ریصبح به خ! یزنیبابا چقدر غر م ـ

 !رونیب میبر میخوایـ خب ما شب م سحر

 !اخه؟ دیمن دار کاریشما چ!  امیـ خب نم من

 !يایکه ن شهیـ آخه نم ترانه

 ! شهیـ خوبم م من

 !گذرهی، بدون تو خوش نم شهیـ نه نم ترانه
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 !هیدست ک ایدن نمیـ خب حاال بلندم کن بب من

 :کرد و با غر غر گفت یجلو عطسه کردم که اخم ارهیتا خواست دستشو ب ترانه

 !نه ای یکن ضیمنم مر یتونیم نمیبب ـ

 :و گفتم دمیخند

 ! سرم رفت یزنیننه بزرگ چقدر غر م ـ

خوردم که موقع قرص خوردن  رینون پن کمیو با  ختمیخودم ر يبرا ییچا هیشدم و رفتم تو آشپزخونه  بلند

 !نباشه یشکمم خال

 :که سحر گفت دمیخند همیتشب نیاز ا! شده بود مرغ حامله هیشده بود و صدام شب نیسنگ سرم

خدا شفا ! يخندی، خودتم م یگیخودت م! يهم شد وونهید ییتو حموم سرت خورده به جا شبیفکر کنم د ـ

 !بده

 !برم بکپم خوامیم! ببند! ـ زهرمار من

 !يتو که تا لنگ ظهر خواب بود اتیادب یـ ب سحر

 :گفتم یبه کمر شدم و با لحن حق به جانب دست

 ...!خب سرما خوردمــا ـ

 :با ژست مخصوص خودش گفت سحرم

 !ی، سرطان که نگرفت ــایسرما خورد ـ

 :اخم گفتم با

 ...!ستایبد ن ینکرده ، زبونم اللم بگ ییخدا هی ـ

 !اصن نمتیـ برو بخواب نب سحر

هم کنار تختم  يسطل آشغال و دستمال کاغذ هیحال شده بودم ،  یب یلیظهر همش رو تختم ولو بودم ، خ از

 !اومدن من شده بودن الیخیب گهیسحر و ترانه که د! بود

 !لبتابو نداشتم بس که خودم گرمم بود یِداغ يحوصله ...کتاب بردارم و بخونم هیدادم سرجام  حیترج

 :لحظه سحر حاضر و آماده وارد اتاقم شد و گفت نیتو هم...ومدیوضعم خوشم نم نیا از

 !؟يومدیتو نم ـ

 :تکون دادم که گفت ینف یبه معن يسر
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 !شتیپ ادیخب پس راد م ـ

 :گرد گفتم يشدم و با چشما زیخ مین سرجام

 ؟!راد ـ

 :اومد رونیترانه از ب يصدا

 !؟یمونیراد پس تو م ـ

 !بکنه مویپرستار ادیب خوادیراد مطمئن شدم که م يصدا دنیشن با

 !خوش بگذره دیـ آره ، شما بر راد

 :نگام کرد و گفت سحر

 !ایباش یخوب ي، بچه  میریم گهیخب ما د ـ

 ...کرد و رفت یو ازم خداحافظ دیبا اخم براش در آوردم که غش غش خند زبونمو

 !راد وحشت نکنه دوارمیفقط ام! نگاه کردم نهیو خودمو تو آ دمیبه موهام کش یراد دست دنید با

 :و گفت دیخند دنمیبا د راد

 !با خودت يکرد کاریاوووف دختر چ ـ

 :صورتم و گفتم يگرفتم جلو بالشو

 !برو عمتو مسخره کنا ـ

 :و گفت دیخند

موهامو خشک کنم سرما نخورم ،  یکنیبه من سفارش م! حال بودنته یب نیمسخره نکردم که ، منظورم به ا ـ

 !؟یخوابیم سیخ سیحموم خ يریم یشیخودت پا م

 :گفتم یحال یبا ب...تو هوا گرفتشپرت کردم طرفش که  بالشو

 !ومدیکنم خوابم م کاریخب چ ـ

 !يدیخوابیخب الاقل با حوله م! ـ بله متوجه شدم راد

 !باهاشون یرفتیم!؟يتو چرا موند! که شده هیـ خب حاال کار من

مرگم  شیبار پ هی! رفتن هست رونیهمه وقت واسه ب نیـ نه منم حوصله نداشتم باهاشون برم ، حاال ا راد

 !میخانوم بمون

 :حرص گفتم با
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 ! کالیراد ـ

 :و گفتم دیخند

 !بده گهیکتاب د هیکتابو بذار سرجاش  نیقربون دستت ا یینجایحاال که ا ـ

 :غر غر گفت با

 !میخدمتکار خانوم هم شد! ــایب ـ

 ...زدم و آروم سرمو گذاشتم رو بالش و چشامو بستم یثیخب لبخند

 

 ...راد

 یکردمو کتاب ياز دستش خنده ا...رهیبگ گهید یکیکتابشو بده و دینرس یخوابش برد حت دهیبه متکا نرس سرش

باز  مینگام افتاد به پنجره ن...یکرده بوود ول یقاط یروزا حساب نیهوا ا...نشییا زیروکه دستم بود گذاشتم رو م

 ...اتاقش که روش پرده افتاده بودو مشخص نبود بازه

برگشتم ...بلند شدم ورفتم پنجره وبستم وپرده رو کامل بستم...مو نبوده یسیفقط خ یعلت سرما خوردگ پس

چه ...میکه ما ندار نالنیدخترا چقدر لباس دارن هر دفعه هم م نیا...سمت کمد لباساش که درش باز بود

 گذاشتم کنار تختش رونویب دمیکش ششویار زیم یباال انداختمو صندل يهستن واقعن شونه ا یبیموجودات عج

 ریز...بود دهیبانمک خواب یلیخودش بود که خ کردمیکه جلب توجه م يزیاتاقش تنها چ يتو...ونشستم روش

نصف صورت تو متکا فرو رفته بودو موهاش ...قرمز شده بود یحساب شینیچشماش پوف کرده بود و نوك ب

 ....بود ختهینامرتب دورش ر

حرفاش  ياور ادیبا ...دعوا داره يوبا ادم انگار دارهیکه ب ییوقتا خوابه،برعکسیم یوقت شهیازار م یمعصومو ب چه

 يلبا.خوش فرم ینیب.یعسل يچشما.خوب سیبا ف يدختر. خندم گرفت وبازم نگاهش کردم شاشیوغد باز

 يایرو تونهیم میمر. خوب داررفتار خوب کر.ادیبه چشم م زیاز همه چ شتریظرافت دخترانش که ب.خوش فرم

 گهیخودم د ياورد ادیبا  یآن دلم براش سوخت ول کی... افتاد یالشخور عوض هیدست  یباشه ول يادیز يمردا

 ...حس بم دست نداد نیا

 ...نشونت بدم یخودتو واسمون گرفت یکه وقت رمیعکس ازت بگ هیباشه  ادمی:کردم وتو دلم گفتم يا خنده
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 دهیکه کنارم خواب ییکه منو از فکر دختر تنها یموضوع هی.فکر يموضوع بودم برا هیدنبال ...ازش گرفتم نگامو

اب  وانیل هیو رونیبلند شدم اومدم ب.فکر کرد يا گهید زیبه چ شهیهست نم میکه مر ییجا یول.ارهیب رونمیب

 ...داغم یاز تو حساب کردمیخنک خوردم چون احساس م

 زنگ خورد میگوش

 بله ترانه؟ -

 ؟ینیبیاپن گذاشتم م شربت رو شهیش هی نیراد بب.سالم راد - ترانه

 سمت اپن برگشتم

 ...دمیاره د -

 خوابه؟..بخوره میمر ياگه بد شمیممنونت م - ترانه

 .دمیباشه بهش م.اره خوابه -

 گهید مییایم میماهم دار - ترانه

 دیخوش بگذرون.نگران نباش من هستم.دیباشه عجله نکن -

 خنده ریوزد ز...یششیتو پ نکهیا مینگران - ترانه

 ترانه خانم نمیبیمن شما روم.باشه عب نداره -گفتم دمویخند منم

 يبا.میچاکر - ترانه

 خدافظ -

 ...بگه کهیمونده بود به ما ت نیا فقط

اخر دست  دینفهم یقاشق برداشتم ورفتم تو اتاق کنارش رو تخت نشستم وچندبارصداش زدم ول هیوبا شربت

 گذاشتم به بازوشو تکونش دادم که اروم باز کرد چشماشو ونگام کرد

 تو قاشقو گفتم ختمیشربتو ر کردیم کاریچ میشدیم ضیاز مامانم که هر دفعه مر دیتقل از

 اآ.دهنتو باز کن مامان به به بده -

 .زد ودهنش و باز کرد یرمق یب لبخند

 که صداش در اومد دمیکش رونیواز دهنش ب قاشق

 ه؟یچ -

 تلخ بود.زهره مار بود -میمر
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 .یتو لوس.تلخ نبود نیا -

 ...خوابه دمید ،برگشتمیوقاشق وگذاشتم رو پاتخت شربت

 ...خوابه کنهیاراده م.یزک -

اروم ...پتشو پس زده وکتابشم هنوز دستشه دمیکه د رونیشدم ورفتم المپ وخاموش کردم وخواستم برم ب بلند

 نشیس يپاهاش بود تا رو يپتو رو هم که رو...رونیب دمیانگشتاش کش يش ودوال شدم وکتابو از الرفتم سمت

باز  قهی يکه ا یبدنشو از داغ يماگر.کردیوحالمو بد م خوردیتب دارش به صورتم م يحرم نفسا...باال دمیکش

 ...حس کرد شدیم یوبه خوب رونیب زدیلباسش م

 ...شدیتر م کینزد میوصورت من که هر لحظه به صورت مر ،م،خوابیک،مریاتاق تار هیمن،تنها،

باخند لب ...تلخ بود یلیحق داشت خ.گفتینم خودیب:لب گفتم ریدادم وز هیدر وبستم وبه در تک....یول خواستمینم

باز شدن در اومد برگشتم سمت در که ترانه وسحر  ينشسته بودم که صدا ونیتلوز يگاز گرفتم جلو نموییپا

 هردو سالم کردن

 .شد11ساعت.نیاومد یحاالهم نم.سالم -

 بود کیبه خدا تراف دیببخش - ترانه

 .گهیمن برم د دیحاال که امد.کنمیخواهش م -

 باهم میخوریم يزیچ هیبمون شام  - ترانه

 ریشب بخ.دیدرست کن میواسه مر يزیچ یسوپ هی.من خستم ینه مرس -

 ریشب بخ.میببخش شبتو خراب کرد.یبازم مرس - ترانه

 ...برام دیساخت دیونفسمو فوت کردم،شبمو خراب نکرد رونیخونه اومدم ب از

 

 زنگ خورد میلم داده بودم که گوش ونیتلوز يجلو

 جونم شهاب؟ -

 ؟يخواب که نبود -شهاب

 ؟ییکجا.نه داداش تازه سر شب جاهالس -

 اونجا امیدارم م -شهاب

 .منتظرم ایباشه ب -
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 خدافظ.باش -شهاب -

درو براش باز کنم  نکهیا يبه هوا.چرت زدم یحساب يادیمن از خواب ز دویطول کش یساعت هی هیشهاب  اومدن

 در اومد يچرت ناز بودم که صدا هیتو...دمینخواب

 غویر يجاهال یول.تازه سر شب جاهالس: که گفت کردمیچشم نگاش م هیشدم تو جام نشستم وبا بلند

 ؟یداشت دینکبت تو کل -

 وپرت کرد رو اپن وخودشم رو کاناپه دیکل

 اره داداش -

 .بابا میبخواب رمیبگ اریپاشو برو متکا پتو تو ب.دمیتو نخواب يمن به هوا.خوب یگفتیم -

 دمیخواب وخودم

 امروز؟ يکوه کند -شهاب

 .من رفتم مراقبت ازش بکنم رونیدوستاش رفته بودن ب.سرما خورده بود میمر.نه -

با متکا (نداره همش خوابه  یکه خستگ ضیمراقبت کردن از مر:بلند شد رفت تو اتاق واز همونجا داد زد شهاب

 ...هم...يا گهیکار د نکهیمگر ا).پتوش اومد تو سالن

 نگفت يا گهید زیوچ دمیمبلو پرت کردم سمتش که خند کوسن

 ....یحرفا دربارش بزن نیازا ادیخوشم نم.استیاز اون دختراش ن میمر.خفه شو -

 خودشم افتاد روش نیپرت کرد رو زم دختخواباشو

 ...يا يتوکه پسر بد.هیاون دختر خوب.بابا دونمیم -شهاب

 پتو ریبعد شلوارشو در اورد و جاهاشم انداخت ورفت ز شترشویشهاب اول ت.خنده  ریز میزد ییدوتا

 ؟یخوابیلخت م شهیشهاب تو چندشت نم -

 کنمیم فیک کنمیخودمم بغل م.تازه امیحال م.نه چرا چندش -شهاب

 آخ شهاب پاشو المپارو خاموش کن...نکبت.بخواب.اه اه -

 من مهمونم -شهاب

 منم صابخونم -

 پس پاشو  -شهاب

 شهاب پاشو جون تو حال ندارم -
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 کردم يدار ضیمر یلیمنم امروز خ.منم ندارم -شهاب

 نکبت:زدم تو دلش یکی

 بلند شدم المپارو خاموش کردم وخودم

*** 

شهاب از  يقطع شدو صدا يکه صدا گشتمیداشتم دنبالش م یچشم هی...شدم داریب میزنگ گوش يبا صدا صبح

 پتو اومد ریز

 بله؟ -

 شما؟.بله خودم هستم  -

 یخانم مزاحم نشو اول صبح.شناسمینم میم؟مریمر -

 روهم از دستش گرفتم یوگوش دمیروش کش پتورواز

 بله؟ -

 ریسالم صبح بخ:گفت یگرفتش از سرماخوردگ يبا صدا میمر

 ؟یخوب. ریصبح بخ.سالم -

 دییایب ییدوتا.که مثکه شهابم هست نییپا ییایب یزنگ زدم بگم پاش.اره بهترم -میمر

 ینه مرس -

 مییایم.مییایچرا چرا م -داد زد شهاب

 ...منتظرم دییایب -میمر

 ...پوف کرده يچشما ختهیموهاش به هم ر.بانمک شده بود یلیخ فشایق...بلند شد تو جاش نشست شهاب

 میخونه مامان مر میبر نکهیمگر ا.میخوریم یگشنگ مییایما که خونه تو م -شهاب

 وبلند شدم.... ینمکم کورت کنه اله -

 نییپا میرفت مویکارامونو کرد ییدوتا

 .درو باز کرد میمر

 ناقال يرو به قبله بود دمیشن.خاله میمر. به به -شهاب

 کوچولو بود یسرما خوردگ هی رمینخ. ریزبونتو گاز بگ -میمر

 نطورهیکه هم شاالیا -شهاب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٢٣٧ 

 ...مینشست مویاشپزخونه نشسته بودن سالم کرد زیسحر ترانه هم که پشت م به

 خورد کرده بود یاعصابمو حساب...ینیب زشیمن مشغول ابر.مشغول خوردن بودن همه

 بهت بدم؟ تیقرص حساس هی يخوایراد م -میمر

 شهیخوب م.سین تینه حساس -

 صداتم گرفته...توهم يسرما خورد -سحر

 ...اره چشماتم قرمزه - ترانه

 عطسه کردم میگفتم وبعدش همزمان با مر نویا....سین يزیچ.نه بابا -

لقمشو گذاشت دهنش ....خونه که باشن هیدختر پسر تنها تو  هی: گفت دیمالیکه مربا رو نون م يهمونجور شهاب

 که چپ چپ نگاش کردم

 ...خورنیخونه که باشن سرما م هیدختر پسر تنها تو هی؟یکنینگاه م هیچ -شهاب

 بود نییسرش پا ممیخنده ومر ریها زدن ز بچه

 شده احتماال راد گرفته یسرماخوردگ کروبیاتاقم پراز م يهوا -میمر

 .پس چرا سحر وترانه نگرفتن؟شما دقت کن؟دستتون رو شد.نه اشتباه نکن -شهاب

 ...باال که میریما م.شهاب:گفتم باحرص

چطور توتنها تنها ...سرما بخورم خوامیم ؟منميسرمابخور نییچطور تو پا.امیاشتباه نکن من باال نم.نه نه -شهاب

 ...خوامیمنم م ویهمه چ يبخور

تکون دادمو  ياز دستش سر...شدیخنده که سحر لقمه تو گلوش موند وداشت خفه م ریها زدن ز بچه

 .....گهیبود د یباالخره مجازاتم سرماخوردگ....دمیخند

و  میرفتیم رونیاوقات باهم بعد از دانشگاه ب شتریب...میشد یتر م یمیهفته گذشت و ما هر روز باهم صم کی

 ...!به ما افتخار کنن اصال دیبا ینعی! میخوند یدرس م میرفت ینم رونیاگه ب

 :انداختم رو شونه هام و به بچه ها نگاه کردم و گفتم یشال آب هیو  دمیپوش مویشرت آب یت

 ؟ دیحاضر ـ

 یکاله آب هیبود و مثل سحر  یآب ششیترانه هم آرا! زده بود یآب يسرش کرده بود و الکا یکاله آب هی سحر

 ...گذاشته بود

 :و گفت دیخند ترانه
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 ...!مایستیاهل فوتبالم ن ادیحاال خوبه ز ـ

 !میرو کم کن ایلونگ نیا يرو دیبا میبر يـ غلط کرد من

 ...باال میو باهم رفت دیخند سحر

 :و گفت دیکش یسوت دنمونیبا د شهاب

 ...زیعز يها سهیبـه ســالم ک ـ

 :بهش زد که شهاب گفت یمحکم يسقلمه  راد

 !اخه نکبت؟ یزنیچرا م ـ

 :با اخم گفت راد

 !بهت گفتم خودتو کنترل کن زشته یچون ه ـ

 د،شهابمیسف یقرمز با شلوار ورزش شرتیراد ت.قرمز زده بودن پیراد و شهابم ت...تو میو رفت دمیخند زیر زیر

اگه شهاب نبود  گفتیبهم م یحس هیداشت ، و  يشتریب جانیشهاب از راد ه. قرمز یشلوار ورزش دیسف شرتیت

 !نداختیبساطا رو راه نم نیا راد عمراً

رو  يباز یمعلومه ک. دیجمع شد یبابا الک: که شهاب گفت يمنتظر شروع باز موینشسته بود ونیتلوز يجلو همه

 گهید برهیم

 برهیمعلومه استقالل م.اره.نیافر -سحر

 مگه نه راد؟.میما برد.دیصابون گلنار به دالتون نزن یالک.رمینخ:کنف شد گفت یکه حساب شهاب

 ...هم استقالل هم طرفداراش. هردوتاشون مزخرفن:بود گفت شیشونیکه در حال خاروندن پ راد

 ..خنده و شهاب بلند شدو رفت سمت راد وباهم زدن قدش ریدفعه با شهاب زدن ز هی و

 میاریکم ن میخواست یخندمون گرفته بود ول ماهم

 ..شمارنیم زییجوجه رواخر پا -

 ...اخرش خوشهشاهنامه  -راد

 مینیبیحاال م -سحر

 ....ییگم گشته چرا عاقل کند کار وسفی:خوندن گفت يبه حالت کور شهابم

 ...خنده ریز میدفعه همه زد هیو کردنیبه حالت تعجب به شهاب نگاه م همه

 ؟یتو مثال نزن شهیم -راد
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 ...گهیمنم گفتم د دیگفت یچ هیاخه همتون  -شهاب

 شدن نیوارد زم کنایکه باز کردنینگاه م ونیبه تلوز رهیخ همه

 ...هارو یلونگ...اوه اوه اوه - ترانه

 ...هارو يا سهیک...اوه اوه اوه -شهاب

 ...به رنگ اسمان یسه؟ابیچرا ک - ترانه

 ...شیچرا لونگ؟قرمز به رنگ ات -شهاب

 وسط کل کلشونو گفتم دمیپر

 ...نحمام بود لیاز وسا مینداره که حاال دوتاشون قد یفرق -

 خنده ریها زدن ز بچه

رو هم گذاشت رو  سهیک هیداد دست ما  سهیک هی، شهاب پاشد رفت تخمه هارو هم آورد  يشروع شدن باز با

 ...!راد يپا

 سه؟یتو ک ؟يکرد ییرایسرت پذ ریاالن خ -راد

وخودش ...دهیحال م کی. نیروزم دیتوف کن دیبردار سهیاز ک:ورو کرد به ماها وگفت.يتو نکرد نشمیهم -شهاب

 ..که راد زد پس گردنش نیدونه پوست کند وتوف کرد زم هی

 دیبخور یپس گردن نیزم دیتوف کن دیبردار سهیاز ک:که شهاب گفت دنیخند همه

 .وهیظرف م هیواورد وبعدم  یدست شیبلند شد ور فت پ راد

 ؟ زهیاخه پاستور هیچ وهیم -شهاب

 برات؟ ارمیب یچ ژهیهمون -راد

 زیاورد گذاشت رو م یبزرگ خوراک سهیک هیبرعکس شدو از پشت مبل  دفعهی شهاب

 ...نایاز ا -شهاب

 د؟یحرف بزن دییخوایرفت،تا اخر م يبابا پنج دقه از باز -سحر

 ....مینیبب مینیبش گهید.نه نه -شهاب

! نشستیمدور  هی شدیدور بلند م هیشهاب  تی، سر هر موقع میشده بود رهیخ ونیزیبا دقت به صفحه تلو همه

 رهیاستقالل بگ کنیتوپ رو از باز خواستیکه م سیپرسپول يکنایاز باز یکیلحظه  نیتو هم. خنده ام گرفته بود

 :بلند شد و گفت رمنتظرهیشد که شهاب غ نینقش زم
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 !ستیاصال منصفانه ن یچ یعنی! خطائه ، خطائه ـ

 !کجاش خطا بود ؟ نمیسرجات بب نیـ بش من

 !خطا بود گایـ چرا ن شهاب

 !، قشنگ معلومه از قصد خودشو انداخت ریـ نه خ من

 !چرا؟ گهیخانوم شما د میـ مر شهاب

 !میکن ینگاه م میدار نیـ آقا شهاب بش سحر

 ...راد زنگ خورد یِلحظه گوش نیکالمون باال گرفته بود که تو هم کل

 :گرفت و خواست خاموشش کنه که راد گفت ویگوش شهاب

 !نکن حسامه ـ

 :بود گفت يکه هنوز تو جو باز شهاب

 !میخوریاالن گل م يحواسمو پرت کرد. مردشور حسامو ببرن باتو هردو ـ

 ...که راد جواب داد میدیخند همه

 :خنده گفت با

 !حسام شنومینم ـ

 ...مسته:گفت واشیو کریزد رو اسپ لشویکم کرد و موبا ونویزیتلو يصدا و

 :که حسام داد زد میکرد یهم نگاه م يتو چشما....شده بودم رهیدقت به راد خ با

 !حاال؟ يدیشن....!! ـــزمیعـــز ي، با تو ام پسرخالـه  یروان...! یآشغال عوض ـ

 :شدم که گفت رهیخ یگرد شده نگاهمو از راد گرفتم و به گوش يچشما با

! شد؟ رفهمیش! تورو دوست داره گهیالناز ددوست دارم نه  مویمر گهینه من د! ؟یکنیتمومش نم ویباز نیچرا ا ـ

! وقـــت با تو تجربه اش نکرد چیکه الناز ه يزیچ! عاشق! ـــمیمن و الناز عـــاشق هم!! تازه پســرخاله جون

نگه داشتنشو  يتو عرضــه ! ادامه بده اقتیل یب يتحملت کرده و تونسته رابطشو با تو ياصال موندم چطور

 !داشت یو نخــواه یو نداشت يندار

فرو رفته  يکرد و سالن تو سکوت بد یشهابم سر و صدا نم گهید یحت...راد گره خورد نیبه نگاه خشمگ نگاهم

 :راد گفت... ومدیم ینفس نفس حسام از تو گوش يصدا...بود

 ...!ینداشت مویمر اقتیتو هم ل ـ
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 ....میـ بــرو گمــشو بـابـا مر حسام

 :ه حسام گفتحرص به راد زل زدم ک با

 يدست خورده  مِیبا مر) تر آورد و گفت نییو صداشو پا(  ــمیمن با الناز ، تو با مر...! خــالصه بگم داداش ـ

 !آره داداش...! مـن

نگام  یجور خاص هیهمه ...منقبض شده بود تیرو هم فشار دادم و به راد نگاه کردم که فکش از عصبان دندونامو

 ...کردن جز ترانه یم

 يطور هیجـو ....و راد دست از نگاه کردن به من برداشت میهمه به خودمون اومد یبــوق ممتد گوش يصدا با

قبلو  اقیاون اشت گهیشهابم د یحتم داشتم حت...شده بودن رهیخ يهدف به باز یشده بود ، همه ساکت بودن و ب

نگاش ....تماس دست ترانه گرم شدم بابودن که  خیدستام چقدر  دمیتازه فهم...ترانه دستامو گرفت...نداره

دست  "تموم شده بود نیکلمه برام سنگ کیحسام بهم منتقل نشده بود ، فقط  ياز حرفا یحس چیه...کردم

  "!خورده

 یاما جو بد حاکم بر اتاق فکرمو مشغول تر م...فکر نکنم یچیکردم به ه یم یکردم سع یدستامو مشت م مدام

 :کردم جو رو عوض کنم ، با خنده گفتم یسع...بلند شد و رفت تو اتاقراد  يبا تموم شدن باز...کرد

 !؟يخوند يکر یالک يدیآقا شهاب د ـ

 :با اکراه گفت ییجورا هی شهابم

 ...دیدر هرصورت شما هم که نبرد ـ

به در زدم و با  يراد و تقه ا شیباال انداختم و رفتم پ يشونه ا یالیخیبا ب یول...شدم يطور هیلحنش  نیا از

 ...اجازه اش وارد اتاق شدم

 !کــال؟یـ راد من

 :سرد جواب داد یلیخ

 !هوم؟ ـ

 !شام مهمون من نباریمن ، ا يخونه  میبر ایـ ب من

 ...خوبه نجایـ نه هم راد

آب دهنمو ...کرد یچشاش حس خشم رو بهم منتقل م...رو تخت بلند شد و اومد جلومو صاف تو چشام زل زد از

 :قورت دادم که گفت
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 ...رونیبرم ب خوامیم يحاال اگه اجازه بد ـ

 :منم رفتم تو سالن و راد گفت...رونیقدم کنار رفتم تا بره ب هیبهت  با

 ...زود امیم...برم قدم بزنم خوامیم ـ

لباس  هیرفتم باال و  يفور قهیبعد از چند دق....گفتن و راد رفت يکدوم حوصله نداشتن باشه ا چیها که ه بچه

 :و صداش زدم دمیبهش دو دنیرس يبرا...جلو بود یلیخ...و رفتم دنبال راد دمیمناسب و گرم پوش

 ...!راد ـ

 ...!ـ رااد من

 ..."سالم "بهم کرد و گفت  ینگاه میاما اون به خودش زحمت نداد و فقط ن...دمیبهش رس باالخره

خلوت بود و تک و توك  یلیخ ابونیخ...زدم چند قدم بلند برداشتم و رفتم جلوش یکه نفس نفس م نطوریهم

توجه  دمید یوقت...ومدمیمنم عقب عقب م...توجه به من به راه رفتنش ادامه داد یراد ب...شد یرد م نیماش

 :م و گفتزل زد تو چشما تیعصبانبا ...که راد محکم خورد بهم سادمیسرجام وا یو ناگهان رمنتظرهیغ کنهینم

 !؟یکنیم کاریچ يمعلوم هست دار ـ

 :کردم که از دهنم بخار خارج شد و گفتم یپوف

 !؟يشد ينطوریچرا ا! ؟یکنیم کاریچ يتو دار ـ

 :بهم انداخت و گفت یتفاوت ینگاه ب راد

 !؟يچطور ـ

 :کردم و گفتم یاخم

 ؟!شده یچ! راد الیخیب! کرد رییرفتارت صد و هشتاد درجه تغ هوی! ينطوریا ـ

رو سرم  ایحرفش انگار دن دنیو با شن شیقهوه ا يشدم تو چشما رهیزل زد تو چشمام منم خ...شد به طرفم خم

 ...خراب شد

 ...یحسام کن میراحت خودتو تسل نقدریکردم ا یـ فکر نم راد

 ...دیکش ریلحظه ت هی يچون نفسم بند اومده بود و قلبم برا...زدم ینفس نفس نم گهید

 یظیاخم غل...زد رو حس کردم یم رونیکه از گونه هام ب یجمله اش حرارت لیبعد از تحل...ارم گذشتاز کن راد

محکم و بلند خودمو بهش رسوندم و بازوشو با خشم گرفتم و به طرف خودم  يکردم و برگشتم و با قدما

ام از خشم باال  نهیقفسه س...تعجب کردن هم بهش ندادم و همونجا محکم زدم تو گوشش يبرگردوندم ، اجازه 
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بلند  شیکه از توش آت ییبا چشما...خودمو با صورت سرخ شده از خشم تصور کنم تونستمیم...شد یم نییو پا

 :بود گفتم تمیاز عصبان یبلند که ناش يشد بهش نگاه کردم و دستامو مشت کردم و با صدا یم

با ! ( خواسته اش نکردم میدخترا خودمو تسل هیبا من بهم زد چون من مثل بق نید آخه االغ ، حسام واسه ا ـ

راجع به من  يفکر نیواقعا برات متاسفم راد که همچ) داشتم باعث لرزش صدام نشه ادامه دادم یکه سع یبغض

 ...! يکرد

 :با سرعت از کنارش گذشتم که دستمو محکم گرفت و آروم گفت و

 ...میمر ـ

 :پر حرص گفتم یه ام با لحنبهم قفل شد يدندونا ونیآروم بستم و از م چشامو

 !به من، دست، نزن ـ

 ...و رفتم دمیکش رونیمحکم دستمو از دستش ب و

 یدرباره ام فکر م ينطورینبود که راد ا يبار نیاول نیا...خواستم آروم بشم یفقط م...رمیدارم کجا م دونستمینم

کرد راجع بهم ، پس چه  یفکر م ينطوریراد ا یوقت! شدیباورم نم...لبامو گاز گرفتم که بغضم سرباز نکنه...کرد

برام گرون تموم شد  یلیخ یول...نکرد يچاره که کاریالبته سحر ب! از شهاب و سحر داشته باشم؟ دیبا يانتظار

بود  کیتازه همون آدم مست ، اون شب نزد...باور کردن تا نجابت منو شتریآدم مست رو ب هیکه همشون حرف 

 ! کنه يبه من دست دراز

 ...همه بغض که به زور قورتشون داده بودم نیسرم درد گرفته بود از زور ا...کردم یپوف

رفتم  گهیچند قدم د...بمیقطع کردم و گذاشتمش تو ج...راد بود...مانتوم برش داشتم بیتو ج میگوش ي برهیو با

 ...خاموش کردم و به راه رفتنم ادامه دادم مویگوش...بازم راد...رفت برهیکه دوباره و

وقت  نیبا خودم خلوت کرده بودم و ا يادیز گشتمیبهتر بود برم گهید...از خونه بودم رونیدو ساعت بود ب بایتقر

 ...گرفتم شیراه خونه رو در پ...خطرناك بود ابونیتو خ ییشب تنها

راد و شهاب و  دنیبا د سادمیدر آوردم و تا صاف سرجام وا لکسیر یلیدرِ خونه رو باز کردم و کفشامو خ دیکل با

 !کردن؟یم کاریچ نجایا نایا...سحر و ترانه جا خوردم

 :بغلم و گفت دیاومدم لب باز کنم و حرف بزنم ترانه پر تا

 ! وقت شب؟ نیا يکجا بود وونهید ـ

 :بهت گفتم با
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 !يرو ادهیپ ـ

 

 راد

 یاعصبان یرو باور کرده بودم حساب یادم مست عوض هیحرف  زود قضاوت کرده بودمو نقدریا نکهیا از

چهارتا انگشتاش مونده  يبودم االن جا دیمطمئنم اگه سف.که بهم زد يا یلیس يجا دمیدستمو کش...بودم

 ومدشهاب به خودم ا يباصدا...کشهیهنوز گوشم سوت م.البته فکر کنم االنم مونده...بود

 شده؟ يزیصورتت چ.یداداش تو هپروت -شهاب

 ومد؟ین میمر.نه -

 که ینیبیم -شهاب

 ....فکر یب يدختره :لب غرولندم ریز

 خوردیسحرم ناخوناشو م رفتویمدام راه م ترانه

 رفت جیگ ؟سرمینیبش شهیترانه م -

 سیزنگ بزنه پل یکی دیپاش - ترانه

 ...یدک -

 االن شهیم داشیپ.سیحرفه ترانه؟بچه که ن نیاخه ا.یپزشک قانون دینه زنگ بزن -شهاب

 ...هم گذشته ازدهیپس کوشش؟ساعت از  - ترانه

 ...وارد شد میاومدو مر دیباز شدن در با کل يتموم کرد که صدا حرفشو

 موقعه شب؟ نیا يکجا بود وونهید:بغلشو گفت دیبلند شدن واستادن که ترانه پر همه

 شده حاال؟ یچ!يرو ادهیپ -میمر

 ...کنترل کنم نشد تمویواعصبان نییپا ارمیکردم صدامو ب یسع یپر کردم و جلوش واستادم هرچ نمونویب فاصله

 خاموشه؟ هان؟ تیگوش ؟چراينگاه به ساعت کرد هیشده؟ یچ ؟يچه موقعه ا يرو ادهیپ -

 راد -اروم صدام کرد شهاب

 ن،یبب: ده شمرده واروم گفتزل زد تو چشمام وشمر یتخس ووحش يبچه گربه  هیکه انگار نه انگار،مثه  ممیمر

 ...امیدلم بخواد م یهرک.رمیدلم بخواد م یهر ک. ستیمن ن ارداری،اخت یچکیه

 .همه میما نگرانت شد. ستین يدار اریبحث اخت میمر -  شهاب
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 ...یدونیرونم يدار اریبا اخت یکه فرق نگران يو لجباز يبچه ا نقدریا. هه:زدمو گفتم يشخندین

 ...دیشینگران م د،بعدیزنیاول تهمت م. جالبه:شدو گفت نهیدست به س میمر

از دست خودم که .نه میاز دست مر.فکم درد گرفته بود تیهم فشار داده بودم از اعصبان يکه دندونامو رو نقدریا

 :کلمه هم از دهنم خارج نشد که شهاب اومد کنارم و گفت هی...یچه زود باورم شد حرف اون عوض

 .میوناراحت شد یما فقط از حرف حسام اعصبان.میتهمت بزن میما گوه بخور میمر -

 هست؟ قتمیرف يحرفا،حرفا نیا:زدو گفت يشخندین میمر

 .کرد و من و شهابو رد کرد ورفت تو اتاقش و درو مجکم بست يا يمن نگاه سر سر وبه

 ...مینشد فشیحر ییدوتا -شهاب

 ...کردمو اومدم باال یاز ترانه وسحر خدافظ یرلبیکردم و ز یتلخ ي خنده

*** 

چونش وبا  رینشسته بودو دستشو گذاشته بود ز زیم يشهاب که پا...زیروم دمشیتا ته دادم باال وکوب وانمویل

من .راجب دختر مردم میکرد يبد فکر یول.يمنم همون فکر وکردم که تو کرد: گفت کردیم يباز وانشیل

 . نادمم یحساب

 .يندازیم ادمیبره  ادمی امیتا م.اه شهاب: تمپشت دست دهنو پاك کردمو گف با

 بره ادمونیکه  سین يزیخوب چ -شهاب

 .بهش فکر کنم خوامیحداقل نم -

 ...که نشه راجبش فکرنکرد ستیهم ن يزیاخه چ -شهاب

 کنمیتظاهر کنم که فراموش کردمو بهش فکر نم خوامیالاقل م -

 ...یکنیبهش فکر نم ای يکه بشه تظاهر کرد فراموش کرد سین يزیاخه چ -شهاب

 ...امشب میشامم نخورد:گفت یکه با حالت مظلوم کردمینگاش م ينجوریهم

 ...يکله پاچه ا برمتیفردا م میپاشو بخواب:گفتم رمویخندمو بگ ينتونستم جلو گهید

 ...نده نکبت یقول الک -شهاب

 ...گهیخوب د برمتیم -

 واسه ناهار رهیم گهید.12تا.میکالس دار9.میخوابیصبح م9تا .کهیاالن ساعت چنده؟ -شهاب

 ...خوب تو هشت بلند شو -
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 ...خورهیخوابم نظمش بهم م شهینم -شهاب

 ...نفله.خوردیتو پوست هندونه اب م روزیپاشو جمع کن بابا تا د -

 ...رونیشدم ورفتم لباسامو عوض کردم ورختخوابارو اوردم ب بلند

 ؟ییخوایازش معذرت م -شهاب

 دونمینم -

 ؟یینخوا شهیم ؟مگهیچ یعنی دونمینم -هابش

 ...ارمیاز دلش در م يجور هیحاال  -

 ...ماچش کن -شهاب

 ...جک افتادم هی ادیمنظور گفتم  یب: برگشتم سمتش که گفت باتعجب

 ؟یچه جک -

 یبه زنش،زنش م زنهیخودشو م یکی ابونیتو خ. رتیکالس غ رهیم اروی:بعد گفت دیخند کمیاول  شهاب

برو ماچش کن  يتند:گهیاونم م.ودیحواسم ن دیببخش:گهیم اروی ؟يخورد یچه گوه: گهیسمت طرف م رهیم.افته

 ...از دلش درار

 نمکش یتا جک ب دمیخندیبه خنده اون م شتریب.کردو قش کرد رو رختخوابا فیتعر نویا

 خندهیخودشم م کنهیم فیچه خودش تعر -

 .کنمینم فیر نکنم تعربرقرا یجک رابطه احساس هیاخه ما تا با  -شهاب

 دهیخدا بزرگه،تورو هم شفا م.بخواب -سرمو گفتم ریگذاشتم ز متکامو

 .نگاهش کنم شهیمن فردا روم نم -شهاب

 رو؟ یک -

 ...گهید مویمر.حراست دمه درو اروی نیا -شهاب

 .که خوادیرو نم -

 که رومون بشه میکن يکار هی ایب -شهاب

 کار؟یچ -

 ...سرمون میجوراب بکش ایب -شهاب

 .چرت وپرت نگو نقدریجون ننت بخواب ا - با ناله همراه شدو گفتم خندم
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 ...خودمونو میبا برگ درختم استار کن شهیم:شد وگفت رهیبه روبه رو خ يجد یلیخ شهاب

 ...بخوابه کم حرف بزنه رهیو بگ نهیپتو که خندمو نب ریرفتم ز ندفعهیا

 ؟يدیخواب -شهاب

 ندادم جوابشو

 ...میسر کن میتونیمقنعه هم م.کردم گمیفکر د هیمن  نی؟ببیخواب -شهاب

 کهیخنده ود ریز میزد ییسرشو خاروند وشونه هاشو انداخت باال که دوتا.ونگاش کردم رونیپتو اومدم ب ریز از

 ...میدیخواب

*** 

 

 :گفتم فمیتو ک ذاشتمیناقصمو م يکه جزوه  نطوریسرم مرتب کردم و هم يامو رو مقنعه

 !نه؟ ستیسرتون شما هم جزوتون کامل ن ریخ ـ

 !میاونور نوریهمش ا! م؟یدرس بخون ادیبه ما م...! ـ نـــوچ سحر

 :کردم که ترانه زد پس کله امو گفتم یشدم و نچ نچ رهیخ بهشون

 !يراد آقا بود شی، همش پ اینکرد یغلط چیخودتم ه شوریب ـ

 !هست؟ یحاال انگار ک...! ـشیـ ا من

ذهنم  يراد که داشت حضورش تو...! نداشتم اما راد ياز شهاب که انتظار...نگفت يزیبا اخم نگام کرد و چ ترانه

 !کردیم نکارویا دینبا گهیشد د یو قلبم پررنگ م

 ...کردم یاز ترانه از ته قلبم اعتماد م ریبه غ یکیمدت داشتم به  یاز کل بعد

 ...شد رید گهید میـ بر سحر

 ...میشد نیو سوار ماش نییپا میرفت تکون دادم و يسر

حداقل قبل  ایدانشگاه ،  میبر نایبا راد ا خواستیدلم م...نداشتم ترانه پشت فرمون نشست یحوصله رانندگ چون

 !نمشیدانشگاه بب

واسشون افت داره بخوان با ! يدیامروز بهشون محل نم میمر "با خودم تکرار کردم...کردم و چشامو بستم یپوف

  "!که یدونیم! تو بگردن

 ...لبم نشوندم يگوشه  يپوزخند و
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 ...تو میرفت...میشد ادهیپارك کرد و پ ترانه

 دایپ يجلو تر رفتن به بهونه  کمیترانه و سحر که  نیبه خاطر هم...نه ایشهاب هستن  ایراد  نمیبب خواستمیم

 ...ستین ایهست  نشونیماش نمیرفتم و سرمو برگردوندم تا ببچند قدم عقب  فمیاز تو ک دیکردن کل

 !یکی ي نهیکردم و تا سرمو برگروندم با کله رفتم تو س ینبود ، پوف نشونیماش

بهش نگاه کنم ازش  نکهیبدون ا...پسره قرار گرفت ي نهیس يترس دستامم سپر صورتم کرده بودم که رو از

 :ترانه که گفت شیمعذرت خواستم و خواستم برم پ

 ...خانوم میسالم عرض شد مر ـ

باشم با کله رفتم تو  نیامروز که خواستم سر سنگ هیخدا  يوا...راد سرمو چرخوندم سمتش يصدا دنیشن با

جوابشو بدم رفتمت سمت سحر و ترانه که با دهن  نکهیکردم و بدون ا یاخم...میقد يشانسم شانسا! شکمش

 ...شده بودن رهیباز بهم خ

 :باالخره اعصابم خرد شد و گفتم نکهیتا ا! دادمیمن جواب نم یول کردنیصدام م یه تشونجف

 !د؟یگیم یهــان چ ـ

 !؟يکردیم کاریـ تو تو بغل راد چ ترانه

 :گفت جانیبا ه سحر

 !بغلت کرد؟ ـ

 !اومده شیبراشون سو تفاهم پ نایا! شنیقد کوتاها راحت تو بغل جا م گنیم گهید نهیهم! ازگال يا

 !حواسم نبود رفتم توش گشتمیم دمیام داشتم دنبال کل...داشتم...! ریـ نه خ من

 :که گفتم دنیخند جفتشون

 !که خوردم بهش نهیاههه منظورم ا ـ

 :که اخم کردم و گفتم دنیخند یداشتن م بازم

 !شنوهیم ادی، االن م گهید نیخفه ش ـ

 ...نه من نه شما گهید دیور راد و شهابم برد...دایامروزو دور منو خط بکش نیبخند دیـ اگه بخوا من

 :اعتراض کرد که گفتم سحر

 ...شهاب جونت شیپ يبر یتونیهست م یمشکل ـ

 :گفت طنتیبا ش ترانه
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 !راد جونــم؟ شیپ امیمنم ب ـ

 :حرص گفتم با

 ...دیبکن دیخوا یم یهرغلط دیبر! میهمه دوست دارن مام دوست دار! يریدرد بگ يا ـ

 ...دستامو تو هوا تکون دادم و رفتم اما جفتشون ساکت همراهم اومدن و

 !سازهیکه جذبه ام کار خودشو م مییموقع ها نیهم عاشق

 :شهاب در اومد يسمت کالسا که صدا میرفتیباهم م میداشت

 ...به سالم به سه تا دوقلو ـ

 ...با من حرف بزنه ادیگرم کرد تا راد بشهاب اونارو سر...اما من به راهم ادامه دادم سادنیو ترانه وا سحر

 ...يمر...! ـ مرگم راد

 :و گفت سادیوا خکوبیهواله اش کردم که سرجاش م نمویآتش يخشم برگشتم به طرفش و نگاها با

 ...اوه ـ

 :و گفت دیخند

 ...گرخما ینگاه نکن م ياونطور ـ

 ...توجه بهش به راهم ادامه دادم یب

 ...چندتا پسر و دوتا دختر تو کالس بودن...زیوت کردم رو مکوله امو ش...تو کالسم رفتم

 ...برم سمتشون واسه جزوه خواستمیم

 !؟...دیـ ببخش من

 ...برگشتن سمتم و نگام کردن همشون

 :کالس گفت طونیخر خون و ش ياز پسرا یکی

 ...!خانوم میبــه سالم خانوم مر ـ

 :زدم و گفتم يلبخند! زدیصدا م کیاسمارو به کوچ شهیهم

 !شما جزوتون کامله؟ نمیبب خواستمیم...یمیسالم عرض شد جناب کر ـ

 ...ـ بله یمیکر

 ؟!رمیقرض بگ دیخوایجزوتونو اگه نم شهیـ م من

 :زد و گفت یلبخند گرم یمیکر
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 ...داره یبله چه اشکال ـ

 ...از دخترا در اومد یکی يصدا

 !به من ياحسان قرار بود جزوتو بد ـ

 :کرد و آروم گفت یاخم احسان

 !؟يریبگ گهید یکیاز  يریمیحاال م ـ

 ...گفت و با چشم غره از جمعشون خارج شد یشیا دختره

 ...زونیآو يـ دختره  احسان

 !شنوهیم دیـ نگ من

 :و گفت دیخند

 !بذار بشنوه ـ

 :اشو در آورد و گفت جزوه

 !دیبفرمائ ـ

 ...ارمی، فردا براتون م یـ مرس من

 !رمیگیم یاز بچه ها کپ یکیاز  رمیشما باشه ، م يبرا دیخوایـ قابل نداره اصال م احسان

 :و گفتم دمیخند

 ...بازم ممنون...دینفرمائ ـ

 ...کنمیـ خواهش م احسان

توجه بهش رفتم  یاما باز ب خت،یر يلحظه حس کردم دلم هور نیتو هم...و چشم تو چشم راد شدم برگشتم

 ....منقبض شده از کالس خارج شد یرادم با فک...زمیسمت م

 :خوردم و گفتم يدیترانه از ترس تکون شد يصدا با

 !چه طرز اعالم حضوره؟ نیا شعوریب ـ

 ...ينکرد یـ اصال کار خوب ترانه

 ...حقش بود بهش محل ندم! ؟يـ چه کار من

 ...يردهم باهاش بگو بخند ک یتازه کل...یپسره جزوه گرفت نیاز ا یرفت نکهیـ نه، ا ترانه

 ...احسان چارهیـ بابا ب من
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 ...ـ اسمشم که ترانه

 :اخم گفتم با

 ...! فقط جزوه گرفتم...اه ترانه ـ

 ...گهیاشتباه کرده د...یکن هیرادو تنب ينطوریا گهید دیـ از نظرم نبا سحر

 :زدم و به قلبم اشاره کردم و گفتم يلبخند

 ...!کوندیدلمو ش ـ

ازش ...اما رفته بود...نمشیبب گهیبار د هی دیبه درِ کالس نگاه کردم تا شا...نگفتن يزیچ گهیو ترانه د سحر

 ...رفتارم نیاز ا ومدیبه درد م شتریناراحت بودم اما دل خودم ب

 

*** 

 ....راد

 ....محکم وبلند.کردمیم یخال داشتمیکه برم ییسر قدم ها تمویاعصبان

 ؟.یمگه قرار نبود ازش معذرت بخواه: با دو خودشو بهم رسوندوگفت شهاب

 .دهیمحلم نم دهیراه انداخته؟ جواب نم يا يچه بچه باز يدیمگه ند:واستادم ونگاش کردم دفعهی

 .گهیدخترن د:گفتم رلبیحرص ز وبا

 ...گهید يتوهم پسر -شهاب

 ؟یزنیم یداره چرا حرف الک یشهاب چه ربط -

 ...نیبب...گمیاالن ربطشو بهت م -شهاب

 پسره از بغلمون رد شدو به شهاب سالم کرد هیبزنه  یاومد حرف تا

 ...سالم چاکرم -شهاب

 رد شد سالم کرد یکیبزنه دوباره  یبرگشت سمت من وتا خواست حرف دوباره

 ...نوکرم.سالم -شهاب

 ...راد نیبب:سمتم برگشت

 دست بلند کرداز ته سالن  یکی يبار برا نیا دوباره

 ...مخلصم -شهاب
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 ...نیشهاب پولت افتاده زم:دختره از بغلمون رد شد وگفت هی

 ...بردار واسه تو:گفت نینگاه کنه به زم نکهیبدون ا شهابم

 ...يپسر هیرادتو  نیبب:برگشت سمتم گفت دوباره

 و رفت...سالم نفله:محکم زد پشت شهاب وگفت هویپسره  هی

 شده بود گفت یاعصبان یکه حساب شهاب

 ...کثافتا.جا خلوت هی میگمش میبر ایب.ادم دودقه خلوت کنه زارنینم...مرگ وسالم کوفت وسالم -

 پسر ودخترو برام بشکاف يکالس حاال بعدا فلسفه  میبر ایب:خندم گرفته بود گفتم یکه حساب من

 ...ها پرهیم هوی دهیحرفا به ذهنم رس نیفکر کردم ا یاخه من کل -شهاب

 ...وبردمش سمت کالس دمیکش دستشو

بهش حق بدم که  خواستیدلم م.بود میمر شیوهمش فکرم پ دمیاستاد نفهم ياز حرفا یچیاخر کالس ه تا

 ...دهیمحل نم یجلو ول رمیم یپام ه ریز زارمیمن غرورمو دارم م یناراحت باشه،ول

جزوشو  ستیکامل ن دونستمیم.خوش بود مونیدرس عموم يدلم به جزوه .وارد شد شهیهم که نم یدرشوخ از

رفت و  یول...جزوه از بچه ها گرفتم که اگه بم رو زد بهش بدم یمنو خرو بگو با هزار بدبخت...رهیمجبوره ازم بگ

 نایا میبا مر يشهاب کالس بعد:گفتماستاد از حالت هپروت در اومدم و دیخسته نباش يبا صدا. رو زد یبه ک

 م؟یدار

 ...شمیدارم سوراخ م میبخور یچ هی میپاشو بر...اره -شهاب

 خوردیسرد گرفته بودو خودش داشت م چیوشهاب ساندو میرو چمنا نشسته بود باشهاب

 گرم شد گهیبخور د -شهاب

 ...اشتها ندارم -

 شهیاره ادم عشقش که باهاش قهر کنه اصال اشتهاش کور م -شهاب

ها مثل تو مثال چون دلشون  یبعض.البته در هر مورد استثناهم وجود داره: چپ نگاش کردم که گفت چپ

 ...اشتها ندارن خوادینم

 ؟یکن شیماست مال یکه بعدش بخواه یزنیرو م یحرف هیچرا  -

 ...که از تو کتک نخورم زنمیم رویدوم.راسته میحرف اول شهیمن هم -شهاب

 اون دوستمه.ممکنه ریغ.به چشم عشقم نگاه کنم میبه مر تونمیاصال نم:وگفتم دمیخند
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 ...يعاشقش شد هویزدو  يدیخدارو چه د...ممکنه ریممکن غ ریغ.خفه شو بابا گوالخ -شهاب

 ...خورمیبعدا م میمنم بردار بر چیپاشو ساندو.گهید ؟بسهيالمبوند -

 تو؟ چیکدوم ساندو -شهاب

 ؟یمگه برا من نگرفت -

 وردشممن خ یچرا ول -شهاب

 ....رهیکجا م سیمعلوم ن خورهیم لیقد ف.کارد بخوره تو اون شکمت يا -

 ...داداش شهیعضله م:به بازوش اشاره کردو گفت شهاب

 ...میباشه عضله پاشو بر -

 سمت کالس میراه افتاد باهم

 ....میدیدوئ موینگاه کرد هیبه هم  ییکالس دوتا يدر بسته  دنید با

 دهیداره درس م...بعله میدینه که د ایاستاد اومده  مینیکه بب میاروم گوش داد اول

 ...توئه ریهمش تقص.کرد یقاط میدیرس ریبابا اون دفعم د -

 بامن ایب...کچل خان ادیزود م نیکنم ا کاریخوب چ -شهاب

 استاد اومد يکردم که چند باز زد به درو صدا نگاش

 .استاد دیسالم خسته نباش: اروم درو باز کردو گفت شهاب

 خانم پندجو هستن؟:که شهاب گفت کردیفقط نگامون م استاد

 ؟يدار کارشیچ:شد وگفت نهیدست به س استاد

 ...بدم لیاوردن اومدم تحو رینون پن يمادرشون براشون قاز -شهاب

 ...خنده که کالس منفجر شد ریزدم ز یبگم پک خوادیم یچ دونستمیکه تا اون موقعه نم من

 ...تو دییایب.زیاحتشام نمک نر:گفت دویخند کردیشهاب حال م يها یبا شوخ شهیکه هم استادم

 ...مینشست یتو اخر کالس رو دوتا صندل میرفت ییدوتا

لبخند رو لبشه و  هی دمیکرد که سرمو برگردوندم سمتش که د دایپ مویمر يناخوداگاهم جا رینشستم،ضم یوقت

 ...کنهیداره نگام م

 ...اخم کردو به روبه روش نگاه کرد کنمیمتوجه شد دارم نگاش م تا

 ...هیزیوقته کرم ر گهید:در گوش شهاب گفتم اروم
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 ؟یبکن يخوایم کاریچ -شهاب

 ...دراوردمو نشونش دادم مویگوش

 ؟یباشه چ فشیکرده باشه ته ک لنتیاگه سا.ناکس يا -شهاب

صداش کمتر  يرو اهنگ بزار یبود؟که تو بهش گفت يچجور برشیو ادتهیبعد .بشهیتو ج شیگوش.دقت کن -

 برته؟یازو

 ...کلک يا -شهاب

 م؟یمر:چشمک بش زدمو اول اس زدم هی

 ...فیدر اورد وگرفت پشت ک شویوگوش زیبرداشت گذاشت رو م فشویک دمید

 .خوند وجواب نداد اسمو

 مرگم؟:دادم دوباره

 .نداد جواب

 ...یباشه خودت خواست:دادم  اس

 .نبود زنگش لنتیشانس خوب من رو سا اسشو خوند بهش زنگ زدمو از تا

 .قطع کرد يتند میکه مر میموضوع حساس بود با اخم برگشت سمت مر نیرو ا یکه حساب استاد

 استاد دیببخش -میمر

کنه دوباره زنگ خورد که  لنتیهنوز فرصت نکرده بود سا...روشو برگردوند سمت تخته که دوباره زنگ زدم استاد

 ...خنده ریبچه ها زدن ز

 ...تکرار نشه گهید:واستاد همونجور که پشتش به تخته بود گفت يقطع کرد تند میمر

با اخم برگشت سمتم که ابروهامو براش باال انداختم واس  میشدن مر رهیبچه ها که به روبه رو خ همه

 يجواب بد یخواستیم:دادم

 ...دارم برات:جواب داد یمعطل یب اونم

 ....میدیخند یشهاب نشون دادمو کل به

 ...به جواب برسم تونستمیکردنش زودتر م تیبا اذ دیشا

فاجعه  هیاز االن به بعد با اون اس ام اسش منتظر ....بمون نرسه میکه مر میزد میکالس تموم شد با شهاب ج تا

 بودمیم دیبا
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جلوم سبز شدو اگه خودمو کنترل  میمر هویباشهاب که  نیسمت ماش میرفتیم میداشت رونویب میدانشگاه اومد از

 ...تو دلم ومدیدوباره مثل صبح م کردمینم

 خانم محترم؟ یکنیم کاریچ:کردمو گفتم یمصنوع اخم

 .ينکرد يراد اصال کار بامزه ا -میمر

 .درس اخالق بده ایاونوقت ب یخاموش کن تویتوکالس گوش یگرفت ادی یخانم شما وقت -

وپشتشو کردو رفت منم .مزه ولوس بود  یب یلیاصال با مزه نبود بلکم خفقط خواستم اطالع بدم که  -میمر

 ...دنیخند یلیاتفاقا بچها که خ:پشت سرش راه افتادموگفتم

 .مزه هستن یچون اونام مثل شما ب -میمر

 .يدار فیلجباز تشر یوشما حساب میبانمک یلیما خ کنمیمن احساس م یول -

 ....دیافت یاُفت داره دنبال من راه م.دییایلطفا دنبال من ن -میمر

 ...دستشو گرفتم برگردوندمش سمت خودم و با اخم زل زدم تو چشماش واستادمو

 ....دوخت تو چشمام شویدوتا چشم عسل اونم

 ؟یخوب که چ:از چن لحظه گفت بعد

 حرکات؟ نیا یچ یعنی:دادم که گفت فیفشار خف هی دستشو

 لبخند جاشو گرفت هیکم اخمم باز شدو  کم

 ...یشیمرگم خانم لوس نشو زشت م گهید دیببخش نکهیا یعنی -

به راهش  رونویب دیدستشو از دستم کش.خود به خود باز شد ششینشد ون یکرد خندشو کنترل کنه ول یسع یلیخ

 ادامه داد

 ؟يدیبخش یعنی؟يدیخند يدید يوا -

 :میمر

 !به خودم ولیـ ا راد

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ...حاال پررو هم نشوها ـ

 ...!اهاین یـ حاال تو هم قپ راد

 ...خودم نیکردم و رفتم سمت ماش یکوتاه یو ازش خداحافظ میدیخند جفتمون
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که دستشو گذاشته بود رو فرمون ،  نطوریگرفت و ترانه هم هم موینشستم ، سحر از پشت صندل نکهیمحض ا به

 :دیرسشد و پ رهیبه من خ

 !د؟یکرد یآشت ـ

 بهت گفت؟ یـ چ سحر

 !ادنیـ گفت حواست به دور و اطرافت باشه فضوال ز من

 :زد که گفتم یبه صندل یاز اون پشت با زانوش لگد محکم سحر

 !ادهیهم ز ابویتازه گفت ! يهـو ـ

ترانه بلند  غیج غیلگدم به اون زد که ج هیترانه و  یخنده و سحرم رفت پشت صندل ریحرف زد ز نیبا ا ترانه

 !زودتر راه افتادن نایکه شهاب ا میکرد غیج غیج نقدریا....شد

 !گهیـ د برو د من

 ...!رمیاز سحر بگ یحال هیـ من  ترانه

 !ینیـ تو خواب بب سحر

 ...خونه میکردم و باهم رفت یپوف

! کردمیم سهیدامونو باهم مقاق یچشم ریز...میمن و راد هم کنار هم قرار گرفت...! میباهم سوار آسانسور شد همه

 !چقدر بلنده! ابلفضل ایفقط تونستم بگم 

 :به خودم تشر زدم و گفتم عیزدم اما سر يمحو لبخند

 ...!شتویببند ن ـ

 ...!شده بودما طونیش دایجد...محکم رو هم فشردم تا خندمو کنترل کنم لبامو

 ...!میماهم بخند دیخانوم بگ میـ مر شهاب

فقط لبخند  میدیسرمو آوردم باال و متعجب نگاش کردم، اما چون رس عیحرفو زد سر نیمنتظره ا ریغ نقدریا

 :زدم که شهاب گفت يژکوند

 ...!میخندیما هم م دیگیخب بعدا م ـ

 "!باش تا بگم "دلم گفتم  تو

 ...کردم از آسانسور خارج شدم یشهاب و راد خداحافظ از

 :بهش انداختم که گفت ینیشو در آورد و شوت کرد رو مبل که نگاه خشمگتا پاشو گذاشت تو خونه مقعنه ا ترانه
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 ...!اوپــس ـ

کارو تکرار کرد که دستمو بلند کردم تا بزنم تو سرش که فرار کرد و  نیحرص منو دراره هم نکهیواسه ا سحرم

 :گفت

 !شعوریب نهیدستت سنگ! يدوس دار ینــزن جــون هرک ـ

 !هم ترانه زیتو ن ...!ـ پس بردار مقنعه اتو من

 :و شل و ول گفت دیخند ترانه

 ...!حــال ندارم ـ

 ...!ــریـ بــرو بم من

 :زنگ خورد میبگه که گوش يزیخواست چ ترانه

 !بله؟ ـ

 ! درکه؟ میبر نیبگم که امروز عصر هست خواستمیم! رسونهی، خوبم ، شهابم سالم م یـ سالم خوب راد

 :شهاب اومد  يصدا

 !آخه اونجا هوا خنکه ـ

 :و گفتم دمیخند

 ! وونهید ـ

 :به بچه ها نگاه کردم و گفتم پرسشگرانه

 !درکه امشب؟ میبر دیایم ـ

 ...!ـ اهــوم من هستم سحر

 !هم زیـ من ن ترانه

 :براش در آوردم و گفتم زبونمو

 !خودتو درار نکبت يادا ـ

 :دیمتعجب پرس يبا صدا راد

 !؟یبا من ـ

 !کردمیداشتم مشورت مـ نــــه،  من

 :و گفت دیخند
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 ؟ جهیخب نت ـ

 دنبالمون؟ دیایم یک! میایـ م من

 ...!دیدنبالمون انگار اون سر شهر دیایم یک یگیم نیـ همچ راد

 :غر غر ترانه در اومد يکه صدا دمیدیخند جفتمون

 !هم بودن شی، پ شیپ قهیچند دق نیانگار نه انگار هم ـ

 :ترانه رو در آوردم و بعد به راد گفتم يادا

 !؟يایم یک یگفت دیببخش ـ

 ...!دیآماده باش 7:30ساعت ! یستیشما تو باغ ن نکهیـ نه مثه ا راد

 !؟يبار يـ باشه کار من

 !ـ نه، فعلنات راد

 :از همونجا داد زدم...قطع کردم و رفتم تو اتاقم تا لباسامو عوض کنم یاز خداحافظ بعد

 !ادیم کالیراد میساعت هفت و ن ـ

 !؟یـ واسه چ ترانه

 ...! گهیدرکه د میبر نکهیواسه ا! ریـ صبح به خ من

 :به خودم گرفتم،دست به کمر شدم و گفتم يمتفکر افهیق...اومدن تو اتاقم جفتشون

 !ادیم شیواسه من پ يمسئله ا هی نجایحاال ا ـ

 ؟یـ چ سحر

 :تکون دادم و گفتم يسر

 !ـوشــم؟بپـ یمن چ ـ

 :و ترانه گفت دنیخند جفتشون

 ؟!چسبهیم یچ یاگه گفت! حاال تا هفت شب ـ

 ؟ییـ چا سحر

 :کرد و گفت ینوچ ترانه

 !خــواب ـ

 ...!ـ موافقم من
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 ...میبعد آماده ش میبخواب کمیشد تا عصر  قرار

*** 

 ...آخ دماغم ـ

 :و گفتم دمیمال موینیاخم ب با

 !ندازهیجفتک م یخر ه نیع! خونه خودتونا يریبه بعد م نیاز ا شعوریسحر ب ـ

 !بود شیش...به ساعت افتاد نگاهم

 :کف دست محکم زدم به کمر جفتشون ، سحر داد زد و گفت با

 !یهست یعوض یلیخ ـ

سحرم با غر غر بلند شد و ...دیسر سحر کش ریهم که عادت کرده بود فقط بلند شد و بالشو از ز چارهیب ي ترانه

 ...!مین مالفه ها ، کم کم آماده شدبعد از جمع کرد

 :لب گفتم ریرفتم سمت کمد لباسام و ز شیاز آرا بعد

 !بپوشم؟ یچ يجد يجد ـ

 :بستم و گفتم چشامو

 ...!اومد دم دستم یهرچ ـ

 ...از مانتو هامو برداشتم یکیبردم و  دست

 !نه نیاخخخ نه ا ـ

باشه  ادمیچرا ننداختمش دور؟ ...بود دهیکه حسام برام خر ییمانتو...گذاشتمش سر جاش یحالت چندش هیبا  و

 !یییا! بکنم نکارویا

 ...دمیپوش یقرمز در آوردم و با شال مشک يمانتو هیچشامو بستم و  دوباره

شال  ریسرم محکم جمع کردم تا ز يموهامم باال...ومدیبهم م یلیدوست داشتم ، چون خ یلیمانتومو خ نیا

 ....بود حیمل شممیآرا...نشم تیاذ

 :گفت دنمیبا د سحر

 شوی، ترانه هم مانتو کرم قهوه ا اریسبزمو بپوشم بشم خ يمنم برم مانتو! میدار نجایا یتوت فرنگ هی! به به ـ

 !کرم کارامل شهیبپوشه م

 :و گفتم دمیخند
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 ...زیبسه دختر نمک نر ـ

 ...لحظه زنگ در به صدا در اومد نیتو هم! بود میبه ساعت کردم ، هفت و ن ینگاه

 ...رونیب میدست سحرو گرفتم و باهم رفت...خواستم برم صداشون اومد تا

 نزنه؟ شهیزده بود، خب مگه م پی، بازم ت رمیلبخندمو بگ يراد نتونستم جلو دنید با

 :گفت يکردم که راد فور سالم

 منو؟ یزنیبگم نم يزیچ هی ـ

 ...!ـ نه بگو من

 !گمیبعدا م گمیـ نه نم راد

 خوادبگه؟یم یچ یعنی يوا...نایسمت ماش میبهم زد و باهم رفت یثیلبخند خب و

 ...گهید میبر نیماش هیبا -

 ...که شهینم -شهاب

 چرا؟ -

 دنبال بچها میبر دیچون ما با -شهاب

 هستن؟ ایک گهیکدوم بچها؟مگه د -میمر

 دیشیاشنا م.ادنیز.هستن -شهاب

 مییایماهم م دیپس شما بر:تکون دادن که گفتم يسر دخترا

 م؟ادرس؟یکجا بر -میمر

 صدام زد میوخواستم سوار شم که مر میکرد یادرسو داد و خدافظ شهاب

 بله؟ -

 ایو نگفت یبگ یخواستیرو که م يزیاون چ -میمر

 بعدا:زدمو گفتم یثیخب لبخند

 دنبال محمدو وفرزاد میکردو من سوار شدم ورفت یپوف

 ...دییچطور تنها:شهاب به فرزاد گفت توراه

 روعشقه ییتنها -فرزاد

 .خفه بابا -شهاب
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 لوت بدن یکه بترس يندار یمدرك جعل گهید -

 هیچرا بابا پاسپورتمم جعل: خنده که فرزاد گفت ریز میزد همه

 .ومده بودنهمه ا بایتقر میدیرس یووقت دمیخند مویحرف زد یتا اونجا کل.خنده ریز میسمتشو زد میبرگشت همه

 میتوراه:گفت میزنگشون زدم که مر عیسر.نبودن میترانه وسحر مر...حامد بابک ودوس دخترش.وستاره يمهد

 دمیز نیبنز میرفت

 نیاومد کنار ماش دیسف 630ام  یب هیکه  میکردیم یدمِ در سالم احوال پرس میداشت میوستیبه جمعشون پ ماهم

 ...بود سقفشم بسته بود يها شم دود شهیش. شهاب پارك کرد

شده وبه طرف بچها  ادهیخند اروم پ شین هیاول حسام با...شن ادهینگفتم تا پ يزیچ یول هیحدس زدم ک من

اومدن وبا ...شد ادهیشه،پیم ادهیداره پ یشخص مایکه انگار از هواپ یژست خاص هیبعدم الناز با .دست تکون داد

کردن ودوباره به هم نگاه کردن  ینگاه ممن که تنها واستاده بود به ییکردن ودوتا یبچه ها سالم احوال پرس

 ...لبخند زدن واستادن کنار هی

 تو؟ میبر -يمهد

 میبر - بابک

 .نه بابا کجا؟واستاد -

 ؟يا یمنتظر ک -محمد

 ...یکی -

 ؟یمهمه که همه مارو بخاطرش سرپانگه داشت نقدیا یعنی:زدو گفت یچشمک شهاب

 ..دشیگند يتار مو هی يهمه شما فدا.یـلیخ.اوووه -

 .شدن انیاز دور نما نایا میکه مر دنیاو کش همه

 اومدن.به به:کردم به سمتشونو گفتم نگاه

حالت چهرش  شدیتر م کیهر لحظه که نزد میمر.ومدنیم ادهیدور تر پارك کرده بودن داشتن پ نشونویماش

 ...شوك شده بود یحسامو الناز حساب دنیاز د دونستمیم.کردیم رییتغ شتریب

دستمو دراز  عیشده بود که همه بهشون سالم کردن ومنم سر کمونینزد گهید.که نگام کرد دمیروش خند به

 .رتشیکردم که بگ

 تو؟ دیچرا نرفت:دستمو گرفت وگفت یمعطل یب اونم
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 ادیب میدمریگفت با.راد نذاشت که -شهاب

 جدا؟:ابروهاشو باال انداختوو گفت میمر

 ...دشیگند يتار مو هی يتازه گفت همتون فدا.اره -ستاره

 کردم ودستشو دور بازوم حلقه کرد یبانمک يخنده  میمر

 .راد لطف داره:میمر

 ..قتهیحق سیپس لطف ن.کنهینم یلطفا به کس نینه بابا راد از ا -شهاب

 ...ادیاز دستم برمکه  هیکار:هامو باال انداختمو گفتم شونه

 ..جز حسام والناز که دور از هم واستاده بودن دنیخند همه

 .گهید میکردم بر هیمن دوتا تخت کرا - بابک

 ...میشد یوراه مویگفتن بر همه

 ؟یبگ یخواستیوم نیا:گرفت وگفت یشگونیدور بازوم بود ن میهمونجور که دست مر توراه

 ...اره...يآ يآ -گفتم دمویخند

 ؟یزود تر بگ يمردیم -میمر

 فک کنم زود تر گفتم -

 ...زدمیم گهید پیت هیمن  یگفتیخو اگه م -میمر

 ...میبر.یخوب...يا یعال شهیمثل هم:نگاه کردمو گفتم پشیبه ت کمی واستادمو

 ....میعال شهیهم دونمیم:راه افتادم که با خنده گفت دوباه

 ؟...!!بفرما نوشابه -

 ...اومد سمتم شتریب دویخند

که داره نگامون  دمیسرمو که باال کردم النازوروبه رومون د یول ادیلحظه فکر کردم خودش خواسته که ب هی

 ...کنهیم

 زدم که نگــو يخودم چنان داد سر

 ...به هم کنار رودخونه دهیدوتا تخت چسب....ها همه رو تختا مستقر شدن بچه

حسامو بابک والناز و دوس دختر بابک مهتاب وحامد ...تخت نوریوستاره ا يترانه وسحر وشهاب ومهد مویمر منو

 و فرزاد ومحمد اونور تخت
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 ...دلشون خواست سفارش دادن ونشستن به حرف زدن یهرچ همه

 دادوبه اسمون نگاه کردو نفسشو فوت کرد هیتک یسرشو به پشت میمر

 شده؟ یچ -

 ...خوبه یلیحالم خ کنمیاحساس م -میمر

 ...بخاطره منها...رهیحالو ازت نگ نیخدا ا -

 دمیارنج زد تو پهلوم که خند با

 خوشگله ها یلیالناز خ: کنار گوشم گفت اروم

 اره: گفتم رونویدادم ب ونویقل دود

 ه؟یچ: که گفتم کردینگام م ينجوریهم

 .نه بابا کجاش خوشگله یتوقع داشتم بگ یول دونمینم -میمر

 ...اخه خوشگله خوب -

 ...شهیبه چشمت زشت م ادیبدت م یکیخوب اگه از یول.خوشگله دونمیم -میمر

 .مهم اخالقه.ستین یاصال مهم خوشگل...منکر شد شهیخوب خوشگله نم یول ادیبدم م یلیاره ازش خ -

 ...اره البته -میمر

 ...يدار یچه اخالقه مامان نیبب یول یتو زشت...داره،صفت واخالق نداره یالناز خوشگل نیبب -

 ...کردیگشاده شده داشت نگام م ياونم با چشما مکردیلبخند نگاش م ما

 نه؟ -

 ...بعد شروع کرد پهلومو دلمو کندن...گفت راد که گوشام زنگ خورد چنان

 خنده قش کرده بودم از

 ...لیاباب.يـزیچ یلیخ.ولم کن:دستاشو گرفتم که گفت.کردم یشوخ دیببخش...يآ..يآ -

کارم  نیبا ا گهید دیببخش:سمت خودم وگفتم دمشیانداختم درو شونش وکش کنن،دستمویهمه دارن نگاه م دمید

 ...دارم برات یول:اروم شد وگفت

 .باشه -

 ...ول کن نبودن ییدوتا گهیحرفاش فرزادم که بود د ي هی،پايومسخره باز یشروع کرد سخنران شهاب

 خورده؟ یک:گفت میکه مر میخوردیم ییچا میداشت
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 رو؟ یچ -

 ه ارث پدر حسامو؟خورد یک -میمر

 ...مادوتارو نداره دنیکال چشم د:که گفتم دمیخند ییدوتا

 .کندیاگه قدرت داشت که کله هامونو م -میمر

 ...دهییمادر نزا -

 ...اون که البته -میمر

 ....نشسته بود نهیپاهاشو جمع کرده بود تو دلشو دست به س میمر

 ؟يدل درد دار -

 نوچ؟ -میمر

 ؟يدار ییدستشو -

 نه چطور؟ -میمر

 .ینشست يجور هیاخه  -

 نه؟.سرده.نه بابا -میمر

 ...نه -

 ...چرا سرده -میمر

 ...کت ندارم بندازم روشونه هات دیببخش -

 ...وونهیبرو د: وگفت دنیخند

 ؟...سرت یبکش ارمیدر ب شرتمویت -

 ...نگفت يزیچ دویخند فقط

 ..شدیسردتر م میشدیتر م کیبه اخر شب نزد یهرچ

 چسبه؟یبابا تو سرما که شام نم میرب دیپاش -

 ...همه حالش به سرماشه:به گردنش دادو گفت يقر الناز

 .غذا چبهیبه ماهم نم...اخه خانم ما سردشه:با لهن خودش گفتم منم

 .میدیخند یواشکی میروشوازم برگردوند که با مر شین با

 رم؟یبرم پتو بگ -شهاب
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 ...فهینه بابا کث -میمر

 ...خونه برو حموم یحاال تو رفت -شهاب

 .ریاره برو برامون بگ -

 بدو داداش:زد پشت حامد وگفت شهاب

 ...خودت پاشو.برو بابا  -حامد

 ...گهیکن د يپاشو مرد.امیمن چقدر برم ب -شهاب

 ...گفت وبلند نشد ینوچ حامد

 ...بابک داداش تو پاشو -شهاب

 خودتو برو پرو -مهتاب

 پروو -اداشو در اورد وگفت شهاب

 ...محمد داداش تو -بشها

 ...محمد زنگ خورد یحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز

 فرزاد داداش؟ -شهاب

 ...سردشه خودش بره یهرک.سیمن که سردم ن -فرزاد

 حسام داداش؟ -شهاب

 ...يتر نیسنگ یخودت بلند ش.اه.پاشو گمشو بابا -حسام

 ...کم کن ونتویبگم حسام داداش زغال قل خواستمی؟میبه تو گفت پاش یک -شهاب

 ..خنده ریزدن ز همه

 ...ارمیمن اگه برم فقط برا خانومم م -

 ...رمیخودم م.بابا دیریبم دیبر -شهاب

 ...با چهارپنجتا پتو اورد و همه بهش حمله کردن شهاب

 ...دیخواستیپتو نم چکدومتونمیخوبه ه -

 بردارم؟ نویمن ا:اره کردو گفتبهش اش میمر...دونه ساده مونده بود هیگلبافارو برداشته بودن  همه

 ...پتو رو صاحاب شده بود هی یینگاه به فرزاد کردم که تنها هی

 ...فرزاد داداش اونو بده من -
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 ...ماله خودمه -فرزاد

 ...بده داداش...استغفرا....مال خودت -

 ؟یندم چ -فرزاد

 ...يدیم -

 اگه ندم؟ -فرزاد

 ...یدونیوگرنه همون که خودت م.داداش يدیم -

 ...خو اونم خوبه که -فرزاد

 ...سازهیفقط گلباف به پوستش م.داره پوستش حساسه تیبه ساده حساس میمر شهینم -

 ...میتکون دادو پتوهرو داد به مر يسر فرزاد

 ...خدا شانس بده: کش دار گفت ستاره

 جرعت داره بره خونه؟ یحاال شب ک...خدا مرگت بده راد -يمهد

 ...اخالق به شماها بده کمی...خدا راد ومرگ نده -مهتاب

 .....خنده ریز میلب فحش داد که همه زد ریز بابکم

 چوندیخودشو با پتو پ میمر

 ...ایتوهم ب -میمر

 کجا؟ -

 پتوو ریز -میمر

 .نمیروپات بش امیب نکهیا ؟مگهيچه جور -

 ..کنمینه من پتو رو باز م:دوگفتیخند

 ...ستیسردم ن...خوامینم.نکن -

 ...کوتاس نازکه شرتتین -میمر

 ...لرزهیبادا نم نیورزشکار با ا هی -

 ...بابا ورزشکار -میمر

 ...اوردنو همه مشغول شدن شامو
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 ....راد

 ...حد نداشت گهیکردنو چرت وپرت گفتن که د يبچه ها مسخره باز نقدریا

 م؟یهست یحاال امشب مهمون ک: که تموم شد ستاره گفت شام

 ...اقا حسام:پاهاشو دراز کردو گفت حسام

 ...منم خبر نداشتم یعنینگاه تند به شهاب کردم که شونه هاشو انداخت باال  هیگفت  نویا تا

 م؟یاشغال نیمهمون ا یدونستیتو م:لب گفت ریبا ارنج زد تو پهلومو ز میمر

 .نه بابا -

 .مهمون کنه حساسم یک نکهیمن رو ا دونستیم حسام

 ...ودب یباحال ضربه

 ه؟یخبر...و یوگردنبند ساعت طال ومهمون ویام دبل ی؟بيکرد دایگنج پ -شهاب

 ...سفرمون پهن بوده که شهیداداش ماکه هم -حسام

 ...میپست بد میما ندار.سفرتو جمع کن داداش -يمهد

 .یکیاره پ:خنده که گفتم ریزدن ز یپک دخترا

 ...خودمون بهتره یدنگ یدنگ -شهاب

 ...خودش وستاره رو حساب کرد يصورت حسابو از وسط برداشتو غذا يمهد

بابکم واسه خودشونو .محمد وحامدو حساب کرد يفرزادم برا.واسه خودمون پنج نفرو حساب کردم منم

وشهاب  يبه حساب مهد ونمیوقل ییالناز وحسامم باهم خالصه همه سهم خودشونو دادن وچا.مهتاب

 ...مهمون حسام شن خواستنینم یلخالصه همه پول داشتن و...شد

 ...دمیپوشیسرده وگرنه لباس مناسب م نقدریا دونستمینم.کردم خیتورو خدا من  میبر دیپاش - ترانه

 ...و پاشدن دنیهمه خند.دیپاش.گهیسردش شده د گهیترانه خانم د گهید دیاره اره پاش -شهاب

 .میعقب سوار شد ممیمن ومر.اوردنش نویشکه ترانه وسحر رفتن ما زدنیدر دم واستاده بودن حرف م همه

 ...در گوشت بگم يزیچ هی ایب:گفت میکه ستاره اومد سمت منو به مر میکردیم یبا بچه ها خدافظ میداشت

 .میندار میبلند بگو من ومر -

 ...نه دخترونس -ستاره
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 يجور...رونیب کردیم شهیطرف منو سرشو از ش ومدیدمیبا میبگه مر يزیچ میستاره بتونه در گوش مر نکهیا برا

 ...من بود يکه کامل روپاها

 ...تموم نشد؟له شدم:لحظه که گذشت گفتم چن

 ...حرف زدن یدوباره شروع کردن در گوش دنویخند میومر ستاره

 یمعلوم نبود چ.وستاره هم غش کرده بودن از خنده میلحظه که گذشت همه صداشون در اومده وبود مر چن

 ...گفتنیبهم م

 ....حرکت کن ترانه -

 میوماهم دور شد دنیزدو همه خند غیج هی میمر...تو وترانه گازشو گرفت دمیکش مویزد رو دنده که من مر ترانه

 ...از همشون

 نصفه موند؟ د؟حرفمیکنیم کاریچ وونهاید -میمر

 ...یستیله شدم بابا سبک که ن -

 .خنده ریذره نگاه کرد وتازه متوجه شد وزد ز هی میمر

 ..لوامیک55بعدم من همش.به خدا دیببخش -میمر

 ...یدروغ نگ...یزنیم شتریجدا؟ب -

 گفت؟یم یحاال چ -سحر

 ...چرت وپرت -میمر

 ...بود یدنیحسامو الناز د ي افهیق.نیکرد يخوب باز یلیبچه ها امشب خ.يوا - ترانه

 ...نه اون خنده رو لبش بود نه من.میهمو نگاه کرد میبرگشت میبا مر همزمان

 ...هوا بخورم کمی نییپا دمیرو کش شهیش

که افتاده بود لباسامو عوض  یکالفه از اتفاقات...کردم ورفتم باال یاز بچه ها خدافظ.حرف نزد یکس گهیخونه د تا

 زنگ خورد میخودمو شهاب وانداختم ودراز کش شدم که گوش يکردمو رختخوابا

 ؟ییبله شهاب؟کجا -

 ...رمبدو کارت دا نییپا ایپاشو ب -شهاب

 ...دمی؟خوابيدار کاری؟چینییپا -

 وقطع کرد...يبدو اومد...مهمه.بابا کارت دارم ایپاشو ب -شهاب
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 ...نییبرداشتمو رفتم پا دویکل

 ...بانمک شده بود.شیوصورت بدون ارا یبا لباس خواب خرس...درو باز کرد میزنگ بزنم مر نکهیا قبل

 ...ریشب بخ -

 ...تو ایب ریشب بخ -میمر

 ...خورهیم وهیداره م زیشهاب نشسته پاهاشم انداخته رو م دمیتو د رفتم

اومدن وهمه منتظر به .سحر وترانه هم رفته بودن لباس بپوشن.شهاب يمبل روبه رو هیرو  مینشست میمر با

حبه انگور  هیدوباره  دییجویم یدهنش وحساب زاشتیشهاب داشت حبه حبه انگور م...میشهاب چشم دوخته بود

 .خوردیم گهید

 گهیحرف بزن د:گفت میمر.گهید بنال د:من گفتم میبا مر همزمان

 ...شم تیتقو دیبا.مهمه یلیاخه خ -شهاب

 ه؟یدرباره ک -

 ...حسام والناز -شهاب

 ...ریشب بخ.سیپس به نظرم مهم ن -میمر

 ....مهمه یلینه اتفاقا خ:بلند شه بره که شهاب گفت خواست

 ...شهاب لوس نشو گهیبگو د -

جونم براتون ...خوب:برداشتو ارنجاشو گذاشت رو زانوشو گفت زیم يپاهاشو از رو زیگذاشت رو م وشویم بشقاب

 ...وموش ملوس يفرد...من بودمو جوجه خروس...بگه که

بعدش .حامد رفت.بعد شماها.دیوشماهام رفت میدم دره باغ همه واستاده بود.باشه بابا:اَه که گفت میگفت همه

که  میدیحرفیم نیماش متیدرباره ق میوستاده بود...بابک ومهتابم رفتن میکه خرف زد گهید کمی...وستاره يمهد

 ...محمدو فرزادم رفتن نیح نیدر ا

بهت  نمویبده من من ماش نتویماش گفتمیداشتم بهش م...میزدیبا حسام والناز حرف م میداشت ينجوریهم

من دوتا .گفتم بروبابا...نقد شمیبق دارمیبرم نتویماش.اونم گفت نه...دمیبهت م گمیدوتا چک واسه دوماه د.دمیم

دوماه  دمیچک م هی...منم گفتم نه...گهیماه د هیسه تا چک بهم بده واسه .گفت نه.گهیواسه دوماه د دمیچک م

 ....گهید

 ...بود بحث مهمت نیا...گهیتموم کن د.شهاب.اه -
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 .کنمیم ینینه دارم مقدمه چ -شهاب

 ...ادیخوابم م یلیهاب توروخدا خش -میمر

برنداز  نشویواونا رفتن سوار شدن منم داشتم ماش میکرد یخالصه معاملمون نشد وخدافظ.باشه باشه -شهاب

 ...الناز گفت.الناز رفت باال يصدا هوی...اره خالصه فکر کردن من رفتم...فکر کردن من رفتم نامیا کردمیم

خره :حسامم گفت...نمیاون ابله ها روبب يتو جمعتون که معاشقه  ياریممنو :مثل الناز نازك کزدوگفت صداشو

حسامم ....فهممیکردن وعاشق بودنو م يباز لمیفرق ف گهیمن د.حسام: گفت ؟النازیفهمیتو نم یعنی.لمهیهمش ف

 ...امکان نداره اونا باهم باشن:گفت

چقدر  ینیبیان؟ نم یمیچقدر باهم صم يدیدینم.امکان داره ینیبیحاال که م:برگشت با داد گفت النازم

رابطشون باد .لمهیهمش ف نایا کنمیمن بهت ثابت م:حسامم گفت..لمهیف نایا یبگ يعاشقن؟چرا همش اصرار دار

 ...میفهمیاونوقت م میشد عهیضا یوقت.باشه ثابت کن:النازم گفت...هواس

واستاده  نهیدست به س يهمونجور موقع بود که حسام دنده عقب گرفت و منم فرصت نکردم در برم نیتوهم

 ...مرده شورتو:حسامم گفت...اَه:الناز گفت دنیمنو د گهید یچیه.بودم

 ...خنده ریز میجمله اخرش همه زد با

 ...ثابت کنه خوادیپس م -میمر

 .اومده ینه بابا واسه الناز قوپ -

 ...نامزد کنن خوانیبابک گفت م.هیجد یلیاونا خ يفکر کنم رابطه  یول -شهاب

 ...یبه سالمت -

 ...میکنیم تیخودمونو اذ میدار یالک...پشم شهیما م ياگه نامزد کنن تمامه کارا -میمر

 ...رسهینم يکارشون به نامزد -

 .با الناز نامزد کنه خوادیاز حسام بشونم که م گهیبار د هی هیفقط کاف: برگشتن نگام کردن که گفتم همه

 ...رابطشون باد هواس کنمیکه من بهش ثابت م اونوقته:شدمو گفتم بلند

 ..ریشب بخ:رفتم سمت درو گفتم و

 ...باال میکردو رفت یخدافظ شهابم

 

 :میمر
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منم دست به  ستیالنازو امتحان کنه بد ن خوادیحاال که راد م...باال انداختم و رفتم بخوابم يشونه ا یالیخیب با

 ...کار شم رو حسام کار کنم

به  دونمینم یحت! چشامو آروم بستمو خوابم برد یامشبمو دوباره مرور کنم اما از شدت خستگ خواستیم دلم

 !نه ایگفتم  ریسحر و ترانه شب به خ

 !بلند شده بودن هیبق! فقط من وسط سالن پهن بودم...شدم داریاز خواب ب 11ساعت  صبح

 :گفتم دمیمالیکه چشامو م نطوریو هم دمیکش یغیج

 !نکبتا؟ دیکن داریودتر بمنو ز دیمردیم ـ

 :و ترانه گفت دنیو ترانه غش غش خند سحر

 !میکن دارتیب ومدیدلمون ن! يدیدیخودتو م افهیق دیبا ـ

 :کردم و گفتم یبه خودشون گرفتن که اخم یحالت مظلوم و

 !باوو نکبتا از نصف کارام عقب افتادم دیگم ش دیبر ـ

 !مثال از چت کردن با راد؟! ـ اوهو سحر

 :بهش رفتم و ترانه گفت يغره ا چشم

 !د؟یکرد یم ينقش باز دیداشت شبیمرگ من د ـ

 ...ـ معلومه که من

 :کردم و سرمو تکون دادم و گفتم یمکث

 !آره ـ

 یباز کردم و سرک خچالویدرِ ...و رفتم تو آشپزخونه دمینگاهمو ازش دزد عیشد ، اما سر رهیتو چشام خ ترانه

 :و گفتم دمیتوش کش

 نه؟ گهید دیدیبلع همه رو ـ

 !بگرد هست کمیـ نه باوو  ترانه

 !خورمیـ گور باباش تخم مرغ م من

 ...ایـ بد عنق شد سحر

 :کردم و گفتم ینوچ

 !دیکرد دارمیب ریخب د ـ
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 خبر خفن بدم؟ هیـ  ترانه

 :سمت گاز گفتم رفتمیکه م نطوریهم

 ...اوهوم ـ

 :با ذوق گفت ترانه

 !کالهیتولد راد ـ

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 !م؟یکن زشیسوپرا! م؟یکن دیبا کاریخب چ ـ

تو  یعنی! میخونه شو درست کن می، ما بر رونیاز نظرم شهاب ، رادو ببره ب! باشه یخوب يـ فکر کنم نقشه  ترانه

 !يبر

 :گرد گفتم يچشما با

 ! درصد هی؟ فکر کن !راد يبدون اجازه ...! عمــراً! من؟ ـ

 !کنهیچه فکرا که نم...زدم یپوزخند عصب و

 !يکه دار دشویـ بابا کل ترانه

 !ششیبرم پ دیبا يـ فقط در مواقع ضرور من

 !خره گهید هیضرور نمیا! باوو ریـ برو بم ترانه

 :تکون دادم و گفتم يسر

 !ترسم یم ـ

 :خنده که گفتم ریزدن ز یپق جفتشون

 ! گهید دیئــه نخند ـ

 :گفت طنتیباال انداخت و با ش يشونه ا ترانه

 !ارزه یاز نظرم که م ـ

 ...ستمیس يبعد از صبحانه رفتم پا...نگفتم و صبحانه امو خوردم يزیچ گهید

 ...نبودم شبیاما من د! راد اومد يامایمسنجرو باز کردم پ تا

 »...!ختمیر ينقشه ا هیمن ! م؟یکن کاریچ «

 »بگو نقشه امو بگم ياومد! ؟یهست «
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 »!ریشبت به خ «

 »!یخوب بخواب «

 ...فعال لبتابو خاموش کردم تا شب دوباره برم نیراد نبود به خاطر هم! بچم ذهنش مشغول بوده! ام گرفت خنده

 

  میمر

 

 ...!ـ امروزه ها ، امروزه ها ترانه

با حرص ! د رادراجع به تول کردیجمله رو تکرار م نیرو شونه ام و ا زدیبود که م يبار نیهزار و شونصدم نیا

 :کتابو بستم و برگشتم پشت مبل و گفتم

 !کنم؟ کاریچ یگیخب م ـ

 :زل زد تو چشامو گفت ترانه

 ! رونیب ایکن ، ب زشی، مرتب و تر و تم کیش یلیبرو خونه اش ، خ ـ

 :مسخره اداشو در آوردم و گفتم یکج کردم و با لحن دهنمو

 !مگه خره نفهمه؟ یآخه باقال ـ

هولش کنه که به  نقدریشهاب ا دمیقول م! کن زشیتو فقط تم! رونیب برتشیشهاب م گمیـ دارم بهت م ترانه

 !خونه دقت نکنه يِزیتم

 !ـ بابا راده ها من

 :دست به کمر شد و گفت ترانه

 ! اومده خونه اش یبده ک صینداره که تشخ ییماورا ياستعداد ها گهید! خب راد باشه ـ

 :باال انداخت و گفت ییابرو طنتیبا ش و

 !کنه زیخونه اشو تم ادیهم دلش بخواد دوست دخترش ب یلیتازه خ ـ

 :خجالت کتابو کوبوندم تو بازوشو گفتم با

 !خفه شو ـ

 !خانووم؟ میآره مر! جـــون يا یعنی زهیپاستور يـ خفه شو سحر

 :حرص از رو مبل بلند شدم که سحر سنگر گرفت پشت ترانه و با ترس گفت با
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 !جد سادات رم کرد ای ـ

 :ام گرفت و گفتم خنده

 برم؟ دیگیم یعنی! همتون دیالل ش ـ

 ! گهیـ آره د ترانه

 !ـ خب االن که راد خونه اس من

 !رونیرفت ب دمیـ نه د ترانه

 !ـ با شهاب؟ من

 ...ـ نه خودش رفت ترانه

 !گرده؟یبرم یـ خب از کجا بدونم ک من

 !میگیـ خب هروقت برگشت بهت م ترانه

 !ـ باشه من

 :قدم رفته رو برگشتم و گفتم هیقدم رفتم جلو اما همون  هی

 !ترسمیمن م یول ـ

 :کرد و کمرمو هول داد سمت در و گفت یاخم ترانه

 !بکنه یچه غلط خوادیاووو بابا انگار م ـ

با ...باالراد رو هم برداشتم و رفتم  يخونه  دیو کل دمیپوش یلباس درست حساب هیو رفتم سر کمدم و  دمیخند

کردم  کیرو به در نزد دیتا کل...کردم کیبرداشتم و به قفل در نزد بمیرو از ج دیبه در انداختم و کل ینگاه دیترد

 :گفت نییپا نقدم عقب رفتم که ترانه از او هیمنصرف شدم و  ممیاز تصم

 !بازش کن عیزود تند سر! نمتیبیدارم م ـ

 ...رفتم تو و درو بستم...و درو باز کردم ایام گرفت و دلو زدم به در خنده

 ییظرفشو دنی، با د دمیآشپزخونه کش يتو یسرک!منفجرش نکردن! خوبه!دور تا دور خونه چرخوندم چشامو

 !انجام داده نجایانفجارا رو ا يهمه ! ابلفضل ، چشمش زدم ای! چشام گرد شد

 دنیبه خودشون نم یتکون هیکدومشون  چیه سونجایخوبه حاال شهابم ا...! رفتم ییاکراه به سمت ظرف شو با

وقت تو  چیه! زدم باال و دستکشارو دستم کردم و شروع کردم به ظرف شستن نامویآست! ظرفا رو بشورن نیا

بعد از ...!ه چشمم به بشقابایچشمم به در بود  هیهمش ! و با استرس ظرف نشسته بودم عیسر نقدریعمرم ا
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نشستم رو تخت ! عرق کرده و خسته بودم یحساب...! کردم يریو گرد گ دمیکششستن ظرفا ، کل خونه رو جارو 

باز کردم و گذاشتم رو  کمویکوچ پسیکل...و خودمو ولو کردم رو تخت زیدستمالو شوت کردم کنار م...راد

دونه به دونه عطراشو برداشتم و بو ! کنم یفضول کمیتا  معطراش قرار داشت ، بلند شد زشیم يرو...یعسل

خواستم برگردم ...! اسا قهیبچمون با سل! داشت یخوب يبود که من دوست داشتم و بو یهمون نشیآخر...کردم

 دهیگوش م ییچه آهنگا نمیبرش داشتم و روشنش کردم ، تا خواستم بب...اش افتاد mp3سر جام که چشمم به 

 !قفل در اومدتو  دیچرخش کل يصدا رونی،از ب

زد ،  یقلبم تند تند م...که کنار تختش بود شیپشت عسل دمیکردم و تند تند عطراشو مرتب کردم ، و پر هول

قطعش کردم و  عیسر! لحظه تلفنم شروع کرد به زنگ خوردن نیتو هم...تو اتاق ادیکه ن کردمیفقط خدا خدا م

 ...! مردمیداشتم از استرس م...! بمیانداختمش تو ج

قلبم بود که به گوشم  يفقط صدا...! کنهیم کاریداره چ دمیدینم....دمیتر کش نییراد خودمو پا يسرفه  يصدا با

 یم شتریتپش قلب منم همراه قدماش ب...شدیتر م کیکه به اتاق نزد دمیشن یقدم هاشو م يصدا...! دیرس یم

چه  نمیباال و بب رمیدادم تا سرمو بگ زهمنم به خودم اجا...که اومد ، متوقف شد ییجا هیاما راد تا ...شد

بود گونه هام از  سادهیدر حموم وا يشرتشو در آورده بود و جلو یراد که ت دنیبا د...اومدم باال تر یکم...خبره

با  دمیآب رو شن يصدا یوقت...!کردما شیخوب شد زودتر چشامو درو...! نییاومدم پا عیخجالت قرمز شد و سر

 يجلو کلشیهمش ه! ذهن منم که منــحرف...رفتم رونیاز خونه اش ب عیشدم و سر ندراحت از جام بل الیخ

زنگ زدم که ترانه با چهره  يرفتم و رگبار نییپله هارو پا عیسر! زمیه شینطوریهم! خوبه پسر نشدم! چشام بود

 :دیدرو باز کرد و پرس جانیسرخ شده از ه ي

 !؟يتر زد ـ

 !گذشت ریبه خ! شعوریـ نه ب من

 :داد و گفت رونیب ینفسشو با آسودگ ترانه

 !خوبه ـ

 !تو خونه اس یکی فهمهیـ خب االن که م من

 !دقت کنه کنهیدنبالش وقت نم ادیـ نه بابا شهاب م ترانه

 !؟یچ دیشنیاگه م! ؟يقلبم اومد تو شرتم ، چرا زنگ زد...نایهست يـ عجب اعجوبه ها من

 !ـ خب هول کردم ترانه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٢٧٦ 

 :گفتم ادیکردم نفسم جا ب یو سع زدمیس مکه نفس نف یحال در

 !سکته کردم! هول کردنت نیبا ا يریبم ـ

 :و گفت رونیبا خنده از آشپزخونه اومد ب سحر

 !؟يکرد یخوب فضول ـ

 !یـ عـــال من

 !کردن خونه اشو نداشته باشه زیتا راد فرصت آنال ادیب دیـ بچه ها به شهاب زنگ بزن سحر

 !خانوم نهییـ شهاب پا ترانه

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 !واسه خودتا یهست یس یب یب...! عجبا ـ

 :بهم رفت و گفت يچشم غره ا ترانه

 !ياستراحت کن شب بازم کار دار کمیبرو  یور ور کن ادیز خوادینم گهیبسه د ـ

 :گرد کردم و گفتم چشامو

 !؟یواسه چ ـ

 !يبراش کادو بخر دیـ با ترانه

 :ا من و من گفتمخاروندم و ب سرمو

 .....کادو...! خــب ـ

 :شد که گفتم رهیبا شک بهم خ ترانه

 !دمیبراش خر يزیچ هی، من  زهیخب، چ ـ

 !به اون راه زدیکنا ، امروز داشت خودشو م گاشین یـ پدر صلوات سحر

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ...! واسه روز مبادا جلو الناز و حسام بدم بهش چششون دراد! گهید دمیبودم خر کاریخب ب! اتیادب یب ـ

 :کادوم گفتم يادآوریبا  یول

 !ستین يزیچ زیچ ادیشرت ز یاخه ت! دیخر مینه واجب شد بازم بر ـ

 :و گفت دیغش غش خند ترانه

 ! ست؟ین يزیچ زیچ ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٢٧٧ 

 :زدم و گفتم يشخندین

 !کمه! گهینکن د تیاذ ـ

 !هینماد عشقتون مثال سادگ!هم خوبه یلیـ نه خ ترانه

 :اخم گفتم با

 !باوو ـمیـنیب ـ

 !گهید گهیـ راست م سحر

 ! دیترم از طرف من براش بخر زیچ زیچ هی دیشما اگه رفت یـ خب باشه ول من

 ...و رفتم تو اتاقم دنیخند جفتشون

 

 ....راد

 ؟يبر ياخویکجا م...میسرم درد گرفت از بس دور زد گهیاَه شهاب بس کن د -

 ییایروز خواستم باب هیحاال  یزنیچقدر غر م:گفت گشتیم ابونیتو خ يزیهمونجور که بانگاه دنبال چ شهاب

 میما کارامونو انجام بد رونیب

 کنم تییمن راهنما يگردیم یبگو دنبال چ.ابونایتو خ یزنیدور م يسره دار هیتاحاال 6شد کار؟از ساعت نمیا -

 ساعت چنده؟ -شهاب

 ...از هشت گذشته -

 .گهیخونه د میبر شهینم داینداره پ دهینوچ فا -شهاب

 تامن بت بگم شهینم دیپ یتو به من بگو چ -

 گردمیم یهرچ یول نمتیبیم يفرحزاد دونیم شیگفت ساعت ش کردمیدختره داشتم چت م هیبا -شهاب

 .کنمینم داشیپ

 دا شفات بدهبرو برو خ...يتوهم مارو اسکل کرد.اُسکلت کرده داداش -

 برم خونه؟.راست بگه دیحاال گفتم شا -شهاب

 تو خونه میندار یچیه میریجا شام بگ هی ساینه وا -

 نایا میخونه مر میریغصه نداره که م -شهاب

 هوس کردم میریبگ تزایجا پ هی سایوا.زشته بابا -
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 چن ماهته؟: نگام کردمو گفت کمی شهاب

 ...نکبت -گفتم دمویخند

 ...براشون رمیاگه اونام شام ندارن بگ نمیزنگ برنم به ترانه بب سایپس وا -شهاب

 ...ترانس دمیفهم زدیهم داشت حرف م یتلفن...نییواستادو رفت پا ییتزایپ هی جلو

 ...مخلفات اومد یکل تزاویباپنجتا جعبه پ شهاب

 چه خبره؟ -

 بده؟.خواستم مهمونتون کنم.خوب يخبرا -شهاب

 ...يچقدر زود بهت داد اومد -

 ...ندازنیکارمونو راه م.همه با ما اشنان -شهاب

تو اسانسور ...بودم استخونام درد گرفته بود دهیحموم رفته بودم لباس گرمم نپوش.گهیسرد شده بود د یحساب هوا

 م؟یمابر ای انیاونا م:که گفتم میبود

 .میمابر یزشته ه.انینه بابا بزار اونا ب -شهاب

 ...فقط میبخواب مویبخور:تو در چرخوندمو گفتم دویکل...نگفتم یچیتکون دادم وه يسر

 ...میاره اره فقط بخواب -شهاب

 ...از حد چشممو زد شیب یاهیس...باز کردم درو

 ...برقا رفته؟من که المپارو روشن گذاشته  -

 ...نرم پر شد ي هیما هیحرفم تموم نشده بود که چشمامو دهنم ودماغم با  هنوز

 يزیچ هیرو صورتم بلکم  دمیدستمو کش...دخترا رفت هوا غیج يالمپا روشن شد وصدابگم  يزیاومدم چ تا

مگه امروز ...همشون شروع کردن تولد تولد خوندن...به خوردمون داد يبرف شاد یخانم حساب میمر.نمیبب

 یچقدر ول دونمینم...ورمتشکر کردن ازشون رفتم تا صورتمو بش ینبود پس؟بعد از کل ادمیچندمه؟چرا خودم 

 میصورتمو که شستم گوش... کنمیجبران م.دمشون گرم.بود ادشونیخوشحال شدم که ...خوشحال شدم یلیخ

 ...مامان بود..زنگ خورد

 جونم مامانم؟ -

 مادر؟تولدت مبارك یخوب. دلم زهیسالم عز - مامان

 تولد شمام مبارك یمرس.خوبم -
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 مادر؟چه خبر؟ یخوب.یمرس:کردو گفت يخنده ا مامان

 ...واسم تولد گرفتن نجانیاالن دوستام ا.ستین يخبر یسالمت. خوبم مامان جون -

 ...زدنو دست زدن غیشروع کردن ج میلحظه ساکت بودن با زدن حرف اخر نیها که تا ا بچه

 ...همشون دختر بودن که:کردو گفت يخنده ا مامان

 مگه بده؟:از ته دل کردمو گفتم يا خنده

 .زمیخوش بگذرون عز یتونیتا م.هم خوبه یلینه خ - مامان

 ؟رکسانا؟یخوب یعل.چشم -

 .از طرف من خدافظ..باهات حرف بزنه خوادیرکسانا م یگوش.همه خوبن - مامان

 ...خدافظ مامان -

 ...رو از گوشم دور کنم یرکسانا باعث شد گوش غیج غیج يصدا

 ...سالم داداشه خلم -رکسانا

 ...خنده ریز میزد ییدوتا...سالم خواهر منگلم -

 ...زمیتولدت مبارك عز -رکسانا

 ...یسالمت باش یمرس -

 ...تولد تـوپ دارم يکادو هیبرات  -رکسانا

 ؟يپست کرد ؟برامی؟چيجد -

 هیفعلن بدون چ ارمشیحاال برات م.رینخ -رکسانا

 ه؟یچ -

 ...یشیم ییدا يتو دار...حاملم.....من -رکسانا

 ...دمیخندیقط ماومد ف یصدام در نم یخوشحال از

 ؟یکنیم یشوخ يدار...يدار -

 ...یشیم ییدا يدار.نه به خدا:گفت رفتیم سهیر يکه خودش از شاد رکسانا

 کار؟یچ ییخوایبچه م يتو خودت هنوز بچه ا یراست.خوشحال شدم یلیخ...مبارکه خره يوا -

 ..بشه يگریبره چه ج شییفکر کن بچم پسر باشه بعد به دا يوا...بزرگ شدم رمینخ.ااا -رکسانا

 .بره شییبه دا دیبعله با -
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 ...رسونهیهم سالم م یعل.شاالیا رهیم -رکسانا

 بگو کیاز طرف من بهش تبر.سالمت باشه -

 رو قطع کردم یکردم وگوش یرکسانا هم خدافظ با

 رکسانا حاملس؟ يوا -میمر

 ..اره -

 ...گهید يشد ییبه به پس خان دا -شهاب

چقدر من .هیچه شب خوب...گفت کیتکون دادم که شهاب اومد دوتا ماچ ابدار ازم کردو تبر يخنده سر با

روشو که ...واورد وگذاشت جلوم کیک خچالی ياز تو میمر...مبلم زیدور م نیرو زم مینشست یهمگ...خوشحالم

 ...تولدت مبارك کالیراد:نوشته دمیخوندم د

 .مرگم خانم یمرس:گفتم دمویخند

 ...خودم درست کردما.خواهش -میمر

 ...جدا؟دستت درد نکنه -

 ...شده بود نیتزئ یکه روش با توت فرنگ يکاکائو کیک

 ...منم بادکنکارو باد کردم -شهاب

 دست شمام دردنکنه -

 ؟یبادکنک باد کن ییکه بخوا يکه خونه بود ؟تویگیچرا دروغ م - ترانه

 ...بعله.ابوناااایدورش زدم تو خ یتازشم من سه ساعت فقط الک...کردمیم تیریخوب من از دورمد -شهاب

 ...اوردم یداشتم باال م گهیاره د -

 ....چهار وپنج گشید يدوتا.دو بود شیکی زیسه شمع گذاشت رو م سحر

 سالشه؟245راد یعنی.اووه: شهاب

 ...دوتاشو گرفتم نیبخاطر هم.24 ای رمیبگ25دیبا دونستمیمن نم...نه:که سحر گفت دنیخند همه

 ...رو فوت کنه24 دیخوب راد با -میمر

 ...وفوت کنه25 دیبا یسالگ25رفته تو رمینخ -شهاب

 ...کنمیدوتاشو فوت م دیدعوا نکن -

 .245شد.کیشمعارو گذاشت روک سحر
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 ...اوردم عقب دیدستمو کش میفوت کنم که مر خواستم

 ه؟یچ -

 .ارزو کن...يوا يوا -میمر

 خرافاته نایبابا ا -شهاب

 ...داره تینه واقع -میمر

 .میکنیارزو هم م.باشه حاال ضرر که نداره -

 ...ادب یب:همونجور که نگاش به شمعا بود گفت شهاب

حاال کادو :بچه ها دست زدن که شهاب گفت...ارزو کردم وفوت کردم يمن چشمامو بستم وتند دنویخند همه

ازش تشکر .اومد یبه دستم م یو حساب ودیخوشگل .بود برام گرفته یمشک فیدست بنده ظر هیترانه ...ها

تراش برام گرفته  شیر هی مشهاب...اتکالن مارك برام گرفته بود که فوق العاده خوش بو بود هیسحرم ...کردم

 .وقت نشده بود یخودم بخرم ول خواستمیبود که م یچن وقت.بود

 داشتم ازین.دمت گرم داداش -

 ...اوردم یمکیواسه بابامه قا.ببرم خونمون خوامیاده کن مامشب استف.کنمیخواهش م -شهاب

 ...دستش بود ریپاکت ز هیکه ساکت کنار من نشسته بودو کردنینگاه م میمنتظر به مر همه

 ...میمر گهیبده د -سحر

 ...زهیاخه چ -میمر

 ه؟یچ -

 شیچن وقت پ نمیا.نگرفته بودم يزیمن برا تولدت چ:سمتمو در گوشم گفت دیاورم خودشو کش میمر

من  يخوب من دوسش دارم برا یول.ستین زیچ یلیخ.مناسبت بهت بدم هیبودم که به  دهیخر ينجوریهم

 ...زهیچ

 ...میندار یتو جمع در گوش:خنده که شهاب گفت ریزدم ز بلند

 ...تولدت مبارك:پاکتو گذاشت جلومو گفت میمر

 ..دخترونس ي قهیمعلوم بود سل یبودو خرس ییمقوا پاکته

 ...میبه زحمت نبود یراض.دستت درد نکنه...به به به -

 ...ببخش اگه کمه -میمر
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 بهش زدم وبلند شدم ينگاش کردمو لبخند...هم خوبه یلیخ -

 کجا؟ -شهاب

 ...عوض کنم شرتمویت رمیم -

 دیخر نویا میخوب شد مر.يمردیم یشرتیت یاز ب یکه داشت رمیبم...اخ اخ اخ -شهاب

 ...ورفتم تو اتاق گسید زیج هی نیا: بهش زدمو گفتم یچسمک

 ...نظرمو جلب کرد یرو پاتخت يزیچ هیکه  ارمیخودمو درب شرتهیاثرات خنده رولبام بود ودست بردم که ت هنوز

 .هیصورت کهیکوچ پسیکل هی دمیرفتم سمتش که د يباکنجکاو

کردمو گذاشتمش تو  يخنده ا... میاونم رو سر مر.دمیجا د هی نویمن ا دمیکه فکر کردم د کمیداشتم  برش

هک  یمشک یسیبودو روش حروف انگل دیسف..خوبه قشمیسل.نه خوبه...عوض کردم شرتمویت. یپاتخت يکشو

شامو .همه تشکر کردم زخوششون اومده بود بازم ا.دنیاو کش رونوهمهیاومدم ب...خوشگل بود در کل.شده بود

کردو  یخدافظ یاخر شب شهاب از همگ.تو رگ که فوق العاده خوشمزه بود میوزد کیبعدم ک میدروهم خورد

 میسحر وترانه هم که ج..بره دیگفت که کار داره با میاصرارش کردم بمون دور هم خونروجمع کن یهرچ.رفت

وهمو نگاه  میدرواستاده بود يبه کمر جلو دست ییدوتا میمنو مر...زدن گفتن فردا صبح زود کالس دارن

 میکردیم

 .کنمیجمع م شمیبلند م.فردا کالس ندارم میخوایمنم االن م.توهم برو -

 باهم میکنیجمع م سین يزیچ.منم کالس ندارم.نه بابا -میمر

 باال؟ دیاومد یشماها ک.یراست...يخسته شد يدرست کرد کینه تو برو بخواب امروز ک -

 ...ییایتو ب نکهیدودقه قبل از ا:باال انداختو گفت يشونه ا میمر

 باال؟ دیبود ومدهیقبلش ن یعنی -

 ام؟یب یچ ينه برا:نگام کردو گفت کمی میمر

 رفت تو اشپزخونه ودستکشارو دست کرد نوییتکون دادمو که سرشو انداخت پا يسر

 نجایا اریزحمت ظرفارو ب یب -میمر

 هی ییرف شوبزارم تو ظ بردمیرو که م یهردفعه هرظرف...تگون دادمو مشغول جمع کردن ظرفا شدم يسر

 ...بخاطر هول شدنش بود يریجور مچ گ هی لشیددلیشا.کردمیم مینگاهم به مر
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ظرفا که تموم شد اومدم پشت سرش ...شستیتند تند ظرفارو م کردویم یپوف کردمیهردفعه که نگاش م اونم

کوتاهه  رهنیپ هیبود با دهیچرك پوش یشلوار صورت هی...برداشتم گاز زدم بیس هی نتویدادم به کاب هیتک

 ...تموم شد:کارش که تموم شد برگشتو گفت...یزرشک

 ...يدیدستت دردنکنه زحمت کش -

 کجاس؟ دییلباس شو نیماش.فنیدستماال کث نیا -میمر

 بالکن اتاق خوابم -

 چرا اونجا؟ -میمر

 اشپزخونه جا نداشت.ينجوریهم-

 ...رو برداشتو رفت سمت اتاق خواب منم پشت سرش رفتم دستماال

 اومد ییلباس شو نیدستماال که انداخت تو ماش.دادم به درگاه در هیتو بالکن منم تک رفت

 ...نیاز ا نمیا -میمر

 که اومد جلوم واستاد وزل زد تو چشمام کردمینگاش م فقط

 شده؟ يطور -میمر

 ...یکنینگاه م يجور هی:تکون دادم که گفت سرمو

 ؟يچه جور -

 ..یبگ يزیچ هی ییخوایانگار م دونمینم:قدم رفت عقب وگفت هی

 با نگام تشکر کنم خوامیم دمیشا - قدم رفتم جلو هی

 ...ایشیترسناك م يدار دونمینم -واریقدم رفت عقب که خورد به د هی

 ...ترسناك شده نجایا یهمه چ - قدم رفتم جلو هی

 هی پسهیکل.خونه مرتب شده.نشسته تو اشپزخونه پرواز کردن يظرفا:که گفتم کردیعالمت سوال نگام م مثله

 ...دختره تو اتاق من جا مونده

 ؟یکه چ:دهنشو قورت دادو گفت اب

 ...یچیه -

 .از سمت راست فرار کنه اومدم جلوش خواست بره چپ بازم اومدم جلوش خواست

 ؟...راد -میمر
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 دیلرزیانگار م.نکرده بوداسممو صدا  ينجوریتاحاال ا ختیصداش حالمو به هم ر لحن

اب دهنمو قورت ... بودم دهیبار تو خواب که بود چش هیرو که  ییلبا.چشماش سر خورد رو لباش ياز رو نگام

 دادم چشمامو بستم ورفتم کنار

 ...ریشب بخ -

 ...رونینگفتو به سرعت از اتاقو بعدم از خونه رفت ب يچز

 

 میمر

 

هول کرده بودم ،  نقدریچرا ا دونمینم...! دادم رونیحبس شده امو بطبقه خودمون نفس  دمیرس نکهیمحض ا به

 !د؟یفهم یعنی! ام کرد عیضا يراد بدجور

 :دیچهره ام پرس دنیزنگ زدم و ترانه درو باز کرد ، با د! خره گهید آره

 !؟يروح شد هیچرا شب ـ

 !دونمیـ چه م من

 ...رفتم تو اتاق یدر کنارش زدم و با کالفگ يبا دست از جلو و

 یاگه م...داد یوقت انجامشون نم چیه گهید زهیریکاراش چقدر بهمم م نیبا ا دونستیاگه م راد

شد  یکاش م...دستمو تو موهام فرو بردم و رفتم لب پنجره یبا کالفگ....کردم داغ شدم یاحساس م....دونست

اگه برم فکر ! نبود مکانشاما ا! زد یچشمک مبه لبتابم انداختم که بهم  یبا حسرت نگاه...راد شیپ اهویبرم 

افکار درهم و برهمم  نیبا هم! کنمیرو بهونه م یخستگ ومدمیچرا ن دیاگه پرس! به کفشم هست یگیر هی کنهیم

 رهیو به سقف خ دمیبالش و طاق باز خواب ریبه سمت تخت رفتم و خودمو پرت کردم روش و دستامو گذاشتم ز

 ...شدم

 ! سراغم انین گهیسقف حل کنم تا د يِدیکردم افکارمو تو سف یکردم و سع یپوف

فکر از سرم گذشت  نیا لمیموبا دنیبالشو برداشتم، با د...! دمیسرم از جا پر ریز يزیلحظه با لرزش چ نیهم تو

 !اخه؟ دهیاس م یک یکه نصف شب

 ...ایخوب قصر در رفت ـ

 ...! حالل زاده اسا يرادم بدجور نیا اوووف
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 !؟یـ از چ من

 !یدونیـ خودت م راد

 !بخوابم خوامیـ م من

 !بده ادیبه ماهم  چوندنویپ يطرفندا نیاز ا کمیما هم بذار ،  يکالس برا هیـ مرگم خانوم  راد

 :اومد رو لبم و نوشتم يلبخند

 !شب خوش جذر! خخخ وقت کنم چشم ـ

 !مرگم ریـ شبت به خ راد

 ...دمیپتورو تا چونه ام باال کش نباریسرم و ا ریدوباره گذاشتم ز ویگوش

 "!!هست میمرگ هی! هست میمرگ هیمن "

 ...رمیبگ دهیکه به سمتم هجوم آورده بودن رو ناد يادیز يمحکم رو هم فشار دادم تا حسا چشامو

***** 

 !ـریصـبح به خـ ـ

 :غر غر بالشو رو سرم گذاشتم و فشار دادم و گفتم با

 !محل یلعنت بر خروس ب ـ

 :کرد زیو زیست لب تخت و شروع به ونش ترانه

خونه ، بعد  میگردیناهار ، بعد برم ییجا هی میریکوه ، بعدش ظهر م میریم نای، با شهاب ا میکار دار یلیامروز خ ـ

 !دور دور میریشب دوباره م

 :کردم و گفتم یپــوف

 !مونهیازم نم يزیچ گهیبذار بکپم تا اخر شب د رونیبرو گمشو ب یخب پدرصلوات ـ

 !یکپیم يایظهر م! کوه خب میبر میخوایپاشو بلند شو م! شوریب! ـ روز جمعمونو خراب نکنا ترانه

 !مخالفت کنم که بازومو گرفت و بلندم کرد خواستم

 !شمایدست به شلوار سحر م یادم پا نش نیـ اگه ع ترانه

 :از حد معمول باز کردم و گفتم شتریب چشامو

 !شمینه غلط کردم پا م ـ

 !تا آماده شم ییکرد و منو به زور فرستاد تو دستشو يا روزمندانهیپ ي خنده
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 ...زود خودمو جمع و جور کردم و حاضر شدم منم

 :دنبال سحر گشتم که ترانه گفت رونیامدم ب یوقت

 ...کار داره يسر هیاخه گفت ! رفت شبید ـ

 :حرص گفتم با

 ؟!بود یصحبت چ دیتهد نیپس ا ـ

 !بود عشقم یـ خخخخ الک ترانه

 ...!نمتایـ برو گمشو نب من

 !يشد ییـ چه هلو ترانه

 !نزن یحرکت دفاع نقدریا! ـ تــر تــر من

 :گفت یکرد و با لحن لوس یاخم ترانه

 !باهات قهرم! اقتیل یب ـ

 !شل و پل کنم نویبهم کمک کن تا نزنم ا ایـ خدا من

ف تصورم که االن راد و شهاب پشت درن ، برخال! خودمو رسوندم سمت درو باز کردم عیزنگ سر يصدا با

 !سحر بود

 !میداخل شد هممون حاضر و آماده منتظر اون دوتا بود نکهیاز ا بعد

در که  یِاز تو چشم...حدس زدم کار شهاب باشه! خاص شروع به در زدن کرد تمیر هیبا  یکی،  قهیاز چند دق بعد

تو چشاش  شتریب کمینه ، اما از قصد  ای نهیبیمنو م دونستمینم....! رو به روم قایدق دمیرادو د ينگاه کردم چشما

 ...داشتمشدن بهش رو ن رهیخ ينطوریوقت فرصت ا چیموندم ، ه رهیخ

 !گهیـ باز کن د سحر

 ...!ـ االن من

 کهیار ت، شهاب از همون اول زد تو ک میبا هردوشون سالم کرد! باز کردم و اول راد وارد شد بعد شهاب درو

اونا وارد اشپزخونه  نی، به خاطر هم ختیر ییترانه و سحر رفتن تو آشپزخونه ، ترانه واسه شهاب چا! یپرون

 ...شدن

 :شد و آروم گفت کمینزد کمیدست دادن ، راد  موقع

 !باشه؟ ایک چوندنیپ ي، کالس طرفندا میخب مر ـ
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 :گاز گرفتم تا لبخندمو کنترل کنم و گفتم لبمو

 !گهید ریبگ ادی ينطوری، هم ایداد ریگ ـ

 :مکث گفت ینگام کرد و بعد از کم یجور خاص هی راد

 !يببر پستویرفت کل ادتیبازم  شبید ـ

 :آب دهنمو قورت دادم و تو چشاش نگاه کردم که گفت دنشیبا د...گرفت جلوم پسویو کل بشیدست کرد تو ج و

 !یچونیبپ یتونینم گهید نویا ـ

احساس ...کنار زد پسیچشامو با کل يمزاحم جلو يصورتم و موها يتر شد و دستشو آورد جلو کیقدم نزد هی و

خودم  يراد رو ، رو ي رهینگاه خ نکهیمخصوصا ا...زنهیم رونیشده و از صورتم حرارت ب نینفسام سنگ کردمیم

 ...کردمیحس م

 !م؟یـ بر شهاب

 ...شهاب منو از اون حال و هوا در آورد و باعث شد خودمو جمع و جور کنم يصدا

 ...رونیب میبرداشتم و از خونه رفت لویهمه وسا...نایسحر ا شیراد فاصله گرفتم و رفتم پ از

 

 ...راد

 بره باال نویحوصله داره ا یک:گفتم دمویکش یکردمو سوت یشدم وبه ارتفاع کوه نگاه ادهیپ نیماش از

 ...غصه نخور میریم -شهاب

 .امینم شتریمن که تا اون قهوه خونهه ب.ما الیخیم؟بیریم -

 ...ستین یراه.گهیسوسول نباش د -میمر

 میاریخودمونو در ب ریحال وهوامون عوض شه نکه پ رونیدودقه ب میبابا اومد -

 ...بعدم نبود یول ودیشلوغ ن.رفتیم ومدیادم م شیوب کم

 ...ستمیبشو ن الیخیمن تا پرچممو نزنم اون باال ب -شهاب

 تا اون باال میجوره راه نداره نر چیه -

 نوچ -شهاب

 ...نییپا نیمن هستم ا دیباشه پس شما بر -
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 شتریب میمر خواستیدلم م دیشا.اون لحظه چرا مخالفت کردم دونمینم یدوست داشتم برم باال ول یلیخ خودمم

 .اصرار کنه

 ...س فعلنباشه پ -میمر

ذره که  هی.بابا تعارف کردم.حرکتشون باز مونده بود نیاز ا یدهنم مثل چ...پشتشونو کردنو رفتن يناباور نیع در

اونوقت  کننیموقعه صبح ادمو زابرا م نینامردا ا...بفهمن نکهیازم دور شدن منم پشت سرشون راه افتادم بدونه ا

با حرص ...نامردا..حاال دارم برا هردوشون.شهابو ترانس سره ریبرنامه ها ز نیالبته ا...ناز ادمو بکشن ستنیحاضر ن

اگه خودمو کنترل .پسره با دو از کنارم رد شدو تنش خورد به تنم هیکه  زدمیم دیواطرافو د داشتمیداشتم قدم برم

هرهر کرکرشون  يچندتا پسر بودن که صدا...نییپا ومدمیم خوردمیرو که اومدم باال قل م یهمون راه کردمینم

 بود واه

 ...نیهردو خوردن زم مویخورد به مر يشتریهمون پسره با شدت ب دمید.داداش حواستو جمع کن:خواستم بگم تا

 بازوشو گرفتم وبلندش کردم ریز.نیکه با زانوهاش خورده بود زم میرفتم سمت مر بادو

 ؟يکورمگه :گفتم نشویرفتم توس...سمت پسره که حاال بلند شده بود برگشتم

 ...دمید زینه شماهارو ر:گفت پسره

 دستمو از پشت گرفته بود شهاب

دستمو  میمر ندفعهیدوباره خواستم برم سمتش که ا...ینیکال نب گهیکه د ارمیچشاتو کال برات درب ایا؟پس ب -

 ...کهیسمت د هیبردم  دویودستمو کش...ادما نزار نیدهن به دهن ا.میبر ایب.راد ولش کن:گرفت

 شد؟ داتیتو از کجا پ -شهاب

 ...شهیم دایپ یجاها همه جوره ادم ينجوریا.خیتا اون ب دیبر ستیواجب ن گمیبهتون م یه -

جبهه  نقدریچرا به من که خورد ا.برخورده ساده بود هیخوب ...شده بودم یاعصبان نقدریچرا ا دونمینم

 کنارم نشست ممیمر...گتخته سن هیکردمو ونشستم رو  رونی؟افکار مزاحمو از سرم ب.نگرفتم

 ...یمهم نبود که بخاطرش اعصبانتوخورد کن نقدرامیا گهید کالیراد -میمر

 که نشد؟ تیزیچ -گرفتم باال وبه صورتش نگاه کردم سرمو

 ...وسر زانوهاشو تکوند..نوچ -میمر

 ...بکشم بلکم اروم شم قیکردم چندتا نفس عم یوسع نییتکون دادم وگرفتمش پا سرمو

 شکالت گرفت جلو صورتم هی میمر
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 ...خورمینم -

 گهیبخور د -میمر

 ...خوامینم -

 ...دستمو رد نکن.لوس نشو -میمر

 .بخورم تونمینم ینیریش -

 ...بخورم تونمینم ینیریش -ادامو در اورد میمر

 ...تا دهنمو باز کردم از درد شکالترو کرد تو دهنم...از بازوم گرفت شگونیو هی میکنترل کردم که مر خندمو

 ...سوختیطرف بازوم م هیطرف خندم گرفته بود از  هی از

 ؟یبه من لطف نکن نقدریتو ا شهیم -

 کنم؟ کاریچ...يخوردیخوب نم -میمر

 درد گرفت؟ یلیخ:شدم که گفت رهیخنده بهش خ با

 ...اره -

 خنده ریزد ز میمر

 ...یکن یمعذرت خواه دی؟بايخندیچرا م -

 ...دمیخندیکه منم از خندش م دیخند بازم

 ...بچه ها رفتن میکوفته پاشو بر -

. خونه میرفت مویبرگشت.نتونست باال تر بره یکس گهیو د میصبحونه خورد هیتو قهوه خونشو  میها رفت بابچه

 ...زنگ زد واسه شام دعوتم کرد مایتوراه خونه ش

 شد فیح...مایشب برنامه داشت -شهاب

 واجب تره نیا.دفعه بعد شاالیا.است ادیوقت ز -

 کجاش واجبه؟ -شهاب

 ...گهیحسام باشه نامزدشم هست د.فک کنم حسامم هست -

 بگو کیاز طرف منم تبر.اهان خوش بگذره -شهاب

 ...باشه -

 م؟یبر ییایم:نگاه کردمو گفتم میبه مر نهیا يتو از
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 کجا؟ -میمر

 خدا مشهد دیام -

 ؟ی؟کیموقعه سال؟باک نیمشهد؟ا -میمر

 خنده ریزدن ز همه

 خانم؟ میمر ییکجا -

 .به خدا نجایهم -میمر

 خونه مامان بزرگم؟ میبر ییایم گهیراد م - ترانه

 ؟یواسه چ.نه يوا -میمر

 ...ينجوریهم -

 الیخیاونجا بگم چن منه؟ب امیب -میمر

 ...یدونیهرجور صالح م -

 

 ...راد

 باال میدخترا رفتن خونشونو من وشهابم رفت میدیرس یوقت

 ؟یشیبگم ناراحت نم يزیچ هیراه  -شهاب

 رو مبل دمیانداختم رو اپن وپر دویکل

 بگو.نوچ -

 یگیم يزیچ.نه ولش کن -شهاب

 بگو گمینه نم -

 گمیبعدا م.الیخیب -

 یگیوقت نم چیه گهید ای یگیاالن م ایشهاب  نیبب -

 گمیوقت نم چیه -شهاب

 درك نگو -

 میگذرونیروزامونو م یچه الک:نشست بغلمو گفت شهاب

 ؟یچ یعنی -
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 .میخوابیم میخوریفقط م.میکنیم ينه کار.میخونیم ینه درس -شهاب

 م؟یکن کاریچ یگیم -

 میکن يگذار هیجا سرما هی ایراد ب -شهاب

 کجا اونوقت؟.اوهو -

 زارش خوبهشوهر عمه من تو کاره سنگه با.تو کار سنگ میبر ایب -شهاب

 میزنیشرکت م میریمدرکمونو بگ سایوا...شهاب الیخیّب -

 میریگیدرخشان حتما مدرکو م ينمره ها نیاره باا -شهاب

 مییایدرب ینواخت کی نیاز ا ایب:نگفتم که دوباره گفت يزیچ

 ؟يچجور -

 میازدواج کن.میخانواده بد لیتشک ایب -شهاب

 شهینواخت تر م کی نمیروزات از ا یخره خوازدواج کن -

 :...دستاشو قالب کرد پشت گردنش وبا لذت گفت زویپاهاشو گذاشت رو م دویکش یاه شهاب

 یگل گل یلباس سرهم نیبعد زنت با ا.بخوره تو دماغت يقرمه سبز يبو.خونه ییایفکر کن از سر کار ب يوا -

جلو  ییایبعد ب.تو رگ یناهارو بزن يبعد بر.يوا.یزندگ هیبده بو ازیپ يدهنش بو...قرمزا بپره بغلت ماچت کنه

بگه بزن  ارهیبعدم بره کمر بندمو ب.ماساژ بده توبعد پاها ارهیب ییاونم برات چا.رو پاهات يپاهاتو بنداز ونیتلوز

 خنده ریحرفش که تموم شد زدم ز...بزنه یک یمنو اقا تو نزن

 کوفته -شهاب

دوباره شب  يریخونه تازه سر رات ناهارم بگ شیاریب یجمع کن شکاهایارا ياز تو دیحاال رو با يزنا وونهید -

 ...کنه دیخر شیببر

 ه؟ینجوریترانم ا یعنیجدا؟ -شهاب

 برگشتم سمتش لیبرما لومتریسرعت هزار ک با

 ؟ی؟کیچـ -

 دمیکوفت ترس -شهاب

 االن؟ یگفت یچ -

 دمیگفتم کوفت ترس -شهاب
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 نه قبلش -

 گفتم جدا؟ -شهاب

 ...جدا نینه بعده ا -

 پاشم ترانه بزارم یگفتم موافق.اهان -شهاب

 دل وجونش رفته اقا.مرض:گفتم دمویخند

 نکه تو نرفته -شهاب

 گفته؟ ینه ک -

 گمیمن م -شهاب

 باشه؟ نیاز حرفات درست بوده که ا یکیتو تاحاال کدوم  -

ودتم خ.مهیمنظورم مر يدیفهم یول.رفته یدلم وجونم واسه ک يدیپرسیم دیبا گفتمیاگه درست نم -شهاب

 بعله.اون بود شهیفکرت پ

 ...یگیتو م یهرچ.باشه بابا -

 یخونه باش دیمامان گفته ناهار با.گهیمن برم د...گمهیمن م یمعلومه هرچ -شهاب

 ...برو به سالمت یاوک -

 ..گرفته بود ی،عضله هام حساب رمیکه رفت بلند شدم رفتم حمام دوش اب گرم بگ شهاب

 ...رونیاب وبستمو اومدم ب ریش عیسر خوردیکه به درم ییها یمشت يصدا با

 ...اصوال زننیدر بزنه زنگ م یشکل نیا یاخه اصال سابقه نداشته کس.کرده بودم هول

 مهیمر دمیدو رفتم سمت ودر وبازش کردم د با

 ...چته دختر مردم از ترس -

 کنهیگرد داره نگام م يبا چشما دمید

 شده؟ ي؟طوریخوب -

محکم  نقدریکنم ا دارتیخواستم ب یفکر کردم خواب یحموم دونستمیمن نم دیببخش:دفعه پشتشو کردو گفت هی

 ...تو ایب:گفتم وبا دورفتم تو اتاقمو بلند گفتم یکه با حوله جلوش واستادم اخ دمیتا گفت حموم فهم...در زدم

 داده هیبه اپن تک دمید.رونیاومدم ب دمویلباس پوش عیسر

 خودم وبه در رسوندم يچجور دمینفهم دمیمن ترس دیببخش -
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 کنم دارتیب ينجوریشده ا نیگفتم خوابت سنگ يزدم جواب نداد تیاخه زنگم به گوش.کنمیخواهش م -میمر

 ؟یکن دارمیحاال چرا ب.یخسته نباش -

 ناهار میبر ایب.بگم با شمک گشنه نخواب خواستمیم...اهان -میمر

 دمیم حیخوابو ترج.ستین یالخ مکمیش ینه مرس:گفتم دمویخند

 ؟ییخوایناهار نم یعنی -میمر

 ینه مرس -

 باال؟ ارمیب ییخوای؟میکنیتعارف م -میمر

 نه بابا من که با تو تعارف ندارم -

 خونه مامانجانت؟ يریم یک.یباشه هرجور راحت -میمر

 ...رمیم شمیبخوابم پام یدوسه ساعت هی -

 خوش بگذره یاوک -میمر

 شک نکن گذرهیم.اوووف -

 ؟يزیچ هی:باال وگفت دیپر هوی میمر

 ؟يزیچه چ -

 نره ادتیگزارش لحظه به لحظه  -میمر

 اونکه حتما -

 کن فیتعر ياخر شب اومد.شهیاعصابم خورد م کهیت کهیت.نه ولش کن -میمر

 .چشـم -

 فعال.بال یب -میمر

 .به سالمت -

 نقدفعهیا یول یطبق معمول شلوغ بود حساب...شدم یخواب سه ساعته بلند شدمو کارامو کردم وراه هیاز  بعد

همه ...به مامان زنگ زدم ومامان با همه صحبت کرد.میدیخند میبا عمه ها گفت یکل...فقط من مرد مجلس بودم

 دور گردنش انداختمرفتم کنارش نشستمو دستمو ...مادره حسام.خندونو سرحال بودن جز خالم

 خالم توهم باشه نمینب -

 ...که يدیحاال که د.خاله يا -
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 دمق باشه؟ نقدریما ا يباعث شده خاله  یک -

 نهیبیروز خوش نم هیپسر داره  گهیکه د یخاله جون ادم -

 .نهیبیروز خوش م یوا چرا؟مامان من که حساب -

 خاله فدات يتو که باهمه فرق دار:گفت دویخند

 کرده؟ يحسام کار -

 .خوامیپاشو کرده تو کفش که زن م یکار که نه ول -

 میکنیشروع م لیفام يدخترا نیاصال از هم ایب.داره یخوشحال.نداره یکه ناراحت نیخو ا -

 ...خودش انتخابشو کرده.خودم انتخاب کنم زاشتیم یکاشک -خاله

 رو؟ یجدا؟ک: که شصتم خبر دار شد گفتم من

 کنهیم یخالش زندگ شیپ.دختره نه ننه داره نه بابا داره.يخاستگار میداده بر ریگ.واال دونمینم -خاله

 خوشگل باشه؟ دیه؟شایاسمش چ -

 ....بود یاسمش چ.دونمینم -خاله

 الناز:که گفتم کردیفکر م داشت

 ؟یدونیاز کجا م.اره الناز -

 .من دمشید -

 ه؟یچجور.خاله فدات -خاله

 از حسام سر تره.خوشگله -

 .تو فکر تکون دادو دوباره رفت يسر خاله

 ...مبارك باشه.یبه سالمت...شده ياقا حسام جد پس

 ...بعده شام یشدو همه اومدن وحسامم اومد ول شب

 دمیشن ییاقاحسام خبرا:که مامانجان رو کرد به حسامو گفتم میدورهم نشسته بود همه

 مامانجان؟ ییچه خبرا -حسام

 ؟یباال بزن نیاست ییخوایم دمیشن -مامانجان

 گهیاره د گهیخدا د دیام:به من کردو گفت ینگاه حسام

 .حسام دهیم ریبو ش ؟دهنتینیبیازدواج م يتو واقعن خودتو اماده  یعنی -مایش
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 به به چه حالل زادس:زنگ خوردو گفت شیتا حسام اومد جواب بده گوش دنیخند همه

 رونیشدو رفت ب وبلند

 ؟يدیتو دختره رو د:رو که به من وگفت مایش

 ...اره -

 ه؟یاسمش چ ه؟یچه جور -مایش

 ...هیمصنوع زشیکه همه چ ناسیاز ا.ستیبد ن.النازه فک کنم -

 جدا؟:گفت دویخند مایش

 ش؟یدیتو کجا د:تکون دادم که گفت سرمو

 حسامم اوردش.درکه میبار با بچه ها رفت هی -

 ؟يرفته بود یتو باک.ناقال يا:با ارنج زد تو پهلومو گفت مایش

 .منم با دوس دخترم بودم -

 ...شهیجلو عمش راحت نم نقدریادم ا.خجالت بکش -مایش

 نمشیدوس دارم بب.شیباشه نشونم بد ادتی:گفت مایش دمویخند ییدوتا

 .باشه -

حرف  مینیبش میمر شیبرم پ.تر برم خونه عیکالفه بودم دوست داشتم سر گهیبود که د1ساعت  کینزد

نزاشت  گهید ماهمیش...همه تاسحر نشستن وسحررفتن.کون بخورم ونگهم داشتنکس نزاشت ت چیه یول...میبزن

 ...بمون نجایکه هم يبرم گفت کار که ندار

افکار مختلف ...خواب بود اون موقعه مینداشت چون صددرصد مر يا دهیهزار زور نگهم داشت البته رفتنمم فا به

کل .کاراش.نگاهاش.حرفاش.جلو چشمام ومدیم میمرور کنم مر ندمویا يکارا ومدمیتا م.دادیاجازه خواب بهم نم

نفسمو صدا ...رفتم سمت پنجره وبازش کردم. در اوردم شرتمویت.سرد گُر گرفته بودم يتواون هوا.افم کرده بود

 ادی.نرفت میموفق شدم چون از تموم افکار فقط مر يتا حدود.فکر نکنم یچیکردم به ه یدادم وسع رونیدار ب

 ...یکنیکه کلمو م یاگه بفهم:لب بگم ریز ادویلبم ب يرو يکه سرما خورده بود باعث شد خنده ااون روز 

 ...پنجره رو بستمو رفتم تو رختخوابو خوابم برد.تر شد قیعم لبخندم

 ...بعدازظهر بود گهیشدم د داریب یوقت

 میزنگ زدم مر عیسر
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 ؟ییمعلومه کجا -میمر

 ؟يچطور.تو خواب -

 ؟یتوخوب یمرس.از صدات معلومه -میمر

 اره چه خبر؟ -

 ؟يومدین شبیچرا د.یسالمت -میمر

 ...يمنتظر که نموند.امینتونستم ب گهینگهم داشتن د -

 ...دمیخواب يومدین دمیبودم بعدم د داریبا بچه ها ب 12تا.نه -میمر

 یزک.يدیکشیمن فک کردم تا صبح لبه انتظارمو م.یخسته نباش -

 ...دمیخواب ومدیخوابم م رمینخ...یپسبفرما پ -میمر

 ؟ییتنها.يخوب کرد -

 ...کنن دیخر رونیاره بچه ها رفتن تا ب -میمر

 امیمنم ناهار بخورم م.باشه -

 پس فعلن.یاوک -میمر

 خدافظ -

 مشغولن زویومامانجانو دوتا از دختر عمها نشستن سر م مایش دمید نییپا رفتم

 ...رونیکار دارم زدم ب نکهیکنارشون ناهار خوردمو به بهونه ا منم

 ...نییرفتم لباسامو عوض کردمو اومدم پا عیخونه سر دمیرس تا

 دهیفا یبازم گرفتمش ول.جواب نداد یول شیزنگ زدم به گوش...درو باز نکرد یزنگ زدم کس یهرچ یول

 هم درو زنگ زدم باز نکرد یهرچ.نداشت

 ...رونیب رهیته بود منگف: لب گفتم ریز

 زدم ترانه زنگ

 ؟یسالم ترانه خوب -

 ؟یتوخوب یمرس.سالم - ترانه

 ؟ییکجا.قربانت -

 ..رونیب - ترانه
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 باهاتونه؟ ممیمر -

 ...نه خونس - ترانه

 .نگرانش کنم نخواستم

 خدافظ.ششیپ رمیباشه م -

 خدافظ - ترانه

 ...اوردم نوییپا دیشدم رفتم باال وکل دیناام یوقت.زنگ زدم دوباره

فکر کردم واسه  یاهنگ شدم ول فیخف يدر کردم ومتوجه صدا کیدرو باز کنم گوشمو نزد نکهیاز ا قبل

 ...هیبغل هیهمسا

 ...وقفل وتو در چرخوندم...با اجازه -

 شد شتریاهنک ب يکه باز کردم صدا درو

 ...یخانم زده تو کاره عرب میمر.اوهو -

 شدیم شتریاهنگ ب يصدا شدمیتر م کیش نزدبه اتاق یهرچ.از سمت اتاقش بود صدا

 ...اخه دختر خوب دهیبلند گوش م يبا صدا یاهنک عرب یک...خوب يشنویدرو نم يصدا ستین خودیب -

 اتاقشو روشن کرده بود يباز بود ونور زرد رنگ فضا مهیاتاقش ن در

 ...شاعرانه شده یخانم چه با اهنگ عرب:کردمو گفتم يا خنده

 ...اجازه خودم درو هول دادم وبازش کردم با

 ...دادیرونم یحرکت چیخشک شدو اجازه ه نیپاهام رو زم.لبم کم کم جمع شد يرو لبخنده

 ...خوردیبا اهنگ تکون م یکه به اروم کردمینگاه م میمسخ شده ها فقط به حرکات بدن مر مثل

 یعنی.شدینم یبرم ول نهیمنو بب نکهیوقبل از اعقب گرد کنم  تونستمیکاش حداقل م.به شمار افتاده بود نفسم

 ...برام بود زتوعمرمیچ نیتر یدنید.با اون رقص.مو وصورت شیبا اون ارا.با اون لباس میمر.تونستمینم

 

 :میمر

 

 !کم بذارم يزیچ خواستمینم نممیتو تمر ی، حت دمیرقص یرفته بودم تو حس و م یحساب
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آهنگ حرکت  تمیزدم و با تند شدن ر يلبخند... هیهم به بق دادیم جانیهم به خودم ه یحرکاتم به نوع همه

و نرم به عقب رفتم و چون جا کم بود  عیآهنگ ، با سه تا چرخش سر ییتر کردم ، تو قسمت نها عیکمرمو سر

باال نگاهم  امیموند و تا خواستم ب قسرم اومد و معل يتر شدم و خم شدم و موهام با شتاب به جلو کیبه در نزد

دوباره صاف شدم و اومدم باال و ...سادهیجلوم وا یبدم که ک صینتونستم خوب تشخ...زوم شد یکس يرو ساق پا

 !موهام با شدت دورم پخش شد و بدنم با بدن راد مماس شد

حلقه شده  يبرگردم عقب اما دستا يکردم و خواستم فور ینیکه از تعجب گرد شده بود ه ییترس و چشما با

 ...مانعم شد راد دور کمرم ي

 یو احساس گرما م رونیب زدیاز گونه هام حرارت م...زدمیتموم شده بود و من با شدت نفس نفس م آهنگ

 کردمیاصال فکرشو نم یعنیلباسمم اصال مناسب نبود ، ! باز بود اما هنوز گرمم بود یلیلباسم خ نکهیبا ا...کردم

  ! کردم یم رونیرو به کل از ذهنم ب یوگرنه فکر رقص عرب! ادیکه راد ب

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

به  هیراد زل زده بودم و بعد از چند ثان يتو چشما...بگم دیبا یچ دونستمیبود و نم ياز هر فکر یخال ذهنم

 :فقط تونستم بگم یسخت

 !؟یکنیم کاریجا چ نیتو ا ـ

 یچی، بهتر از ه دمیشرت برداشتم پوش ییسو هیو  یاز دور کمرم جدا کردم و رفتم سمت چوب لباس دستاشو

 !بود

 ...!تو امیب دی، مجبور شدم با کل يزنگ زدم جواب نداد یـ نگرانت شدم ، هرچ راد

 :قدم جلو اومد و گفت هیتکون دادم که راد  يسر

 !به اون در نیا ـ

 :نگاش کردم که گفت یجیگ با

 ...دادم بهت پستمیخوبه اون روز کل...! خودتو نزن به اون راه ـ

 :آوردم که راد گفت رونیرو از توش ب يد یخجالت نگاهمو ازش گرفتم و رفتم سمت ضبط و س با

 !یرقصیقشنگ م ـ
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 :نگفتم که راد گفت يزیزدم و چ يلبخند فقط

 !ه؟یچ ـ

 !امیمن لباسمو عوض کنم م رونید برو ب! هیچیپ چیـ پ من

 !گهیـ خب عوض کن د راد

 :گفتو  دیشدم بهش که غش غش خند رهیحرص خ با

 !نگاهت از صدتا فحشم بدتره ها نیاوه اوه ا ـ

 !یدونیـ خوبه خودتم م من

 ؟يکردیم نیتمر یـ حاال واسه چ راد

 !نالهیـ فردا کالس دارم ، فا من

 :و گفت دیخند راد

 !داره؟ نالیرقصم مگه فا ـ

 !کشتمیخودمو نم نقدریـ اگه نداشت که من ا من

 :شد و گفت رهیبهم خ هیچند ثان راد

 !بده ادیبه منم  ـ

 ...!خنده ریمن بودم که زدم ز نباریا

 !نخواستم اصن! ـ مرض راد

 :و گفتم دمیخند

 !یاخه تورو چه به رقص عرب ـ

 :که گفت دمیاز تصورش خنده ام گرفت و خند دوباره

 ! هیبدونم چه جور خوامیخب م ـ

 ؟يحوصله اشو دار! هیـ قر من

 !ـ آره راد

 :و گفتم دمیخند

 ...لباسمو عوض کنم رونیپس برو ب ـ

 !گهیخوبه د نایـ خب هم راد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

 :شرتم جمع کردم و گفتم ییتو سو شتریکردم و خودمو ب یاخم

 !؟یچ گهید ـ

 ...رونیو آهسته رفت ب دیاخمم خند از

 د؟یکل رقصمو د یعنی...دادم رونیتو موهام فرو بردم و نفسمو با شدت ب یرفتنش دست با

 ...دمیپوشینم مویعرب یِکاش حداقل لباس اصل! يزیچه آبرو ر يوا

سرم جمع کردم و رفتم  يو موهامو باال دمیپوش يشلوار تو خونه ا هیشرت گشاد و  یت هیدر آوردم و  لباسامو

 ...رونیب

 !خوبه؟ ينطوریـ خب خانوم معلم ، ا راد

 ! از خنده مرده بودم گهیقر بامزه به کمرش داد که د هی و

 !رقاصه یرو دست هرچ یزنیم يامه بداد نطوریـ هم من

 :و گفت  دیخند

 !بود؟ ياون حرکت اخر چطور ـ

شوکه شدم و چند قدم ! اومد تو بغل من قایزد که دق یمقدمه چرخ یب یلیتا خواستم بپرسم کدوم حرکت ، خ و

 :زد و باز بدنش با بدنم مماس شد و گفت گهیچرخ د هیرفتم عقب که دوباره راد 

 !بهتر شد یکی نیا ـ

 :و گفتم دمیخند زیر زیر...ام گرفته بود خنده

 ...سایآدم وا نیع! زیراد کرم نر ـ

 !شدم هیچرخش نیا ي فتهیـ آخه من ش راد

 يبا اون چشما...شدم یشد داغ م یم کیبهم نزد یوقت...باشم يکردم لبخند نزنم و جد یام گرفت اما سع خنده

 ... آروم شده بود...نبود زیآم طنتیش گهیکرد ، د رییتغ رنگ نگاهش...من يزل زد تو چشما طونشیش

 ...!ها هیبتیکال قد کوتاه بودنم مص! به گردنش دمیسر دادم که رس نییاز چشاش گرفتم و به پا نگاهمو

 يجلو یکم یلیصورت رادو تو فاصله خ هویکه  "واسه امروز بسه نیتمر "باال آوردم و خواستم بگم  سرمو

 !!و به طور کل الل شدم دمیصورتم د

نرم  گهید قهیدق هیخر که نبودم اگه تا  گهید...رمیبگ دهیشد ناد یم شتریتپش قلبمو که هر لحظه ب تونستمینم

 ....کنار
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 !یگفتیـ خب م راد

 !گمیعقب تر راحت تر م يـ اگه بر من

 !تو هم راحت باش!ـ من جام خوبه راد

بود که  کمینزد نقدریمطمئناً راد ا...د ، از خجالت ، گُر گرفته بودمراد مخلوط شده بو يتپش قلبم با نفسا يصدا

چطور  دونمیم...کرد که نفسش پوستمو قلقلک داد و باعث شد لبخند بزنم یراد پوف...دارم یبفهمه چه حال

ترانه به خودمون  يزده  جانیه يصدا بالحظه  ــنیکه تو هم...جلو اومد که گهیذره د هیبرداشت کرد که 

 ...میو از هم فاصله گرفت میاومد

 ...ریرو از دستم بگ دایخر نیکمک ا ایب میآخ مر! د؟یـ بــه سالم ، خوب ترانه

 !طونینگاهش هم معنا دار بود هم ش...عجله رفتم سمتش با

 :که فقط من بشنوم گفت يلب طور ریز ترانه

 !؟یحله به سالمت گهیخب د ـ

 :گفتم انیدر م یاالن به رنگ گلبه دونستمیکه م ییبا خجالت و گونه هابهم زد که  یچشمک و

 !خفه شو ـ

 :تو آشپزخونه و راد گفت میگذاشت دارویزد و باهم خر يلبخند ترانه

 !خوش گذشت؟ ـ

 ...!بود یـ بله ، جاتون خال ترانه

 :راد نگاه کردم که گفت به

 ...برم گهیمن د میمر ـ

 :کردم که گفت شیسمتش و تا دم در همراه رفتم

 ...میباهم حرف بزن شبیقسمت نشد درباره د....اهوی ایشب ب ـ

 :تکون دادم و گفتم يسر

 ...باشه ، فعال خداحافظ ـ

 ...و رفت باال میکرد یخداحافظ

 !رونیزبونم بکشه ب ریجا از ز هیهمشو  خواستیسوال تو مغز ترانه که م یمن موندم و ترانه و کل حاال
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 میمر

 

شامو آماده کرد و مشغول  لیوسا نیح نیتو هم...تمو گرفت و با شتاب به سمت آشپزخونه کشونددس ترانه

 ...شد يآشپز

 :رو اپن و گفتم نشستم

 !؟یداشت میکار ـ

 :گفت جانیزد و با ه يلبخند ترانه

 !شد؟ یچ میکن ما رفت فیخب تعر ـ

 ...ـ اول بگو سحــر من

 :تموم گذاشت و گفت مهیحرفمو ن ترانه

 ...کن تا منم بگم فیسحرو ولش کن ، تو تعر ـ

 ...کنم فینشده که تعر يزیـ چ من

 :که ترانه دستشو گذاشت رو پاهام و با تحکم گفت نییپا امیخواستم از اپن ب و

 ! بگو ـ

 :محکم به پام زد که آخم در اومد و با اخم گفتم يضربه  هی و

 !باشه بابا چه مرگته ـ

 ...یدونیواسه فردا اخه م کردمیم نیر، تم دمیرقص یداشتم م یچیه

 :گفت یحوصلگ یزد و با ب یمحکم يدوباره ضربه  ترانه

 !خــب ـ

از تو بغل راد در  هویدوال شدم و بعد بلند شدم  یآخر ، وقت هیسر همون حرکت چرخش یچیبعد ه! ـ مـرگ من

 !اومدم

 :لبشو گاز گرفت و گفت جانیار اورد و با هتا بنا گوشش باز شده بود با نخناش به رونِ پام فش ششیکه ن ترانه

 !خـب ـ

 :حرکتش خنده ام گرفت و ادامه دادم از

 ...لباسمو عوض کردم و عیسر چونمشیبپ خواستمیبدم ، منم که م ادیقرار شد بهش رقص  یالک ،یچیبعد ه ـ
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 :وسط حرفمو گفت دیپر ترانه

 !؟يبود دهیرو پوش هیاون لباس لخت ـ

 :و گفتم  دمیخند

 !کرد رمیغافلگ یلیبعد رادم خ! آره ـ

 !هم کرد؟ یـ بعد کار خاص ترانه

 :تو سرش و گفتم زدم

 !رینه خ! خاك بر سر منحرفت کنن ـ

 :تو چشام نگاه کرد و گفت طنتیبا ش ترانه

 !االن؟ يسرخ شد نقدریپس چرا ا ـ

 :کردم و گفتم یپوف

 !ينطوریهم یچیه ـ

 ...و رفتم تو اتاقم دمیپر نییترانه رو کنار زدم و از رو اپن پا يفور و

باعث  شیپ قهیچند دق يادآوری یحت...که از شدت خجالت داغ شده بود ییدستمو چسبوندم رو گونه ها پشت

قلبم  يتپش ها تونستمیاما نم...شدم ریجو گ کمیبه خودم بقبولونم که من فقط  کردمیم یسع...رمیگُر بگ شدیم

 ...!ادیز یلیخ..راد، برام مهم بود...رمیبگ دهیگاه بعد تکرار اسمش رو ناد یگاه و ب يبخنداو ل

 :اومدم رونیترانه از فکر ب يدستام گرفتم که با صدا نیب سرمو

دو قدم ! ادیتنبل باشه احتماال خودش م ادیز ادیبهش نم یول! نامش ای ادیخودش م ای! بهش فکر نکن نقدریا ـ

 !گهیراهه د

 :حرص بالشمو پرت کردم سمتش که گرفتش و گفت با

 ...شام ای، ب شعورینزن ب ـ

 :شام ترانه با طعنه گفت زیگشنم بود ، سر م یشدم ، حساب بلند

 !؟يهم گشنته ، کوه کند یلیکه خ نیاوه مثه ا ـ

 :به ساق پاش زدم که گفت يحرص لگد با

 !يلحظه فکر کردم سحر هیاخ اخ غلط کردم  ـ

 :کردم که با خنده گفت حرص نگاش با
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 !نکن گامین يباشه باشه اونطور ـ

 :خوردم که گفت گهید يلقمه  هی

 !بخور واست خوبه ـ

 :بهش زدم و خنده اش بلند شد و گفت يمحکم تر لگد

 !نکبت! اخه يمحبتم ندار اقتینگاه کنا ، ل ـ

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ...هم ببرم نایظرف بده واسه راد ا هی یراست ـ

 ...برمیـ خب من م نهترا

 ...من هستم! هی، چه کار يـ نه تو خسته ا من

 :زد و گفت یدستشو رو شونه ام گذاشت و چشمک ترانه

 !یخر خودت م،یمر ـ

 :و گفتم دمیخند

 !یدمغ يدیوقته شهابو هم ند یلیاصال خودت ببر ، خ! یعـوض ـ

 :هاش رنگ گرفت و گفت گونه

 !يبنداز کهیمونده تو به من ت نمینکبت ، هم ـ

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 !که عوض داره گله نداره يزیچ ـ

 !ـ ببند ترانه

 ياز جلو شیچند ساعت پ يصحنه ها یول...و بعد از شام رفتم کمک ترانه و ظرفارو شستم دمیخند زیر زیر

 یازش م شیوقت پ یلیکه از خ يزیهمون چ...شد یرفت ، راد هر روز تو ذهنم پررنگ تر م یچشمم کنار نم

 ...یدوست ندارم اعتراف کنم ول...سرم اومد دمیترس

 ...دوسش دارم ـ

 :اومدم و گفتم رونیاز فکر ب یجا ظرف يظرف تو بیمه يصدا با

 !گهیادم ظرف بشور د نیحواست کجاست ع! شد؟ یچ ـ

 :زد و گفت یغیج ترانه
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 !؟يدوست دار ویک! میمر ییوا ـ

 :تته پته گفتم با

 ...ویشکیه ـ

 !ـ دروغ نگو ترانه

 !رو دوست دارم کاالیقسمت جذر و راد یاضیدرس ر یلیخب من خ...ـ خب من

 ...خنده ریز میمنظورمو گرفت جفتمون زد یبامزه نگاش کردم و وقت ییجورا هی و

 !؟یـ خب حاال بهش گفت ترانه

 :نگاش کردم که گفت هانهیاندرسف عاقل

 !ینگفت دمیخب فهم ـ

زدم ، تو چرا  يزر هیبعدشم حاال من ! برم بهش ابراز عالقه کنم؟ میغرور خرک نی، با ا ادیـ اخه به من م من

 !باورت شد؟

 !یدونیـ خوبه خودتم م ترانه

 :و گفتم دمیخند

 ...شنیم ری، اصوال دخترا زود جوگ الیخیب! اس دهیفا یپس بحث کردن راجع بهش ب ـ

 ...نگفت يزیفقط لبخند زد و چ ترانه

 ...تو فکر میرفته بود سخت جفتمون

 

 

 ...راد

 ...شده بودم رهیهدف به صفحهش خ یبودم وب دهیدراز کش ونیتلوز يجلو

 ....شهاب يدر اومدو بعدم صدا يصدا

 کجا برف اومد؟...آخ آخ -

 برف؟.سالم -سمتش برگشتم

 هست نمیاوخ اوخ چه سنگ.اره -شهاب

 کجا بود؟ ؟برفيشد وونهید -
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 نه؟ لهیاردب.ناهایا:بود اشاره کردو گفت یکه برفک ونیتلوز به

 مزه یب:کردمو گفتم یرمق یب ي خنده

 یکنیبرنامه اومده برفک تماشام هیقحط:نشست کنارمو گفت شهاب

 توفکر بودم؟.کردمیاصال نگاه نم:خاموش کردمو گفتم ونویتلوز

 پدرش دراد -

 ؟یپدره ک -

 همون که فکر داداشه مارو مشغول کرده  -شهاب

 ...سرم رهیموهامو زدم باال ودستمو گذاشتم ز دستم با

 چه خبره؟ -

 خوش يخبرا -شهاب

 ؟یا؟ چ -

 اول تو بگو خونه مامان بزرگت چه خبر بود؟ -شهاب

 الناز يبرن خاستگار خوانیحسام وخانوادش م.بابا یچیه -

 یبه سالمت.گفتم يدید -شهاب

 خبرتو بگو یسالمت باش -

 دارم المانه؟دختر خاله  هیگقتم  ادتهی -شهاب

 ...هان؟ اره -

 برگشته گهید یچیه -شهاب

 ن؟یخوب؟ هم -

 گهیاره د.نیدستاتو بزا زم -شهاب

 مزه یب -

 .کردم ریمثکه من تو گلوش گ...اهان نه -شهاب

 جدا؟ -

 دیریمنو بگ دییایب دیکه به مامانم گفته پاش يجور.کردم ریبدجورم گ.اره بابا -شهاب

 ؟یکنیم یشوخ -خنده ریز زدم
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 .باور کن -شهاب

 د؟یکنیم کاریحاال شماها چ -

 میپریباهم م رهیگیدسته منم م.اقامت المانم داره...هلو بپر تو گلو.مشیریگیم میریماهم م.گهید یچیه -شهاب

 میریم

 ش؟یریبگ يخوایچدا؟م -

 ...جونور پلزه هیشب.خوشگله پدر سگ نقدریا.اره بابا -شهاب

 ؟یچ -

 خوانندهه جونور پلز نیهم -شهاب

 ؟یگیوم فرلوپزیجن.خاك برسرت -

 .همون -شهاب

 ش؟یخاستگار يبر يخوایم یشوخیحاال ب - نشستم بلندشم

از همه بهتره اقامت المان ..خوشگله.دار هیخودش ما.دار هیما يخانواده .از همه لحاظ خوبه.اره بابا -شهاب

 .برم هند دیبا خوامیمرگ م گهید.عاشقمونم که هست.داره

 .اخه تو همه کارات به مسخرس -

 ...میدرست کن بخور يزیچ هیپاشو پاشو ...گهیدست شما درد نکنه د -شهاب

 خودت بلند شو.حوصله ندارم -

 يخوریم تزایپ -شهاب

 تکون دادم که دست به تلفن شد يسر

 ؟يشام نخورد يبود يتوکدوم گور -

 نجایبعدم اومدم ا شگاهیبعدم رفتم ارا.بودم نایکه خونه خالم ا یغروب:قطع کردو گفت تلفونو

 شد؟ینم دایلقمه شام پ هیخونه خالت  -

جلسه  هیبلند شدم گفتم من .هیخبر کردنیفکر م شستمیم گهید یلیخ یول.شدیم دایچرا بابا دولقمه پ -شهاب

 ...برم دیمهم دارم با

 ...تکون دادمو بلند شدم يدستش سر از

  نییپا دییایزنگ زد گفت ب میمر میکه باشهاب خورد شامو
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 ...گفت که صبح کار داره.سالم کردو رفت میشهاب دمه در به ترانه ومر یول نییپا میرفت باشهاب

 ...اوردو نشست کنارم ییبرام چا میتو نسشتم ومر رفتم

 خوب؟ -میمر

 ؟یخوب چ -

 خونه مامان بزرگت؟ یشد رفت یخوب چ -میمر

 ...الناز يخاستگار میحسام اصرار داره بر گفتیبود م یقاط یلیخالم مامانه حسام خ.اهااان -

 جدا؟:که چشماش از تعجب گرد شده بود گفت میمر

 ه؟یقصدشون چ یدونستیمگه نم.اره -

 .باشن يجد نقدریا کردمیفکر نم یچرا ول -میمر

 گهیان د يجد یلیخ -

 .کرد دییجسامم اخر شب اومد حرفارو تا -تکون دادکه گفتم يسر میمر

 ه؟یبرنامت چ.تو جمع ياعالم نامزد نمیا -میمر

 ...یراست:شهاب افتادمو گفتم ادهی دمیترانه روکه د یچرا ول دونمینم.ترانه شکالت تعارف کرد...حاال گمیم -

 ؟یچ -میمر

 مرغا یقاط رهیداره م گهیشهابم د -

 سمتم دیحرفم ترانه با سرعت نور چرخ نیا با

 ؟یچ یعنی -میمر

 واشی واشی شهیداره ادم م نکهیا یعنی -

 ازدواج؟ یعنیم؟یجان مر -میمر

 تکون دادم که ترانه نشست روبه رومو اب دهنشو قورت داد يخنده سر با

 ؟یبا ک - ترانه

 .نمیتر کردم تا عکس العملشو بب ادیداغشو ز ازیشد پ یبه حال یترانه حال دمیمن که د...با دختر خالش -

توصورتش  شهیبار نم هی دمشیمن د میمر يوا.داران هیاز اون ما.کرده لیصدختره المان تح.با دختر خالش -

 .ستین نایاز ا شتریب قشیمعلوم بود سل: زدو گفت يخند شینگاه کرد ترانه ن

 زشته نقدریا یعنی -میمر
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 تو صورتش نگاه کرد شهینم ینه بابا از خوشگل.هه -

 ترانه باز مونده بود دهن

 جدا؟:با ذوق گفت میمر

 ...خوشگله یبه چشمه زن داداش یلیخ.اره بابا -

 نشده شد زن داداش؟ يزیچ ؟هنوزیزن داداش - ترانه

 .ومدیشهاب از خونه اونا داشت م.هم گذاشتن ينشده؟قراره خاستگار يزیچ -

 ...بهم کردو بلند شد رفت اشپزخونه ينگاه بد ترانه

 خنده ریزدم ز یپک یرفت تا

 کوفت چته؟ -میمر

 ها رهیبابا دوستت داره ازکف م -

 تابلوئه؟ یلیخ -میمر

 بکن براش يکار هی یلیخ -

 .میدیاروم خند ییدوتا

 ؟یحاال راست گفت -میمر

 ...يبره خاستگار خوادیخوب گفت م یداغ اضافه کردم ول ازیپ کمی -

 اومدو جلوم نشست ییچا وانیل هیکه تموم شد ترانه با  حرفم

 شهیبدونه شناخت با شکست مواجه م یسنت يازدواجا.با عشق ازدواج کنه دیبه نظر من ادم با - ترانه

 گفته شناخت ندارن؟ یک -

 مگه المان نبوده؟ - ترانه

 .بعدشم دختره خراب عاشقه.تمام مدت باهم در ارتباط بودن یچرا ول -

 .دوسش داره شهابو دختره یلیخ -میکردم به مر ورو

 شهابم دوسش داره؟:تکون دادو گفت يفه من سرحر دییدر تا میمر

 ...از خداشه.خر باشه دوسش نداشته باشه نکهیمگه ا -

 ه؟یاسمه دختره چ -میمر

 ..هیخالصه از سره شهابم اضاف.هم داشت یقشنگ یلیاسمه خ هی.ادینم ادمیواال  دونمیاسمش؟ نم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣١٠ 

 زهیریعرق از سروگردنش داره م.خدا خفت نکنه:زدم که اروم کنار گوشم گفت میچشمک به مر هی یواشکی

 يترانه اومدو بعدم صدا ریشب بخ ينگفتم که صدا يزیچ گهیکردم ود يا یبجنس يخنده .نکن تیدوستمو اذ

 زدیافتاد به جونه بازوهامو مشت م میتا رفت مر...دره اتاقش اومد

 هان؟ يکرد تشیاذ نقدریادب چرا ا یب -میمر

 کنم يکار هیبدونم چقدر دوسش داره تا بتونم  دیبابا خوب من با -خنده گفتم با

 ؟يمثال چه کار -میمر

 ...مثال وساطت کنم -

 ؟يتو خاستگار ستین يمگه شهاب جد -میمر

 .فکر نکنم -

 ...خدا از سرت نگذره.میابج يبرا رمیبم یاله.یبدجنس یلیخ يوااا -میمر

 ...ینخند رو اعصابم.يدرده کار.مرض:که گفت دمیخند دوباره

 م؟یکن کاریجاال چ -میمر

رو که به ترانه زدم برعکسشو به شهاب  ییحرفا نیشهاب هم يجلو مینیشیم ییدوتا.میکنینم یکاره خاص -

 ...میزنیم

 ؟یچ -میمر

 میکنیم فیشهاب تعر ياز خاستگاره ترانه جلو مینیشیم یعنی -

 ؟یجلب یلیخ یدونستیراد م يوا -باز شد ششیفکر کردو ن کمی میمر

 ...میچاکر -

 ده؟یبه نظرت شهابم عکس العمل نشون م -میمر

 ...صددرصد -

 ...بزن قدش.دارم جانیه یلیخ يوا -میمر

 .دستمو زدم به دستش دمویخند

 سره موضوع خودمون میبر -میمر

 دییاونم در کمال ارامش گوش دادو حرفامو تا.کنم کاریچ خوامیتکون دادمو براش گفتم که م يسر

 ...خوشحالم که حداقل مخاطبم درك وفهمش باالس وبا من هم نظره.کرد
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 میرو با مر یکال لحظات خوب.میدیخند مویحرف زد یافته کل یبود ب کیکه نزد یشبم بدونه فکر به اتفاق اون

 .کردمیم يسپر

به  یلیخ...شدیم ازیکم کم داشت وجودش برام عادتو بعدم ن.طیشرا نیتو بد تر یحت.خوب بود یبود همه چ یوقت

 شیحال.صاحابشم مرده.دله یول.سوءاستفاده نکنه.دله صاحاب مرده گفتم که سرش تو کاره خودش باشه نیا

 .ستین

 ....میرقصیما م زنهیکه اون م فعلن

 

 میمر

 

 یلی، خ دیچرخ یراد تو ذهنم م يهمش حرفا...!ارماز راد دل تو دلم نبود تا و سر به سر ترانه بذ یخداحافظ موقع

 هیکه  یمخصوصا وقت! نقشه برام سخت بود ياز قسمتا یفقط بعض...مینقشمونو اجرا کن ییداشتم تا دوتا جانیه

گاه چونه اش قرار  هیرو مبل و دستاشو تک ستهترانه که دمغ نش دنیبا د...نسبت به راد داشتم یفیاحساس لط

 :گفتم ينسبتا بلند يزدم و آهسته اومدم جلوشو با صدا زیآم طنتیش يداده ، لبخند

 غرق شده؟ اتیشده دوستم کشت یچــ ـ

 :و با خشم زل زد تو چشام و گفت دیصدام از جا پر با

 اخه؟ یهست یتو چه دوست! خود دوستم دوستم واسه من راه ننداز یب ـ

 :و گفتم یزدم به موش مردگ خودمو

 ! کردم؟ کارتیگه چم! ؟یگیم ينطوریچرا ا ـ

 :رفت سمت اتاق گفت یکه م یاز جاش بلند شد و منو کنار زد و در حال ترانه

 !شمیدارم پر پر م ستیبساط هر و کر با راد راه انداخته اصال حواسش به من ن ـ

 :پست سرش و بغلش کردم و گفتم دمیپر عیو سر دمیخند زیر زیر

 !فداتتتتت شم چرا حاال پر پر؟! من قربون دوست خل و چلم برم یاله ـ

 :برگشت به سمتم و گفت تیبا عصبان ترانه

 !؟يدینفهم ـ

 ؟!شهاب دلقک نیبه ا يداد ریهمه آدم چرا گ نیعسلم ا یول! دمیخوبشم فهم دمیـ غلط کردم، فهم من
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 :فتمو گ دمیخند! ختیسرم ر يبهم زد که حس کردم موها یپس گردن نیهمچ

 !یزنیبابا چرا م ـ

 :با بغض گفت ترانه

 !باهات بحرفم خوامیبرو گمشو اصال نم ـ

 :و گفتم دمیاز پشت گردنشو بوس! نکنم تشیاذ نیاز ا شتریب گهیگرفتم د میگاز گرفتم و تصم لبمو

 !شده یکن چ فیبرام تعر ایب! خب دیببخش ـ

 !؟یـ اگه شهاب ازدواج کنه چ ترانه

 !ذارم؟یمگه من م! یچیپ چیـ پ من

 !؟یباش یـ تو ک ترانه

 :خاروندم و گفتم کلمو

 !ياشاره کرد یخوب يامممم به نکته  ـ

 :زد و گفت يشخندین

رو دست ننه  میمونی، من و سحر م یشی، تو هم خوشبخت م شهیخوشبخت م رهیشهاب م! الیخیحاال ب ـ

 !هامون

 !گفتم یک نیحاال بب! ذارم؟یمگه من م...! ـ گمجوووو من

 !ـ حاال خودت گمجو بذار من بکپم خسته ام ترانه

 :بامزه گفتم یلحن با

 !دوستم پر پر شد رمیبم یاله ـ

 !فرار کردم سمت اتاقم عیدراره و محکم بزنتم که سر شوییخواست دمپا ترانه

 :در آوردم و گفتم بمیاز ج لمویخنده خودمو رو تخت ولو کردم و موبا با

 !زنگ بزنم؟ یک ـ

 :راد جواب داد هیاز چند ثان بعد

 !یچقدر هول! حاال االن بخواب ـ

 :زدم و نوشتم  يلبخند

 !گهیبگو د! رمیمیم ياخه دارم از کنجکاو ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣١٣ 

 ...ـ فردا راد

 :و نوشتم دمیکش یقیعم نفس

 !ست؟یزود ن! باشه! اوف ـ

 !هست رمیـ د راد

 !از خواب رمیمیدارم م گهیمن د! ریشبت به خ کالیراد! باشه ـ

 !که ينکرد يـ کار ادر

 :و فقط نوشتم دمیخند

 !ریشب به خ ـ

 !خوادیم يانرژ يا گهید زیاز هرچ شتریو کله زدن با راد ب سر

 ...می، مر میمر ـ

 ـ هوم؟ هوم؟ من

 ...نیـ بب سحر

 !گمیاشو نم هیبق...ـ رب بخورگوجه من

 !ـ خفه شو سحر

 :خواستم جوابشو بدم سحر گفت تا

 !بگه يزیچ هی خوادیپشت بندش م گمیم یهرچ یه! بابا تو ببند يا ـ

 :و بلند شدم که سحر گفت دمیخند

 !بدو راد اومده ـ

 : دمیباز تر از حد معمول شد و پرس چشام

 !شده؟ یچ! ؟یواسه چ ـ

 :و موهامو مرتب کردم و گفتم نهیبلند شدم ورفتم سمت آ يفور

 ساعت چنده؟ ـ

 یحاال جفتشون داشتن م...با تعجب نگاش کردم و ترانه هم وارد اتاق شد! دیخندیم زیر زیداشت ر سحر

 !دنیخند

 ن؟یخندیم یبه چ! ـ کوفته من
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 !رتتیگی، شوما کال برق م ادیکه م ایکه ، اسم بعض نمیبیـ خخخ م سحر

 :گرفتم و با خشم داد زدم گر

 !سحـر ـ

 :و گفت دیغش غش خند سحر

 !نمتیبیتو دانشگاه م دایب دیشما هم اگه خواست رمیمن م ـ

 !بکشمت خوامیم سایوا ياگه مرد سایـ وا من

 !من مونثم دیـ ببخش سحر

 :درهم گفت يسحر با چهره ا!محکم پرت کردم که خورد به کمرش و آخش بلند شد بالشمو

 !ازت داشت شهیم نیجز ا يچه انتظار گهید ياز آمازون فرار کرد ـ

 :و گفت دیدستشو به سمت سحر گرفت و سحرم دستشو به دست ترانه کوب ترانه

 !موافقم ـ

 :کردم و گفتم زیر چشامو

 !میرسیحاال به شما و شهابم م! دهن لق خانوم گهیدارم د یکیواسه تو  ـ

 :اسم شهاب گفت دنیبا شن سحر

 !کنم من یچه حال! جفتتون باهم! به به  ـ

 ! رفتم ییترانه به سمت دستشو يغایج غیتوجه به ج یام گرفت و ب خنده

 !ته دلم غنج رفت مینقشمونو اجرا کن دیامشب که با يادآوری با

چند ساعت خونه  يرو به سحر و ترانه بگم تا برا انی، مجبور شدم جر مینقشمونو اجرا کن میبتون نکهیا يبرا

 ! نباشن

 :محسامو گرفتم و گفت يبرگشتن از دانشگاه ، از راد شماره  موقع

 !؟ یاالن زنگ بزنم که تو هم باش يخوایم ـ

 :متفکرانه زل زد تو چشام و گفت هیچند ثان راد

 ! هیآره فکر خوب ـ

 !؟یزنیزنگ م یپس تو ک ـ

 !بفهمن دینبا! بعد از تو قهیـ ده دق راد
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 ...حسامو گرفتم يتو دستم حرکت دادم و شماره  ویگوش جانیتکون دادم و با ه يسر

! نظر گرفته ریاونم منو ز دمینگاهمو به سمت راد سوق دادم ، د نکهیبه محض ا...منتظر بودم برداره یتفاوت یب با

 ...باالخره بعد از چند بوق برداشت...نییدستپاچه شدم و سرمو انداختم پا

 !بله؟ ـ

 ...گاز گرفتم تا به خودم مسلط باشم و حرف بزنم لبمو

 ...سالم حسام ـ

 :دیپرس دیو ترد با شک یاز مکث کوتاه بعد

 !؟ییتو م؟یمر ـ

 !؟یخوب...آره خودمم ـ

 !؟یممنون ، تو خوب یـ مرس حسام

شونه ام  يرو میمال یلیحرکت دست رادو خ هویبگم ، که  یکه چ کردمیو داشتم فکر م دمیکش یقیعم نفس

 "!ه؟یچ" دمیبه سمتش برگشتم و با اشاره ازش پرس...حس کردم

 ...حسامو بشنوه يتا حرفا یمن و چسبوند به گوش کینگفت و سرشو آورد نزد یچیه

 :معذب شدم اما خودمو نباختم و گفتم کمی

 !حسام؟...ممنون یمرس ـ

 :مکث گفت یبعد از کل نباریجونم، اما ا گفتیم کردمیصداش م ينطوریا یوقت شهیهم

 !بله؟ ـ

 !امشب سرت شلوغه؟ ـ

 :دیپرس متعجب

 !نه ، چطور؟ ـ

 :ور کرد و منتظر به من نگاه کرد که گفتمد یسرشو از کنار گوش راد

 ...امم...کارِ هی ـ

 "!یشخص "با اشاره گفت بگم  راد

 :ام گرفت اما زود جمعش کردم و گفتم خنده

 !دارم باهات یکار شخص هی ـ
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 :زد و گفت يپوزخند حسام

 ؟!با من يدار یکه کار شخص دونهیهه، رادم م ـ

 :وحشت زده نشون دادم و گفتم خودمو

 ...!رو برات روشن کنم بهتره زایچ يسر هیچون فکر کنم ...چون...امم...!! اینه بهش نگ ـ

 ...و دستشو گذاشت رو شونه ام یلبخند زد و دوباره سرشو چسبوند به گوش راد

 !ام؟یـ ساعت چند ب حسام

 ...ساعت ـ

 :ساعتم نگاه کردم و گفتم به

 ...!ساعت هشت ـ

 ...نمتیبی، م زمیـ باشه عز حسام

 :نکردم و گفتم یبه شونه ام آورد اما توجه یفیلحظه راد فشار خف نیهم تو

 ...فعال...منتظرتم ـ

 ...قطع کردم يفور و

 :با اخم گفت راد

 !آدم شده کنهیمن فکر کردم داره نامزد م...نچسب ياه ، پسره  ـ

 :ام گرفت و گفتم خنده

 !نکرده بنده خدا يهنوز که کار! آدم شده باشه دیشا ـ

 :چپ چپ نگام کرد و گفت راد

 !ازش کنهیم میچه دفاع ـ

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا یالیخیجمع کردم و با ب لبخندمو

 !من فقط منصفانه برخورد کردم ـ

 :و گفت دیخند راد

 !بعدش نوبت منه ـ

 !شمیم عیتم فقط ضامنِ بدبخ! نتتیبب ادیحاال حسام قبول کرد ، اگه الناز واقعا حسامو دوست داشته باشه نم ـ

 ! اس و مهمه هیطرف قض هیـ اشکال نداره ، باالخره حسام  راد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣١٧ 

 ...درسته ـ

تا  دمیفحش به جون خر یالبته کل! انیتا خونه ن میشد جفتمون ، ترانه و سحر و شهابو دست به سر کن قرار

 !وفتهیب ستیقرار ن یاتفاق چیسحر و ترانه رو قانع کردم که ه

 :و گفت ستادیدمِ خونمون ا يدم زدن راد تو راهروق قهیاز ده دق بعد

 !بزنگم؟ ـ

 :رو هم فشار دادم و گفتم لبامو

 !آره بزنگ ـ

 ! جواب داد دهیبوقم نرس مین هیشمارشو گرفت و الناز به  يفور یلیخ رادم

 ...ام گرفت و به راد که هاج و واج از سرعت الناز مونده بود نگاه کردم خنده

 راد

 داشته باشم که باهاش حرف بزنم صداش اومد نویا یامادگ نکهیاز ا قبل

 بله؟ -الناز

 ؟یسالم خوب.اوم -

 ؟یا؟راد توب:تعجب کردوگفت یمصنوع یلیخ الناز

 ؟یاره خوب -

 ؟یداشت يکار.یمرس -الناز

 .باهات صحبت کنم خواستمیراستش م.اره -

 م؟یدار یما باهم حرف -الناز

 م؟یندار -

 نیواسه هم.کردمیباشه وقطع م گمیکه م دونستیم مینه ندار گفتیاگه م.شناختیشکر منو م خدارو

 ه؟یدرمورده چ:گفت

 همو؟ مینیبب.پشت تلفن بگم تونمینم -

 ؟...اخه -الناز

 .کنهیکه داره ناز م دمیفهم

 کجا؟.باشه -الناز
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 ...خونه من -

 .ننیجونتون ناراحت نشن منو اونجا بب میمر.اوهو -الناز

 .ستیخونه ن میمر -

 ساعته؟ -الناز

 .میهشت ون -

 يبا.نمتیبیم -الناز

 ..نزاشت من ادرس بدم قطع کرد یحت

 ادرس داشت؟ نیوا؟ا -

 .گهیحتما د -میمر

 .انیباش که دفعه دومم ب يجور.دوتا رو روبه روکرد نیا شهیجلسه نم هیبه .گفته باشم یراست -

جلسه  یگیامروز تحملش کنم اونوفت تو م يمن امروز غصه گرفتتم که چه جور.الیخیراد ب.پوووف -میمر

 الیخیدوم؟ب

 .ادیدر ب زیکوچولو تحمل کن کارمون تم هی.گهینکن د تیاذ -

 ...کندم ینتونستم تحمل کنم ولپشو حساب گهیروشنن زل زد تو چشمام که د يبا چشما ینارحت با

 ...اخ.اخ ولم کن دردم اومد.راد . يواا -میمر

 ...خنده که با مشت زد به بازوم ریزدم ز بلند

*** 

 ومد؟ین -

 .بده یچه حال.راد فک کن باهم برسن دمه در يوا.نه -میمر

 .یلیاره خ:گفتم دمویخند

 م؟یمر -

 بله؟ -میمر

 .یش یاعصبان یناکارش کن ینزن -

 .کنمیحرف بزنه تمام کلشو با دندون م یلیخ.سین دیبع -میمر

 ...کردمیوگرنه خودم ناکارشون م میکه کارشون دار فیح -
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 اف اف بلند شد يکه تموم شد صدا حرفم

 .نشده میهنوز هشت ون.اوهو چه هوله -

 .مراقب خودت باش.برو یاوک -میمر

 .نطوریتوهم هم -

 .بود یاوک یهمه چ.به خودم کردم نهیینگاه تو ا هی.قطع کردمو درو باز کردم تلفنو

کامل باشه  يتمام حرکاتم با خونسرد کردمیم یسع...در وباز کردم مودیکش قینفس عم هی.در خورده شد زنگ

 کامال معلوم بود استرس داره یاون ول

 ...يسالم خوش اومد -

 یسالم مرس:که نگاه کردناش تموم شد گفت بعد

 .وخوش لباس پیخوش ت شهیمثله هم.دیچکمه بلنده سف هیساقشم قرمز بود با.شال قرمز هیبا  دیسف يپالتو هی

 يدار یخونه قشنگ:نگاه به خونه کردو گفت هی...در رفتم کنارواومد تو يجلو از

 ...نیبش یمرس -

 .کردمو پشتمو کردم ورفتم تو اشپزخونه يخنده ا.وپالتشو در اورد وانداخت رومبل شال

 قهوه؟ ای ییچا -

 .قهوه:رو مبل وگفت نشست

 .با فاصله نشستم ششیسازو روشن کردمو رفتم پ قهوه

 خوب؟ -الناز

 ؟یخوب چ -

 .اومدم کارتو بدونم.قهوه بخورم نجایا ومدمیمن ن -الناز

 .يعجول نبود نقدریقبال ا -

 نمیبش نجایهم نداره ا یلیدل یول.ستمیحاال هم ن -الناز

 .گفتم که کارت دارم -

 .شنومیم..خوب بگو -الناز

 ...اول قهوه -

 ...واوردم گذاشتم جلوش ختمیشدم رفتم قهوه هارو ر بلند
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 با حسام؟ ینامزد کن يخوایم دمیشن -

 ؟ینارحت نهیهم ن؟واسهیهم -الناز

 نه چرا ناراحت باشم -

 ه؟یپس حرفه حسابت چ -الناز

من بوده  یاصالنم فکر نکن چون با دوس دختر قبل.که ستیمن ن یخون یدشمن.یمن يحسام پسر خاله  نیبب -

سرو صدا عقب  یوگرنه ب.ستیکه اصال برام مهم نبوده ون یدونیچون م.رمیکه ازش انتقام بگ خوامیم

 ...کردیم ووشحرفا اصال خوشحال نشده بود ساکت نشسته بود وگ نیالناز که با گفتن ا...دمیکشینم

 ...یفکر کن شتریدوس بهت بگم که ب هیفقطم خواستم به عنوان  -

 ...یخودت بدونفک نکنم با اون همه اتفاق هنوزم منو دوسته  -الناز

 ...زمیعز یدوسته معمول -

 يا گهید یکنم؟کس کاریچ یگیم یکارس؟ولیحسام چ دونمیمن نم یکنیفکر م ؟تویچ يبرا شتریفکر ب -الناز

 ...خوانیبرا دو روز امثال منو م ره؟همهیمنو بگ ادیم

که دوستتون دارن فاصله  ییاز کسا.که دوستشون ندارن پرنیم ییایکه با کس نهیمشکل امثاله تو ا یدونیم -

 ...نیریگیم

 يا گهید یکنم؟کس کاریچ یگیم یکارس؟ولیحسام چ دونمیمن نم یکنیفکر م ؟تویچ يبرا شتریفکر ب -الناز

 ...خوانیبرا دو روز امثال منو م ره؟همهیمنو بگ ادیم

ستتون دارن فاصله که دو ییاز کسا.که دوستشون ندارن پرنیم ییایکه با کس نهیمشکل امثاله تو ا یدونیم - 

 ...نیریگیم

 ؟اره؟یگذشترو تو سرم بزن يخوایم -الناز

 خوادیحاال که دارم دلم م یول.امثال شما برخورد نداشتم يوقت باادما چیمن ه.هم ازش نگذشته یلیخ  -

 ...کنم تییراهنما

 خوندمیاز چشمات حرفاتو م شهیمن اهم.راد حرف اخرتو اول بزن -الناز

 ؟يکرد انتیچرا خ يخوندیجدا؟پس اگه م -

 راد:نداشت بده اب دهنشو قورت دادو گفت یکه جواب الناز

 .هیا گهید زهیحرفم چ.الناز اصال خوش ندارم اون موقعه هارو مرور کنم نیبب -
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 ...شنومیم -الناز

ه بعد تکون دادم،از حاال ب يکالفه سر...حسام اومد:نوشته بود مهیمر دمیبازش کردم د.اومد امیپ میگوش يبرا

 .نهییهواسم پا گهید

 ...حسام نشو میاز حسام دوست داشته باشه،تسل شتریهست که ب یهنوزم کس:دادم وگفتم هیکردمو تک یپووق

 ...تعجب سرشو گرفت باال و زل زد تو چشمام با

 ...گند بود یلیخ يوااا -

 ...میمر یراحت يگفتمو خودمو پرت کردم رو مبال نویا

 ...اونور تر يزیچ هیاز گندم : گفت رونویاشپزخونه اومد ب ياز تو میمر

 ...موهاشم با کش محکم بسته بود باال یتاب زرشک هیبا  یمشک نیشلوار ج هی.از نظر گذروندم ششویارا پشویت

 ه؟ینگاش کردم که گفت چ گهیذره د هی

 ؟يلباسا جلوش نشسته بود نیبا ا -

 گردنشپشت  دیبا تعجب نگام کردو دستشو کش کمی

 شد؟ یچه خبر چ...بودم دهیکت کوتاهم روش پوش هینه  -میمر

 ...يبشنو يخوایکدومو م ادهیخبر که ز:گفتم دمویکش یاز سر اسودگ ینفس

 ...گفت یکردو کجا نشست وچ کاریبودو چ دهیپوش یاول که چ از

 ...میحرف زد نایدرباره هم بایچه جالب ماهم تقر:که تموم شد گفت حرفام

 گفت؟ یاون چ.کن فیتعر -

من  يچشماشم کثافت از رو.پکر بود یلیخ.جناز نشست رو اون مبله هیعرضم به حضورت که اول که شب -میمر

بعدش شروع کرد نطق کردن که ...نایوا يوچه کرد یکنیکه چه م میکرد یاحوال پرس کمیخالصه .داشتیبرنم

 ؟...ناینه وا ای ياره راد چطوره؟چه خبر از راد؟دوسش دار

 ؟یگفت یتوچ -

 .ازش ادیبدم نم هیمنم گفتم پسرخوب -میمر

 خوب -

چون من  زدیکارت دارم البته خدارو شکر که حرف م ایرفت من گفتم ب ادشیحرف زد که  نقدریخالصه ا -میمر

 .واسه گفتن نداشتم یچیه



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣٢٢ 

شده .کنمیم کاریدارم چ دونمیخودمم نم ستموین یخالصه دره دلش باز شدو گفت که اره من از الناز راض اره

کلشو  کمی...یکنیبا الناز ازدواج م يگفتم نگو که واسه در اوردن حرص راد دار.خالصه.برام ياجبار قیتوف

که از من جدا  مونهیمثه سگ پش هدر اخر گفت ک.....خالصه.کنمیم کاریدارم چ فهممیخودمم نم:گفت.خاروند

 ...شده و تازه قدر منو دونسته

 ...یعوض کهیمرت:لب گفتم ریدادمو ز هیتک

 ؟یگفت يزیچ -میمر

 ...دایرفت شیپ یلیبه جلسه اول خ -هامو انداختم باال وگفتم ابرو

 ...انداخت ریهاشو انداخت باال وسرشو ز شونه

 ...حتما سحرو ترانن:بلند شدو گفت.در خورد زنگ

 تو دیکه باز کرد شهاب پر درو

 دیخلوت کرد ییچه خبره؟دوتا.به به -شهاب

 جنازه؟ يتو کجا بود -

 م؟یمر يچه خبر چطور.پشته در:کنارم نشست وگفت اومد

 مبارکه.دمیشن ییخبرا ؟یتو خوب یمرس -میمر

 .یسالمت باش.میچاکر -شهاب

 ...بلند شد رفت اشپزخونه دویزدم که خند میچشمک به مر هی

 چه خبر؟ -شهاب

 .بودن نجایحسام والناز ا -

 ؟یچـــ:برگشت سمتمو گفت هیبر ثان لیصدمایسرعت س به

 ...میالناز خونه من بود حسام خونه مر -

 اومد ییچا ینیس هیبا  میکردم که مر فیبراش تعر انویجر

 بچه ها کجان؟.نطوریکه ا:تو خونه چرخوندو گفت يسر شهاب

 کدوم بچه ها؟:قورت دادمو گفتم خندمو

 ....سحرو -شهاب

 ...کارداشت ییسحر رفت جا -میمر
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 ا؟ترانه؟ -شهاب

 ...رونیخبر ندارم فک کنم با همون طرف رفته ب -میمر

 خوبه...جدا؟خوبه قبل از ازدواج باهم اشنا شن -

 ؟یباک یطرف؟ کدوم طرف؟ ازدواج؟ ک: بود اب دهنشو قورت دادو گفت دهیکه رنگش پر شهاب

 .اوف از اون اخرش.ترانه خاستگار اومده توپول ؟برایدونیوا؟مگه نم -میمر

 جدا؟ -شهاب

 .ترانه روهم دوسش داره.هیپسر خوب یلیخ.شناسمیپسره رومن م.اره -

 شناسمش؟یمنم م:حالش گرفته شده بود گفت عهیضا یلیکه خ شهاب

 ..اومده کایتازه از امر.نه فک نکنم -

 .سیپس به درد بخور ن:زدو گفت يشخندین

 .داره يدکتر.اونجا بوده لیواسه تحص -میمر

 گه؟یدروغ نم دیمطمئن -شهاب

 کردم قیاره تحق -

 م؟یبود بهیما غر د؟فقطیرفت قمیتحق يتاپا ولیا -شهاب

 ...ییگفت وبلند شد رفت دستشو نویا

 ....خندش بلند نشه يدهنشو گرفته بود تا صدا يبا دست جلو میمر

 م؟یلو نر ایاب بهش کرد یلیخ یول.کردم فیک یکل.يوااا -میمر

 ...سایحاال وا...کنهیالتماسم م.کشهیتا شب نم -

*** 

 !تر تر؟ ـ

 ...، بهم تشر نزد مایمثل قد یدمغ نگاهم کرد و حت ترانه

 !هـــــــوم؟ ـ

 ...ذره دلم سوخت هیهم خنده ام گرفته بود ، هم  شیناراحت از

 :کنارش و دستمو حلقه کردم دور شونه اش و گفتم رفتم

 غرق شده؟ اتیشده؟ کشت یچ ـ
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 :دستامو از دور شونه اش باز کرد و با اخم گفت  ترانه

 !برو حوصلتو ندارما اصال ـ

 :زدم و گفتم یثیخب لبخند

 !چه مرگته دونمیمن که م ـ

 :دمیپرس...رفت يچشم غره ا ترانه

 !؟يبه خاطر شهابه نه؟ دوسش دار ـ

 :با خشم زل زد تو چشمام و گفت ترانه

 دوسش داشته باشم؟ دیبا ینه ، واسه چ ـ

 هیحاال که غرورِ خانوم، زده باال منم ...با تعجب رفتنشو نظاره کردم...از جاش بلند شد و رفت رمنتظرهیغ یلیخ و

 !باشه با دل خودش رو راست باشه نیتا ا دمیبهش م یدرس حساب

! وابمبخ خواستیچون هنوز دلم نم...اهویو لبتابو گذاشتم رو تخت و رفتم  دمیتو اتاق و لباس خوابمو پوش رفتم

زدم و بهش سالم  يلبخند! یبا خودم گفتم جــونم تلپات! آن شدم ، راد هم آن شد نکهیاز ا هیبعد از چند ثان

 ...کردم

 !؟يداریـ هنوز ب راد

 !کنمیـ نه ، تو خواب دارم باهات چت م من

 :خنده گذاشت و گفت شکلک

 !مسخره ـ

 :زدم و نوشتم لبخند

 !راد؟ ـ

 !ـ جووونم؟ راد

کاش ...! کنم رو سه بار نوشتم و پاك کردم پیتا خواستمیکه م يپوستم حس کردم، جمله ا ریخون رو ز حرکت

 !هول کنم نقدریجوابمو نده که ا ينطوریوقت ا چیه

 !تحملش کنم تونمیمن نم! تموم شه نایشد کارمون با حسام و ا یـ کاش م من

 ...، به هدفمون فکر کن میـ مر راد

 :و گفتم دمیبازم خجالت کش...چشمم ياومد جلو "راد"وان هدف چهره لحظه به عن هی يبرا
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 ...یاوک ـ

 ...رو تموم کنم هیدوبار قض نیتو ا دمیقول م...دعوتش کن گهیـ فقط دو بار د راد

 :نوشتم فقط

 ...باشه ـ

 :راد گفت هیاز چند ثان بعد

 ؟یکنیبگم قبول م يزیچ هی م؟یمر ـ

 !داره یـ بستگ من

 باهام؟ يایم...دعوتم نایا مایش يـ فردا خونه  راد

 ...شناسمیـ خب من که اونارو نم من

 !ششونیپ ارمتیب يروز هیبهشون قول دادم  ،یشیـ آشنا م راد

 ...نشست رو لبم يلبخند

 :نوشتم

 !باشه چرا که نه ـ

 !حاال هم برو بخواب! کنمیپس فردا خبرت م! ولیـ ا راد

 !ـ نوچ من

 :گذاشت و گفت یشکلک عصبان راد

 !یبرو بخواب صبح خسته نباش يغلط کرد ـ

 ؟يریـ خودت چرا نم من

 !امیمنم ب يـ من منتظرم تو بر راد

 :گاه رو لبم نقش بست و گفتم یگاه و ب ياز همون لبخندا دوباره

 !ریشبت به خ ـ

 !یخوب بخواب ریـ شبت به خ راد

 !نطوریـ تو هم هم من

هم سخت  ی، از طرف دمیترسیگرفت م یکه تو وجودم داشت شکل م يدیجد يحسا نیاز ا...آف شدم يفور و

 ! رمیبود که بخوام جلوشو بگ
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*** 

 ...به زور چشمامو باز کردم و جواب دادم لمیموبا ي برهیو يصدا با

 !ـ هـوم؟ من

 !؟يخواب بود) دیچیپ یخنده اش تو گوش يصدا! ( میمر ـ

 ...ـ اهوم من

 !که خندهینم ينطوریوقت ا چیراد ه! حسامه دمیتازه فهم...دیخند دوباره

 !از حد معمول باز شد شتریشدم و چشام ب هول

 ؟ییـ حسام تو من

 نمت؟یبب يایامشب م....ـ اره حسام

 میرفت شیپ نقدریخودم بود ، تو جلسه اول ا ریالبته تقص...اومد که امروز با راد قرار دارم ادمیبگم آره اما  خواستم

 !من زنگ بزنم نکهیا يکه االن خودش زنگ زده جا

 فردا خوبه؟...کار دارم ییـ نه ، امروز جا من

 !نمتیبیباشه پس م! ـ اره خوبه حسام

 ...ـ باشه ، خدافظ من

 ...بزنه يحسام حرف اضافه ا نکهیقطع کردم قبل از ا عیسر و

از سرکار بودنش براش بگم  يزیچ خواستمیاما نم !ترانه هنوزم دمغ بود...راست رفتم حموم هیجام بلند شدم و  از

لباسام ،  دنیبعد از پوش!دوستش که من باشم نیمغرور نباشه حداقل در برابر خودش و بهتر نقدریا رهیبگ ادیتا 

کرد و  یم ییرایترانه داشت ازش پذ...اومدم رونیبراد با تعجب از اتاق  يصدا دنیکردم و با شن یحیمل شیآرا

 ...راد شیخنده ام گرفت و رفتم پ! گشتیبا چشم دنبال شهاب م

  ؟یخوب! سالم  ـ

 ...یـ سالم ، مرس راد

 !؟يکه از االن اومد میبر دیمگه االن با ـ

 :و گفت دیخند راد

تو رو به عنوان دوست دخترم ! سه نشه اونجا هویرو بهت بگم قبل از رفتن که  ییزایچ هی خواستمیم ینه ول ـ

 ...راره ببرماق
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 :قلبم رفت باال و گفتم ضربان

 !سخت شد که يوا ـ

 :زد و گفت یقشنگ لبخند

 !ستیسخت ن چمیه ـ

 !یـ راست من

 :کرد که گفتم نگام

 ...ادیبهش گفتم فردا ب...نجایا ادیب خواستیحسام امروز م ـ

 !دوست ندارم امروزمون با حسام خراب شه! يکرد یـ کار خوب راد

 ...بهم دست داد و ته دلم غنج رفت یاس حس خوب دهیباهام هم عق نکهیا از

خود  هیشهابم دچار  نکهیمثل ا...هم خواستم برم شهابو صدا کنم نذاشت یناهارشم با ما خورد ، هرچ راد

 ! مزمن شده بود يریدرگ

 

 ....راد

 ...نره ادشیکنم قرار مهم داشت  داریمن برم شهاب وب: ناهار بلند شدمو گفتم بعده

 ؟یقرار مهم؟باک:میمر

 ...گهیدختره د نیبا هم دونمینم -

 ...حس کرد شدیترانه م يرو تو تمام حالت ها یاشفتگ

 تا دمه در همراهم اومد میمر

 ...دوستم یطفلک.یاخ:میمر

 م؟یمر...بسوزه یپدره عاشق -

 بله؟ -میمر

 زبونش باز بشه گهیاحتماال امشب د -

 ؟یچ یعنی:کردو گفت زیچشماشو ر میمر

 ...باهات حرف بزنه ودست به دامن شه ادیب یعنی.گهید نیهم.گهید زیچ یعنِی -

 ...شهیچون اگه غرورش اجازه نده نابود م.شاالیا -میمر
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 ؟يتو اماده ا...حرفا نیا الیخیب -

 ؟یچ -میمر

 واسه شب؟ -

 ...یول...چه جورم.اوف -میمر

 ؟یچ ادیاگه حسامم ب:نگران شد نگاهش

 ...شهره امروز رونهیامار گرفتم ب -

 ...رهیهامون به باد م ؟نقشهیددرصد اومد چ هیاگه  -میمر

 ...من به زور بردمت اونجا یگیفوقش م...نه نگران نباش -

 ...باشه -میمر

 .اماده باش7 میو ن 6.من رفتم -

 ...کردمو از پله ها اومدم باال یتکون داد ومنم با سرازش خدافظ سرشو

 ...هنوز خواب بود شهاب

 ...چشماتو باز کن...یستیخواب ن دونمیمن که م -

 ...تو بالشت فروکرد شتریتوجه به من سرشو ب یب

 ؟يدیجواب نم نییپا ایب دمینکبت چرا اس م -

 جواب نداد بازم

 سراغتو گرفتن یکل میترانه ومر -

 دفعه بلند شد نشست هی

 ؟یچ -شهاب

 .سالم کهیعل -

 بودن؟ نییپا ایک -شهاب

 ...میمن وترانه ومر -

 .همتون دیریبم دیبر.به درك -شهاب

 ...پتو ریرفت ز دویگفت ودوباره خواب نویا

 ...میاز ما ارثه باباتو خورد یکیحاال کدوم :و گفتم دمیخند بلند
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 ...زیهمه چ یتوئه ب:بلند شدوگفت دوباره

 ...دمیو خند...چشم داشته باشم يا گهید زهیبابات به چ يشلوار ریاون ز رازیبه جون خودم اگه من به غ -

 ...نامرد.يبرداشته بود شویشلوار ریز یکاشک.يارثه بابامو خورده بود یکاشک.نکبت.مرگ -شهاب

 شده مگه؟ یچـرا؟چـ -

 يدار یدست یکصافـط دختر مردمو دست ؟ينکرد کاریبگو چ.نشده یبگو چ:گفت ونیوش هیبا حالت گر شهاب

 ...یخونه خراب ش شاالیکه ا یکنیوخونه خراب م قتیرف ي؟ اره؟ دار.رسمه رفاقت هنیا.نامرد.یکنیبدبخت م

 ...دمیخندیومن اروم م گفتیروم نایا

 ق؟یشهاب؟حالت خووبه؟کدوم دختر؟کدوم رف یگیم یچ -

 ...خاکت کنم رهیبه ز شاالیا.مـن...قیمرگ وکدوم رف..ترانه...مرگ وکدوم دختر -شهاب

 ...بود اسمش؟جونور پلز یچ یشه؟چیم یپس اون دختره چ...هیاهــان پس بگو مرگت چ -

 ...خاك کنم با تو هردو ریز شاالیاونم ا -شهاب

 ...شرف یب ي؟اره؟ایگفتیدروغ م -

 ره؟یرفت اونو بگ یحاال ک یول.دروغ نبود -شهاب

 گهیمنم رفتم به همه گفتم د.هیجد یواال خودت گفت -

 د؟یبه همه؟ترانه هم فهم -شهاب

خنده که بالشتشو پرت  ریزدم ز...میریروز بگ هیهامونو تو یهم خوشحال شد گفت عروس یتفاقا کلاره ا -

 ...کردسمتم

 کفت؟ یچ یشوخ یب.مرگ -شهاب

 ....یشینوج پرو م.بهت گمینم -

 گفت؟ یمرگ شهاب چ -شهاب

 ...گهید گهید...ینگفت ول يزیچ...بابا يا -

 شهاب باز شد شین

 ...شتویببند ن -

 ...چاکرشم به موال -شهاب

 ....کرگدن باز مونده بود هیقده  دهنم
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**** 

 ...نگیکردم تو پارک خیمارو؟بدو  یبابا کاشت میمر -

 اومدم اومدم.نیتو ماش نیخوب بش -میمر

 ...یخوشگل. بدو -

 ... دونمیم:دوگفتیخند

درو باز ...نیسمت ماش ادهیداره م میمر دمینگاه به خودم کردم که د هی نهییاز تو ا...نیکردمو نشستم تو ماش قطع

 جاگرفت یکردو رو صندل

 ...سرد تره رونیاز ب نگیپارک -میمر

 تینها یب یکم بود ول ششیارا...عروسک شده بود هیصورت شب...تا گرمشون کنه کردیتو دستاش ها م داشت

 سمتم ومدبرگشتیبهش م

 ؟یکنینگاه م هیچ -میمر

 نگاه نکنم؟ -

 ؟يدیخوشگل ند -میمر

 ...تو یه به خوشگلن -

 کردمیم یخودم داشتم رانندگ يتوحال وهوا....رونیمنم روشن کردمو زدم ب یرفت تو صندل دویخجالت کش کمی

 .زدم بغل عیسر دمیترس...سایوا سایوا:گفت هویکه 

 شده؟ یچ -

 ؟يدیچرا ترس -میمر

 دیترسیبود م یهرک سایوا یکه تو گفت ينجوریواال ا -

 ...نبود نجاهایشما فکرت ا ساینگفتم وا يمن طور رینخ -میمر

 شده؟ یحاال چ -

 رمیجعبه شکالت بگ هی نجایمعروفه از هم یلیخ هیفروش ینیریش نیا گمیم -میمر

 ...ولمون کن حاال هوس شکالت کرده -

 ...خونشون امیواسه مامان بزرگت که باره اوله م.نه مسخره:گفت دویخند

 ...که خورهیمامان بزرگ من شکالت نم -
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 خوره؟یم یپس چ -میمر

 ...دوس داره یلیهم خ مچهیتیابگوشت به ،بادمجون،:فکر کردم وگفتم کمی

 ...وونهید:خنده از ته دل کردو گفت هی

 زدم فونویمن زنگ ا مویبه هم نگاه کرد. شدم ادهیمنم باهاش پ...شد ادهیگفت وپ نویا

 به به چه عجب -اومد مایش يصدا

 ...باز کن -

 هیبهش ...نگاهم کرد و دستشو گذاشت تو دستم کمی...میباز شدو من دستمو گرفتم سمت مر یکیت يصدا دربا

 شدیاز دور م...کردنیواستاده بودن ومنتظر نگاه م رونیو مامان جان اومده بودن ب مایش...تو میلبخند زدمو رفت

 ...بهشون میدیباالخره رس دیبازشونو به وضوح د يشاین

 سالم مامان جان.سالم -

 يدلم،خوش اومد زهیسالم عز -مامانجان

 ...نیخوش اومد -مایش

 لبخند خوشگل زدودستشو به سمت مامان جان دراز کرد هی ممیمر

 سالم -میمر

 يخوش اومد.سالم دختر خوشگلم: دستشو گرفت وگفت مامانجان

 یمرس -میمر

 مایش میم،مریما،مریش.مامانجان میمر.میمامانجان،مر -

 خوشبختم -میمر

 دیینطور،بفرمایماهم هم -مایش

 هم دست داد مایش با

 ...کرد شییراهنما مویدستشو گذاشت پشت کمر مر مامانجان

 خوشگله یلیخ. کنه المصب ریتوگلوت گ یاله: گفت مایکه ش کردمیبت مو باز م يبندا داشتم

 شه؟یراد بدم م قهیمگه سل.دونمیم دونمیم.شوریب -

 ـرینخ -مایش

 ...کنهیم یمعرف میمامانجان داره همرو به مر دمیتو که د میرفت باهم
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 ...زنا بودن مرد توشون نبود همه

 ...نباشه یکس یلیبود خ ؟قراريهمه روخبردار کرد:گفتم مایدرگوش ش اروم

 ...تو خونه هوی ختنیپنهون کرد؟مثه قومه عجوج مجوج ر نایاز ا يزیچ شهیبابا مگه م -مایش

 ...هول کرده میمر رمیبم یاله -

 ـشیا.حاال يریواخ واخ الزم نکرده بم -امیش

کردنو دوباره  میهاو خاله هاهم اومدن به زور ماچ کار معمهیمسخره روشو ازم برگردوندو رفت سمت مر باحالت

 ...رفتم نشستم کنارش ئدمیشد دو یخال میتا کنار مر...میمر شیرفتن پ

 ...چارهینفس افتاد ب ،ازیکی یکیبابا  -

 ....هیچه حرف نینه راد ا -میمر

 ...سرشو گرفت باال وتوصورتم نگاه کرد...انیهمه قراره ب دونستمیبه خدا نم:در گوشش گفتم اروم

 ....نداره يرادیا:لبخند خوشگل زدو گفت هی.بود ینچیصورتامون ا فاصله

 ...بهم زد برگشتم سمتش مایکه ش يباسقلمه ا...نگامو ازش بردارم تونستمینم

 ...زمیعز شیخورد:گفت بسته يبادندونا مایش

 به توچه؟ -

 ...کردم یتو حرف زدناشون منم خودمو قاط ندفعهیهمه مشغول حرف زدن شدن ا دوباره

 پس مرداتون کوشن؟:که رو به مامانجان گفتم دیچیداشت سفره روم يشام نار موقع

 ...همه رفتن فوتبال...امیاونا شام نم -مامانجان

 .چه خوب يوا -

که صداش در اومد وبا داد  زدمیناخونک م کردیداشت درست م مایکه ش ياشپزخونه بودم وداشتم به ساالد تو

 ...ببر نجایاز ا نویا ایب...میمر:گفت

 ...نکن بزار کارشونو بکنن تیاذ:گفت رونیب دمیکشیبا خنده اومد دستمو گرفت وهمونجور که م ممیمر

 ...زبون در اورده میمر يجلو.رسمیخانم من که حساب ترو بعدا م مایش -

 ...وزبونشو برام در اورد...یبزن یبه من حرف یتونینم میمر يخوشحالم که جلو -مایش

 ...خشک شد ينگامون به در ورود ییکه دوتا رونیب میبا خنده از اشپزخونه اومد میمر با

 ....ادیگفتم م يدید: لب گفت ریز میمر مویبه هم نگاه کرد ییدوتا
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 میمر

 

 !یبه همگ کمیـ سالم عل حسام

 :خودآگاه از حرص دست رادو محکم فشار دادم که گفت نا

 ...شهیاش نکن وگرنه نقشمون خراب م عیضا ادمیز یحاال حرص نخور ، ول ـ

 :اضافه کرد رلبیز و

 ...رمیگیخودم به موقعش ناجور حالشو م ـ

 یحسامم وقت...الم کرد اما بهش دست ندادراد هم س....بهش سالم کردم یتفاوت یو با ب دمیکش یقیعم نفس

من و راد تو هم گره خورده  يهنوز دستا...داد دستشو به سمت من هم دراز نکنه حیراد بهش دست نداد ترج دید

سرمو ...بعد از دستامون به من نگاه کرد و...کنهیداره کجارو نگاه م دمیبود و با دنبال کردن رد نگاه حسام فهم

از راد جدا شدم و ...هینگاهشو ازم گرفت و رفت سمت بق يبا دلخور!! نداشتم يمثال چاره اانداختم که  نییپا

 :بهش گفتم

 ...کالیراد ـ

 ...ایآدم صدام کن نیبار ع هیـ آقا آرزو به دل موندم  راد

 ...خنده که توجه حسام بهمون جلب شد ریزدم ز هوی

 !ها رهیم کنهیـ خب خب ، نخند االن قهر م راد

 :خندمو گرفتم و خواستم برم که گفت يزور جلو به

 ؟یبگ یخواستیم یچ یراست ـ

 !بگم؟ خواستمیم یرفت چ ادمی...بگم خواستمیم ـ

 !میـ مـر راد

 !ها شهیاومد؟ االن کوفتمون م يدیاهان د ـ

 :و گفت دیخند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣٣٤ 

 !اومد؟ نیبهت بد گذشت تا ا یلیاالن خ ـ

 :و گفتم دمیخند

 !شهینقشمون خراب م کنهیبه قول تو قهر م یول! خوش بگذره شتریکنم ب تشیاذ ترسمینه تازه م ـ

 :شد بهم و گفت رهیلبخند گنده هم زدم که خ هی

 !من آدم شه يبزن تو دهنش جا یکیشو ، محکم  الشیخیاعصابتو خرد کرد ب یباشه ، ول ـ

 ...حواسم هست یول! ایاوه اوه خطرناك شد ـ

 :لب گفت ریز راد

 ...شه کیبهت نزد یلیمن کنترلمو از دست بدم اگه بخواد خ ترسمیم یول ـ

نگاهمو ...بهم اخم کرد...حسام سرمو به سمتش برگردوندم يکه با تک سرفه  ندازمیم نییخجالت سرمو پا با

 :گمیو رو به راد م رمیگیازش م

 !خوان؟یکمک نم هیبق نمیتو آشپزخونه بب رمیمن م زمیعز ـ

 ....ـ باشه گلم برو راد

 !دلم بذارم؟ يحسام کجا يرو جلو "گلم" نیا دیاز دهنم پر "زمیعز" ناو

 ! مایکن يدو گروه دوتا نقش باز يجلو دیبا...لبخندمو گرفتم و رفتم تو آشپزخونه يجلو یسخت به

 :و گفتم مایلبخند رفتم سمت ش با

 !جون؟ مایش يخوایکمک نم ـ

 !راد؟ شیپ يری، تو چرا نم زمیـ نـه عز مایش

 :خنده گفتم با

 !شما باشم شیپ کمیاومدم ! کنهیراد که فرار نم ـ

 :بغلم کرد و گفت محکم

 ؟!نیآشنا شد يچطور نمیکن بب فیتعر نجایا نیبش ایاصال ب! من که از خدامه یــیوا ـ

 :با تته پته گفتم...حرفش مامانجان هم به من نگاه کرد نیا با

 ...راستش من و راد...امم...خب ـ

 ...لحظه راد اومد تو آشپزخونه و نجاتم داد نیهم تو

 ..برمشای، م دینکن تیمنو اذ میمر نیا نقدریـ ا راد
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باهاش آشنا  شترینگهش دارم ب نجایهفته ا هیاصال  خوادیدلم م یدونیمگه دست توئه؟ م یکنیـ غلط م مایش

 !م؟یمر هینظر تو چ! شم

 :و گفت دیخند من گرد شد که يراد و هم چشما يحرفش هم چشما نیا با

 !بکشمش خوامیحاال انگار گفتم م! غلط کردم کم مونده چشماتون از کاسه دراد ـ

 :خنده و راد گفت ریز میزد همه

 !بهش؟ یگفتیم یداشت یچ نمیخب بگو بب ـ

 ؟!نیباهم آشنا شد يچطور) به راد اشاره کرد( فضول  نیتو و ا دمیـ پرس مایش

 !خوب يجا هیـ  راد

 :و گفت دیخند مایش

 !؟یکن دایپ یخواستیاز کجا م مویوگرنه مر دونمیکه م نویا ـ

 !مایش يلطف دار ـ

 ! میکنیم فیبعدا براتون تعر یـ اون که صد البته ول راد

 !میاصال نخواست! در برو رشیاز ز یحاال ه! شوریب يـ ا مایش

 :هم وارد بحث شد مامانجان

 !ادیکه سال تا سال نم یکنیم نکاراوینکن ، هم تیرادو اذ نقدریا مایش ـ

 :دلخور که باعث شد دلم براش ضعف بره گفت ییبا صدا راد

 !!!مامانجان؟ میئــــــه ، داشت ـ

 :با خنده گفت مامانجان

 !پسر گمیمگه دروغ م ـ

 !د؟یشیم یال اقل ، من هرهفته مزاحمتون بشم راض گهید دیـ خب شرمنده نکن راد

 !داشتمینگهت م نجایـ دست من بود که ا مامانجان

 "ــا؟یکنم اونوقت بدون بعض کاریپس من چ! یچ ـگهید "گفتم باخودم

 :و گفت دیفقط خند راد

 ...رمیقرض بگ مویمر نیمن ا دیحاال اگه اجازه بد ـ
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درش آوردم و  بمیتو ج میبا لرزش گوش...ییرایتو پذ میرفت...رونیب میدست منو گرفت و باهم از آشپزخونه رفت و

 :که برام اومده بود رو باز کردم و شروع کردم به خوندن يتازه ا امیپ

آقاتون  يباهات دارم جلو یصحبت خصوص هی نجا؟یا يایو ب یاز راد جونت دل بکن قهیدو دق شهیـ م حسام

 ...نداره تیخوب

درست  يزیچ هی دیفهم...کردم و فشار دادم تیو دستمو به سمت دست راد هدا بمیآروم گذاشتم تو ج ویگوش

 :آروم درِ گوشم گفت! ستین

 !شده؟ يزیچ ـ

 ...کارم داره...ششیآره ، حسام اس داد، گفت برم پ ـ

 ...ـ غلط کرد راد

 ...کنهیشک م ـ

کجاست؟ زشته  کهیاصال مرت...اس عیاالن ضا...برو چونیفرصت مناسب بپ هیسر ...يبر خوادینم گمیـ م راد

 ...ششیپ يبر یپاش يبخوا

 ...مومدیم دیراد اصال نبا ـ

 میکن تشیاذ کمیماهم  ایب...شهیبهش اس بده بگو االن نم...ـ حاال اشکال نداره خودتو ناراحت نکن راد

 ...چسبهیم

سر سفره حسام از ...دنیساعت سفره رو چ میبعد از ن...که راد گفت انجام دادم ویو همون کار دمیخند زیر زیر

و  زدیکس حرف نم چیه.....دمیسائ یهم م يمن نشست و منم فقط از حرص دندونامو محکم رو يقصد جلو

به سمت نوشابه دراز  شودست دیحرکت منو د نیهمه مشغول بودن که دست بردم سمت نوشابه و حسامم تا ا

 وانیل هیو  ختیخودش نوشابه ر يحسام برا...دمیکش يدستمو فور...کرد و دستش رو دست من قرار گرفت

 :برداشت که گفتم گهید

 ..زمیریخودم م ـ

دوباره همه ساکت شدن که ...خوردیراد هم مثل من همش حرص م...توجه به حرف من کار خودشو کرد یب اما

 :از همون خانوما گفت یکی نباریا

 ن؟یبا راد آشنا شد يچطور یبگ يخوایجون نم میخب مر ـ

 :زد و گفت يلبخند مرموز حسام
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 ...میبشنو میدوست دار...نک فیآره تعر ـ

 ...خــب واال ـ

 ...رونیب کشمیزبونش م رینهارشو بخوره من خودم از ز دیدختر روبذار نیا دیدار کارشیبابا چ يجان ـ ا مامان

 :و گفت دیخند حسام

  ؟یکشیخانوم نکنه خجالت م میمر ـ

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 ...که خجالت نداره میبا مرد زندگ ییآَشنا ـ

 :و گفت دیخند مایش

 !حسام یدهنتو باز نکن خودیب ی، تا تو باش ایآه ب ـ

 :اخم کرد و گفت حسام

 ...ببند بابا ـ

 ...ـ مواظب حرف زدنت باشا راد

 ...دیسر سفره غذاتونو بخور دیجان ـ خب حاال بچه ها دعوا نکن مامان

 ...سر هم کنم دیبا یو استرس گرفته بودم که چ زدیتند تند م قلبم

*** 

 ...ششیقصد نداشتم برم پ یحسامه ، ول دونستمیرو مخم بود ، م یحساب میگوش لرزش

که  نییپا امیلباسمو مرتب کردم و خواستم ب رونیاومدم ب ییاز دستشو نکهیطبقه باال بود ، بعد از ا ییدستشو

 ...همون لحظه با حسام برخورد کردم

 !ـ کجا کجا؟ حسام

 ...میزنی، تو برو بعدا حرف م ستیجاش ن نجایا نیحسام بب ـ

 ...شونه هامو گرفت و هولم داد عقب حسام

 ...يبهم بد گهیفرصت د هیقرار بود ...به راد یبچسب ينبود که تو بر نیـ قرارمون ا حسام

 :کردم و گفتم اخم

خط و نشون  ينطوریاونوقت ا...مفرصت دوباره بد هیبه تو  دیمن با...ایانگارتو طلب کار یکنیرفتار م يجور هی ـ

 ؟یکشیم
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 !یـ خوش ندارم دور راد بپلک حسام

 !میکنیراجع بهش صحبت م يو واقعا منو انتخاب کرد ي، هروقت دل از الناز کند ستیاونش به تو مربوط ن ـ

 ! خودمو نشون بدم تونمیکه من نم ينطوریـ ا حسام

 نمیبیم کنمیکه حاال که فکرشو م! نه ای ياون فرصت رو دار اقتیل یفهمونیاتفاقا تو با صبر کردنت به من م ـ

 ...يندار

راد  يو تا خواست حرف بزنه صدا دیاز کنارش رد شدم که دستمو محکم گرفت و به طرف خودش کش عیسر و

 :از پشت سرم بلند شد و ضربان قلبم رفت رو هزار

 !کثافت؟ یکنیم یچه غلط يدار ـ

و رفتم کنار  دمیکش رونیدستمو محکم از دستش ب...به راد زل زد دهیپرحسام شل شد و و با رنگ  يدستا

 :لرزون گفتم يکه با صدا شدیم کشیو حرص نزد تیراد داشت با عصبان...راد

 ...راد ولش کن! زشته نیینداره صدامون بره پا تیخوب نجایتورو خدا ا ـ

 :و دستاشو مشت کرد و گفت دیکش یقینفس عم راد

 ..دمیدستش م يکار هی نجایچشام دورش کن وگرنه هم ياز جلو نویا میمر ـ

دستامو از ...رفتیم نییبه شدت باال و پا تیاز عصبان نشیقفسه س...میرفت نییگرفتم و باهم از پله ها پا بازوشو

 :سردمو تو دستش گذاشتم که گفت يدور بازوش باز کردم و آروم دستا

 که نکرد؟ يکار ـ

 :دادم و گفتمنه تکون  يبه معنا يسر

 ...در آورد يفقط قلدر باز ـ

 ...ـ من دارم براش راد

 ! هفته هی نیفقط هم...الشیخیب ـ

 

 ....راد

 ادی...جلو میریم میودار میروشروع کرد يبد هیکه چه باز کردمیفکر م نینشسته بودم و به ا میکنار مر رومبل

 م،دعوایبجنگ میخواستیکه م يزیواسه چ میباد داشتو دوست داشت یکه کله هامون حساب.افتاد رستانمیدوران دب

 گهید زهیچ هی.هه...فقط ظاهرم فرق کرده.منکرد رییهم تغ یلیخ نمیبیم کنمیاالن که فکر م...میکن م،بحثیکن
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دارم  یاالن واسه چ....دمیجنگیم خواستمیکه م يزیمن اون دوران واسه چ نکهیفرق کرده ا دیهم که شا

 رم؟یدرگو  جنگمیم

دوست داشتم  تیاز واقع رم؟یحاله حسامو بگ خوامیفقط م ای خوام؟یالنازو م خوام؟یرو م یکس خوام؟یم يزیچ

 ....جنگمیم میمر يمن برا:جمله دور شم نیفرار کنم و بدوئم واز ا...فرار کنم

 یزندگ مینیگوشه بش هیببرمش  رمیگیپس چرا دستشو نم خوام؟یاون وم جنگم؟یم میواقعا واسه مر من

مدت مزاحمت شدم و عاشقت شدم  نیکه ا دیببخش یبگ ؟یبگ یبهش چ يبر ؟یگیراد جک م م؟اووفیکن

 م؟یکن یبا هم مثه دوتا کفتر عاشق زندگ میبر ایحاال ب

مدت بهت اعتماد کردم ودره خونمو روت  نیگوشم بگه خاك برسرت من تو ا رهیکجا معلوم برنگرده بزنه ز از

 ؟یکشینم ؟خجالتيو عاشقم شد یباز کردم اونوقت تو چشم به من دوخت

بوده بهش عادت  شتیپ يادیمدت ز نیا...هیوابستگ هی دی؟شایحاال از کجا معلوم عاشق شده باش.اوووف

 دلم بزارم؟ يکنم؟ الناز وکجا کاریحسام وچ...نهیاره حتما هم.کرده

 مویمخ مر یخواستیکه م يکردیفکر م دیاون موقعه با.به فکر کردن يشروع کرد رید.بهش فک نکن نیبب راد

که  یکنیفکر م یبچه حاال نشست نیتو کله ا یفکره انتقامو انداخت یورداشت...ایبچه باز نیواسه انتقامو ا یبزن

 اشتباه کردم؟

 غشیسه ت شهیمشت حواله صورته هم هیجلو  یرفتیمردونه م یکاشک یول...کرد درست يبد کار حسام

هم  يچشم به جفتا وونامیح یحت.کصافط:یگفتیتو صورتش و بهش م ینداختیتوفم م هی.يکردیم

بچه هم که  ادمهی...نشده لمیف هینکه االن شب...شدیم لمایف هیشب شدیم ينجورینه خوب نبود،اگه ا...شرفیب.ندارن

 گفتنیجلو همه بهش م رفتیبدونه فکر م...ه نهک یزرنگ کردیم یاحساس زرنگ شهیحسام هم میبود

 کمیفقط  کمیمن  کنهیاالنم فکر م دیشا...بزدل وترسو میشدیم داشتمیماها هم که با فکر قدم برم....شجاعه

چون الناز ارزش  دونهینم یول گرفتیم پسمن بود الناز و يحا يا گهید یاگه کس کنهیحتما االنم فکر م...بزدلم

که دوباره  نهیفقط واسه ا کنمیاالنم که دوباره دارم روالناز کار م...نزدم يبرگردوندن نداشت دست به کار

 ...رونیفکر اومدم ب يکه خوردم از تو ییبا تکونا...خورنیبه درد هم م...حسام يبندازمش جلو

 ه؟یچ -

 ...صدات کردم ی؟کلییراد کجا -میمر

 ...ودمنب نجایا دیببخش -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣٤٠ 

 ؟يکجا بود -میمر

 شده؟ یچ.ستیمهم ن -

 م؟یبر ییخواینم -میمر

 ...حسامو ندارم يتحمل نگاها گهیمن د:لب گفت ریوز

سرشو انداخت  دیتا نگامو د...تو چشمامو به حسام نگاه کردم که نگاش به ما بود ختمیر تمویافکارمو اعصبان تمام

 ...زمیعز میریاالن م:زدمو گفتم میبه مر يلبخند....ریز

 صاف کردمو مخاطبمو مامانه حسام قرار دادم گلومو

 خاله جون؟ -

 ...ساکت شدن همه

 حسام برگشت سمتم مامان

 زم؟یجونم عز -

 بود اسمه دختره؟اهان الناز خانم؟ یچ...هیخاستگار دیقرار نبود بر م؟مگهیخوریحسامو م ینیریش یپس ک -

واال خبر ندارم از ...کنهیهمش امروز فردا م...ونیایسر بزارم به ب خوامیم گهیخاله جون از دست حسام د.او -خاله

 .کاراشون وقراراشون

 ...دیبخور دییایب میکنیخبرتون م دینترس:سرخ شده بود گفت تیکه از فرط اعصبان حسام

 ...تو خوردن داره یشام عروس.حتما خبر کن -

 ...تموم کردمو بلند شدم جملمو

 ...میبر گهیجان بلند شو د میمر -

 ...صداشو ن در اومد که زوده وکجا همه

 ...رونیب میزد مویکرد یخدافظ میهمه روسرباال دادم وبا مر جواب

 ؟يخاستگار گفت؟کدومیم یاس بده به حسام بگو راد چ عیسر: گفتم میبه مر مینشست نیتوماش تا

 ...نوشت یحرف چیبدونه ه ممیمر

 ؟یکن کاریچ يخوایم -میمر

 حاال گمیم -

 :جواب داد عیسر
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 نوشته؟ یچ -

 ...رهیالنازو بگ رهیم یک...زنهیراد حرفه مفت م ؟يتو چرا باور کرد زمیعز:نوشته -میمر

 ؟یراد چ شهیبراش اگه الناز برگرده پ سیبنو:کردمو گفتم يبلند خنده

 نوشت عیسر ممیمر

 کارا؟ نیاز ا هیقصدت چ یگینم -میمر

 ریوزدم ز...تو وحسام.من والناز.رابطه ها برگرده به زمان قبل هیبدونم نظرش چ خوامیندارم م یقصد خاص -

 ...خنده

 ...ومشتشو پر کردو زد به بازوم.کوفته:بود گفت ومدهیکه اصال خوشش ن میمر

الناز عاشقه من شده و منتظره من برم . راد شیامکان نداره الناز برگرده پ: نوشته...جواب داد -میمر

 ...شیخاستگار

 ...خوب اریبس -

****** 

 ...به در انداختمو رفتم تو دویکل

 تعجب کردم یحساب دمیکه د يزیرشن کردمو از چ چراغارو

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ...گذاشته بود روصورتش شمیکالهه مشک زیلم داده بودو پاهاشو گذاشت بود روم لیرو م شهاب

 ...وانداختم رو اپن ورفتم کنارش نشستم دیکل

 با توام؟ يهو -

 .... یخال هیمارتن شهیکه چشمم خورد به ش کردمیاطرافو نگاه م میداشت

 ؟يدار یقصده خودکش.خاك برسرت -

 ...دهیجواب نم دمید

 ...صورتش برداشتمو زدم توسرش ياز رو کالهشو

 غرش رفت هوا يصدا

 ...گمشو المپارو خاموش کن.نکن راد -شهاب

 کو؟ ارتیشمعات کو؟ ینه راه انداختاهان پس محفله شاعرا -خنده گفتم  با
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 ...از جا کند وصاف نشست تیاعصبان با

 کجاس؟ هان؟ ارمی -شهاب

 ...جاهاز مامانم ستالهیوظرف کر يگاریوجا س شهیوش وانیل.بود زیکه روم یهرچ رهیبا دست زد ز دفعهی

 ...يهوو -

بچه سوسول  هی نیمن؟ امروز از ماش اری.رفته قبرستون واسه من فاتجه بخونه ارمی: گفت ادیبافر بایتقر شهاب

 ...شد ادهیپ

 ...کنم زیلحظه زمان الزم داشتم تا حرفاشو انال چن

 شد ادهیبچه سوسول پ هی نیاز ماش یتو؟ک یگیم یچ -

راد به قران اگه حامد جلومو نگرفته بود دوتاشونو تو ...هیدختر خوب یلیهمون که خ...ترانه خانمتون -شهاب

 ....کردمیپسره چال م نیماش

 ...تو؟ کجا؟ مثه ادم حرف بزن یگیم یچ -

مدارکو ...من مدارکمو جا گذاشته بودم نجایا میمن وحامد اومد یواضح تر؟دمه غروب که تو رفت نیاز ا -شهاب

به  یول دمیلحظه ترانه رو د هی.واستاد جلو در دیسف يسونتا هیکه  میاز خونه دور شد کمی.نییبرداشتم رفتم پا

پسره با  نیترانه از ماش یوقت. بازم واستادم یول. ستیحرفا ن نیترانه که اهل ا الیخیخودم لعنت فرستادم گفتم ب

 ..شد ادهیخنده پ

 ....نییهائل صورتش کردو سرشو گرفت پا دستاشو

چه .بوده لشیفام دیشا.دی؟شایکنیچرا زود قضاوت م:که هنگ کرده بودم به من و من افتاده بودم گفتم من

 ...يزیچ يا یهمکالس دونمیم

 ...گهینکن د شیراد خفه شوماس مال -شهاب

 ...باشه يدختر نیامکان نداره ترانه همچ...ارمیبشر؟من ته وتوشو برات در م يچقدر تو خر -

 ومدارکشو برداشت نیماش چیزدو بلند شد سوئ يپوزخند شهاب

 کجا؟ -

 ...نداد ورفت سمت در جواب

 ؟ینیبش نیپشت ماش يخوایحالت م نیبا توام کجا؟ با ا يهو -

 ...خوبم -شهاب
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 شدم و بازوشو گرفتم بلند

 ...نیبش ریبگ یاره معلومه خوب -

 .ازش گرفتم نشویماش چیزور نشوندمش رومبل وسوئ به

 

  میمر

 

 دهیخواب... دمیکش یسرک...باز بود مهیرفتم پشت درِ اتاق ترانه که درش ن...رفتم خونه همه جا ساکت بود یوقت

!!! زدیبرق م یفیاما خونه هنوزم از کث ده؟ینکرده که االن غش يزکاریتم نمیبه خونه انداختم بب ینگاه...بود

باال انداختم و رفتم  ییابرو...در به صدا در اومد زنگ هویلباسامو در آوردم و رفتم تو آشپزخونه تا آب بخورم که 

 :وارد شد و با هول گفت مهیراسراد س هویسمت در و بازش کردم که 

 !ترانه کجاست؟ ـ

 !خوابه ـ

 :راد چشم دوختم که گفت ياخمو ي افهیبا تعجب به ق و

 !کجا بوده؟ ـ

 :و با اخم گفتم ومدیسوالش خوشم ن از

 ؟یپرسیاز من م يدار نارویا یواسه چ ـ

 :رو مبل و گفت میتند رفته دستمو گرفت و باهم نشست يادیز دیکه فهم راد

 ...دهیپسر سوسول د هیشهاب ترانه رو با  ـ

 :راد گفت هویلفظ سوسول خنده ام گرفت که  از

 ...بهم بگو که قضاوت شهاب اشتباهه! باش يجد میمر ـ

 ه؟یمنظورت چ ـ

 !اون پسره دوست پسرشه کنهی، شهاب فکر م نیـ بب راد

 :گفتم یالیخیزدم و با ب يشخندین
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 يدوست بشه که خودشو جلو گهیپسر د هیبا  رهیشهابو دوست داره نم نقدریترانه که ا! جونم کالیراد! راد ـ

به  نقدریا گهیپس د) گفتم حیلبخند مل هیو دستشو فشردم و با (حرفاس  نیترانه عاقل تر از ا! شهاب خراب کنه

 ! من شک نکن یِدوست جون نیا

 !؟یالیخیب نقدریشهاب حالش بده اونوقت تو ا گمیدارم بهت م میـ بابا ، مر راد

 :کردم و گفتم یپوف

 !باشه؟ پرسمیبعدا م! االن که خوابه ـ

 !کن دارشیاالن برو ب! ـ نچ راد

 :دم اتاقش که گفتم میراد رو راحت کنم باهم رفت الیخ نکهیا يتکون دادم و برا يسر

 ...تو پشت در بمون ـ

شد هم اون پسره  داریرفت هوا که هم ترانه ب ـغمیج هویروبه روم  يصحنه  دنیکامل باز کردم که با د درو

 ...رفت پشت درِ کمد

 :نبود به ترانه گفتم غیشباهت به ج یکه ب ییو صدا زدیکه از شدت وحشت تند تند م یقلب با

 !کنه؟یم کاریچ نجایا! ــه؟یک نیا ـ

 :من شوکه شده بود گفت غیو از ج دیمالیکه چشاشو م یدر حال ترانه

 ! ردادیت می، مر می، مر ردادیت! میمر يریاه بم ـ

 :بعد با غرغر ادامه داد و

 ! عنتر؟ یشناسیداداشمو نم یبگ يخوایم یعنی ـ

ام  افهیق دنیانداختم و با تعجب به ترانه زل زدم که با د ردادیبه ت ییبهت دستمو گذاشتم رو دهنم و نگاه گذرا با

 :و گفت دیخند

 !توسنه شیشناسیکه تو م یاون) دیخند زیر زیو ر! ( همونه که خارج بوده خبرش نیا دیآهـان ببخش ـ

 :و خنده ام گرفت و گفتم دمیرو شن دیکه راد کش ينفس آسوده ا يصدا

 !شونه؟یا ردادیپس ت ـ

حرف من به خودش اومده بود همونطور لخت اومد جلو و خواست دست بده و باهام  دنیکه با شن ردادمیت

 :قدم رفتم عقب و خوردم به راد که بازومو گرفت و ترانه گفت هیکه  کنه یروبوس
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 هیراد برو ! نگاش کن تورو خدا! سکته کرد چارهیب میمر نیبپوش ا رهنتویها، اول اون پ رانهیا نجایا ردادیت ـ

 ...دختر نیآب بده به ا وانیل

 :و گفت ختیآب ر وانیل هیسمت آشپزخونه و برام  دیکه بازومو گرفت بود منو کش نطوریهم راد

 ....منو قانع کنه ها  خواستیم نیا ـ

 :جرعه ازش خوردم و گفتم هیرو ازش گرفتم و  وانیام گرفت و ل خنده

 ...عجب داداشِ یول ـ

 :زد پشتم که گفتم! تو گلوم و به سرفه افتادم دیبا خشم نگام کرد که آب پر هوی راد

 ؟یکنینگام م ينطوریچرا ا ـ

 ؟یکن فیاز پسره تعر یبه من نگاه کن شهیـ واقعا روت م راد

 :و گفتم دنیناخودآگاه باال پر ابروهام

 ...داره ها يبگم عجب داداش خر خواستمیراد؟ م یگیم یچ ـ

 :زد و گفت يمحو لبخند

 ...حاال آبتو بخور ـ

 :و گفت رونیاومد بقند تو دلم آب شد که ترانه با سر و وضع مرتب  رتشیتر شد و از غ ظیام غل خنده

 !جون میمر دیببخش ـ

 !؟یگفتیازش نم يزیوقت چ چیچرا ه! ؟يدادیخبر به من م هی دینبا! مرض ـ

بهش  يسال خارج بوده تو اون چندماه اشاره ا 7هم دارم ، اما چون  گهیداداش د هیـ بهت گفته بودم که  ترانه

 ...نکردم

 !هم داره؟ نیـ ماش راد

 !نداشته باشه؟ شهیمگه م! ـ راد؟ ترانه

 !تازه از خارج اومده؟ یگیـ اخه مگه نم راد

 ...امروز چقدر ذوق مرگ شدما یدونیاصال نم...فعال ستیخودش ن نیماش یـ چرا ، ول ترانه

 :زد و گفت يبه راد کردم که قهقهه ا ینگاه

 ...اهوی ایشب اگه شد ب رمیمن م یمیباشه ، مر ـ

 :گفت طنتیکردم که ترانه اومد پشتم و با ش شیزدم و تا دمِ در همراه يلبخند
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 گه؟ید یمیحاال مر! خب خب خب ـ

 :و گفتم دمیغش خند غش

 ! ترانه يخر یلیخ ـ

 !ـ امروز چطور بود؟ ترانه

 ...خوب بود یلیخ ـ

و ازم بابت اون اتفاق  رونیاومد ب ردادیدادم که ت حیرو مبل و همه رو براش توض میدستشو گرفتم و نشست و

 !کرد خیبه من خبر نداده توب نکهیکرد و ترانه رو به خاطر ا یخواهمعذرت 

*** 

 : گذاشتم دمِ گوشم و با اخم نشستم رو مبل و با غر غر با خودم گفتم ویگوش

 !اه دوباره حسام ـ

 ...زمیـ سالم عز حسام

 :گفتم یبا حرص محکم رو هم فشار دادم و به سخت لبامو

 ...حسام ازت ناراحتم...سالم ـ

 ...خوامشیالناز عاشقمه اما من نم! گهیبهت که گفتم راد دروغ م...میـ مر امحس

 انقضاش تموم شد نه؟ خیاونم تار ـ

 ...دونمیقدرتو حاال م...ـ من عوض شدم حسام

 ...به قرارمون...زدم و به راد فکر کردم ياراد ریغ پوزخند

 ؟يایب یتونیامروز ساعت پنج م...باشه ـ

 !تو فقط لب تر کن زمیـ آره عز حسام

 ...يبا...نمتیبیباشه پس م ـ

الناز االن پشت خطه ابروهام تو هم گره  نکهیبا فکر ا...قطع کردم و زود به راد زنگ زدم اما اشغال بود يفور و

زنگ زدم که جواب  قهیکردم و بعد از چند دق یپوف...الناز نیاز ا ادیچقدر بدم م...خورد و از داخل لبمو گاز گرفتم

 ...ددا

 الناز بود؟...کالیسالم راد ـ

 :و گفت دیخند راد
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 !اره خود خرش بود! سالم کیعل ـ

 :و گفت میدیخند ییدوتا

 ..قرار گذاشتم شیمن ساعت ش ـ

 ...منم ساعت پنج ـ

برنامه هامون  يهمه  الیخیب کنهیدراز تر م مشیداره پاشو از گل يدیاگه د...ایمواظب باش میـ مر راد

 ...یش تیاذ خوامینم...شو

 :رو لبم جا خوش کرد و گفتم يلبخند

 ..ادینشو خوشم نم کیبهش نزد ادیتو هم ز...باشه ـ

 "؟يبود زد یچه حرف نیا میخاك تو سرت مر "! انداختم نییو از خجالت سرمو پا دیخند راد

 !ـ چشم راد

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ؟يندار يباشه ، پس کار ـ

 ...ـ نه خداحافظ راد

تا من با حسام  رونیگردش ببره ب يرو به بهونه  ردادیحموم شدم و به ترانه گفتم که ت یِرت کردم راهپ ویگوش

 ...تنها باشم

 

 ...راد

 ...در واشدو شهاب اومد تو دفعهیکه منتظر الناز بودم  یلحظات تو

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 ؟یکنیم کاریچ نجایخودت ا.سالم -شهاب

 ...نکهیمنه مثه ا يخونه  نجایا -

 ...زیاومد تو وخودشو پرت کرد رومبل وپاهاشو گذاشت روم.گهیمنو تو نداره د يبابا خونه  الیخیب -شهاب

 ...پاشو خودتو جمع کن:وگفتم نییمبل پرت کردم پا ياز رو پاهاشو

 ...هیخبر.يزد پیت -شهاب

 ...اره يبر یاگه تو پاش -
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 ؟یجاده خاک يزد ياورد ریگ یخونه خال.نامرد يا -شهاب

 همه مثه تو اَن؟ يفک کررد -کنارش نشستم

 ؟يخوشگل کرد نقدریمن ا ؟برایپس چ -شهاب

 ؟ياره مگه تو دل ندار -

 خنده ریوزد ز!؟یرابیس کنهیبه تو نگاه م یترانه هست ک یتا وقت -شهاب

 یترانه دختر خوب یگفتیم يبود دهیخشتکتو به سرت کش شبید سین ادتی.االی.چشمام گمشو يپاشو از جلو -

 هو؟یشد  یچ س؟ین

 ...اومده بود شیسوءتفاهم پ -شهاب

 ...که موندیم یاگه من نبودم که سوءتفاهم باق -

 ...دربست میما مخلصه شمائ -شهاب

 گهیمخلص پاشو برو د: نگاه به ساعتم کردم وگفتم هی

 ؟يا یمنتظر ک نمید بنال بب -شهاب

 ...الناز بابا -

 ...نایهمون نقشه وااهان دوباره  -شهاب

 زنگ در اومد يجملمو تموم کردم که صدا...اره همون -

 باشه؟ تونهیم یک -

 ...باشه میمر دیشا -شهاب

 ...مهمون داره ممینه مر -

 دمیشدم رفتم درو باز کردم ودر کمال تعجب الناز ود بلند

 سالم -الناز

 در باز بود؟. تو ای؟بییتو...سالم -

 ...اره باز بود -الناز

 ...ساختمون صاحب نداره که نیا -

 شهاب جا خورد دنیاومد تو وبا د الناز

 ؟یمهمون داشت -الناز
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 ...رفتیاالن داشت م.نه از خوده -

 ...کردیم رونمیبله داشت به زور ب -شهاب

 راه افتاد سمت در منم پشته سرش رفتم شهاب

 ...ایشب ب -

 ...شهیم یچ نمیبب -شهاب

چقدر .ترانس بخوره تو سرش يدرد وبال یهرچ:واستا دو برگشت سمتمو اروم گفت عهدفیکرد که بره،اما  پشتشو

 که رفتدرو بستمو اومدم تو دمیبهش خند...زشته

 ..يخوش اومد -

 ...اوردم ختمیر ییمنم رفتم دوتا چا...خوب يوشالشو در اورده بودو نشسته بود مثه بچه  پالتو

 چه خبر؟ -الناز

 ...خبرا دسته شماس -

 چه خبر؟ میاز مر -الناز

 ...هست یچیه -

 ؟يباهاش تموم نکرد -الناز

 مگه باهاش شروع کرده بودم؟ -

 دیفک کردم قصده ازدواج دار:اومد رولبشو گفت يلبخند

 ازدواج کجا بود؟ ؟يبچه شد -

 ...به جرفات فکر کردم یلیخ:گفت کردیبرداشت وهمونجور که مزه مزه م شوییفنجون چا الناز

 کدوم حرفا؟:پامو گفتم یکیپامو انداختم رو اون  هی

 ...از حسام دوست داشته باشه شتریهست که منو ب یهنوزم کس نکهیا -الناز

 .حسام اصال دوستت نداره...یاز جسام؟زک شتریب -

 ...حسام بهم ثابت کرده...نگو ينجوریا -الناز

 اونوقت؟ يچجور -

اگه بهش جواب  کنمیاحساس م یبگم ول يچجور دونمینم...ستیمن دلم باهاش ن یول. يحاال، هرجور -الناز

 ...نکهیمگر ا.کنمینم دایپ یخوب تیموقع نیهمچ گهید...شهیتباه م ندمیرد بدم ا
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 ...شو خورد ییشدو چا ساکت

 ؟یچ نکهیمگه ا -

 ...قرص باشه تا مصمم به حسام جواب نه بدم گهید يدلم از جا نکهیمگه ا -الناز

برو بچه جون ...کنمیمنم حسام وول م یکنیبود که تو قول بده بامن ازدواج م نیقورت دادم منظورش ا خندمو

 ...کارم نیمن خودم ا

 ...يبازم خوشبخت تر یهم قرص نباشه وحسامم ول کن گهید يمن مطمئنم اگه دلت از جا -

 ...زنمیلطمه م دمنیمن اگه با حسام ازدواج نکنم به ا...کنمیفکر نم ينجورینه من ا -الناز

 ادهیامثال حسام که ز ؟یترسیم یتو از چ -

 ..کردن چقدر سخته دایپ نانیادم مورده اطم یبفهم یستیتو دختر ن -الناز

 خنده ریز زدم

 ...باحال بود.دمیخند یلیخ ينانه؟وایاالن حسام قابله اطم یعنی -

 ...با فاصله یرفتم کنارش نشستم ول...نگفت يزیچ گهید رویسرشو انداخت ز الناز

 ؟يشده؟ چرا پکر یه؟چیچ -

 جا خوردم یاشکاش حساب دنیکه گرفت باال از د سرشو

 ؟یکنیم هیچرا گر...ووانهیاا؟د -

 کردیم دایپ يشتریوهر لحظه شدت ب دیچکیدونه دونه م اشکاش

 ؟یکنیم هیبا توام چرا گر -

 ...نگفت يزیچ بازم

 ...شد شتریشدتش ب شیگر

 ؟یناراحت یزدم؟ از چ یشده؟ من حرف یبگو چته؟ چ یکنیکالفم م يدار -

 ...من به حسام جواب بله رو دادم...راد خفه شو -الناز

 متغجب نشون دادم شدخودموینم نیبهتر از ا...قند اب کردن یدلم حساب تو

 الناز؟ یگیم یچ -

 ....راد یول.سقف هی ریبرم ز خواستیمن بهش جواب بله دادم چون دلم م -الناز

 ...يوتنت کرد یو دوخت يدیهم داره؟خودت بر یمگه ول گهید -
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 ...رو دوس دارم يا گهیراد من هنوز کسه د...راد یول -الناز

 ...يکردیم نجاهاشویقبل ازدادن جواب بعله فکر ا دیبا...رهید یلیالناز خانم خ -

دوباره  شهیم ده؟مگهیتله م حسام مگه دم به...بود يا گهید يمن فکرم جا یول زدیمثه وروره جادو حرف م الناز

 ...میمر شیبرم پ خوامیم گهیپاشو برو د.کرده باشه؟اوووف يخاستگار نیاز ا

 رمیتقص یفک زدن که من ب یخالصه بعد از کل...کنم رونشیبا لگد ب خواستمیحرف زدو حرف زد که م نقدریا

 درو باز کرد میزنگ مر نیبا اول...شدم نییپا هیبالفاصله بعداز رفتنش راه...گورشو گم کرد نایوا

 د؟هشته؟یچقدر طولش داد -میمر

 تو رفتم

 ...دختره حاال سه ساعت ابغوره گرفته بود واسه ما نیبابا ا -

 چرا؟ کرد؟یم هیگر -میمر

 رومبل نشستم

 گفت؟ یحسام چ میمر -

 اول تو بگو -میمر

 داده شنهادیحسام به الناز دوباره پ نکهیمثه ا -

 شده؟ یچ یدونیم.نه بابا -میمر

 شده؟ یچ -

 یهمه چ الیخیبعدکه حسام ب.فکرامو بکنم دیداده بوده بعد الناز گفته بوده با شنهادیقبلنا حسام پ -میمر

 ...بشه الناز گفته من فکرامو کردم جوابم بعلس خواستهیم

 خوب؟:خنده که گفتم ریز میزد ییدوتا

توبه من قول ازدواج بده من  گفتیم...حرفا نیامنگنه قرار گرفتم و يمن ال گفتیحسامم م.گهید یچیه -میمر

 ...گوشه هی کنمیالنازو مثه اشغال پرت م

 ؟ییروزد خدا یحرف نیهمچ -

 ...اره کثافت -میمر

 ه؟یچ يبعد ينقشه  یاگه گفت...زنهیاز کوپنش حرف م شتریداره ب گهید -

 ه؟یچ -میمر
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 :میمر

 

دوساعت بعدش الناز به راد زنگ زد  یکرده بود ، مخصوصا وقت ریذهنمو درگ یبود حساب دهیکه راد کش يا نقشه

 یکه با من باش يرو بد نانیاطم نیاگه تو به من ا "بهش فهموند که راد رو دوست داره و گفت ییجورا هیو 

از الناز حرصم گرفته  یاما حساب کنهیم کرنداد و وانمود کرد داره ف یهرچند راد جواب "...کنمیمن حسامو ول م

خامش که با  ياالیدوست نداشتم به خ...نمیو خرد شدنشو بب نیبودم که بکوبمش زم يو منتظر اون لحظه ا بود

دلم ...زدم و زنگ زدم به سحر یثیفکر لبخند خب نیاز ا! اس گهیکس د هیچون راد مالِ ! راد بودنه رو ادامه بده

 !تبعد از چند بوق باالخره افتخار داد و برداش...براش تنگ شده بود

 !بله؟ ـ

 ! ایاز ما نکن يادیوقت  هی! چند وقت؟ نیا يکجا بود! چهاردست و پات نعله ـ

 :و گفت دیغش غش خند سحر

 !دیبه خدا مسافرت بودم ببخش! ؟يچطور! سالم مرگم ـ

 !به خدا شکستیدستت نم يدادیاس م هیخب ! مرگم و درد ـ

 !ارمینم اتویشد سوغات نطوریـ ئه برو گمشو نکبت حاال که ا سحر

 ...نجایا ایپاشو ب ایحاال هم با سوغات! يدونه ا هینه نه غلط کردم سحر اصال  ـ

 :و با ناز گفت دیخند دوباره

 !شهیم یچ نمیحـاال بب ـ

 :و گفت دیاز دستم قاپ وی، گوش سادهیوقت بود فالگوش وا یلیلحظه ترانه که خ نیهم تو

 ! هم خوش گذشت تا چشات دراد یکل! از دستت میدینفس راحت کش هی ينبود! يایاصال همون بهتر ن ـ

 :دادن که قطع کنن ترانه گفت تیدوتا باهم حرف زدن و رضا نیربع که ا هیو بعد از  دمیخند زیر زیر

 ! که نجایا شیبکشون یستیبلد ن ـ

 !شد یمن که نبودم چ دیکن فیـ خب تعر سحر
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 :کنه که گفت فیعرچشم و ابرو به ترانه اشاره کردم که از آقا شهاب ت با

 !رنیگیو راد دارن انتقامشونو از حسام و الناز م میمر ـ

 !ترانه هم عاشق شهاب شده ـ

 :خنده و گفت ریزد ز هویکنه  لیو تحل هیکدومشو تجز دونستیکه نم سحر

 !ترانه واقعا؟ يوا ـ

 :با حرص نگام کرد که گفتم ترانه

 !شهیهم م یرتی، غ ایب ـ

 :گفت دیخندیکه هنوز م سحر

 !؟ینیریپس کو ش ـ

 :با اخم گفت ترانه

 !؟ینیریدلت خوشه ها ، کدوم ش ـ

 !خانوم هنوز بهش نگفته ـ

 !ـ خب شهابم هنوز نگفته ترانه

 ! دیبابا حالمو بهم زد دیگمش دیـ بر سحر

 :و گفتم دمیخند

 !دمیبعدا که حالشو گرفتم ناز کردنو بهش نشون م کنهیاالن تر تر داره ناز م شهینگران نباش درست م ـ

 :و گفت دیخند سحر

 یمونیسوار بر شترت م يخوب منتظر شاهزاده  يمثه دخترا! ؟يدی، فهم اینذار شیترانه ، فعال تو پا پ یول ـ

 باشه؟

 :خنده که سحر گفت ریگاز گرفتم تا دوباره نزنم ز لبامو

 !؟یتو چ ـ

 !؟ یمن چ ـ

 !؟ينکرد یحرکت چیـ تو هنوز ه سحر

 :کردم و گفتم یاخم

 ! واسه هفت پشتم بسه رمیمن حال حسامو بگ! رینه خ ـ
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 نه؟یـ واقعاً قصدت هم سحر

اون منو به عنوان دوست ! که راد بهم داره خبر ندارم یذره هم از احساس هی یاما من حت..که نه معلومه

 ...نهیبیم شیمعمول

 :گفتم صمیو نق دهنمو قورت دادم و برخالف افکار ضد آب

 !آره ـ

 !همتون دیریبم دیـ خب بر سحر

 :متوقف شد ردادیت يبا صدا هویکنه که  فیتعر يزیچ اقیمن و خواست با اشت يدستشو کوبوند رو پا و

 !سـالم ـ

به  دیرو د ثمونیخب يچهره  یمن و ترانه چرخوند و وقت نیبود نگاهشو ب دهیهم که مثه من گرخ چارهیب سحر

 :کرد و آروم درِ گوش من گفت یزور سالم

 !ه؟یک گرهیج نیا ـ

 :پاشد و گفت هویو ترانه  دمیخند زیر زیر

 ...سحر دوستم نمیبرادرم ، ا ردادیت شونیا ـ

 :گفت ردادیدست داد که ت ردادیبلند شد و با ت سحر

 !د؟یستین یرانیشما ا دیببخش ـ

 : دیبا تعجب پرس سحر

 !چطور؟ ـ

 !دنیدخترا با پسرا دست نم رانیـ اخه تو ا ردادیت

ساعت که با دلقک  میبعد از ن...کرد فیسحر تعر يمنو برا انیخنده و ترانه جر ریز میحرفش همه زد نیا با

دوتا اس ام اس عاشقانه از ...افتاد میسحر و ترانه گذشت ، بلند شدم و رفتم تو اتاق و نگاهم به گوش يایباز

 !خرم؟ نقدریفکر کرده ا...زدم سامبه ح يپاکشون کردم و پوزخند يبعد از خوندنشون فور...حسام داشتم

*** 

 ...حسام رو گرفتم و منتظر شدم جواب بده يکردم شماره  یکه به راد نگاه م نطوریهم

 !بله؟ ـ

 ؟یخوب...سالم حسام ـ
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 !؟ی، خوبم تو خوب زمیـ سالم عز حسام

 ...ممنون ـ

 ؟يفکراتو کرد! سه روز شد زمیـ خب عز حسام

 ...آره ـ

 ...دارم اقتشویمن ل دونمیم زمیعز یـ مرس حسام

 :زدم و گفتم يصدا دار پوزخند

 !نگفتم يزیمن که هنوز چ یول ـ

 :نگفت و من از فرصت استفاده کردم و گفتم يزیچ حسام

 ! هیجواب من منف نیبب ـ

 ...بازم سکوت کرد حسام

 حسام؟ ـ

 ...سکوت بازم

 !یموفق باش ـ

 :قطع کردم که راد با خنده گفت  و

 !شد؟ یچ ـ

 !یالل شد به سالمت ـ

 :اش گرفت و گفت خنده

 !کنهیم هیخدا به دادمون برسه النازم البد االن داره گر ـ

 :تکون دادم و گفتم يسر

 شه؟یم یحاال چ... اشک تمساحه ـ

 !تو سرشونه یاونا چ مینیبب دیـ با راد

 

 ...راد

 م؟یروز جوابه نه بد هیتو  ییدوتا ستین عهیضا: که گفتم رونیاز اشپزخونه اومد ب ییچا ینیبا س میمر

 ...از چه قراره انیجر گنیکه به هم نم ناینه ا:مشتاق بود زودتر به الناز زنگ بزنم گفت ییجورا هیکه انگار  میمر
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 ...َاومد کنارم نشست میتکون دادم که مر يسر

 ...زیروگذاشتم روم یوگوش فونیبرداشتمو شمارشو گرفتم وزدم روا ياز رو مویگوش

 ...دیچینازکش تو فضا پ يسه تا بوق صدا بعداز

 جانم؟ -الناز

 ؟یبال خوب یجانت ب -

 ؟یتوخوب زمیعز یمرس:اخم کرده بهم خندمو قورت دادم که گفت دمیکه د میسمت مر برگشتم

 ؟ییچه خبر کجا.ستمیبدن -

 يکه زنگ زد یداشت یتوچه خبر؟حتما کاره واجب.دیدم خراوم یسالمت -الناز

 بایاره تقر -

 ...زمیعز شنومیم -الناز

 ...اورد یعوق زدن در م يداشت ادا میمر

حسامو ول  مونمیکه اگه من بگم باهات م يبه من فهموند میمستق رهیغ ای میالناز تو مستق نیبب -

 درسته؟.یکنیم

 ...درسته:لحظه سکوت کردو گفت چن

فقط خواستم به عنوانه .نبود نیمن منظورم ا یول.يبرداشت کرد یمن به خونم چ ياز دعوتا دونمیالناز من نم -

 ...یشیتوو بدونه حسامم خوشبخت م.خورهیدوست بهت بفهمونم که حسام به دردت نم هی

خوشبخت  من با حسام...مزخرفتو ندارم يحوصله حرفا.بس کن.خفه شو راد: دفعه امپر زد باال وگفت هی

 .کنمیبهت ثابت م نویا.شمیم

 ...خنده ریز میزد مویبه هم نگاه کرد میهاج وواج با مر...قطع کرد و

 ...تعادل اعصاب نداره ها -میمر

 ...ولش کن:دادمو گفتم هیتک

 راد؟ -میمر

 جونم؟:خوداگاه گفتم نا

 ...میشیبار نره ازدواج کنن که کنف م رهیاگه حسام ز -میمر
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من  یول...میوبعدم ولشون کرد میکرد دوارشونیمدت ام هیاگه نخوان ازدواجم کنن ما  یحت -

 ...کننیم...مطمئنم

 ؟یچـ -میمر

 ...ازدواج -

شهاب ...شدبعدم سحر اومد بعدم شهاب داشونیکه ترانه وداداشش پ میهامونو خورد ییتو خنده چا ییدوتا

 ...کوك بود فشیوک کردیم یشوخ ردادیبا ت یحساب

 ؟یچته؟خوشحال يهو: جا خفتش کردمو گفتم هی

 یشیخوشحال نم ادیتو برادر زنت بعداز چن سال از خارج ب -شهاب

 دمیخند ییدوتا

 ؟یودوخت يدیگفته برادر زنه توئه؟ خودت بر ینکبت حاال ک -

 که چه خبره؟ خونمیترانه م يمن از چشما یحرفت نباشه ول -شهاب

 یبد نگاهش کن ارمیمن خودم چشماتو درم سین شیحال رتیم رتیغ هیخارج ردادیت يهو -

 ...نظر حالله هیبعدم .دارانسینه به جون داداش نگاه نگاه خر -شهاب

 ...نه صدنظر.نظر هی -

 ...شهینم ریاخه ادم از نگاه کردنش س: کردوگفت یباز شدو به ترانه که رومبل نشسته بود نگاه ششین شهاب

 ازدست داده مونشویوا نیناکس د. شوچشمام گم يبرو از جلو.خاك بر سرت -

 ...ينه که تو نداد -شهاب

 ...هم گرفتم يزیچ هی.من ندادم -

بعد  دمیو خند میصبح گفت يتا دم دما...ما شهیپ دییایوب دیگیبه هم م دیدار یچ ییدر اومد که دوتا میمر يصدا

 یمنم خدافظ.کردنو رفتن یخدافظ ردادیشهاب و ت...ما باشه شهیو ببره باال پ ردادیموقعه رفتن به شهاب گفتم ت

 تا دمه در باهام اومد میکردم ومر

 ؟يندار يکار -

 ...بمونه اگه سختتونه ردادیت یزاشتینه م -میمر

 ...دیسه تا دختر نییپا دیراحت باش ؟شمامیچه سخت -

 ...خوابهیتو اتاق ترانه م رهینداره م يبه ما کار چارهیب -میمر
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 ...نهییمدام فکرم پا. داره يمن کارنداره به  يبه شما کار -

 ...ریگاز گرفتو سرشو انداخت ز نشوییپا لب

 خدافظ. وقته رید.برو بخواب -

 ...خدافظ -میمر

*** 

 زنگ خورد میکه گوش میدانشگاه نشسته بود يرو پله ها باشهاب

 ما؟یبله ش -

 ...اریدوست دخترتو ب میگیبهت نم گهینترس د ؟باباییمعلومه کجا.سالم نفله -مایش

 ؟يچطور.سالم -

 ...میدار شیدر پ یاخه عروس...خوبم یلیخ -مایش

 ...دمیمثه فنر از جا پر یگفتن جمله عروس با

 ؟یک یعروس -

 .حسام -مایش

 ...ناخوادگاه باز شد شمین

 هست یحاال عروس ک...یجدا؟به سالمت -

 ...گهیالناز خانم د -مایش

 شنبه؟ ؟چنیک -

 ...برات ارمیحاال کارتشو م.اخره هفته -مایش

 رم؟یبگ امیخودم ب شهیم.باشه -

 ؟یچته؟هول.ایبده ب رتیاره خدا خ -مایش

 ؟يندار يفعلن کار...کالس دارم -

 نه برو خدافظ -مایش

 فدات خدافظ -

 ؟یزنیچته؟خوشحال م -شهاب

 .کننیالناز وحسام دارن ازدواج م.شد خواستمیکه م يزیهمون چ -
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 ؟یتو چرا خوشحال.یاا؟به سالمتا -شهاب

 من رفتم...مرد ایزن بود  یلیل یپرسیبدم تو اخرش م حیتو توض يبرو بابا شهاب من اگه صدبار برا -

 االن میکالس دار ووانهید -شهاب

 ان؟یامروز دانشگاه نم نایا میمر...دارم يمن کاره واجب تر -

 .نه ترانه گفت کالس ندارن -شهاب

 انداختم باال ابروهامو

 ترانه گفت؟ -

 برو برو به کارت برس.تا چشمات دراد -شهاب

 ...خونه مامانجان شدم یکردمو راه یخدافظ ازش

خونه  یجور دست به سرش کردم وراه هی...کالس دارم یگفت خوب شد گفت ماهمیرفتم کارت وگرفتم ش يتند

 ...شدم

 مکردمو زنگ وزد يتک سرفه ا نایا میدرو خونه مر پشته

 تو دمیدرو بازکرد پر میمر تا

 ؟یخوب.سالم يوا -میمر

 ...شهیبهتر نم نیاز ا -

 ...مرموز نگام کرد ونگاش رفت سمته دستم که پشتم بود میمر

 يکرد میاون پشته قا یچ -میمر

 .شهیآ نم -

 ...گهید نمیبب -میمر

 ...رهیدستمو که پشتم بودو بگ خواستیجلو و م ومدیاونم م رفتمیعقب عقب م من

 ...نکن تیراد اذ -میمر

 ...کارت وگرفتم سمتش دمویخند شیکنجکاو به

 ...الناز وحسام يبازش کردوبا خونده ناما يتند

 شد؟:زدو گفت غیج بایتقر

 گمیم کیتبر...اره که شد -
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دستمو دراز کردو که باهاش دست بدم ...شما يبرا شاالیا یسالمت باش:از ته دل کردو گفت يخنده ا میمر

 ...کرد یسمته خودش وباهام روبوس دمیگرفت وکش دستمو

 تنگ شده بود یعروس هیدلم واسه  یلیخ -میمر

 .کردمیخودم با الناز ازدواج م یشیخوشحال م نقدریا دونستمیاگه م -

 ...نمیتو س دیکردو کارت وکوب ینیریش اخم

 ...نشده ریحاال هم د -میمر

 .کردم بابا یشوخ.اووخ -

 ...بگو يبفرما جد:صداشو برد باال وگفت میمر

 ...بردمیلذت م کردمویم فیحرفاش ک نیاز ا یکل

*** 

 ...کردم ورفتم باال یخدافظ ازش

 ...دمیدیتموم شده م گهینقشمو د يجور هی یچرا ول دونمینم

 شیپل گذاشتم تو گوشمو شویدر اوردم وهنذفر یپاتخت يکشو ياز تو مویتر یوپرت کردم روتخت وام پ خودم

 ...کردم

 

 ...راد

مخصوصا حاال که برادر خانومشم اومده .خوندیکپکش خروس م یحساب...میهمه شام مهمونه شهاب بود شب

ترانه هم ...وقتشه یک دونمینباشه من م تیتو کار گفتیزودتر برو حرف بزن با ترانه م گفتمیبهش م یهرچ...بود

بعداز خوردن شام خونه ...بودن گولشادو شن یحساب ییدوتا....از بابت شهاب راحت بود الشیخ ییجورا هیانگار 

جز دوره  يکار گهیود میفارق شده بود ایانگار کال از غمه دن...به حرف زدن میهمه دور هم نشست نایا میمر ي

 یما افتادو خودمون با عیسر.خوشم اومده بود ازش...بود یپسره بانمک ردادیت...میهم نشست وچرت گفتن نداشت

 ...شد

 ...کردن افتادن يباز میکه بچه ها به فکره پانتوم دیکشیداشت ته م گهید حرفامون

 نکهیاز ا...پامون نییرومبل شهاب وترانه هم نشستن پا مینشست میو مر ردادیاول از همه بلند شد و منو ت سحر

 ...نبودبازم چاره از  ینداشتم ول یمن وسط نشسته بودم اصال حسه خوب
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 کلمه اول؟ -میمر

 تعارف کردن در اورد يزیچ يبه نشونه اره سرشو تکون دادو ادا سخر

 ؟یکنیتعارف م يزیچ يدار -شهاب

 ...سرشو انداخت باال سحر

 ه؟ینذر - ترانه

 به خودش گرفت هیبعدم حالت گر شدیم کینزد دیاشاره کرد که دار سحر

 ؟یکنیتعارف م يزیچ يمرده دار یکس -

 ...يشد کینزد یلیکرد خ اشاره

 ؟یکنیم ریخ يدار -میمر

 مثبت تکون داد وبا دستش عدد دورو نشون داد يبه نشونه  سرشو

 ...کلمه دوم - ترانه

 ...ما يبا دستش به سرش اشاره کردوبعدم به سرا سحر

 سرت؟سرامون؟ -شهاب

 سرامون رهیخ -ردادیت

 ...مثبت تکون داد يسرشو به نشونه  سحره

 کلمه سوم -میمر

 کتاب خوندنو در اورد يادا سحر

 ؟یخونیدرس م -

 م؟یخونیسرامون درس م رهیخ -میمر

 تخته نوشتن ودر اورد يپا يوادا میشد کیاشاره کرد که نزد سحر

 دانشگاهه؟ - ترانه

 ...مییسرامون دانشچو رهیخ.اهان -شهاب

 ...شهاب بلند شد ينفر بعد...خنده ریباهم زدن ز همه

 ...اولکلمه  -میمر

 اشاره کرد که کلمه دومه شهاب
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 ....کلمه دوم خب - ترانه

 کرد يرودر اوردو بعدم سوار يزیروچ دنیپر يادا شهاب

 اسب؟ -

 انداخت باال سرشو

 قاطر؟ -میمر

 گفت نه بازم

 االغ؟ - ترانه

 کرد یبازم نف شهاب

 خر؟ -رادیت

 مثبت تکون داد يسرشو به نشونه  شهاب

 به من نگاه کردو با دستش منو نشون داد کمی

 ؟یمشک:گفت دید مویمشک شرتیت ینگاه به من کردو وفت هی میمر

 کرد وبازم به من اشاره کرد ینف شهاب

 ن؟یشلوار ج - ترانه

 کالج؟ -سحر

 ...شوریخر باباته ب:گفتم عیافتاده بود سر میسرشو انداخت باال من که دوزار بازم

 خنده رهیزدن ز هوی یاول هنگ بودن ول همه

 ...يجمله بعد میبر نیا ییبود خدا یشوخ -شهاب

 ترانه بلند شو...نوبته ترانس...نیبش ریبگ يجمله بعد ينر خوامیم -

 ...گفت واومد نشست نویا. دیلیهرجور ما -شهاب

 بلند شد ترانه

 خب؟...کلمه اول -میمر

 زیم يرو يها یرنیاول به قلبش اشاره کردو بعد به ش ترانه

 که اوله اسمش ش داره؟ زنهیم یقلبت واسه بک زنه؟یم یکیقلبت؟ قلبت واسه  -شهاب

 بعدم سرشو انداخت باال چندبار دیخجالت کش یخنده وترانه هم کل رهیزدن ز همه
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 ...خونمیچشمات م يچرا دروغ نگو من از تو -شهاب

 دیکشیکل م صدا یهوا وب ختیریروم ییزایچ هیتوجه ادامه داد وداشت مثال  یب ترانه

 ؟یعروس -میمر

 که اوله اسمش ش داره؟ یعروسه اون بش يدوس دار.اهان -شهاب

 کردیهاج وواج نگاه م ردادمیوت میاز خنده سرخ شده بود یحساب میومر من

 بزار کارشو بکنه.شهاب ساکت -سحر

 گمینم يزیچ گهیباشه اصال د.من فقط حدس زدم -شهاب

 ...خب...یوعروس ینیریش -میمر

 خواستیم يزیدستاشو گرفت باال ومثال از خدا چ ترانه

 ...یکنیدعا؟دعا م -سحر

 ...سرشو انداخت باال ترانه

 ترو به اونکه اوله اسمش ش هست برسونه؟ يخوایاز خدا م يدار.اهان -شهاب

 ...رو پاشو اعتراض کرد دیدستاشو کوب یشاک ترانه

 ...قول...زنمینم یحرف گهیاصال د.دیببخش...باشه باشه -شهاب

 از خدا؟ يخوایم يزیچ -میمر

 سرشو انداخت باال  ترانه

 خدا؟ يتو برا...کنه يکار هیخدابرات  -سحر

 شاال؟یا.دمیفهم -

 مثبت تکون داد يسرشو چندبار به نشونه  ترانه

 راد؟ يدیفهم يچجور -میمر

 لب گفت ریحواسش نبود ز.کردم یلب خون -

 ؟يبا اونکه اوله اسمش ش داره بخور تویعروس ینیریش شاالیا یگیم يدار:که شهاب گفت دنیخند همه

 ...شد و گذاشت رفت تو اتاقش درم محکم بست یاعصبان یترانه حساب گهید ندفعهیا

 بفرما ناراحت شد -سحر

 نگفتم يزیمن که چ:به خودش گرفت وگفت یحالت مظلوم شهاب
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 ...اره جونه عمت -

 میزدیحدس م میشد؟چرا ناراحت شد؟ما فقط داشت یچ -ردادیت

 اریبعدم اروم به شهاب چشم وابرو اومد که پاشو برو از دلش درب ستین يزیچ -میمر

 ...دهیجرم م:لب گفت ریاشاره کردو ز ردادیبه ت شهابم

 ...اون با من -سحر

نشست و از اون بحث خوشگالشو راه  ردادیتو اشپزخونه سحرم رفت کناره ت میرفت میبلند شد میومر من

 ...انداخت

 اروم بلند شد اومد تو اشپزخونه ستیحواسش ن ردادیت دیکه د شهاب

 که دونهینم بیرو ع زایچ نیاونور اب بوده ا نی؟ایترسیم نیاز ا ووانهید -میمر

 ایاون دن میریواسمون ارزو به دل م زارهینم یزندگ کنهیگل م شیرانیا رتهیرگه غ هویکه  میشانس ندار -شهاب

 ...رونیب ارشیب عیبدو سر.خوب لفطش نده یلیخ -میمر

چشمک زدو رفت  هیو...کنمیم مویسع یکه نمشه ول عیسر:اپن برداشتو گفت يظرف رو ياز تو اریخ هی شهاب

 ...کسبه اجازه رفت تو یزدو بعدم ب کیتقه کوچ هیسمت اتاق ترانه و

 يغذا خور زیم يها یرو صندل نشستم میبا مر ییدوتا

 شه؟یم یبه نظرت چ -میمر

 شه؟یم یچ یچ -

 ووانهیدوتا د نیا -میمر

 ...دیخوشش ا ندیب ووانهیچو د ووانهید -

 ..اگه دلشون باهمه بهم برسنو خوشبخت شن شاالیا:دوگفتیخند میمر

 ...شاالیا -

 ه؟یبرنامت چ: چونشو گفت رهیدستشو زد ز میمر

 ؟یبرنامه؟واسه ک -

 ...نایموضوعه الناز وا نیبعد از ا -میمر

 ...دمیادامه م میبه زندگ.ندارم یبرنامه خاص -

 ...خوبه -میمر
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 ؟يدار یمگه تو برنامه خاص -

 یعنیکنم  یاساس کش.گهید يجا هیبرم  نجایدوست داشتم از ا یول.نه بهش فکر نکردم دونمینم -میمر

 شهیعوض م تیروح...هیخوب یلیفکره خ -

 ...یول...اره -میمر

 کرد يخوشگلش باز يالك خورده  يوبا نوخا ریانداخت ز سرشو

 ؟یچ یول -

 ...کنم دایمثه تو پ يا هیفک نکنم همسا گهید یول -میمر

دستمو بردم سمته صورتشو موهاشو زدم پشته ...نبود دایافتاده بود کناره صورتشو صورتش کامل پ موهاش

 گوشش

 ...شمیم تیهمسا امیم يبر هم ایاون سره دن ؟يا وونهید -

 خوشگلشو دوخت تو چشمام يگرفت باال و چشا سرشو

 جدا؟ -میمر

 کنم؟ دایپ تونمیکجا م گهیتو د یبه خوب هیهمسا...اره جدا -

 دیوخند...باهات موافقم نویا ییاره خدا -میمر

 که سحر اومد تو اشپزخونه شینیزدم نوکه ب اروم

 ؟یشد؟چرا تنهاش گذاشت یچ -میمر

 د؟یشنویگل م دیگیگل م دینشست دیبه جونه من رفت نیپسره رو انداخت نیا.بابا دیبر -سحر

 ؟یحاال چرا تنهاش گذاشت...سحرخانم میکنیجبران م -میمر

 ...چارهیب مونهیمثه مرغ م...بابا دیخواب -سحر

 ...نداره يعادت به شب زنده دار...یاخ -میمر

 .ییتکون دادو رفت دستشو يسر سحر

 واومد تو اشپزخونه رونیشهاب از دره اتاق زد ب دنیاومدم بگم شهاب وترانه چقدر لفطش م تا

 شد؟ یچ -

 بشه؟ یچ یخواستیم.بابا یچیه -شهاب

 رون؟یترانه پرتت کرد ب -میمر
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 ...دوسته نچسبت نیاره بابا با ا -شهاب

خوش اشتها حداقل دوره لبتو پاك :سمته شهاب واروم کناره گوشش گفتم دمیقورت دادمو خودمو کش خندمو

 ...يکردیم

 ...محکم دوبار زدم پشته کمرش...نگفت يزیوچ نییزدوسرشو انداخت پا یلبخند بانمک شهاب

 يشد ریاس يبندو اب داد گهیبرو که د -

 

 میمر

 

 :و گفتم دمیکش جانیاز شدت ه یفیخف ــــغیخودمو پرت کردم تو اتاق ترانه و ج جانیه با

 !شوم داشتن خانوم ينگو نقشه ها نجاینشستن ا یرو نگاه چه الک ایاوه بعض ـ

 :و گفت دیخجالت زده خند ترانه

 ...ایمرگــم خفه شو آبرومو برد ـ

 :و گفتم دمیخند سرخوشانه

خب زودتر قهر ! ؟خدا تورو به شهاب برسونه شاالیبود؟ همون ا یاخرش چ یبرو گمشوووو ، خب نگفت ـ

 !واال! گهید نجایا يومدیم يکردیم

 :بهم زد و با تشر گفت یپس گردن ترانه

 !اصال از جلو چشام خفه شو کنمــایلهت م زنمیم میمر ـ

 :لحظه در وا شد و سحر وارد اتاق شد نیخنده که تو هم ریزدم ز بلند

 ! د؟یذاریچراغ برق تنها م ریاون ت شیمنو پ نیخندیو م دیگیخودتون م! قاینا رف يا ـ

 !با داداش من درست صحبت کنا يـ هــــو ترانه

 ! تازه چراغاش خاموش شد رفت بکپه گهید گمیـ خب راست م سحر

 :منو به ترانه کرد و گفت یِکه سحر چوقول دمیخند زیر زیر

 !کننیآشپزخونه دل و قلوه رد و بدل م رنیو رادم زرنگ شدن م میمر نیکه ا یدونینم ـ

 :گفتم یگرد کردم و با حالت تهاجم چشامو

 واسه آدم اخه؟  ياریچرا حرف درم ـ
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 "شم؟یم تیهمسا امیم يهم بر ایاون سر دن " گفتمیـ پس البد من بودم م سحر

 يمالش رفت و لبخند محو یجمله از زبون راد دوباره ته دلم از خوش نیا يادآوریو من با  دیخند زیر زیر و

 :لبم جا خوش کرد و گفتم يگوشه 

 !خب بده راد با معرفته؟! مرض ـ

 !کنه یخودت باهات زندگ شیپ گهید ادیب شیاز شدت با معرفت ترسمیـ من م ترانه

 !خدا از دهنت بشنوه يوا

 !تـر تـر ـ

 :و از خجالت سرخ شدم که سحر گفت دیپوستم دو ریخون به سرعت ز و

 !ها شهیم یمیاتاق مر شهیاالن آب م نیا رونیب میبر ایاوه اوه ترانه ب ـ

 نمکدون سوراخات کو؟! هر هر هر ـ

 :خنده و ترانه گفت ریزدن ز جفتشون

 ! از دلم در اومد دیبر دیپاش گهیخب د ـ

 !میشهاب جان که قبال از دلت در آورده بود ماها بهونه ا ـ

 :ترانه گفت دنیشهاب با د...میاومد رونیو از اتاق ب میدیخند زیر زیترانه ر يبا چشم غره  و

 !رون؟یب دیایاز اون ماتم کدتون ب دیبــــه باالخره افتخار داد ـ

کرد و شهاب  دنیشروع به خند زیر زینگفت که راد از پشت سر شهاب ر يزینازك کرد و چ یپشت چشم ترانه

ساعت  میبعد از ن...گرفتیراد خنده ام م ياز کارا! خودشو جمع و جور کرد عیبا شدت برگشت سمتش که سر

به سحر  یلیخ...میسر و صدا کن ادیز شدینم گهیبود د دهیهم خواب ردادیسحر و شهاب قصد رفتن کردن چون ت

بعد از ...راد نموند يکار داشت و خونه  ییشهاب هم جا...اصرار کردم تا بمونه اما مامانشو بهونه کرد و رفت

شروع به زنگ خوردن  لمید مسواك آماده شدم که بخوابم اما موبامنم بع...ترانه رفت اتاقش تا بخوابه یخداحافظ

 !کالهیراد دمیدر کمال تعجب د...کرد

 !بله؟ ـ

 باال  ایب عیبدو سر میـ مر راد

 شده؟ یچ ـ

 :گفت جانیبا ه راد
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 ...ایفقط ب یچیه ـ

و رفتم  دمیلباس خوابم پوش يبلند رو يمانتو هیزدم و  يراد لبخند يصدا يتو جانیاز ه...قطع کرد عیسر و

 ...باال چون حال نداشتم لباسمو عوض کنم

سمت خودش تا به خودم  دیبزنم دستمو کش یدرو باز کرد و تا اومدم حرف يفور....باال و زنگ خونشونو زدم رفتم

م قلب دیضربان شد نکهیقورت دادم و از ترس ا یآب دهنمو به سخت... اومدم تو آغوش راد پنهون شده بودم

 :دمیبا تعجب پرس...حس کردم وپوستم ر ریراد آشکار کنه ازش فاصله گرفتم و هجوم خون ز شیرازمو پ

 شده؟ یراد چ ـ

 !تهران  ادیـ رکسانا داره م راد

 :ذوق گفتم با

 !؟یکـِـ ـ

 شییبه من نگاه کنه بچه به دا شنمیرکسانا م ي، اصال همش جلو شمیم ییمن دا میمر یــیوا! ـ فــردا  راد

 !بره

راد جم  شیاز پ ومدیتر شد و دلم نم عیراد بود دلم ضعف رفت براش و لبخندم وس يحرفا يکه تو یذوق از

 ! بخورم

 !کنم تیمعرف یتورو به عنوان چ دونمیفقط نم میـ مر راد

 ! کنمایهول م! یکن یمعرف خوادینم شمیم میقا رمیمن اصال م نیبب ـ

 :و گفت دیخند

 !تو دارمالزم نکرده خودم هوا ـ

 !از ذوق یوفتیتورو داشته باشم پس ن يهوا دیفعال که من با ـ

اما ...هوا چشامو به چشاش دوختم یو من دوباره و دوباره و دوباره دلم براش غش رفت و ب دیغش خند غش

تو  شتریمانتوم که کنار رفته بود با خجالت ب دنیسوق دادم و با د نییبشم نگاهمو به پا عیضا نکهیقبل از ا

 :مانتوم فرو رفتم و گفتم

 !راد من برم؟ ـ

 !حاال يـ بود راد

 :ام گرفت و گفتم خنده
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 !یرو دل کن ترسمیم ـ

 :خنده گفت با

 !رودال نیتا باشه از ا ـ

 :گفتم رفتمیم رونیکه از در ب نطوریخنده و هم ریز زدم

 !تا صبح ینینش! یسرحال باش دی، فردا با ایبخواب يریراد بگ ـ

 !حواسم هست ـ چشم راد

 :مانتومو که باز شده بود برام بست و گفت يکنم که دست برد و دکمه  یخداحافظ خواستم

 !يخوریسرما م ـ

 گهید ي هیثان هیاگه  کردمیحس م...کنن دیامروز همه دست به دست هم داده بودن تا منو مدام سرخ و سف کال

 !وفتهیراد م يو تو دستا رونیب شهیام پرتاب م نهیبمونم قلبم از س نجایا

 ...و به تختم پناه بردم دمیو درو آروم بهم کوب نییرفتم پا عیاکتفا کردم و سر یکوتاه یبه خداحافظ پس

حاضر نبودم چشامو باز  يلحظه ا یاما حت...دمیاز خواب پر لمیموبا ي برهیفرو رفته بودم اما با و یخواب خوش تو

 !کنم

اسم راد که تو صفحه  دنیخاموش کنم اما با د لویخواستم موبا! رد چشامو باز کنموادارم ک ییروین هیانگار  یول

 :سرمو گذاشتم رو بالش و چشام بسته شد...، به زور جواب دادم زدیچشمک م لمیموبا ي

 ...میبپوش بر...فرودگاه میبر دیرکسانا پرواز داره با گهیدو ساعت د! دختر؟ ییکجا! م؟یـ مر راد

 :خواب آلود و خش دار گفتم يهمون صدا با

 !بـــاش ـ

 !ـمیمر! ؟یـ خواب راد

 :زور جواب دادم به

 !رمیمیبخوابم دارم م گهید قهیراد بذار پنج دق يوا ـ

 :هم مثه خودم جواب داد راد

 !بــاش ـ

شوت کردم  ویبازم بخوابم گوش تونمیم نکهیرو لبام نقش بست و خوشحال از ا يلبخند محو! زود قطع کرد و

نفساش ! کشهیصورتم نفس م يداره جلو یکینشده بود که حس کردم  قهیهنوز پنج دق...نور و چشام و بستماو
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جفت چشم بسته که به فاصله  هیدن یآروم چشامو باز کردم و با د يداریتو حالت خواب و ب... هم داغ بود یلیخ

 یلیخ يچشما با شدت باز شدن و صدا هویکنم که  یشدم و خواستم حرکت جیچشام بود گ يمتر یلیچند م

 :گفت يبلند

 !!! پـخـخــخ ـ

 هیراد بعد از چند ثان يقهقهه  دنیو پتو رو با شدت تا سرم باال آوردم و با شن دمیکش غیترس با همه توانم ج از

 :اومدم و گفتم رونیپتو ب ریاز ز تیبا عصبان زدیام ضربه م نهیکه قلبم از ترس به س یدرحال

 !یروان ي کهیمرت ـ

 :گفت دیخندیکه م نطوریهم

 !یبترس نقدریا کردمیفکر نم! بود یخدا عال يوا ـ

 !خب کنمیمن سکته ناقص م يجلو ياومد ينطوریمن مست خواب بودم ا وونهیخب د ـ

 ...نگام کرد نطورینگفت و هم یچیه گهیبه روم زد و د يلبخند راد

 !ه؟یچ ـ

 :نگاشو ازم گرفت و گفت راد

 !یشیبعد از خواب خوشگل م یول! یچیه ـ

 :گفتم یو با لحن مشکوک دمیبه صورتم کش یتعجب دست با

 !مسخره کنا یتو هم ه ـ

 :و گفت دیخند

 !یتو به کارات برس رونیب رمیخب من م ـ

 ! اوووف فکر کنم واقعا مسخره کرد...! نهیآ يتکون دادم و رفتم جلو يسر

و بندشو محکم بستم که لباسم معلوم  دمیربدوشامرم پوش ریبلند ز رهنیپ هیدوش کوچولو گرفتم و  هی عیسر

 :دمیبا تعجب پرس...زیراد نشسته بود سر م...بود دهیکه ترانه چ يصبحانه ا زینباشه ، و رفتم سمت م

 ترانه کو؟ ـ

 !خوابه هنوز دیشا دونمیـ نم راد

 ا؟یآ يخودت اومد دیبا کل ـ

 !ـ پ ن پ راد
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 :و مشغول صبحانه خوردن شدم که گفت دمیخند

 !دمیچ زویم نکهیدستمم درد نکنه بابت ا ـ

 :ام گرفت و گفتم خنده

 !یدستت مرس ـ

 ...پاشدم تا برم موهامو خشک کنم و لباسامو بپوشم یچندتا لقمه خوردم و هو هول هی يفور

از ...هم سرم کردم یشال عسل هیتنم کردم و  یمشک يتنگ با پالتو یشلوار مشک هیهم کردم و  یحیمل شیآرا

راد که درحال لقمه گرفتنه نشستم کنارش و منتظرش موندم تا صبحونشو بخوره و  دنیاومدم و با د رونیاتاق ب

 ...میبعد بر

 !م؟یـ مر راد

 بله؟ ـ

 !ـ دهنتو باز کن راد

 :تعجب گفتم با

 چرا؟ ـ

 !ـ تو باز کن راد

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ..من صبحونه خوردم خودت بخـو ـ

خنده ام گرفت و بعد از قورت ...دهنم کرد و ناچاراً خوردم کیجملمو کامل کنم لقمه رو نزد نکهیقبل از ا یول

 !هم تو دهنم فرود اومد گهید يلقمه  هیدادنش خواستم باز اعتراض کنم که 

 :لبام کرد که گفتم کیهم که نصفه خورده بودم به زور نزد موییچا

 !باور کن تونمیخودم م کالیراد ـ

 :اش گرفت و گفت خنده

 !گفتم خودم دست به کار بشم ينخورد يزیآخه چ ـ

 ! بهم مزه داد یامروز حساب يصبحونه ...هم تا ته خوردم و از راد تشکر کردم موییچا

 :که راد گفت میشد نیسوار ماش نییپا میراد رفت با

 !؟یبه ترانه بگ یخواستینم ـ
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 !ا عادت داره بچمنه باب ـ

 :و گفت دیخند

 !چارهیاون ب کشهیم یاز دست تو چ ـ

 :چپ نگاش کردم و گفتم چپ

 !هم دلش بخواد یلیخ ـ

 !ـ اون که صد البته راد

داشت باهام حرف بزنه و  یتو راه ساکت بودم ، اما راد برعکس من همش سع...رکسانا شوازیپ میو رفت دمیخند

 دیکنم اما استرس داشتم که با مادر راد و رکسانا با شیهمراه کردمیم یمنم سع...کنه هیتخل جانشویه يجور هی

 !رفتار کنم يچطور

 :دیپرس متیتو خودمم با مال کمی دیکه فهم راد

 چته بچه؟! مرگم ـ

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ! زنهیچرا دلم شور م دونمینم ـ

 !بگم دیبا یچ دونمی، خودم هواتو دارم م شهینم يزیـ چ راد

 ...باشم الیخیکردم ب یزدم و سع يمحو لبخند

 یباهام شوخ نقدریا! منو به وجد آورده بود یبود و حت یدنیشوق و ذوق راد د...فرودگاه میدیساعت رس کی بعد

که راد سر راه گرفته بود دست من  یدسته گل! رفته بود ادمیو استرس از  زدمیاراده لبخند م یکرد که ب

 ...شستنیدلم رخت م يو تو زدیترس تند تند مقلبم از اس...بود

به بازوم و با  دیلحظه راد آروم کوب هیاما تو ! بودمشون دهیتو عمرم ند یکه حت گشتمیم ییچشم دنبال کسا با

 :ذوق گفت

 !اوناهاشن ـ

 ! کنم شونییتونستم شناسا بایبود اما تقر فیضع چشمام

 !میمر يـ وا راد

 !ریفاصله بگ کمیراد  ـ

 !به خودش اومد و با خنده ازم دور شد و رفت طرفشون راد
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چه ! باز شد شمین یقلم ینیدختر خوشگل با قد متوسط و ب دنیبا د! زدم و رفتم جلو تر جانشیبه ه يلبخند

 ! به داداشش رفته! هیگریج

و ! برق خاص هیبود با  یمامانش مشک يچشما! جـــونم يا! از خواهرش گرفتم و به مادرش دوختم نگاهمو

 !کردیاش از دور دل آدمو آب م یپر و مشک يمژه ها

 :به راد گفتم رو

 !نطوریرکسانا هم هم! يدار يچه مامان ناز ـ

 !گهیـ به من رفتن د راد

 :و گفتم دمیخند بلند

 !نکبت! یتو به اونا رفت ـ

 ...زدیم خی شتریو دستام ب زدیقلبم تند تر م شدنیم کینزد هرچقدر

 ...کردمیو من ساکت بهشون نگاه م! و بغلش کرد دی، پر دیراد رس تا به مامانش

 مویاما ناراحت...پدر و مادر خودم افتادم ادیقرار گرفتم و  ریتحت تاث...ختیاشک شوق تو بغلش ر یکل مامانشم

 :بروز ندادم و راد گفت

 !هستن دوستم میمر شونیرکسانا و مامان جان ، ا ـ

 !سردمو تو دستاش گرفت يبه روم زد و دستا يلبخند مامانش

 !ریبه خ دنیرس ـ

 !جون میمر یـ مرس مامانش

 :گفت هویکردم که راد  یبا خجالت رو کردم سمت رکسانا و با اون هم سالم و احوال پرس و

 !نمیکوچولوم بگو بب ياز خواهرزاده  يوا ـ

 :گفت يریشکم رکسانا گذاشت و با شوق دلپذ يدستشو رو و

 !شییاش بشـه دافد ـ

با حلقه ...بغض کرده و ناراحتش رو به رو شدم ي، با چهره  ذارهیتصورم که رکسانا هم سر به سرش م برخالف

که دستش رو شکم رکسانا  ینگران درحال یقشنگش بند دلم پاره شد و راد با لحن يتو چشما یزدن قطره اشک

 :دیخشک شده بود پرس

 شده؟ یچ...یرکس ـ
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 :که اشک توش حلقه زده بود گفت یسرخ در حال يهم با همون چشما مامانش

 ...راد ـ

 ...که تو ذهنمو رو از دهن رکسانا نشنوم يزیتا اون چ گرفتمیلبامو گاز م مدام

 فیظر يرکسانا نشست و دستاشو گذاشت رو شونه ها يرو زانوش رو به رو...شدیم یراد سرخ و عصب ي چهره

 :خواهرش و گفت

 !گهیحرف بزن درکسانا  ـ

 :گفت دیلرزیکه از بغض م ییبا صدا رکسانا

 ...افتاد ـ

 !من يخدا...افتیبه چشمام راه  یکه قطره اشک يبه قدر شدیم نییتو گلوم باال و پا بغض

 ....کردیبا بهت به رکسانا نگاه م راد

 

 ...راد

 افتاد؟ یچ یعنیتو دختر؟ یگیم یچ:نگاه کردمو گفتم سشیخ يزده به چشما بهت

 ....سهیاونم چشماش خ دمیچندبار تکون داد،سرمو گرفتم باالوبه مامان نگاه کردم که د سرشو

 ییدا.بچه یبچه ب گهید یعنی...که افتاد یچ یعنیکنم  لیتحل تونستمیحاال م...به نشونه مثبت تکون داد سرشو

 ...شدن ییدا یشدن ب

کتف رکسانارو گرفتم وبلندش کردم زل زدم  رهیدادم وز به هرحال قورتش یول گهید زهیاچیبغض بود  دونمینم

 ...گایمنو ن...باشه سیخوشگلت خ يچشما نمینب:خوشگلشو گفتم يتو چشما

 ...که گهید يغم ندار يتا داداشتو دار:کرد که محکم بغلش کردم وگفتم نگام

 ...خندهیداره م دمیجدا شدم که د ازش

 کار؟یچ ییخوایبچه م گهید یوخوشگل یپیخوشت نیواال داداش به ا -

 ...اشکاشو پاك کردم شوینینوکه ب وزدم

 ...میزنیحرف م شتریخونه اونجا ب میبهتره بر گهیبسه د -

 بهترشو پس گرفتم یکیبهش زدم که  يلبخند...سهینگاه اونم خ دمیکه د میسمته مر برگشتم

 ...میوحرکت کرد نیومن چمدوناشونو گذاشتم عقب ماش نیسمته ماش میافتاد راه
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 میما توراه:اس دادم مایکه به ش میمشغول حرف زدن بود توراه

 ...میمام اماده ا:جواب داد عیسر اونم

با  يمامانم ورکسانا جور.هم حضور داشت میخوشحال بودم که تو اکثرشون مر میحرف متفرقه زد یکل توراه

بود چون معلوم بود از استرش کم  یهم اوک میمر يانگار...شناسنشیوقته م یلیکه انگار خ کردنیرفتار م میمر

 ...شده بود

 که شهاب زنگ زد میخونه بود کینزد

 بله؟ -

 داداش؟ ییکجا -شهاب

 شده؟ يزیچ.خونه کینزد -

 گوسفنده منجمد شد.دمه در میزد خینه،بدو بابا  -شهاب

 ؟یتو گوسفند گرفت ؟شهابیچ -

 خودت نهیع دیسف یببع هیاره :با ذوق گفت شهابم

 از مکه کربال اومدن؟ مگه.کوفته -

 ...اوا؟مگه کربال نبودن؟من فک کردن اونجا بودن -شهاب

 میاومد.مسخره -

 ...دهیگوسفنده از ترس کوچه روبه گند کش نیبدو بابا ا -شهاب

 میاومد میاومد: گفتم دمویخند

 شهاب بود؟ - مامان

 ...مسخره گوسفند گرفته -اره

 زن نگرفته؟.شهاب بامزه بوده يدارم تمام کارا ادیتا  -رکسانا

 ...در شُرُفه ازدواجه ینه ول -

 ...دمشیدره خونه د يتو کوچه که ووسط کوچه جلو دمیچیپ

 شد انیجلومون نما دیگوسفند سف هیمرد گنده با هیدست تکون داد که  هی دیمارو د تا
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باز واستاده بودن  يبارو بودن که ردادیکه نظرمو جلب کردم سحر وترانه وت ییکسا نیاول میشد ادهیپ تا

نگاهشو ...سهیپاهاش وا يرو تونهیازخنده قش کرده نم میمر دمی،د یومعرف ییمنتظربعداز سالم وخوش اومد گو

 ...پالکارد زدن هی نگیبه دره پارک دمیدنبال کردم که د

 ...تعجب نگاش کردمو روشوخوندم با

 ؟يوردین ینکنه سوغات یبه به چه چمدون بزرگ"

 ...میینمایعرض م کیشما رواز کشور مقدس المان،به وطنمان را تبر یخردمند،بازگشت موقت يها خانم

 ") آقا شهاب ...(نایا میخوب واحد مر يبچه ها:شما دوستداران

 ...ومدیمامان ورکسانا از خنده اشک از چشماشون م...همه روجلب کرده بود نظره

 کاره تو؟ نیا.مسخره:کنار شهاب وگفتم رفتم

 هم به فکر تو هست؟ يا گهیمگه جز من کسه د -شهاب

 ...بکنش ره،برویم هیاالن ابرومون جلو درو همسا -

 جونه داداش؟ يحال کرد...کنمیم رمیم.قشنگ نگاش کنن سایوا -شهاب

 باحاله یلیدمت گرم داداش خ -

 ...از شهاب تشکر کردن که شهاب اشاره کرد سره گوسفندرم ببرن یرکسانا کل مامان

 ...که مینکرد يبابا کار کنمیواهش مخ -شهاب

 بخاطر گوسفند پسرم یمرس - مامان

 راهه يتو هیشما وکوچولو یسالمت يدر اصل برا نیا.کنمیخواهش م -شهاب

 که با ارنج زدم تو پهلو شهاب ریسرشو انداخت ز رکسانا

 ؟...!راهه يبزرگه تو یسالمت يبرا نیدراصل ا. اووووخ -شهاب

 !!راه؟ يمتوسطه تو:چپ نگاهش کردم که گفت چپ

 ...نتونستم خودمو کنترل کنم گهیخنده منم د ریزدن ز نایا مامان

 ...گهیباال د میبهتره بر -

 ...گوشتاشو رهیانداختش پشت وانت وبردش تا شهاب بعدا بره بگ دیکه سره گوسفند وبر یکس اون

 رتو اسانسو میگذاشت مویشهاب چمدونا روبرداشت منو

 ...مامان ورکسانا با اسانسور رفتن ماهم با پله مویمر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣٧٧ 

 بندازم به در دیپشت دره خونه واستاده بودن ومنتظر بودن من کل همه

 ...مامان ورکسانا مویمثکه خبر داشتن جز مر همه

 قورت دادمو درو اروم باز کردم خندمو

 تو خونه سین یکس داسیاصال پ.کهیچقدر تار.اوه اوه -شهاب

 کردنیهاج وواج نگامون م نایومامان ا دنیاز چه قراره خند انیجر دونستنیکه م ییها بچه

 ...تو دییبفرما -

 مامان رفت بعدم رکسانا اول

 ...ستین نقدریقومه موقول هم ا...سکته مکته نکنن:اروم گفت شهاب

ودست رفت هوامامان ورکسانا متعجب مونده  غیج يخونه همه روشن شدو صدا يکه چراغا دمیخند همه

تک تکشون بخونم بغال  يروتو چشما یخوشحال تونستمیم...یکی نیا رازیرو داشتن غ یانتظاره هرچ.بودن

 ...تموم شه ناتا بغل کرد میساعت دمه در واستاده بود مین نایا میبا مر بایتقر...ها شروع شد هیوگر

 ؟يکردیاشاره م ید هبو یکوچولوئه چ انهیجر یراست -شهاب

 ...بچه رکسانا سقط شده -

 دهناشون سه متر باز موند همه

 نه - ترانه

 دیچه طرزه خبر دادنه ترانه خانم ترس نیکصافط ا -شهاب

 ناراحته یلیحتما خ.براش رمیبم -سحر

 ...تو میبر:تکون دادم وگفتم يسر

 مهمونات شهیبرو پ.مییایما نم گهینه د -میمر

 ...دیشماهاهم مهمون من.شهینم -

 .مییایما دوباره م.نه خانواده فرق داره -میمر

 اخه؟ -

 مهمونات شهیبرو پ.گهیاخه نداره د -میمر

 باال مییایاره مهمونات رفتن بگو ما ب:تکون دادم که شهاب گفت يسر

 بد شد که ينجوریاخه ا یول...باشه -
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 تو رگ میزنیم ارمیدل وجگر گوسفند وم رهیممهمونات منم االن  شهیتو برو پ.هم خوبه یلیخ -شهاب

 نامرد بدونه من؟ -

 ...پ ن پ باتو -شهاب

 موند میمر یبچها تشکر کردم که سوار اسانسور شدن رفتن ول از

 يکه امروز کنارم بود یمرس:کردمو گفتم شیخونه روپ دره

 یخوشحالم که خوشحال.بود فمیوظ.کنمیخواهش م -میمر

 ...کردمو رفتم توخونه يخنده ا. نییو تند ازپله ها رفت پا...بروخدافظ.گهیخوب د:که گفت کردمینگاش م داشتم

 

 میمر

 شمیتو خواستگار نکهیاز تصور ا...ارهیب ییتا چا ینیتو س ذارهیترانه داره استکانارو م دمیخونه که شدم د وارد

حواسم  یول...ششونیلباس دوباره برگشتم پ ضیوارد اتاق شدم و بعد از تعو..بکنه خنده ام گرفت یحرکت نیهمچ

ترانه با ... خوشحال کردن یکل کالویاومدن و راد دخانواده را نکهیخوشحال بودم از ا یهمش طبقه باال بود ، ول

 :موقع تعارف کردن شهاب گفت...شد ییرایوارد پذ يچا ینیس

 !خوردن داره ییچا نیا ـ

 :گفت طنتیبا ش سحر

 !ستین يزیکه چ نیخوردن داره ا یلیخ گهید ییچا هی رینه خ ـ

 :که ترانه از خجالت سرخ شد و گفت میدیخند زیر زیر

 !من خوردن داره ياییچا يهمه  ـ

 :از ابروشو باال انداخت و گفت  يتا هی شهاب

 !خوردن داره یلیخ یلیخ شیکیاون که صد البته ، اما به قول سحر خانوم  ـ

 :گفت نیب نیهم تو ا ردادیت...هممون بلند شد ينده به شهاب رفت که خ يچشم غره ا ترانه

 !دیکنیچقدر بحث م گهید هییچا ییچا ـ

 :خنده که شهاب گفت ریبلند زدم ز يام گرفت و با صدا خنده

 !رسهیخانوم نخند نوبت شما هم م میمر ـ

 !ترانه جون مقدم ترن ـ
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 :کرد و گفت يزیر يخنده  شهاب

 !درست کنه؟ گریکمک من ج ادیم یخب حاال ک ـ

 !به اونا بخورن؟ يبد گریج يخوایـ م ترانه

 !واسه خودمونه نیا! ـ معلومه که نه شهاب

 !؟یـ پس اونا چ سحر

 !دهیحتما خودش تدارك د دهینم گریـ راد که به اونا ج شهاب

 ! دایواسه راد نگه دار ـ

 :مظلوم گفتم ینگام کردن که با لحن یو ترانه جور خاص سحر

 !دوست ندارن راد که دوست داره گریاونا ج! خب؟ هیچ ـ

رفتم تا  میمنم وارد اتاقم شدم و به سمت گوش...خنده و شهاب و ترانه رفتن تو بالکن ریحرفم همه زدن ز نیا با

 :با لبخند جواب دادم...تا خواستم اس بدم خود راد زنگ زد! راد در چه حاله نمیبب

 !بله؟ ـ

 !بدون من؟ نییاون پا گذرهیخوش م دیکنیم کارایچ، چه خبر  یـ سالم خوب راد

 :ام گرفت و گفتم خنده

 !درست کنه گریج خوادیشهاب م هیهم عال یلیآره خ! آروم آروم ـ

 !نامردا يـ ا راد

 :ام گرفت و راد گفت خنده

 ...باال يایکاش ب...میمر ـ

 چرا؟ ـ

 ...نجاستیحسامم ا...ـ اخه راد

 "!اخه دلم برات تنگ شده "مثله  يزیچ هیبشنوم  گهیجواب د هی خواستیچرا اما دلم م دونمینم

 :فکرا شدم و گفتم نیا الیخیب یول

اس  ستمیمن ن نهیبه کارش نداشته باش ، مطمئن باش اگه بب يفعال کار! کننیولش کن شک م کالیراد ـ

 ! مطمئن باش! دهیم

 !؟یدونیـ از کجا م راد
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 !م؟یشرط ببند ـ

 سرِ؟! میـ ببند راد

 :گفتم يبخند بچگانه ال با

 !یپنـــج تا آدامس خرس ـ

 :خنده و گفت ریزد ز راد

 !ارم؟یاز کجا ب یآدامس خرس ـ

 !اونش مشکل خودته گهید ـ

 ده؟یکه اس م یدونیاز کجا م يجد یـ ول راد

دوم  کهیت دیاونوقت ما با! کنهیبارونم م کهیت ادیم دونمیم...دو سال باهاش دوست بودما نکهیمثه ا یمرد حساب ـ

 ...مینقشه رو اجرا کن

 !ایـ وارد راد

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ...شمیخب حاال برو به مهمونات برس من مزاحمت نم ـ

 :سکوت که فکر کردم قطع کرده گفت هیازچند ثان بعد

 !يبود نجایکاش ا...نجایا هیخال یلیجات خ ـ

 :و گفتم نییحرفش سرمو انداختم پا نیا با

 ؟يایچرا نمخودت  ی، ول یمرس ـ

 ام؟یگفته نم یـ ک راد

 :گفتم رمیبگ جانمویه يداشتم جلو یکه سع ییصدا با

 !؟يایم یعنی ـ

 دوست دخترمو ول کنم؟! امیـ معلومه که م راد

 :باال رفته از تعجب گفتم يابروها با

 ! راااد ـ

 : دمیاومد که حسامم اونجاست ، پرس ادمی هوی اما

 اونجاست؟ یکس ـ
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 !منم دوستت دارم ، فعال خداحافظ! ـ آره راد

 :حرص گفتم با

 !خداحافظ! نگفتم حرف تو دهن مردم نذار يزیچ نیمن که همچ ـ

 ! زود باور باشم؟ نقدریا دیقطع کردم و به خودم لعنت فرستادم که چرا با عیسر و

 ...و حرص از اتاق خارج شدم تیبا عصبان و

 خیراد اما دوتا س يرو فرو کنم تو چشما خیهمون س خواستیدلم م کهنیدرست کردن که شد ، با ا گریج موقع

همه دستم انداختن اما بازم دلم  نکهیبا ا! براش کنار گذاشتم هروقت اومد خودم تازه براش درست کنم بخوره

که بعد از صحبت  يکرده بود به طور غولذهنمو مش يالناز و حسام هم بدجور يفکر نامزد...نکنم نکارویا ومدین

 ..دمیفهمیشهاب با ترانه نم يایاز شوخ یچیبا راد ه

 يشد ، راد و حسام چطور یاون باال چ نمیبب خواستیدلم م یلیخ...دیباال خواب يکه شد سر و صداها 11 ساعت

رو  بهشون فکر کردم که گذر زمان نقدریا...تو ذهنم بود نایرکسانا ا يسوال درباره  یباهم رفتار کردن و کل

شدم و به سمت اتاقم رفتم تا لباسمو عوض کنم اما با به صدا در اومدن زنگ  دیاز اومدن راد نا ام...متوجه نشدم

زدم و به داخل  يلبخند کردیخسته نگاهم م ییراد که با چشما دنیبا د...شدم و رفتم درو باز کردم مونیپش

 :تماومد و ولو شد رو مبل ، خنده ام گرفت و گف...دعوتش کردم

 !؟يمگه کوه کند ـ

 :کرد و گفت یپوف

 ....مادربزرگم شیهم رفتن پ نایمامان ا! که چه خبر بود یدونینم ـ

 !باهاشون آشنا بشم شتریب خواستمیچرا؟ من تازه م ـ

، رکسانا  نهیمامانشو بب خواستیدلش م یلیمامانم خ! حاال وقت هست موننیم یلیخ! که زود برن ومدنیـ ن راد

 ...هم افسرده شده به خاطر همون

 :انداختم و راد ادامه داد نییکه سرمو پا دیتو هم کش اخماشو

 ...نقشه ها براش داره یکل! ستیگفته تو خونه نشستن براش خوب ن نیبه خاطر هم ـ

 :تو چشاش زل زدم و صادقانه گفتم صاف

 !دمیانجام م بهبود رکسانا يبرا ادیاز دستم بر ب یمـن هـــر کمک ـ

 :زد و گفت يزیلبخند تشکر آم راد
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 ! کردمیم کاری، من تورو نداشتم چ یمرس ـ

 !یـ زندگ شهاب

 :لب اضافه کرد ریبعد با غر غر و ز و

 !لیزن ذل گنیبعد به من م ـ

 :شهاب رو به راد گفت...انداختم نییزد و من از خجالت سرمو پا يقهقهه ا راد

 !؟یبمون يخوایتو م! رو بده من برم بخوابم دیکل یراست ـ

 !نباشم اره میـ اگه مزاحم مر راد

 :نگاهم کرد که گفتم و

 !راحت باش ینه مراحم ـ

 ...رو پرت کرد سمت شهاب دیتکون داد و راد کل يفقط سر شهاب

 :و رو به راد گفتم خچالیسمت  رفتم

 !ست؟ین ایگشنت هست  ـ

 ! ـ گشنمــه راد

 !؟يمگه شام نخورد ـ

 ...ـ نه بابا اعصابم خرد بود ، سر حسام راد

 گفت مگه؟ یچ ـ

 :زد و گفت يپوزخند راد

 نهیکه به س یسنگ نیمدت از ا هیما  دونهینم! زدیم نهیراه انداخته بود و سنگشو به س يچه الناز الناز یدونینم ـ

 !میکردیم زیکف پامونو تم زنهیاش م

 :خنده و گفتم ریزدم ز بلند

 ...نهیبیحاال الناز خانومشو هم م یول! خوشم اومد ولیا ـ

 !ـ خودشم آتو داره دست تو راد

 ...تکون دادم و از فکر کردن به انجام نقشمون ته دلم غنج رفت يسر

 :گفت دنشیاوردم که راد با د رونیب خچالیرو از تو  گرهیج

 !؟یاالن درست کن يخوایم ـ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٣٨٣ 

 !اوهــوم ـ

 :زد و گفت يخندلب راد

 !دیمن فکر کردم شهاب همه رو بلع ـ

 !نه سهم تو محفوظه ـ

 ...میکرد که دلم براش ضعف رفت و باهم وارد بالکن شد يا خنده

 ! کنمیاز االن مزه اشو حس م یکمه ول یلیخ نکهیـ با ا راد

 :و گفتم دمیخند

 !نتونستم کش برم نیاز ا شتریب گهید ـ

 ...خودمو مشغول کارم کردم نینداشتم به خاطر هم شویطوالن يتاب نگاه کردنا...و فقط نگام کرد دیخند

بالکن که  ياز کنار راد بلند شدم و نشستم لبه ....از سرماش شدیو کم کم داشت مور مورم م دیوزیم یخنک باد

 :راد گفت

 ...اینیشیخطرناکه اونجا م ـ

 !نه بابا حواسم هست ـ

 :رو گذاشت رو پام و گفت ینیو اومد کنارم و س ینیگذاشت تو س گرارویج راد

 !یواسم کن نکارویتو ا خوامیتو لقمه گرفتم ، االن م يامروز صبح من برا ـ

 ...آخه آقـا یرو دل کن ترسمیم ـ

 ...ناییپا کنمیپرتت م یکن تیاذ میـ مر راد

 :براش در آوردم و گفتم زبونمو

 !م؟یدونستیو نم یجرئتا هم داشت نیاز ا...! عمـــرا ـ

، دستاشو دور کمرم حلقه  نیرو از رو پام برداشت و گذاشت زم ینیحرفم براش گرون تموم شد، س نیکه ا انگار

 :دستامو دور گردن راد حلقه کردم و گفتم غیو با ج ختیر يکرد که دلم هر لمیبه سمت عقب متما کمیکرد و 

 ...وفتمایرااد نکن م ـ

 !نهیهم قایمنم دق ـ قصد راد

که قهقهه اش رفت هوا اما فشار دستاش دورکمرم محکم  دمیکش گهید ـغیج هیبه عقب حرکتم داد که  شتریب و

 :و التماس گفتم غیدستشو از دور کمرم رها کرد و پاهامو بلند کرد که با ج هیلحظه  نیتو هم...تر شد
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 !وفتممممیبه خدا االن م وفتمیراددد ولم کن دارم م ـ

 :اعصاب بلند شد یب رمردیپ هی يلحظه صدا نیکه تو هم دیخند

 !میبکپ ذارهینم اریصداشو در ن نقدریا! اه گه،یرادد ولش کن د ـ

بودم و  دهیسفت و محکم به راد چسب...خنده ریز میزد هویو  میلحظه جفتمون ساکت شد هی يحرفش برا نیا با

 ...فرود اومدم نیرو زم نکهیتا ا کردمینگاه نم نییاز ترسم به پا

 :گفت میمال یبا لحن راد

 !حاال واسم لقمه کن ـ

 !نــچ ـ

 ! ها خارهیتنت م نکهیـ مثه ا راد

 :به سمتم اومد که با خنده گفتم يفور و

 !که میندار يباشه باشه دوشوار ـ

 :و درشت که گفت زیر يشروع کردم به گرفتن لقمه ها و

 !ایریگیواسه من لقمه م يبه خرج بده مثال دار قهیبابا سل ـ

 :گفتم یلب ریز

 !هست يانگار حاال چه تحفه ا ـ

 :حق به جانب گفت یبا لحن راد

 !؟یگفت یـــیچ ـ

 !یچیه یچیه ـ

در آوردن حرص  ينبود اما برا فیدستام کث نکهیدست از لقمه کردن برداشتم و با ا لمیبه لرزه در اومدن موبا با

 :گفتکه  دمیمال شرتشیراد دستامو به ت

 !بهت نگفتم یچیه رمردهیپ ارویبه احترام اون  رسمیمن بعدا حساب تورو م ـ

 :ام گرفت و اس ام اس رو باز کردم خنده

 !دمتیبا آقاتون ند...خانوم میمر ـ

 :خنده و دستمو به سمت راد دراز کردم و گفتم ریز زدم

 !ادیمنو رد کن ب یِآدامس خرس ـ
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 !میخریباهم م میریـ خب فردا م راد

 :از دستم گرفت و خودش جواب داد ویتکون دادم و خواستم جواب بدم که راد گوش يسر

 ! شمهیاالن هم پ! رو تنها بذارم زمیهم راد عز هیثان هی یحت ادیتو خونه کار داشتم ، وگرنه دلم نم ـ

 :با خوندنش هجوم بردم سمتش و گفتم! فرستاد يفور و

 !سر قرار ادیاصال نم گهیکه د ينطوریا وونهید ـ

 :با خباثت گفت راد

 !سایحاال وا ـ

 :جواب داد قهیدق کی بعد

 ...نمتیبار بب نیآخر يبرا خوامیم...میمر يایادا م يدار دونمیمن که م ـ

 :راد نگاه کردم که نوشت به

 !اما الناز جونتون ناراحت نشه؟...باشه ـ

 :جواب داد هیچند ثان بعد

 ! نه سر الناز! بحث سر من و توئه یول! میزنیراجع به اون بعدا حرف م ـ

 :لب گفتم ریحرص ز با

 !آشغال ي کهیمرت ـ

 !ـ دارم براش راد

 :جواب ندادم دوباره اس داد دید یوقت حسام

 ...نمتیبب دیاما با! یهست یاز دستم عصبان دونمیم! اشکال نداره ـ

 :نوشتم براش

 ...اس نده هم گهید! وقت چیه! نمتیبب خوامیوقت نم چیه گهیاما من د ـ

 !رو بهم بزنم یلعنت يِنامزد نیباشه حاضر بودم به خاطرت ا ادتی یول... ـ به درکــ حسام

 :کردم دهنش که گفت گریج هیسرخ شده از حرص راد نگاه کردم و  يزدم و به چهره  يپوزخند

 !میاه اشتهامو کور کرد مر ـ

 !با دهن پر حرف نزن ســسیه ـ

 :با خنده نگاش کردم و گفتم و
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 ...کنمیدرستش م! شهیتموم نم نجایاما کار ما ا ـ

 :بهم زد و گفت یچشمک

 !دونمیم ـ

 نیا يهمه ! شکل بدرخشم نیحسام حضور داشته باشم و به بهتر يِتو نامزد خواستینقشمون دلم م ياجرا 

 ...میرفت رونیب دیخر يبرا ییبا راد دوتا نیبه خاطر هم...کارا الزم بود

بود  نیریش یلیانتقام برام خ يمزه ...زدمیو لبخند م رفتیغنج م یبا فکر کردن به نقشمون دلم از خوش مدام

راد با ...شدم رهیرو به روم خ يمغازه  نیتریو يبه لباس تو...کردنیم یدلم خال يپارچ آب خنک رو هیانگار که 

 :گفت یتو بهر لباسم با خوشحال یمن که حساب دنید

 !م؟یبخر نویا میمر ـ

 :زدش نگاه کردم و با خباثت تمام سرمو باال انداختم و گفتم جانیه يچهره  به

 !نـچ ـ

 :گفت تیآمپرش زد باال و با عصبان هوی

 !يبخر يزیچ نکهیبدون ا میکنیباهم پاساژ رو متر م میسـه ساعته که دار! سه ساعت! مرگم ـ

 :مثل خودش جبهه گرفتم منم

 !بخرم؟ ین لباسه رو نذاشتخب پس چرا او ـ

 :خوشگلشو گرد کرد و گفت يچشما راد

 نیهمچ ذارمیهم نم گهیخانوم ، صد سال د میعمرا مر! ؟يحسام جولون بد يکه باهاش جلو! ؟یچ گهید ـ

 !یبپوش یلباس لخت

راد رو  ينایبه لباس انداختم و آست ینگاه مصمم...که هست نشه ، ساکت شدم ینیتر از ا یعصبان نکهیا يبرا

خودم  يبه رو يته دلم غنج رفت اما ذره ا...گرفتم اما راد دستاشو به دستام رسوند و تو هم قفلشون کرد

 ...اوردمین

بر انداز  نهیو خودمو تو آ دمیلباسو پوش...رفتم اتاق پرو...درخواست راد ، فروشنده لباس رو بهم داد به

تنگ و چسبون بود ،  یلیزانو بود و خ نییتا پا شیکه کوتاه رنگ يلباس نقره ا هی،  ومدیبهم م یحساب...کردم

 ...نظر بده ادیراد رو صدا زدم تا ب...وداز پشتم کامال لخت ب یداشت اما سرشونه ها و قسمت يبلند ينایآست

 :نگاش کردم و گفتم نهیگرد شده از تو آ يبا چشما! بالفاصله وارد شد و در رو بست راد
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 ! کنهیبد م يراد درو باز کن ، االن فکرا ـ

 :به من که با غر غر گفتم دیچسب...نگفت يزیو چ دیخند راد

 !به من؟ يدیچسب ي، تو هم اومد ادهیز یلیجا خ ـ

رو لبش نقش بست و تا خواست لب به  يلبخند محو...لباسم شد یتا باال مشغول وارس نیینگفت و از پا يزیچ

 ...سرشونه هام خشک شد يحو شد و نگاهش روباز کنه لبخندش م فیتعر

 !يبخر ذارمینم نوینه ا ـ

 ...کم بود یلیفاصلم باهاش خ...اعتراض برگشتم سمتش با

 ...فقط سرشونه هاش لخته نیا نیچرا؟ بب ـ

 :که لخت بود قرار گرفت و گفت ییراد پشتم ، جا يدستا

 !، پشتشم لخته یبپوش نویامکان نداره بذارم ا گمیبهت م میمر ـ

 :حرص گفتم با

 ؟یعروس امیبا چادر ب يلباس باز تر بپوشم؟ نکنه انتظار دار هیمن  ی، گذاشت یمهمون نیچطور تو اول ـ

 :گفت رفتیکه دلم براش ضعف م یبا لحن راد

 !کنم؟ تحمل ندارم کاریمن چ يبر ينطوریتو ا! فکر کن کمی،  یمیمر ـ

لحظه فراموش کردم که  هی يکه برا نشستیبه دلم م يراد به قدر يکرده بود ، حرفا دایگوشام مشکل پ انگار

 ! کنمیدارم نگاش م رهیخ رهیاس خ هیچند ثان

 :آرومم ادامه داد دیکه د راد

 ...کرده رییتغ زایچ یلیاالن خ...بود مایدرضمن ، اون مال قد ـ

 !بزرگ بود یلیگوشم خ يحرفا از زبون راد برا نیا دنی، شن وفتادمیداشتم پس م گهید

به ...کم شد یلیخ یلیلحظه احساس کردم فاصلمون خ نیداغ کردم ، تو هم یپوستم حساب ریخون ز دنیدو با

اما از ترس ! شنوهیکه شک نداشتم راد حتما صداشو م زدیتند تند م نقدریقلبم ا ادیز جانیکم و ه يخاطر فضا

 :از خودم دورش کردم و گفتم متی، با مال یفیو راد قرار دادم و با فشار خف غرورم دستامو حائل خودم

 !میمن عوض کنم بر رونیخب لطف کن برو ب ـ

فروشنده  يخنده  يصدا...رفت رونیتکون داد و از اونجا ب يهم که انگار به خودش اومده بود فقط سر راد

 ...ز خجالت سرخ بشمرو مرور کنم و ا شیپ هیباعث شد دوباره اتفاقات چند ثان
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 ...راد

فک .اوووف...میکردیمغازها نگاه م ينایتریبه و یوالک میمشغول راه رفتن کنار هم بود یحرف چیبدون ه ییدوتا

 هی میحاال بر يدیخداروشکر خر.خوب:گفتم ارمیاز اون حال وهوا درب مویمر نکهیا يبرا. کردم يرو ادهیکنم ز

 ...به پشتم دهیچسب م؟شکممیبخور يزیچ

 ....يدینخر يزیتازه توهم هنوز چ دمیمن هنوز کفش نخر...ییشکمو یلیخ -میمر

 ...يهمه کفش دار نیتوکه ا...الیخیکفش؟مرگم ب -

 .ادیلباسه نم نیکدوم به ا چیه یاره ول -میمر

 ...رهیم یاهیچشمام س يمن داره جلو میبخور يزیچ هی میپس بر -

 دیببخش -میمر

 رو؟ یچ -

 ...کردم رتیهمه اس نیا نکهیا -

 ...حرفشم نزن -

 ...نیه: گفت میمر هویکه  میرستوران پاساژ نشسته بود تو

 شده؟ یچ -

 ...کردیگرد شده از تعجب فقط نگام م يچشما با

 ؟يدیرو د یشده؟ک یچ -

 نبود یکس یاطرافمون ول گشتمیاشنا م هیبا چشم دنبال  داشتم

 شده؟ یچ. ...ياخو. اوهو. هویم؟یمر -

 راد؟ -میمر

 بله؟ -

 رااد؟ -میمر

 بله؟ -

 عقلمون کمه؟ نقدریراد ما چرا ا -میمر

 ...منم دوست دارم یمرس -
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 گمیم ينه جد:کردو گفت يا خنده

 ..کنمیخوب چرا؟من که فکر نم -

اونوقت ما واسه .کننینامزد نم گهیاونا د میکن ینقشمونو عمل يخوب راد نگاه کن اگه ما روزه قبله نامزد -میمر

 م؟یخریم میلباس دار یچ

من ...نه روز قبلش یول يزیچ هیهفته قبلش بود  هیاگه .نداره بهم بزنن ؟امکانيخل شد:کردمو گفتم يا خنده

بعدا به مشکل  دیشا یول زننیمهمون دعوت کردن بهم نم یکل.مهمه یلیابرو براشون خ شناسمیخانوادرو م نیا

 بربخورن

 ...ایعوض.سوزهیدلم براشون نم ادیب شیبراش پ یهرمشکل یعنی:تکون داد و گفت يسر میمر

 ...بسوزه اینه تورو خدا ب -

 ...میاوردن ومشغول خوردن شد سفارشمونو

لباس بخر از  میبر ایوبه زور اوردمش خونه از اون اصرار که ب دمیوخر دیکفش پسند هیساعت  هیاز گذشت  به

 ...دارم یمن انکار که مرس

 ...يبخر دیبا.شهیکه نم ينجوریاخه ا: که گفت میرفتیم نیباهم به سمت ماش میداشت

 ؟یحساب کن یخاستیتو م د؟نکنهیباا -

 !میبرام برگرد يبخر يخوایاگه تو م:نگفت که گفتم یچیه

 میاره بر -میمر

 ...کردم سوار شو یشوخ -

 و سوار شد نیزم دیمحکم کوب پاهاشو

 ..دختر ازدسیساعت ...يوا يوا يوا -

 ...سوزهیدلم به حالش م...بدبخت زنت...واقعا که -میمر

 ...دلت به حاله خودت نسوزه:روشن کردمو گفتم نیماش

 ...کال صداش بند اومده بود.دیکشینفسم نم یحس کنم حت تونستمیم...حرکت کردم و

مامان  شیرفتم خونه مامانجان پکردمو خودم  ادهیپ مویمر...به زور قورت دادمو وگازشو گرفتم سمته خونه خندمو

 ...نایا

******** 
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 ...کرده بود یاعصبان یحساب مویانتظار پشت تلفن منو مر يبوق ها يصدا

 حسام اومد يصدا باالخره

 بله؟ -حسام

 ؟یخوب...سالم -میمر

 روشن ؟چشمتیشما خوب یمرس.خانم میمر.به به -حسام

 چرا چشمم روشن؟ -میمر

 مادر شوهرت از المان اومده -حسام

 حرفو نزن نیا -میمر

 يدوس دار یبزنم؟چ یپس چه حرف -حسام

 ...تهیپس فردا نامزد.گمیم کیتبر -میمر

 یمرس -حسام

 ه؟یالناز انتخاب درست یمطمئن -میمر

 ...مثه اون که عاشقم باشه کنمینم دایرو پ یکس گهید.اره -حسام

 ...میخندمونو گرفت يوجلو میبهم نگاه کرد يدوتا

 حسام؟ -میمر

 جانم؟ -حسام

 دهنمو گرفت يبا دست جلو میمر دفعهیکه .درد و جانم:گفتم اورم

 م؟ینیهمو بب -میمر

 ؟یم؟کیببن -حسام

 ..فردا -میمر

 ...میرسینم ییبه جا میروز قبل نامزد هیم،یمر ياومد رید.هه -حسام

 ...باهات حرف دارم نمتیبب خامیفقط م -میمر

 ...خونم ایپس ب -حسام

 ...میشاپه که قراره اولمون رفت یاون کاف میبر.نه -میمر

 ...ادتهیکافه تلخ؟ چه خوب  -حسام
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 خدافظ.نمتیبیاونجا م  6پس،فردا ساعت.یاوک -میمر

 باشه خدافظ -حسام

 ...توف توف توف.بشر نینداره ا ایح....اشغال کهیمرت: قطع کردو گفت تلفنو

 دادیلب فحش م ریاونم ز کردمویفقط نگاش م قهیمدت پنج دق به

 ...دهنم بود اشاره کردم ينگام کرد که به دستش که رو ؟برگشتیبگ يزیچ ییخایتو نم -میمر

 ...دهنم برداشت يباال ودستشو از رو دیدفعه پر هی

 دیببخش يوا -میمر

 ...خفه شدم.اوووف -

 ...بودم یاعصب یلیخ خوامیراد معذرت م يوا -میمر

 ...اووخ اوخ قرمزم شده...سوزهیلبم م.اخاخ  -

 دیببخش.رمیبم -میمر

 .بخشمینم. خدا نکنه -

 چرا؟ -میمر

 ...شدمیداشتم خفه م...یبود منو بکش کیچون تو نزد -

 ..کردم یخوب من که مغذرت خواه -میمر

 ...شهیحل نم یکه با معذرت خواه یهمه چ -

 کنم؟ کاریخوب چ -میمر

 ...قرمز شده:نگاه به لبام کردمو گفتم هی میصفجه گوش تو

 ...بوس کن خوب شه:گفتم طنتینگاه تو چشماش کردمو با ش هی برگشتم

 ...شدیهر لحظه درشت تر م چشماش

 ؟یگفت یتو چ ؟یچــ -برد باال وگفت دستشو

 ...تا من به الناز زنگ بزنم اریب زیبر ییبابا گفتم برو دوتا چا یچیه -

 ؟یگفت نویا یمطمئن -میمر

 ..اریب ییچا ایبوس کن  ای.گوش کن ياره حاال تو هرکدومو دوس دار -

 ییاورد سمتم که فرار کردم ورفتم تو دستشو هجوم
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 ...رونیب ایب يجرئت دار -میمر

 رونیب امیجرئت ندارم ونم -

 ندارم تیکار...رونیب ایراد ب: به درو گفت دیکوب

 .یمنو بزن يخوایتو م ییگویتو دروغ م -

 رونیب ایی -میمر

 ؟یهمه از خداشونه منو بوس کنن اونوقت تو ناراحت -

 ...زدو صداش قطع شد گهیضربه د هی.بوست کنن انیبرو به همونا بگو ب -میمر

تو اشپزخونس وداره  دمیکه د رونیراحت اومدم ب الیازش نبود با خ ينگاه کردم،اثر رونویدرو باز کردم وب اروم

 ...زهیریم ییچا

 ...اونا بوسم کنن زارمینکن،نترس نم يخوب حاال حسود:دادم به اپن وگفتم هیتک

 ...کرد روم یابم دستش بود تا اومدم به خودم بجنبم همشو خال وانیل هیسمتم  برگشت

**** 

شده  زیر يشد و با چشما يخنده که کفر ریبلند زدم ز چکهیشده و آب از موهاش م یخال سیراد که خ دنید با

 !نگام کرد

 ! شهیاالن لبتم خوب م! خب خوب شد؟ ـ

نوبت راد  نباریو ا دمیکش يبلند غیقدم بلند به سمتم برداشت که ناخودآگاه ج هیکه راد  دمیخند زیر زیدوباره ر و

 !رهیبود که برام دست بگ

 :گفت شدیم میکه لحنش مال یزد و درحال يا قهقهه

 !؟يذاریم ریدم ش يچرا پا رو یترسیخب تو که م ـ

 :باال انداختم و گفتم ییخودم رو حفظ کردم و با غرور ابرو يعاد حالت

 ...درضمن! تو بود هیشب شتریب یگفتیدم گربه م ـ

 :گفتم دهیبر دهیتا نخنده ، بر گرفتیکه لبشو گاز م شیخندونش و حالت عصب يچشما دنیبا د اما

 !؟يخندیچرا م هیچ ـ

 :شده بودم جیخره خنده ام گرفت اما گنگاش کردم و نگام کرد تا باال رهیخ رهیخ کمی

 !راد؟ هیچ ـ
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 نهیقدم بلند س هیبگم با  يزیابرومو باال دادم و تا خواستم چ يتا هی...صورتم به حرکت در اومد  يرو چشماش

 !زدم و باعث قهقهه زدنش شدم غیام قرار گرفت که دوباره ج نهیبه س

شد و  کیبهم نزد شتریدستاش دور کمرم بود تا ازش فرار نکنم و از قصد ب...دیچکیاز موهاش آب م نطوریهم

 ...موهاشو با شدت تکون داد

 :و گفتم دمیخند

 !ایخوریاوه بسه بابا برو خشکش کن سرما م ـ

هولش دادم عقب و با شدت بازوشو گرفتم و  عیسر! صورتم يدوباره موهاشو تکون داد تا آبش بچکه رو راد

 !کنم تشیکردم به سمت اتاق هدا یسع یو به سختبرش گردوندم 

 ...يمتر منو از جام تکون بد یلیم هی یحت یـ عمرا بتون راد

چقدر بهش  دمیتازه فهم...خورد و خنده اش گرفت یشدم و محکم هولش دادم که تکون یحرفش حرص نیا از

 دینبا...فکرا رو از ذهنم دور کردم نیا ياما فور...دستم رو دور کمرش حلقه کنم و خواستیدلم م...شدم کینزد

راد سرا پا  لیصدا در اومدن موبا بهبا ! تکرار بشه گهیحسام بار د خواستمی، نم دادمیبهش نشون م مویوابستگ

 :شده بود گفت رهیخ لشیموبا يکه به صفحه  یموهاشو باال زد و درحال...گوش شدم و اومدم کنارش

 !النازه ـ

 :گذاشت رو بلند گو ویکرد و گوش يراد صداشو صاف و جد...نگم يزیرو از تو گاز گرفتم تا چ لپم

 !سالم راد ـ

 !سالم ـ

 !؟یـ خوب الناز

 !ستمیـ بد ن راد

 ...بهم زد یبخش نانینگاش کردم که لبخند اطم رهیخ رهیدهنم رو قورت دادم و خ آب

 !؟ يایم میـ پس فردا که با مر الناز

 ...ـ البته راد

 !رشیز یوقت نزن هیـ خوبه ، خواستم شخصاً هم ازت دعوت کنم ،  الناز

 !؟...ـ الناز راد

 !ـ جـونم؟ الناز
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 !از تو لپم رو گاز گرفتم تا زخم شد نقدریا! نکبت يدختره ! تیعشوه خرک نیتو روحت با ا يا

 !نمت؟یبب يایـ فردا م راد

 !مهینامزد گهیمن دو روز د! یاشتباه گرفت نکهیمثه ا زمیـ عز الناز

 ...میباهم صحبت دوستانه داشته باش خوامیفقط م! زنمینم يـ حرف بد راد

 !پررو يدختره ! و محکم بکشم چمیموهاشو دور دستام بپ خواستیدلم م...مکث کرد یکم الناز

 !ام؟یکجا ب...ـ باشه الناز

 ...من يـ خونه  راد

 :به پاش زدم که ابروهاش درهم رفت  یحرص لگد محکم با

 !آخ ـ

 !شد؟ یـ چ الناز

 !محکم بود یلیالمصب خ! زیپام خورد به م یچیـ ه راد

 :دستمو بلند کردم که با اشاره گفت تیگرد شده از عصبان ییچشما با

 !غلط کردم ، غلط کردم ـ

 !رمیـ بم الناز

 !زودتر ـ

 :زد که الناز با خشم گفت يصدا دار شخندیحرفم ن نیا با

 !؟يخندیم یبه چ! شته؟یپ یراد کس ـ

 :رفتار کنه متیجوابشو بده که اشاره کردم با مال ياخم کرد و خواست به تند راد

 !خواهرم برام نامه گذاشته...مر یچیه ـ

 !داشته باشه یچه حال دیکه االن الناز با يوا! که به خودش اومد میبگه مر خواست

 :رد و گفتک یپوف الناز

 !فردا ساعت چند؟ یخب نگفت ـ

 ....باش نجایا میو ن شیـ ساعت ش راد

 ...زمیـ باشه عز الناز

 !یپدرصلواتـ
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 !ـ خداحافظ راد

 :نگاه کرد و گفت مردمیخنده به من که داشتم از حرص م با

 !دوست ندارم زهیریحرص نخور موهات م نقدریا ـ

 ...میاومد رونینگفت و باهم از آشپزخونه ب يزیخجالت نگاش کردم که چ با

*** 

تا  يزیرفتار کنم ، چ میمال خواستیو ازم م دادیاضطراب منتظر اومدن حسام بودم ، راد مدام اس ام اس م با

با باز شدن در و ورود !شه و نتونم خودمو کنترل کنم و بزنم لهش کنم کمینزد دمیترسیم...نمونده بود مونیروزیپ

که چشمش  ییجا نیو اول...بودم شستهن یشگیهم يهمون جا...تو هم گره کردم یعصب یلیخ حسام دستامو

که  کردمیمدام به خودم گوشزد م...رو در آورد نکشیزد و ع يمن لبخند محو دنیبا د...جا بود نیافتاد هم

 !خودمو حفظ کنم يِخونسرد

بهش کردم و  یرلبیسالم ز...رو رفتممغرور ف میشدنش خودم رو جمع و جور کردم و تو قالب مر کینزد با

 ...جوابمو گرفتم

 ! روشون نفوذ داشته باشه تونهیهنوزم م کردیبه روم نشسته بود و زل زده بود تو چشمام ، فکر م رو

 :زدم و گفتم یحیمل لبخند

 !ره؟یم شیخوب پ ينامزد يکارا ـ

 :و گفت دیکش ششیبه ته ر یکالفه دست حسام

 ...رو به راهه یآره همه چ ـ

 ...میدوتا قهوه سفارش داد...خدمت اومد شیبگه پ يزیلب باز کرد تا چ تا

 :لباش رو تَر کرد و گفت حسام

 !نمت؟یبب امیب میروز قبل از نامزد یباعث شد که بهم بگ یچ...خب ـ

 :فرستادم و با تحکم گفتم رونیبا اضطراب ب نفسمو

 ...دقت کن شتریرو انتخابت ب...یفم گوش کنبارم که شده به حر هی يبرا خوامیازت م ـ

 :و گفت دینگاهشو ازم دزد...شیقهوه ا يزل زدم تو چشما نانیبا اطم و

 !اد؟یم رمیبهتر از الناز گ...اگه دقت کنم ـ

 !؟یانتخاب کن نیگزیبعد الناز باز جا يفور يخوایم یعنی یول! داره یبستگ ـ
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 ...یبهم بفهمون يخوایومیچ! ره؟یحرفا د نیواسه ا یکنیـ فکر نم حسام

 ...نگفتم يزیاما چ...تو چشماش زل زدم یساختگ یمن و من با

 :آروم گفت یبا لحن دیکه سکوتمو د حسام

 !؟یکنیباهام م نکارویچرا ا ـ

 !کار؟یچ ـ

 ...یکنیبا چشمات وسوسم م يدار میروز قبل از نامزد قایـ دق حسام

 ...خدمت که قهوه ها رو آورد چشم دوختم شیازش گرفتم و به پ نگاهمو

 ...بگو يزیچ هیـ  حسام

 !؟یهست یاالن از انتخابت راض...سوال هیو ...یرو انتخابت دقت کن شتریب خوامیم...من گفتم ـ

 :زد و گفت يپوزخند حسام

 !م؟یضاز انتخابم را یپرسیاز دست دادم ، بعد ازم م ویکه چ یکنیم يادآوریبهم  يو دار یجلوم نشست ـ

 !خوامیکه من م هیزیهمون چ نیا

 :گفتم طنتیش با

 !یکنیدقت م شتریب يکه دار نمیبیم ـ

 :و گفت دیخند حسام

 ...رهید گهید یول ـ

 :باال انداختم و گفتم ییابرو

 ...تازه اس يریرو هروقت از آب بگ یماه ـ

 ...میـ مر حسام

 هوم؟ ـ

 !؟ياون روزم فکر کرد يحرفا يـ رو حسام

 ...يفکر کردم از حرفت منصرف شد! ره؟ید گهید یمگه نگفت ـ

 !ـ اگه منصرف نشده باشم؟ حسام

 ...بهت جواب بدم تونمیاالن نم نیمن هم ـ

 ...زنمیرو بهم م يمن به خاطر تو نامزد میمر! بجنب...میمر! ؟یـ پس ک حسام
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 !؟يشد ریخودت و اون بدبخت س ياز آبرو....نه الزم نکرده ـ

 !خوامتیمن م میـ مر حسام

 :به روش زدم و گفتم يلبخند یسخت به

 ...تو سرمه یخوب يفکرا...بذار امروز رو خوب فکر کنم...فکر نکن تیفعال به نامزد ـ

 :لبخند زد و گفت دوارانهیام حسام

 ...تو فقط لب تر کن میمر ـ

 نطوریو هم...خوردیحالم از حرفا و خودش بهم م...نگم يزیکنم و چ یکردم حرص نگاهمو مخف یسع یسخت به

 ! کنم يرو جلوش باز ینقش مزخرف نیهمچ دیکه با! حالم از خودم

 :از خوردن قهوه گفتم بعد

 ...حرفا باشه واسه بعد ي هیحسام ، بق ـ

 ...يفقط تا اخر امروز وقت دار...منه يِفردا نامزد! منو معلوم کن فیـ لطفا تکل حسام

 :گفتم تیانعصب با

 !نکن نییواسه من شرط تع ـ

 رونیدستش ب يمورمورم شد و خواستم دستمو از تو...شد و دستامو گرفت کمینزد دیمنو د تیکه عصبان حسام

 :بکشم که گفت

 !دیببخش ـ

 :لب گفتم ریو ز دمیکش رونیدستش ب يدستمو از تو يفور

 !رمیگیحالتو م ـ

 !؟یـ چ حسام

 !من؟ يخونه  يای، م یچیه ـ

 !هیـ فکر خوب حسام

 :گفتم يو با لحن تند رمیخودمو بگ يبهم زد که نتونستم جلو ییلبخند دندون نما و

 !ورِ دل همون الناز جونت يبر دیبا یدست از پا خطا کن...ببندا شتوین! يهو ـ

تند  جانیقلبم از ه...میو به سمت خونه حرکت کرد میحسام شد نیسوار ماش...نگفت يزیساکت شد و چ حسام

 ! دن؟یبه کجا رس کنه؟یم کاریداره چ یعنی...و تو فکر راد بودم زدیتند م
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حال جفتتون ...کنه دایدووم پ ادیز شونییتنها ذارمیاما نم...راد و الناز تو خونه تنهان قلبم فشرده شد نکهیفکر ا از

 ...نفسام به شماره افتاده بود جانیبه خونه تمام جسمم قلب شد و از ه دنیبا رس! الناز و حسام! رمیگیرو م

 !گلم؟ یـ خوب حسام

 !آره ـ

 !ي؟ قرمز کرد!ـ گرمته حسام

 :تکون دادم و گفتم يسر

 ...تو میبر! گرمه کمیآره  ـ

 :خودم ، اما لباسامو عوض نکردم ، حسام نشست و گفت ياول از همه رفتم تو خونه ...تو میرفت باهم

 !؟ياریچرا لباساتو در نم ـ

 ...گردمیم يزیم که دنبال چکرد وانمود

 ...راده يخونه  امید یفکر کنم س ـ

 :اسم راد منقبض شد و گفت دنیحسام با شن فک

 !اون چرا؟ يتو خونه  ـ

 :کنم گفتم شیبا حرفام حرص کردمیم یکه سع یحال در

 ...بود ششیتولد بود اهنگام پ...اممم...خب ـ

 :کرد و گفت یاخم حسام

 ...یراد عوض! یمال خودم شهیهم يبرا...بله بگو هیفقط  ـ

 :کردم و گفتم اخم

 !ادیخوشم نم یادب یاز ب ـ

 !بهت بر خورد؟ هیـ چ حسام

 :گفتم یساختگ یتفاوت یب با

 يلطفا مسئله ! یکنیکارات ناراحتم م نیبا ا! یکن نیبهش توه خوادیباشه دلم نم یدر هر صورت راد هرچ ـ

 ! خودمون رو به راد ربط نده

 ...از دهنش خارج شد یزورک يتکون داد و باشه  ياه سربا اکر حسام

 !حسام ؟ ـ
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 !ـ جانم؟ حسام

 !کجان؟ امید یس نمیراد بب يسر خونه  هیمن برم  ـ

 !خراب بود یو حالم حساب زدیقلبم داشت تند تند م...از جاش بلند شد و به طرفم اومد حسام

 ...امیباهات م یول! ـ باشه حسام

 یقینفس عم...گونه ام قرار گرفت يشدم تو چشماش که دستاش باال اومد و رو رهیتعجب نگاش کردم و خ با

بودم ، سرمو به شدت تکون  دهیبه مرز جنون رس...و با پشت انگشت شروع به نوازش کردن گونه ام کرد دیکش

 :دادم و گفتم

 !یبهم دست بزن يبهت ندادم حق ندار یجواب قطع یتا وقت ـ

 :من گفت نیتوجه به لحن خشمگ یاما ب حسام

 !بغل کردنت تنگ شده يدلم برا ـ

 :شده ام گفتم دیبهم کل يدندونا ونیم از

 !ورم هیبه  ـ

 :و گفت دیخند حسام

 !ریبگ ادیاز الناز  کمی! يغد یلیکه خ فیح ـ

اگه ! ستمیمن مثه اون ن یول! گوشه هی وفتهیآشغال قراره ب نیکرد که ع متیراحت خودشو تسل نقدریالناز ا ـ

 !دور منو به طور کل خط بکش يخوایمثه اون م یکی

 :گفت یابروهاشو باال انداخت و با حالت دفاع حسام

 !گوه خوردم! حاال؟ یزنیباشه باشه چرا م ـ

 !يکرد یکار خوب ـ

 رمیخودمو بگ يکردم واقعا جلو یاما سع! خواستیمنو م یانگار واقعن! کردیو فقط نگام م گفتینم يزیچ حسام

راد رو  يخونه  دیاومدم و کل رونیاز کنارش رد شدم و از خونه ب...خراب نشه يزیآخر چ يلحظه ها نیتا تو ا

قلبم تو حلقومم بود و دستام تعادل ...دمنگاه کر ومدیبه حسام که دنبالم م یچشم ریز...دور انگشتم چرخوندم

 !قفل در بچرخونم يرو تو دینداشتن تا کل
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نظر گرفته  ریتمام حرکات منو ز ینیزبیبا ر! باشم و آتو دست حسام ندم يکردم عاد یبود سع یبه هر سخت اما

به خونه نگاه  نکهیرو تو قفل در چرخوندم و بدون ا دیکل...کردم و به خودم مسلط شدم يبلند يتک سرفه !  بود

 :کنم در رو چارطاق باز کردم و اول رو به حسام گفتم

 یاما سع...سرم رو برگردونم خواستیدلم نم! زنهیدو دو م يزیچشماش رو چه چ دونستمیم! دییرمااول شما بف ـ

 دیکل هیزیکه ت يبه طور....دیکش ریت يفشرده شد و از حسود یرو به روم قلبم حساب دنیباشم و با د يکردم عاد

 ...گوشت دستم فرو کرده بودم يتو یرو حساب

**** 

 ...راد

 انویلب اهنگه دا رهیکه ز ياهنگ وکمتر کردم وهمونجور يصدا دمویبه موهام کش یدست هیدوباره  نهییا يجلو

 جذابش جلوم ظاهر شد پهیالناز طبق معمول با ت...رفتم سمت درو بازش کردم کردمیزمزمه م

 يسالم خوش اومد -

 ...سالم ممنون -الناز

 ....در رفتم کنار والناز اومد تو يجلو از

 ...مبل نشست منم با فاصله ازش کنارش نشستم يردو رفت رووشالشو در او مانتو

 خوب چه خبر؟ -

 م؟یزاشتیقرار م گهید يجا هیشد  ینم.یچیه -الناز

 ؟يسراغ دار نجایاَمن تر از ا ییمثال کجا؟جا -

 ...نمیبیوم میمر کنمیهمش احساس م نجایندارم به ا یحسه خوب ینه ول -الناز

 ...ینیخوب بب -

 ادیازش خوشم نم -الناز

 چرا؟...حرفو نینزن ا نیه -

 ...ازش طلبکارم کنمیاحساس م یول دونمینم -

 ...بفهمه يزیتونه چ ینم چکسیاز حاله وحسه شما دخترا ه:انداختم باال وگفتم ابروهامو

 نیبش:پاشم که دستشو گذاشت روپامو گفت خواستم

 ارمیب ییچرا؟برم چا -
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 لطفا نیبش.خوادینم -الناز

 ينجوریکه ا شهینم -

 ...کنمیخواهش م نیبش -الناز

 ...بفرما:سرجامو گفتم نشستم

 ؟یداشت کارمیحاال بگو چ -الناز

 من؟ -

 ...نجایا امیب یاره گفت -الناز

 ...یشگیهم يهمون حرفا.اهان -

 ...فکر کنم و بهتر از حسام برام هست شتریحسامو ول کنم وب نکهیا: کردو گفت يا خنده

 .....اره اره -

 ...فکر کردم یلیراستش من خ -الناز

 ؟يدیرس يا جهیخب به چه نت -

 ...یدونیخوب م نویخودتم ا...دوباره با تو برگردم یگیبه من م يدار میمستق رهیغ یلیراد تو خ -الناز

 هم فشار دادم که نخندم وسرمو تکون دادم يرو لبامو

که  یدونیم نویوا...یکنیکه تو با من ازدواج نم یدونیم نمیوا...کنم ول تونمیکه حسامم نم یدونیم نمیوا -الناز

به من دل بسته  یحسام حساب نکهیو ا.ییخوایم یدوست يتو منو برا نکهیو ا...با من ازدواج کنه خوادیحسام م

 ...کنم دایمثه اون پ يمرد تونمینم چجایه گهیومن د

 دادمیمنم سرمو تکون م زدویحرف م اون

 ...کنم یزندگ اییاروپا هیکه شب دمیرس جهینت نیمن به ا یدونیم -الناز

 ؟يچجور یعنی -

 ...هم شوهر داشته باشم هم معشوقه یعنی -الناز

 ...یکنیم یشوخ -

 ...تورو داشته باشم هم حسامو تونمیهم م ينجوریا گهینه د -الناز

 ...با ما باش نییپا ایالناز ب -

 ...یوبا من باش ییایتوهم ب هیکاف.نمییمن پا:م وگفتترو دستشو گذاشت رو دست کینزد اومد
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بود  گهیجورد هی یهمه چ دیشا يکردینم انتیخ شیسال پ هیاگه :روشنش با نفرت زل زدم وگفتم يچشما يتو

 ...کردن نبود یزندگ ییبه اروپا يازیو ن

 میهم شهیمهم االنه که ماپ...کردم یتییخواهشا که چه خر ارین ادمی:گفت رویانداخت ز سرشو

 ...فمهیحسام نم یکنیاونوقت فکر م -

 ...بکنه تونهیفکرشم نم یاون حت.من اعتماده اونو جلب کردم -الناز

 رونینگاش کردم ونفسمو با فوت دادم ب کمی

 ...دعوتت نکردم که معشوقت بشم نجایمن ا -

 ...فکر کن شتریب کمیکه بهت بگم  ییایمن خواستم ب:تعجب نگام کرد که گفتم با

 ...راد پس خفه شو یستیمن ن يبشه؟ هااان؟ تو جا یفکر کنم که چ شتریب:گفت تیبا اعصبان الناز

 ...نزدم یحرف گهیشدمو د ساکت

 ...کردناش باعث شد برگردم نگاش کنم نیف نینفساش وف يصدا

 ؟یکنیم هیگر يدار وونهیا؟د -

 طرفش واشکاشو پاك کردم دمیشدمو چرخ کینزد شتریب بهش

 ...لوس نشو گهیکن دن هیگر -

 ...کشمیدارم زجر م یلیراد من خ -الناز

 ...تو فردا یول دونمیم -

 ...لبام يحرفمو تموم کنم ودستشو گذاشت رو نزاشت

 ...نگو یچیه.حرف نزن یچیاز ه.یچیه.راد گهینگو د یچیه -الناز

 تکون دادم که دستشو برداشت سرمو

 بگم؟ یاز چ -

 ...بگذرونم که یکناره کس مویاخره مجرد يکه ساعتا نجایمن اومدم ا  -الناز

 ؟یکه چ -

 ...یچیه.نگو یچیه گهیحاال هم د...کنارش باشم خواستمیم...اشتباه از دستش دادم هیکه با  -الناز

 ...نمیس يتموم کرد ودستاشو دوره کمرم حلقه کردو سرشو گذاشت رو حرفشو

 اعتراض کنم خواستم
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 !!؟....الناز -

 ...امشب وقت دارم نیفقط هم راد -الناز

 .خره یشیبدتر م...يریاروم بگ یتونیم ينجوریا یکنیفکر م  -

 ...یتو منو امشب قبول کن هیکاف.شمینم -الناز

 در اومد يتو دیچرخوندن کل يبلند کردو تو چشمام نگاه کرد صدا سرشو

 وونه؟یمن تورو رد کنم د شهیمگه م -

 ...اومد يزیافتادن چ يصدا....دیزدو گردنمو بوس يلبخند

 بود؟ یچ يصدا: سرشو بلند کردو گفت الناز

 سمته در میهمزمان برگشت ییدوتا

 حسام که کفه سالن خورد شده بود ینگاهش به حسام قفل شد ومن نگام به گوش الناز

که سرشو  میاومدنگام افتاد به مر ینم يا گهید زهیچ يوصدا زدنیوسط فقط نگاها بودن که حرف م اون

 دهیپر یکبود شده بودو الناز رنگش حساب يحسام از قرمز...پشته سره حسام واستاده بود رویانداخته بود ز

تو  ایب...يخوش اومد:روبه حسام گفتم و ببمیدستامو کردم تو ج.الناز واز خودم جدا کردم و بلند شدم واستادم...بود

 ...دمه در بده

 ...واریوچسبوندم به د گرفت قمویداد حمله کرد سمتم و با

 ...کثافت.پست فطرت یعوض -حسام

 ...تهیفردا نامزد گمیم کیتبر یراست.اهان...يشد یرتیغ...زمیعز یاخ -

 ...کشمتیم خورمیقسم م -حسام

 ...نیکار دار یببر واسه فردا احتماال کل ریدسته نامزدتو بگ.ادهیواسه کشتن من وقت ز -

 ...اومد میمر فیخف غیج يبرد باال که بکوبه تو صورتم که صدا مشتشو

 ؟يسوزیم يداره؟ دار ؟دردیعوض هیهان؟چ: صدام بود گفتم يکه تو یونفرت تیگرفتم وگفتم وبا اعصبان مشتشو

 ؟یبزن عوض ؟حرفيالل شد ؟هان؟چرايخوشحال بود يکردیم انتیبه پسر خالت خ یداشت یچطور وقت

 ...الناز يپا يجلو نیتو صورتش که افتاد زم دمیمشت کوب هیدادم عقب و  هولش

 ...يهر.االی.رونیاز خونه من ب دیجفتتون گم ش:داد گفتم با

 ...میبه الناز کردو رفت سمته مر یبلند شدو نگاه وحشتناک حسام
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 دستت...میدستت درد نکنه مر...نمیرو بب یمن قراره چ یدونستیتو هم م ؟پسیدونستیپس توهم م -حسام

 ...مثه راد یهست یکیدردنکنه توهم 

 ...کنمیخواهش م:شونه هاشو انداخت باال وگفت میمر

 ...صورتم يبا نفرت بهم نگاه کردو تف کرد تو...تند تند لباساشو تنش کردو اومد سمته من الناز

 ...شرفیب -الناز

 با دو اومد کنارم واستاد  میمر

 ...رونیگمشو ب -

 ...بعدم الناز رونیحسام از در رفت ب اول

 ...کنمیم یخوشبخت يبراتون ارزو:اخر گفتم لحظه

 ...دیبه هم که کله خونه لرز دیکوب يدرو جور الناز

 ...دستام نهیتوفه النازو با حرص پاك کردمو رفتم نشستم رومبل وسرمو گرفتم ب يجا

چند ماه روزو شب فکر کردن اخرش ...اتفاق افتاد عیسر یلیشد؟خ یتمرکز کنم که چ تونستمینم دیترکیم داشت

سرمو چرخوندم سمتشو لبخند کم ...کنارم نشست میحس کردم مر...قشنگ تموم شد یتموم شد ول قهیتو پنج دق

 کم جون تر پسم داد یکیبهش زدم که  یجون

 تموم شد:گفت اهسته

 ...شروع شد دمیشا:دادمو گفتم هیتک

 ؟یچ یعنی -میمر

 ...بکشتم وادخیاخه گفت م -

 ...ستیحرفا ن نیماله ا.مادر زاده نشده.یزک -میمر

 ...نگفتم يزیچ گهیزدم ود يشخندین

 ...نگاش به گردنمه دمینگاشو حس کردم برگشتم سمتش که د ینیسنگ

 شده؟ يزیچ -

 ....نه.زهیچ.هان -نگام کرد عیخوردو سر جا

 ؟يکردیکجا رو نگاه م -

 ...جایه -میمر
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 ...االی االی...راستشو بگو.کلک يا:گفتم طنتیباش

 ...لبه الناز....رژه ... يبه خدا به جا یچیه:عقب وگفت دیسمتش که خودشو کش رفتم

بلند ...گهید دیزنیا؟ جاش مونده؟ از بس شما دخترا رژ پررنگ م:به گردنم وگفتم دمینشستمو دستموکش صاف

به درنگاه ...ستشین دمیبزنم د یمدم حرفوتا او میبرگشتم سمت مر.وپاکش کردم نهییا يشدم رفتم جلو

از حد  يادیاز مغزم ز...کنم تراحتاس کمیرفتم تو اتاقم تا  دمویموهام کش يال یکالفه دست...رفته بود....کردم

 ....فکر کنم شتریب میدرباره رفتار اخره مر دیبا یراست.بودم دهیکار کش

 

 ...راد

 ...بود کیکه باز کردم همه جا تار چشمامو

 ...خاموشش کرده باشم ادینم ادمیالمپه اتاقم که  یحت

 يکشو يگذاشتم تو رمیپل يتر یگوشم دراوردم وبا ام پ ياز تو مویبه کمرم دادم و هنذفر یوقوس کش

فکر کردم که  نیوبه ا دمیکش قینفس عم هیخوابم برده بود؟ بلند شدم لبه تختم نشستم و یک...یپاتخت

شونه  ؟یحرف بزن اهاشب یتلفن ای میمر شهیپ يهر روز بر ییخوایم يهونه ابا چه ب گهیحاال د.خوب؟تموم شد

 ...واال...بهونه ادهیکه ز يزیچ:باال انداختم وگفتم يا

 ...نهیبیم لمیرومبل لم داده وداره ف ونیتلوز يشهاب جلو دمیکه د رونیشدم رفتم ب بلند

 ...ساعت خواب...بـه -شهاب

 ساعت چنده؟ -

 ...یداشت یروزه سخت دمیشن...یخسته نباش...9 -شهاب

 ؟ياومد یتو ک...یسالمت باش:کنارشو گفتم نشستم

 ...شهیم یساعت هی -شهاب

 ؟ینرفت نییپا -

 ...چرا -شهاب

 چه خبر بود؟ -

 ...نبود سوت وکور بود يخبر -شهاب

 ؟یگرفت یپس تو امار از ک -
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 ....گهیگرفتم؟ از ترانه خانم د یاز ک -شهاب

 کجا بود؟ میرم -

 ...بود رونیب دمیشا دمینپرس...فکر کنم تو اتاقش بود دونمینم -شهاب

 رون؟یب ایخونه بود  میمر یدونیکه نم یبکن یچه غلط نییپا یپس تو رفت -

 ...ترانه بود به قصده ترانه رفته بودم تمیمن ن...نرفتم میمن که به قصد مر -شهاب

 ....يگرد وخاك کرد دمیامروز شن:شدم که شهاب گفت رهیخ ونینگفتم وبه تلوز یچیه

 ...نیهمچ یه -

 شه؟یبرگزار م يمراسم نامزد یکنیاتفاق امروز فکر م نیبا ا -شهاب

 دادم به مبل هیبستم وسرمو تک چشمامو

 ...اوهوم -

 ؟يبر ییخوایم -شهاب

 ...اوهوم -

 م؟یبا مر -شهاب

 ...اوهوم -

 منم دعوتم؟ -شهاب

 ...اوهوم -

 ام؟یب -شهاب

 ...اوهوم -

 شه؟یبرگزار م یمطمئن -شهاب

 ...اوهوم -

 ؟یتو خره من -شهاب

 ....اوهو -

 ...خنده رهیبخوابونم پشته سرش در رفت وزد ز یکیچشمامو باز کردم وتا اومدم  دفعهی

 د؟یافر يمن موندم خدا تورو بهره چه کار -

 ...بخاطرش دیکه تورو افر يبهره همون کار -شهاب
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 ...اریاب ب وانیل هیحداقل  يخوریکه نم يکار چیه به درد -

 ...میبخور ییچا نییپا میپاشو بر -شهاب

 ...قهوه خونس نایا میمگه خونه مر -

 ...شهیادم روبه موت باشه اونجا بره خوب م...ارهینه خونه : باال انداخت وبا خنده گفت ییابرو شهاب

 ...برو يماریتواگه ب ستین میزیمن که چ -

 ...میزنیدوره هم م یشام هی میریپاشو م...نمک نشو یب گهیپاشو د: اپن وگفت يرو نشست

 ...گفتم حوصله ندارم تو برو -

 .ینیزم بیس کهیمرت.ریاصال برو بم...به جهنم به.به درك -شهاب

 ...در اوردو با ترانه تماس گرفت وقراره شامه دونفره گذاشت بشیاز ج شویگوش

مطمئن شدم بلند شدم رفتم  یبرنامه جذاب چیاز نداشتم ه ینشستم ووقت ونیتلوز يپا کمیکه رفت منم  شهاب

ناخوداگاه برش داشتم ...لبتابم که کناره تخت بود فهیبودم که نگام افتاد به ک دهیرو تختم دراز کش...تو اتاقم

کسل شدم  میمر چراغه خاموشه دنیاز د...هم باز شد اهویباال اومد  ستمیس نکهیبه محضه ا...وروشنش کردم

 ؟یام دادم هست یبازم پ یول

 دست بردم که دره لبتابمو ببندم که جواب داد يدیکه گذشت با ناام هیثان چن

 "اره" -میمر

 "یخسته نباش" -

 "یسالمت باش" -میمر

 "يداد رجوابید" -

 "دیتو حال بودم تا اومدم طول کش" -میمر

 "لب تابت روشن بود یعنی" -

 "اره" -میمر

 "يمنتظر بود یعنیپس " -

 "ییجورا هی" -میمر

 "یشناسیخوبه که منو م" -

 "شناسمت؟یم" -میمر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٤٠٨ 

 "هست امیب نکهیاحتماله ا یدونستیم گهیاره د" -

 "من منتظر تو نبودم زمیعز یول" -میمر

 گذاشت طونیشکلک ش هی و

 "پس؟ يبود یمنتظر ک.کامال مشخصه زمیاره عز" -

 "؟یداشت يکار.میمیقد ياز دوستا یکی" -میمر

 "؟ییایفردا م.اره" -

 "ام؟ین" -میمر

 "ییایبعد از اتفاق امروز دلت نخواد ب دیگفتم شا -

 "امیب خوادیدلم م شتریاتفاقا بعداز اتفاقات امروز ب" -میمر

 "اماده باش شیپس،فردا ساعت ش یجدا؟اوک" -

 "چه خبر؟ گهید...باشه" -میمر

 "بگم؟ يزیچ هی" -

 "اره" -میمر

 "کارو کردم نیکه ا مونمیپش" -

 "؟یچ یعنی" -میمر

 ...با تو بحث کنم ونقشه بکشم یسره چ گهیحاال د.که تمومش کردم مونمیپش:خودم گفتم شهیپ

 "ولش کن یچیه...یعنی" -

 "؟....نکنه هنوز...گهیبگو د" -میمر

 "؟یهنوز چ" -

 "ولش کن یچیه" -میمر

 "...کامل کن عیحرفت وسر" -

 "یچیگفتم که ه" -میمر

 "...کی" -

 "یخیراد ب" -میمر
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 "دو" -

 "شه؟یم یاگه سه بشه چ" -میمر

 "افته مرگم خانم ینم یاتفاق خوب" -

 "اقا؟ کالیراد شهیم یمثال چ" -میمر

 "..یامتحان کن یتونیم" -

 "بشمار.کنمیامتحان م یاوک" -میمر

 "...سه" -

 "شد؟ یخوب چ" -میمر

 "شد یچ دمیفردا نشونت م" -

 "فردا پوستم استرحت کنه يمن برم بخوابم برا.منتظرم" -میمر

 "؟یبخواب يریاا؟م" -

 "با اجازتون" -میمر

 "؟يمگه منتظر دوستت نبود یاجازه مام که دسته شماس ول" -

 ...نداد که چندتا شکلک خنده براش فرستادم یجواب میمر

 "..حاال فردا شب" -میمر

 ".باشه برو" -

 "ریشب بخ" -میمر

 "ریشب بخ.اقب خودت باشمر" -

 

 ...راد

و شهاب منو رسوند خونه مامان بزرگم  میواومد میرفت عیسر میکالس دانشگاه داشت هیبا شهاب  12 ساعت

 ...وخودشم رفت کارواش

 ...خونه معلومه بود چه خبره يحال وهوا از

نفس  هیراحت شدو  المیخ دمشونید ينجوریا یوقت...جشن شب بودن يدر هول ووال دهیچیپ يگودیب همه

 ...دمیکش قیعم
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شهاب اومد ...امیم مینشستم وموقعه برگشتن گفتم که من با مر نایمامان ا شهیپ کممیخوردم و  ششونیپ ناهارو

 ...میخونه شد یوراه میسبد گله بزرگم سفارش داد هی میدنبالمو رفت

 ...زدمزنگش  عیافتادمو سر میمر ادهیکندم وخواستم برم تو حموم که  لباسامو

 بله؟ -میمر

 ؟يچطور -

 ؟یتوخوب یمرس -میمر

 چه خبر؟.ستمیبد ن -

 شما چه خبر؟ یسالمت -میمر

 ...شگاهیحمام بعدم برم ارا رفتمیداشتم م یچیمنم ه -

 ...حمام رفتمیمنم داشتم م -میمر

 ...برسم ریدوس ندارم د.راهه یلیخونشون خ گه،تایاماده باش د شیپس پنج وش -

 ...باشه: کردو گفت يا خنده

 پس فعلن -

 ...مراقب خودت باش -میمر

 .بعدم شهاب رفت.رو قطع کردمو رفتم ت وحمام یگوش

 ...میدیوپوش میلباسامونو انتخاب کرد نیبا وسواس بهتر میحرص داشته باش یکه حساب يانگار ییدوتا

 ...یشکبود واسه من م يفقط کروات اون خاکستر...بود یکت وشلوارامون مشک ییدوتا

 ...رونیازخونه ب میورفت میمثه پت ومت دست داد مویدوش گرفت یبا ادکلن هم حساب نهییا يجلو

دنبالش وسره  میرفت عیسر..زنگ زدم اماده بود میبه مر...بود میتموم شد ساعت پنچ ون شگاهیکه تو ارا کارمون

از دره ...شدیم دهیوشن دهیو اهنگ ارکس به وضوح د اطیخونه وح ياز سره کوچه چراغا...میراه سبده گلم گرفت

 ...خنده ریزد ز میتو که مر میرفت يورود

 ه؟یچ -

بودن  گاردیحسه باد.انیدسته چپت راه ب یکیدسته راستت  یکی یشکل نیدوتا پسره ا هیچه حسه خوب -میمر

 د؟یندار

 ...و دنباله خودم کشوندمش...کمه برات گاردیامشب دوتا باد:گوشش گفتم کیمحکم گرفتم و اروم نزد دستشو
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 ...دیسیوا.طونهیکاره ش ی؟درگوشيهووو -شهاب

شهاب از ما جدا شد و رفت سمته ...واستاده بود يدره ورود يمامان بود که تو دمیکه د ينفر نیاول خداروشکر

 توهیم میمر نجایا:اتاق وگفت هیو مامان بردمون تو  میسالم کرد ییدوتا عیسر...مشترکشون با حسام يدوستا

 ...لباساشوعوض کنه

 ...خوشگله یلیخ میمن چشم و ابرو اومد که مر يبرا یوکل

 دار شدم؟ ؟خندهيخندیچرا م:گفت میمر رونیمامان که رفت ب...دمیخندیبهش م منم

 ...خندمیبه مامان م.نیدار اریاخت نیه -

 مامانت؟چرا؟ -میمر

 ...گهید میزود لباساتو عوض کن بر...یچیه -

 ...کردمیروتخت ونگاش م نشستم

بهشون داد،با  یلختش وتکون يموها رهیدستشو برد ز...بعدم مانتوشو دراورد.در اوردو وگذاشت روتخت شالشو

 رفتیکنارم وبا کفشش کلنجار م بایکردو نشست روتخت تقر زیلبشو تم رهیانگشته اشارش ز

 شده؟ یچ -

 ...گهید ایدرب.اه......کرده به ساپورتم رهیکفشم گ پهیز -میمر

 ...پشیز يکرده بود ال ریداشت وساپورته رنگه بدنش گ پیکفشش ز پشته

 ...نمیبب سایوا -

 ...نشد یکنم تا باز بشه ول نییباال پا کمی پرویکردم ز یپاش نشستم وپاشو گرفتم باال وسع يجلو

 ...کرده ریکه ساپورتت گ فهمهینم ی؟کسییایب ينجوریهم شهیحاال نم -

 ...کرده ریاز پشت گ داسیپ...شهینم -میمر

 ...عقب وخودش مشغول شد دیکش پاشو

 ...منه خر گوش نکردم.خوادایترانه گفت ساپورت نم...یاه لعنت -میمر

 باال که ساپورتش پاره شد دیبا شدت کش پشویشد وز یاعصبان دفعهی

 ...نیزم دیپاشو کوب تیاعصبان با

 ...اه...یلعنت.یلعنت.اه -میمر

 ...اریپاشو ساپورتت ودرب.حاال عب نداره:گفتم کردمو يا خنده
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 ...پشتتو بکن -میمر

 ...شدمو واستادمو پشتمو بهش کردم بلند

 ...ارهیواسه من بد م شهیبه حسام مربوط م یهرچ شهیهم -میمر

 به حسام داره؟ یساپورت تو چه ربط -

 شدینم ينجوریبود ا گهید یکیاگه مراسم .گهید دمیتو مراسم اون پوش -میمر

 ...وونهید:گفتم دمویخند

 ...تموم شد برگرد:کردو گفت یپوف

 روبه روم واستاده بود...سمتش برگشتم

 ...انداختم روپاهاش وخشکم زد نگامو

 ...تخت برداشتمو گرفتم سمتش يساپورتو از رو عیسر

 ...بپوشش -

 ؟یهان؟چ: هاج وواج گفت میمر

 ....بپوشش گمیم -

 پاره شد؟ يدیمگه ند -میمر

 ...مده میگیعب نداره م -

 ...وونهید: از ته دل کردو گفت يا خنده

 ...زشته رونیب میبر ایحساس نشو ب -میمر

 ...بنداز رو پاهات اریپس شالتو ب -

 ...دمیخندیخنده ومنم از خندش م رهیزد ز دوباره

 ...موهاش رهیواستاد ودوباره دستشو برد ز نهییا يجلو رفت

 خوشگل شدم؟: لبش بود گفت يکه رو يهمون لبخند با

 .پشته سرش واستادمو ناخوداگاه دستامو دوره کمرش حلقه کردم رفتم

 ...يخوشگل بود -

 ...نمیبب نهییا ياز تو تونستمیبهت زدشو م چهره

 م؟یبر...یمرس: گفت رویانداخت ز سرشو
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 ...دلم قنج رفت وحلقه دستامو تنگ تر کردم یکل دیکه کش یخجالت از

 باال میدیمتر پر مین میتو که منو مر دیها پر یمثه وحش مایشدو ش در باز دفعهی

 چته؟ -

 د؟یکنیم کاریساعته تو اتاق چ د؟سهییمعلومه کجا -مایش

 ...سالم کرد مایکنارم واستادو به ش میمر

 میکه دسته مر میباز کردو اومد سمته مر میواغوشش وبه سمته مر میچه عروسک شد يوا.زمیسالم عز -مایش

 ...خودم بردمش دموبایگرفتم کش

 ...يشعوریب یلیخ -مایش

 ...مهمونا منتظرن رونیب میبر.ادهیحاال وقت ز -

 ...رونیب میخنده ورفت رهیز میزد ییدوتا یمیمر با

کردم که  شیونه منم به همه معرف میمر یول شناختنیبه سالم کردن وهمه منوم میاول شروع کرد ازهمون

 ...دوست دخترمه

 یخون اشاما شده بودن ول هیشب ییجورا هیو یعیگل طب يطاقه  رهیالناز اونوره سالن نشسته بودن زو حسام

 ..ارهیدسته گل افتادم وب شهاب گفتم بره ب ادهی دفعهی...بودن دهیهنوز مارو ند

به ناچار به احترام ...بود یدنیهاشون د افهیق...سمته حسام و الناز میگرفتم ورفت مویشهاب سبدو اورد دسته مر تا

 بلند شدن ومن سبدو دادم دسته الناز

 ...دوتاشون دادم لیلبخند خوشگل تحو هیو...نیخوشبخت بش شاالیا.مبارکه یلیخ -

 ..يدیزحمت کش.یسالمت باش:وبا حرص گفت بشیدستاشو کرد تو ج حسام

 ...میندار شتریحسام که ب هی...سین ینه بابا زحمت -

 ...دیوشبخت بشخ.مبارکه -میمر

 .ممنون -حسام

 ...میاونا نشست شهیوپ نایسمته مامان ا میرفت مویداد لشونیتحو گهیلبخند د هی میمر با

شهابم که . میبمون خوش گذشت وزمان ومکان وفراموش کرد یودختراو حساب مایش يها يبا مسخره باز گهید

 نیزم يتمام مدت نگاه حسام به ما بود ونگاه الناز مدام رو...هیترانه خال يجا گفتیم ومدیراست م رفتیچپ م

 سمته خودش که خم شدم طرفش دیکتمو کش میمر...بود
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 بله؟ -

 شده؟ ينجوریچرا حسام ا -میمر

 خون اشاما نشده؟ هیشب -دمیخند

 ...ترسمیدارم م.اره.اره -میمر

 ...یترسیم یبا وجود من بگ یتونیم يتو چجور -

 .ستین يعدد...کردم یشوخ: خت تو چشمامو گفتخوشگلشو دو يچشما

زد  میکه مر زدمیحواسم به مامان بود وداشتم باهاش حرف م...حرفشو عوض کرد خندم گرفت ينجوریا نکهیا از

 ...حسام باال سرمون واستاده دمیبرگشتم سمتش که د..به بازوم

 ...مینگاش کرد میبرگشت همه

 ؟يدیراد دوست دخترتو قرض م:زد وگفت يا یمصنوع لبخند

 اس؟یمگه اش -

 ن؟یدیافتخار رقص م:گفت میکرد و روبه مر ینمک یب خنده

پام  يزباد رو تونمیاصال نم کنهیمن پام درد م:گفت دیاخم منو د یبا تعجب برگشت سمته من ووقت میمر

 ...که خبر نداشتن يزیاز چ.لبشون بود ينگاه کرد که همه لبخند رو زمونیوبه جمعه دوره م...سمیوا

 ...دراز کرد میودستشو سمته مر...خودم حواسم هست..فقط چن لحظه -حسام

 ...دسته حسامو گرفت دیلبخند همه روبه جز من د یابه دهنشو قورت دادو وقت میمر

 ...وا رفتم ابه دهنمو به زور قورت دادمو کرواتمو شل کردم دمید یدستشو تو دسته اون عوض یوقت

 ...خل يدختره  -

 ...اصال نگاشون نکنم دیرقصیکه تو بغله حسام م یکردم اون مدت یسع

 ...زد شمیات ییجورا هیلحظه نگام به نگاه الناز گره خورد که پوزخنده گوشه لبش  هی فقط

همه گفتن زوده ومنم گفتم نه مهمون داره از ....خوردمو عزم رفتن کردم يزیچ هی عیشامو اوردن سر یوقت

همه ساکت بودن  نیتو ماش...تعجب کردن یکه حساب ممیشهاب ومر...برم دیبرام اخره شب با ادیرستان مشه

 ...نییروتا ته داده بودم پا شهیتو اون سرما ش خوردیومنم که خون خونمو م

 ...میکرد خیرو شهیچته تو؟بکش باال ش -شهاب

 رو دادم باال وکرواتمو باز کردم انداختم رو داشبرد شهیش تیاعصبان با
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 گفته؟ يزیچ یشده؟کس یچ -شهاب

 ...شهاب نگهدار:انداختم باال وگفتم سرمو

 کجا؟چرا؟ -شهاب

 ...شمیم ادهینگه دار من پ گمیم -بردم باال صدامو

 م؟یحالت جا اومد باهم بر سمیوا ییخوایم:زد بغل وگفت...باشه بابا -شهاب

 دینه شما بر -

 ...شهاب در اومد يشدمو درو محکم بستم که صدا ادهیپ

 میمر ياومد بعدم صدا نیباز و بسته شدن دره ماش يقدم که دور شدم صدا چن

 ...سایوا.راد؟راد باتوام -میمر

 سادمیوا

 دیرس بهم

 گفت؟ يزیچ یشده؟کس یچته تو؟چ -میمر

 ...جلو ادیسمتشو به شهاب اشاره کردم ب برگشتم

 ترمز کردو من دره جلورو باز کرد اومدجلوم

 ...سوارشو برو خونه -

 .خوامینم -میمر

 سوارشو گمیم میمر -

 گهیچته تو؟خو حرف بزن د: بست وگفت درو

 ؟يزاریواسه حرف زدنم م ییمگه تو جا -

 برو خونه:تعجب نگام کرد که گفتم با

 کردمو خواستم برم کتمو گرفت پشتمو

 ؟يندازیم کهیچرا ت...نمیواضح حرف بزن بب -باداد گفت میمر

 تو وحسام؟ دنیواضح تر از رقص -سمتش برگشتم

 ....برو :که گفتم کردینگام م مات

 من بود؟ ریمگه تقص:پشتمو کردمو قدمه اولو برداشتم که داد زد ودوباره
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 ...اخه دسته من وگرفته بود.من بود رینه تقص -

 واستادبهم رسوند وجلوم  خودشو

 کنم؟ کاریچ یتوقع داشت کنهیمامانت داره با لبخند نگاهم م یوقت -میمر

 ...من بود ریکه تقص گمیم یچیه -

 ...کنهیمن که گفتم پام درد م -میمر

 ...برگرد برو خونه میمر -

 ...اومده شیتو سوءتفاهم پ يبرا نکهینه مثه ا -میمر

 ...کامال واضح بود...سوءتفاهم نبود -

 کامال واضح بود اونوقت؟ یچ -میمر

چرا به فکر انتقام  شیریحسام دستشو سمته تو دراز کنه وتو بگ يتوکه فقط منتظر بود...از خدات بود نکهیا -

 ...يافتاد

 از شدت ضربه سرم خم شد...حرفم تموم شد گوشم سوخت تا

 ...یلیخ...یپست یلیخ:شده بود گفت ختهیکه با بغض ام ییصدا با

 ...شدو شهابم حرکت کرد نیرفت سوار ماش يسر وبعدم

 ...وبه خودم لعنت فرستادم دشیکش يجا دمیکش دستمو

 ...حرفارو زدم نیچرا ا دونمینم یول ستین ينجوریا دونستمیم نکهیا با

 نیماش ي نهیشهاب از تو آ...هیگر ریزدم ز نینشستم تو ماش نکهینتونستم اشکامو کنترل کنم و به محض ا گهید

 :رو به سمتم گرفت و گفت يدستمال کاغذ يبدون حرف جعبه  دنمیبا د

 ...ناراحته که نیراد از ا ـ

 :برداشتم و با سماجت گفتم یدستمال

 ...دونمیم ـ

 ! يبهش حق بد دیـ با شهاب

 !تونمینم ـ

 !هیرتیغ یلیمورد خ نیاون تو ا! ـ چرا؟ شهاب

 :گفتم معترضانه
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 ...کنهیم خوادیم يخودش هرکار! هیرتیمن غ يفقط برا ـ

بودم و مدام براش خط و  یاز دستش ناراحت و عصبان یحساب...نگفت و منم ساکت شدم يزیچ گهید شهاب

 ...دمیکشینشون م

 یشگیهم میاون مر گهید...رمی، همون بهتر که در برابرش گارد بگ کنهیمن فکر م يدرباره  نطوریکه ا حاال

 ....تونهیانتقام م يچطور اون واسه ...نباشم

 یسع...بست خیشد و خون تو رگام  خیتنم س يذهنم ثبت شده بود موها يکه تو يزیفکر کردن به اون چ از

امشب با حرفاش اتفاقات اون روز  یبود ول ومدهیکردم ذهنم رو منحرف کنم ، اصال از اون حرکت راد خوشم ن

 ...اومد ادمیدوباره 

 ...رفتم باال از شهاب تشکر کردم و عیخونه ، سر میدیرس یوقت

و  دیکش ینیشده بود ه اهیس ملیصورتم که به خاطر پخش شدن ر دنیرو تو قفل در چرخوندم ، ترانه با د دیکل

دستشو دور بازوم حلقه کرد و تند تند ...برداشت زیپرت کرد و به سمتم خ نییمبل پا يخودش رو از رو يبه تند

 :و پشت سر هم گفت

 ! نفهم کهیمرت! دونستمیمن م نیه! کرده؟ يکار! گفته؟ يزیحسام چ! شده؟ یچ یمیمر ـ

 :گفتم دیلرزیکه از زور بغض م ییهول شدنش خنده ام گرفت و با صدا نیا از

 ....ستیحالم خوب ن...بخوابم خوامیم! نحسه شی، همه چ شیاونو ولش کن، کال اسمش ، رسمش ، عروس ـ

 :به خودش گرفت و گفت يحالت متفکر ترانه

 !؟يس با راد دعوا کردخب پـــ ـ

 ...به روم آورد بهش رفتم که ساکت شد مویناراحت نکهیاز ا يغره ا چشم

 پاك کردم شامویداغون وارد اتاقم شدم و درو بستم ، لباسمو عوض کردم و صورتمو شستم و ارا یاعصاب با

تا خواستم ...پشت در نبود یا کسدر رو باز کردم ام...که به در خورد از جام بلند شدم يبا تقه ا قهیاز چند دق بعد

در رو  ينگاهش به نگاهم گره خورد فور نکهیمحض ا دمبهیسالن د يدر رو ببندم راد رو تو چارچوب درِ ورود

 .بشنوم تونستمیدادمصداشون رو به وضوح م هیبستم و خودمو به در تک

 !صحبت کنم؟ میمن چند لحظه با مر شهیـ م راد

 :تند گفت یبا لحن ترانه

 خوابه می، مر رینه خ ـ
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 ...ارمیاز دلش در ب دیبا! رمیزود م! هی، کارم فور کنمیـ خواهش م راد

 :لبم نقش بست و ترانه گفت يرو يلبخند

 ...ایکن تیاذ ممویراد به خدا اگه مر ـ

 ...ادم مگه نکهیمنه ، دوم ا مِیمر نکهیـ اول ا راد

 بشنوم اورد و نتونستم خوب نییصداشو پا دیکه رس نجایا به

 تا بنا گوش باز شده بود شمیذوق مرگم کرده بود و ن یمن حساب میهمون لفظ مر اما

 نییدر به پا ي رهیبه در خورد و دستگ يتقه ا...راد خودم رو جمع و جور کردم يقدم ها يشدن صدا کینزد با

 :شد که تلخ و گزنده گفتم دهیکش

 !د؟یکنیتو که در رو باز م دیایاجازه داد ب یکس ـ

 ...لطفا در رو باز کن کارت دارم میـ مر راد

 بخوابم شبت خوش خوامیم شهینم ـ

 ...باز کن تو کالیجون راد...گهینکن د تیاذ میـ مر راد

 »جونت سالمت« دلم گفتم  تو

 ...در رو گرفت و درو باز کرد رهیدستگ دیباز خواستم ناز کنم اما راد که سکوتمو د یول

 شدم رهیدم و به راد خنشون دا يرو کامال جد خودم

 ...یخواه زیچ...يـ اومدم برا راد

 :که راد گفت شدیداشت باز م شمین

 یمعذرت خواه یعنی ـ

 :شدم و گفتم نهیبه س دست

 !خـــب؟ ـ

 :باال انداخت و گفت ییابرو

 گهید نیهم ـ

 گهیخب بکن د ـ

 :حرفمو اصالح کردم يباال انداخت که فور ییابرو راد

 !یمعذرت خواه ـ
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 :با لبخند گفت راد

هرچند تو هم مقصر ...منو ببخش...حقت نبود دونمیکه اون حرفا رو بهت زدم ، م خوامیمن واقعا معذرت م ـ

 ...يکردیقبول م يفور دی، نبا يبود

 !شهیم رفتهیپذ تیبا موفق تیمعذرت خواه ـ

 :حق به جانب گفت یبا لحن راد

 !؟يخوایتو معذرت نم ـ

 !نداره معذرت بخوام حقت بود ینه لزوم ـ

 :اخم کرد و گفت راد

 !اونوقت چرا؟ ـ

 ....الناز تورو يدیاونوقت تو به خاطر انتقام اجازه م...بود نیسنگ يادیچون بار حرفات ز ـ

 ...حرفمو خوردم هیچشماش زل زدم و بق به

 !ه؟یـ منظورت چ راد

تهمت  یو بعدش به من کل يانداخته بود نیی، فقط سرتو پا میدیرقص يکه من و حسام چطور يدیند یتو حت ـ

 کار نبود نیبه ا يازیاز نظرم ن...الناز ببوستت...الناز  يکه تو به خاطر انتقام اجازه داد یدر حال! يزد

دل حسام خنک  يباعث شد دنتیبا رقص! يدیدرضمن ، تو هم نگاه الناز رو ند...انتقام بود هیـ اما اون قض راد

 !بشه

در ... نبود يالناز بوست کنه بعدشم بوس عاد ينبود که تو تنگنا قرارت بده که حتما بذار یاونجا کس یول ـ

 ...هیدختره چه تحفه ا گفتنیبا خودشون م...دستشو رد کنم تونستمیمن تو تنگنا بودم نم یول...که یانیجر

 ..بود ازیاون کامال ن میـ اما مر راد

 !یذاشتیم دینبود ، نبا یعنینبود  ازین گمیمن م ـ

 :بلند گفت ییبا صدا هویبه خون نشسته اش زل زدم که  يبه چشما تیبا عصبان و

مطمئناً تو هم اگه الزم ...دادمیهر بار هم اگه به خاطر انتقام الزم بود اجازه م! اجازه بدم خواستیاصال دلم م ـ

 ...يکردیم نکارویبود ا

 ...چشمام رو سوزونداشک  یِبهش زل زدم و گرم يناباور با

 : گفتم دیلرزیکه دوباره م ییصدا با
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 !نه؟ یو مسلماً تو هم حق اعتراض نداشت ـ

 ...ـ نه راد

 ...بعد اگه لـازم بــود يباشه دفعه  ادمیپس  ـ

 :شدم خیو سرِ جام م دیحرف تو دهنم ماس يکه راد زد ادامه  يادیفر با

که فقط با فکر مردم کار  ییتو...يکارو دار نیما وجود داره ، نه تو حق ا يبرا يبعد ينه دفعه ! خفه شو میمر ـ

 ...يکردیاگه دستشو رد م يمردیم...لطفا خفه شو یکنیم

 :دهنم رو قورت دادم و گفتم آب

 !!یگرفتیهوست رو م يجلو يمردیتو هم م ـ

راد نگاه  یِخال يز کردم و به جاشدن در چشامو با دهیکوب ياما با صدا...باال اومدن دست راد چشمامو بستم با

 ...کردم

 :لب با بغض گفتم ریز

 !....کردم؟ کاریمن چ ایخدا ـ

 :رو به چشاش دوختم و گفتم میاشک يوارد شدن ترانه چشما با

 !بود؟ یعصبان یلیخ ـ

 !؟يکرد کارشیـ چ ترانه

 :حرص گفتم با

 !بود؟ یعصبان یلیخ! تو بگو ـ

 :و با بغض گفتم دمیبشه که خودم رو کنار کش کمیتکون داد و خواست نزد يسر ترانه

 ...بخوابم خوامیم رونیبرو ب...ولم کن ترانه ، االن حوصله ندارم ـ

از عذاب وجدان داشتم ...رفت رونیپتو اروم از تخت دور شد و ب ریز دمیخز یوقت...نگاهم کرد کمیو  ستادیا ترانه

از ...کالفم کرده بود یدو حس حساب نیا نیود و معلق بودن ب، اما اون غرور دخترونه ام هم بلند شده ب مردمیم

تو فکر ...نیاروم سر خورد افتاد رو زم هبا حرص پرتش کردم سمت در ک...شدم یشدن بالشم عصبان سیخ

رادتو ناراحت  گفتینکن ، قلبم م کیخودتو کوچ گفتیغرورم م...پا داشت هیبودم ، اما مرغم  یمعذرت خواه

 ...ياریدر ب از دلش دیبا يکرد
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مطمئناً ارزشش رو داشت که برم ...با بغض برش داشتم و به راد فکر کردم...شدم و به سمت بالش رفتم بلند

 ....خودش گفت!منه؟ ریمگه تقص یول...یمعذرت خواه

 ...اس ام اس که هیبود اما  روقتید نکهیبا ا...نگاه کردم لمیبه موبا! بس کن میمر اه

اون که ! ؟یغرورتو واسش خرد کن يخوایم ی؟ واسه چ!نهیاز ا ریناراحتت کرد مگه غ شتریاون ب! نـــــه میمر

 یواسه چ...دیریاز هم فاصله بگ دیکم کم با...شهیحسام و الناز راهتون از هم جدا م یبعد از عروس...ستیراد تو ن

 !؟یکن کیخودتو کوچ

 یعنی...یعنی...دمیچیو پتورو دور خودم پ هیگر ریکردن که بلند زدم ز يشرویمغزم پ يتو يبه قدر یمنف يفکرا

 ...تموم شد یهمه چ میشیمن و راد از هم جدا م! ره؟یراد م

 ...کردم تا باالخره چشمام بسته شد بیو غر بیعج يفکرا نقدریگذاشتم رو بالش و ا سرمو

*** 

صورتم  يآفتاب رو میشده بود و نور مال دهیچیدورم پ یپتو حساب...شدم داریب يدیشد ياحساس گرما با

پف  يچشما...رفتم نهیآ يو جلو دمیبه سر و صورتم کش یدست...از جام بلند شدم یکردم و با کالفگ یپوف...بود

بردم و خودمو به  ورشیحموم  تراست به سم کیکردم و  یپوف...آور شد ادیبهم  شبموید يها هیکرده ام گر

به  یاماده شدم و کم عیرفت از حموم خارج شدم و سر نیاز ب میکالفگ یوقت...آب سرد سپردم يدست قطره ها

 انیپا هی دیباشه پس با انمونیپا نیاگه قراره ا...برم ازش معذرت بخوام دیبا...گرفتم ممویتصم...دمیخودم رس

خودم  ياما به رو دیتنم لرز ییاز فکر جدا...و آه ازش جدا شم کبا اش خوامینم...میبهتر داشته باش

 ...نه حاال که آب از سرم گذشته بود کردمیحواسمو جمع م نایزودتر از ا دیبا...دیرسیروز م نیباالخره که ا...اوردمین

 :کردم و گفتم یلب ریو ترانه سالم ز ردادیت دنیبا د...رونیخشک کردم و اومدم ب يفور موهامو

 !ریصبح به خ ـ

 :و گفت دیخند ترانه

 !ه؟یخبر! يچه خوشگل شد...ریظهر به خ ـ

 :زدم و گفتم يزهرخند

 ...نه بابا ـ

 :نگاهم کرد و گفت یچشم ریز ردادیت

 ....يعز يخوشگل شد یلیآره خ ـ
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خجالت ...احترامش رو نگه داره و حرفش نصفه موند دیافتاد با ادشیکه ترانه بهش انداخت تازه  ینینگاه آتش با

 ...انداختم و خودمو جمع و جور کردم نییزده سرم رو پا

 :به ترانه و گفتم کردم رو

 !؟...شهاب باالس ـ

 ...ـ نچ ترانه

 :گفت یعصبان یبهم انداخت و با لحن ینگاه مشکوک و

 ؟!چطـــور مگه ـ

 :ام گرفت و گفتم خنده

 !ندارم يبا شهاب کار ـ

 :خنده و گفت ریزد ز ترانه

 ...فقط! ستینترس شهاب ن! آهـان ـ

 :دهنش و گفتم يو دستمو گذاشتم جلو دمیفهم ویهمه چ طونشینگاه ش از

 !فقط خفه شو ـ

بپره بهم و دعوا راه  نکهیو قبل از ا رهنشیبه پ دمیگفتم و دستمو مال یشیا! شد یزد که دستم تف يقهقه ا ترانه

 ...رفتم رونیبلند شدم و از خونه ب يفور وفتهیب

 ...زده بود خیقلبم دوباره شروع شده بود و دستام  يرعادیتپش غ.. باال يسمت طبقه  رفتم

از دلش در  دیبا...بزنم و رادمو ناراحت کنم ییکه مبادا حرف نا به جا کردمیم نیبا خودم تمر مدام

تنم  يتو ییاز فکر کردن به جدا یناش يدوباره لرز بد...بد ازم جدا شه يخاطره  هیبا  خواستمینم...اوردمیم

اما باز هم ...در زدن يکردم به رگبار روعش....در رو باز نکرد یاما کس...زنگ زدم دمیش که رسبه درِ خون...افتاد

 ی؟ ب!کارم درسته...به سمت در بردم دیدر آوردم و دستمو با ترد بمیج يرو از تو دیناچار کل!محل نذاشت یکس

خونه ....قفل در چرخوندم و وارد شدم يرو تو دیکل دیترد یاجازه برم تو خونشون؟چون نگران راد شده بودم ب

 دیلرز یکه م ییبا صدا...شدیم یو ته دلم مدام خال زدیم یقلبم ضربان وحشتناک....فرو رفته بود یکیکامالً تو تار

 :راد رو صدا زدم

 !؟...راد ـ
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م برگردم اما از نبودن راد خواست دینا ام...دمیآب دهنم رو قورت دادم و تو سالن سرك کش...خونه ساکت بود اما

 ...کرد که به اتاق هاشم سرك بکشم بمیترغ ییروین

از عطر ها و لوازم  یخال زشیم...داشتمیآروم و اهسته قدم بر م...جا رو گشتم تا باالخره وارد اتاقش شدم همه

 تمتونسیم یام رو به خوب دهیرنگ پر....به جونم افتاد يبد ي چهیقلبم باز ضربان گرفت و دل پ...مردونش بود

 يبا عجله کشوها...بغض به گلوم چنگ زد!! ودب یخال......رفتم و کشوشو باز کردم زشیبه سمت م...تصور کنم

درش رو با  هویبرداشتم و  زیدر همه رو بستم و به سمت کمد خ یعیبا حرکت سر...هم تند تند باز کردم شویبعد

 ...بود یخال یِخال...یاز هرچ یخال...از لباساش یخال...تمام قدرت باز کردم

 ...گونه ام در کمد رو آروم بستم ياشک رو يقطره ا دنیبه کمد زل زدم و با غلت قهیدق چند

 :لب گفتم ریو ز دمیها چرخ یبه سمت عسل یعصب یحرکات با

 !کجا رو داره بره؟...رهینم ينطوریاون هم...دیبا...باشه ينامه ا هی دیبا ـ

برگه که توش  کی یحت اینامه  افتنیاز  دینا ام...رو تار کرده بود دمیو د ختیریم نییتند تند از گونه ام پا اشکام

 ...پام حس کردم ریرو ز يزیبرم که چ رونینوشته باشه رفتم ، خواستم از اتاق ب

 mp3نشستم رو تخت و .... برش داشتم نیزم ياروم خم شدم و از رو...!راد بود Mp3... از روش برداشتم پامو

 ...ماش رو روشن کرد

 

 دهیکه چشماتو افر ییبه اون خدا قسم

 دهیند يچشام مثه چشمات ستاره ا هنوز

 و رو کرد ریکه قلبمو ز ییبه اون خدا قسم

 و عشقتو آرزو کرد دیتا تورو د چشمام

  میکن تو چشام مر نگاه

  میمر اهامیرو زیعز

 یشیمال من م یک پس

 میمر خوامیتورو م من

  میکن تو چشام مر نگاه

  میمر اهامیرو زیعز
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 یشیمال من م یک پس

 میمر خوامیتورو م من

 قرارم یب يبه صورت ماه تو بدجور قسم

 دل پاره پارم  نیا خوادیفقط تورو م بدون

 که تورو نشون من داد ییبه اون خدا قسم

 خوادینم ویکس چیبه جز تو و عشقت ه دلم

  میکن تو چشام مر نگاه

  میمر اهامیرو زیعز

 یشیمال من م یک پس

 میمر خوامیتورو م من

  میکن تو چشام مر نگاه

  میمر اهامیرو زیعز

  یشیمال من م یک پس

 میمر خوامیتورو م من

با ...گردونمیمن برش م! بره؟ ذارمیمگه من م...تر شد و مصمم از جام بلند شدم دیآهنگ اشکام شد دنیشن با

 ...رفتم رونیپشت دست اشکامو پاك کردم و از خونه ب

 :بلند گفت ردادیپامو گذاشتم تو خونه ت نکهیمحض ا به

 !زم؟یعز یکنیم هیچرا گر ـ

 یاشکام نگاهش رنگ نگران دنیبا د...اومد رونیو ترانه از آشپزخونه ب دیحرص نگاش کردم که نگاهشو دزد با

 :دیگرفت و پرس

 !شده؟ شیزیراد چ! شده؟ یچ ـ

 :گفتمبا بغض  فشردمیدستم م ياش رو تو mp3که  یحال در

 ...همه عطراشو برده ، راد رفته...هیکمد لباساش خال...رفته....اون رفته ـ

 ...چشم به هم زدن تو آغوشش جا گرفتم کیجلو اومد و تو  ترانه

 ...دنبالش میریـ م ترانه
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 :و گفتم دمیباال کش دماغمو

 ...رمیخودم م...نه ـ

 :فتزل زد تو چشام و گ...با اخم منو از خودش جدا کرد ترانه

 ...امیمنم باهات م! مگه شهر هرته؟! ؟يریکجا م ـ

 :رو حرفم حرف نزنه گفتم گهیکه د يتحکم جور با

 ...رمیخودم م ـ

برداشتم و چندتا  کمویو ساك کوچ دمیلباسامو پوش...شدن رو با پشت دست پس زدم يکه دوباره جار ییاشکا و

با حس ! بود یکاف ییپر از غم خودم به تنها کرِیحمل پ! کنم نشیسنگ يادیز خواستمینم...توش ختمیلباس ر

 ...کردیزده بود و نگاهم م هیتک دربه چارچوب  نهیترانه دست به س...خودم برگشتم يرو ینگاه یِنیکردن سنگ

 :گفت یحیلبخند مل با

 ...يپس دوسش دار ـ

 :و گفت دینگفتم که خند يزیرو گاز گرفتم و چ لبم

 !؟يریحاال کجا م ـ

 :دادم و گفتم رونیب ـقیعم نفسمو

 ...شد خبرم کن یهرچ...تو هم از شهاب سوال کن...کنم دایازش پ يرد هیکه بتونم  ییهرجا ـ

 ...رفتن شدم يبه دست و صورتم زدم و آماده  یرفتم و آب ییبه سمت دستشو و

 ....رونیرفتم ب یکوتاه یرو برداشتم و ترانه رو بغل کردم و با خداحافظ نیماش چیسوئ

 .... کردم آروم باشم تا ضربانم آروم شه یو سع دمیکش یقیکه شدم نفس عم نیماش سوار

 :نگاه کردم و به خودم گفتم نهیآ يگرد شده خودم رو از تو يچشما با

 ! یکنیم داشیباش تو پ يحاال هم قو! یکنیم داشیتو پ ـ

Mp3  راه افتادم میو با پخش شدن آهنگ مر نیداشت ، وصلش کردم به ضبط ماش یاس ب ویاش.... 

 

 ...راد

 ...کردم داشیچمدون پ رهیوز میگوش يسرم برداشتمو پرتش کردم روتخت ورفتم سمته صدا يرو ار رو حوله

 مبل وجواب دادم يرو نشستم
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 بله؟ -

 ...یعنی خورهیحالم ازت بهم م -شهاب

 ...منم دوست دارم -دمیخند

 ...یصداتو ببر نکبته روان -شهاب

 چرا حاال؟ -

 ؟يا يگور کردم،کدومیمن باور نم یمعرفت یتو ب گفتنیهمه م -شهاب

 ...ورا نیهم -

 ...اونجام گهید قهیورارو بده پنج دق نیادرسه هم -شهاب

 زحمت نکش -

 ،چهیستین ،يدینم مویتلفن مر ،جوابهيکرد یخونه رو خال: به خودش گرفت وگفت يا يحالت جد شهاب

 خبره؟

 ...باد به سرم بخوره کمیاومدم  -

 ما؟ میبود بهیغر...میباد بخور میباهم بر یگفتی؟ميبچه شد -شهاب

 هیچه حرف نینه ا -

 ؟يا يکدوم گور...پس ادرس یاوک -شهاب

 ...گفتم که زحمت نکش -

 ؟یشمال ادیم ایدر يبو: چن لحظه سکوت کردو گفت شهاب

 ...دمیوخند...مرده شورتو ببرن -

 ...اخه کچل يبر يندار ییشماله و اون هتله کناره اب جا رهیاخه تو غ -شهاب

 ...يبندیدهنه مبارکتو م یکنیلطف م یباشه ول -

 !منظور؟ -شهاب

 افتاد؟.يدیمنظورمو خوب فهم -

 ...رهیدهنم قفل وزنج یدونیحله حله داداش من که م یاوک...یگیاونو م...اون...اهان...اها -شهاب

 چه خبر؟ گهید -

 ...يبگم کور خوند دیچه خبر با یگیکه م یحرف بکش میزبون من درباره مر رهیاز ز ییخوایاگه م -شهاب
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 ...وونهید...برو بابا -

 ...اونم چمدونشو بست یرفت دیفهم یوقت -شهاب

 ؟یچ ؟برایچ: تعجب گفتم با

 ...یخوش گذرون شهیگرفتن رفتن ک شیک طیرفتن بل يسر یاز خوشحال -شهاب

استراحت  خوامیمزاحمم نشو م گهیبرو د...ووونهید:گفتم رونوینفسمو دادم ب کنهیم یداره شوخ دمیفهم یوقت

 ...کنم

 به بنگاه؟ يخونه روسپرد -شهاب

 ...بگرده دیبلند شم دنباله مستجر جد خوامیدادم بهش گفتم به صابخونه بگه من م دیاره کل -

 ...خدافظ ياز بس خر -شهاب

 عطسه از پشت تلفن اومد يصدا

 تو؟ ییکجا -

 ...گهیمن؟ من کجا رودارم برم؟خونم د یچ -شهاب

 شته؟یپ یکس -

 ؟یک ؟نهیکس -شهاب

 برو خدافظ:شدم و گفتم الیخیب

 ...یعل ای -شهاب

**** 

 ...میمر

 یمامانشم سراغ یفرار کرده رفته حت گفتیبهم م یحس هی ستیتهران ن گفتیبهم م یحس هی یول دونمینم

 ...شماره رکسانا روگرفتم عیسر وردویاقت ناز اون ط شتریدلم ب...ازش نداره

 از چندتا بوق باالخره جواب داد بعد

 جانم -رکسانا

 خوبه؟ ؟مامانیسالم رکسانا جان خوب -

 ؟یتوخوب میخوب یمرس.زمیسالم عز -رکسانا

 سوال داشتم هیرکسانا جون ...مچکر -
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 ...زمیبپرس عز -رکسانا

 ؟يدار ياز راد خبر...از زهیچ.اوم -

 ...بده لیخونه روتحو خوادیگفت م...رفت نجایگذاشت ا لیوسا يسر هیراد؟ امروز صبح اومد  -رکسانا

 ره؟ینگفت؟ که کجا م يزیصبح؟چ -

 ...شده؟نگران شدم يزیچ...زنهینه گفت زنگ م -رکسانا

 .میاریدرم يموشو گربه باز میراستش دار.نه نه اصال نگران نباش:کردمو گفتم یمصنوع خنده

 ...گمیاگر تماس گرفت بهت م. یموفق باش.اهان:کردو گفت يا خنده رکسانا

 فعلن. دیسالم مامان وبرسون یمرس.باشه -

 ...خدافظ یسالمت باش -رکسانا

 زنگ خورد میواستادم که گوش ابونیبغل دستم وکالفه کناره خ یصندل يپرت کردم رو مویگوش

 بله ترانه؟ -

 سه تا عطسه باالخره به حرف اومد بعداز

 ...باشه تیعاف -

 گرفتم تیحساس. یسالمت باش - ترانه

 شد؟ یچ -

 ...کرد داشیاالن شهاب زنگش زدپ - ترانه

 جدا؟ -

 فقط مواظبه خودت باش، باشه؟ فرستمیاره االن ادرسو برات م - ترانه

 ...بفرست.باشه باشه -

 شهاب از اونور خط اومد يصدا

 ...دیالتماس دعا مارو فراموش نکن -

 یبکشم تا اروم بشم ول قیکردم چندتا نفسه عم یبه خودم کردم وسع ینگاه نهییا ياز تو...کردم قطع دمویخند

وروشن کردمو حرکت  نیماش یمعطل یب...بازش کردم عیسر. رمیباعث شد استرس بگ میگوش امهیپ يصدا

 ...کردم

***** 
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 ...راد

که من  یهتل نیتو شمال بود وا میهدانشگا يسهراب از دوستا...هتل نشسته بودم که سهراب اومد یالب تو

 ...قهوه رو گذاشت جلوم ینیکنارم نشست وس...توش اقامت داشتم واسه باباش بود

 ؟يشمال؟صبح اومد ییایب یپاش یگرفت میشد وسط سرما ووسطه دانشگاها تصم یچ -سهراب

 ...خسته شدم تو تهران.امیشدم ب ییهوا ينجوریهم.اره -

 چرا تنها حاال؟ -سهراب

 دیهامو باال انداختم که سهراب خند شونه

 چته؟ -

 ارم؟یب شهیپشته هست،ت نیکوه ا هی...يعاشقا شد هیشب -سهراب

 دمیخند

 ...برو مسخره -

 ه؟یچ انیجر یینه حاال خدا -سهراب

 ...که گنیم يا تهیسیبه مقدار الکتر انیجر -

 ...کوفته -سهراب

 ؟يدار یچادر مسافرت -که گفتم میدیخند ییدوتا

 ؟یهتل چادر بزن يتو اتاقا ییخوایم -سهراب

 ...برم جنگل خوامینه م -

 ؟...یگیچرا م یگیم يعاشق شد گمیم -سهراب

 داره؟ یچه ربط -

 ...بره جنگل ییتنها شهیاخه ادم عاقل پا نم -سهراب

 ...مایچادر خواست هیباشه بابا ازت  -

 انیب میگیبه بچه ها هم م...میپس باهم بر -سهراب

 ...موندمیباشم که تهران م یتو شلوغ خواستمیاگه م -

 ...میریم ییپس دوتا -سهراب

 جلفش انداختم پهیبه ت ینگاهه سرتاپ هیتکون دادم و  يسر
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 چته؟ -سهراب

 ؟یپوشیبافته بنفش م کلیقد و ه نیبا ا یکشیخجالت نم -

 عس؟یضا -سهراب

 ...دخترونس -

 ...مده گهیم یه پوشمایرو نم نایمن ا گمیبه مامانم م یه -سهراب

 ...و قهومو مزه کردم دمیخند بهش

**** 

 ... میمر

 ...هزار يدره هتل ضربان قلبم رفت رو يجلو دمیرس یوقت

 بایساعت تقر...رونیرو دادم ب نجاینفسه حبس شده از تهران تا ا. شدمو به سردره هتل نگاه کردم ادهیپ نیماش از

راست رفتم  هی...هتل شدم یبرداشتمو راه نیماش ياز تو فمویک یمعطل یبازم خوب اومده بودم ب...ده شب بود

 دیخسته نباش:هتل و گفتم يمتصد شهیپ

 رو اعصابم بود ییجورا هی ادشیتامل ز یجوابه منو داد ول ییبود که با خوش رو یهتل دختره جوون يمتصد

 اقامت دارن؟ نجایراد خردمند ا يبدونم اقا خواستمیم -

 راده؟ -دختر

 خردمند -

 لطفا دیچن لحظه صبر کن هی -دختر

 ...وتریکرد تو کامپ وسرشو

 ...نیزم زدمیاسترس با پاهام ضربه م با

 ...دختره برداشت زهیم يپسره با عجله اومد کنارم واستاد ودوال شد تلفن واز رو هی دفعهی

بود واسه  یاسیداشت فقط واسه ترانه  یبافت نیهمچ قایاونم دق...بافته ترانه افتادم ادهیتنش  يبافته تو دنید با

 .زننیکه نم ییپایجوونا حاال چه ت...واقعا که...پسره بنفش نیا

 دختره من واز عالم لباس وبافت در اورد يصدا

 ...اقامت دارن نجایا.بله - يمتصد

 د؟یصداشون کن... شهیم...شهیم:من ومن گفتم با
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 ...ندارن فیمتاسفانه االن تشر - يمتصد

 رفتن؟ یک دیدونینم -

 ...شهیم یساعت مین - يمتصد

 ان؟یم یک دیدونینم -

 ...ممنون.دیببخش:با تعجب نگام کرد که گفتم کمی دختره

 اد؟یتا ب نمیمنتظرش بش دیبا یعنی...رونیهم و از هتل رفتم ب ياخمامو کردم تو یکالفگ با

 ...گردهیب برمواسه خوا کیباشه تا دوازده  اد؟هرجایهم از دستم بر م يا گهیکاره د مگه

دوباره عاشق ...بود که دوباره دلمو باختم نیکردم؟تنها اشتباهم ا کاریراد؟از من؟مگه چ یکنیفرار م یاز چ يدار

 ؟یکنیم همیتنب يدار نیواسه ا.تنها اشتباهه منه نیا...شدم

 ...هتل يوچشمم ودوختم به دره ورود نمینشستم تو ماش رفتم

 ...کردنیلج کرده بودن وحرکت نم یها حساب عقربه

از راد  يهنوز اثر یول دادیشبو نشون م2به ساعتم نگاه کردم،ساعت  دانهینا ام...سوختیداشت م گهید چشمام

 يدوباره رفتم تو...رفته نگیاز پارک دیرفته شا گهیدره د هیاز  دیشا...دمشیاومده من ند دیبا خودم گفتم شا...نبود

 ...دخترههتل ورفتم سراغه همون 

 لبخند زد دیمنو د تا

 ومدن؟یهنوز ن.دیببخش -

 ...رمیگیاوردن من با شما تماس م فیهروقت تشر نیشمارتونو بد نییخوایم...ومدنینه هنوز ن - يمتصد

 د؟یکنیکارو م نیواقعا؟ ا -

 ...بله البته - يمتصد

 ...دست به کار شدم يسر...خودکار گذاشت جلوم هیکاغذو  هی

 ...شد که اومدن کنارم واستادن ينوشتنه شمارش حواسم پرته مکالمه پدر وپسر نهیح

 ...به قران کار دارم دوستم منتظرمه يکرد رمیبابا چار ساعته اس -پسره

 ...دوستت از من مهم تره؟من دست تنها بودم یعنی - پدره

 ...برم گهیمن االن د ياگه اجازه بد یول ستیاز شما مهم تر ن یشکیه -پسره

 اتاق گرفته؟ نجایهمون دوستت که ا - پدره
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 ...اره -پسره

 بود؟ آرد؟ یاسمش چ - پدره

 ...واقعا که.بابا -پسره

 ...کردم برو یشوخ - پدره

 نیدرصد احتمال دادم دوستش راده واسه هم هی...همون بافت بنفشس دمیبرگشتم سمته پسره که د یمعطل یب

 ...کنهیراد داره صدات م گفتیم یحس هیدنبالش راه افتادم 

 ...امیدنبالش م دونهیم کردمیفک م یول دونمینم

**** 

 یحساب....جا پارك کرد هیزود  یلیخ...کنمیکه شک نکنه حرکت م يو اروم پشت سرش جور شمیم نیماش سوار

 ....نییراد از داشبورت افتاد پا ریپل يتر یجا خوردم و زود زدم رو ترمز و ام پ

 ياما هرکار...کنم دایپ شویتر یکردم ام پ یکنارم و سع یرو باز کردم و خم شدم سمت صندلحرص کمربندم  با

 ! شدینم دایپ کردمیم

 !الیخیولش کن ب ـ

خارج شدم اما اونا رو گم  نیبرش داشتم و از ماش یبا خوشحال...لمس کرد ویزیچ هیآخر دستم  يتو لحظه  یول

 !کردم

 :انداختم و گفتم نشونیبه ماش ینگاه يناباور با

 !دنبال آرد يبگرد ییتنها دیکل جنگلو با! حاال بخور....ياول کار گمشون کرد نیگندت بزنن هم میمر...اه ـ

 ...و وارد جنگل شدم دمیلفظ آرد خند از

از رد پا  يچطور لمایف نیا فهممیـ من واقعا نم:کردمیو کل جنگل رو متر م کردمیبا خودم غر غر م نطوریهم

،  يبا چه فکر دونمینم. شالم فرو بردم و موهامو مرتب کردم يتو یدست!فتوشاپه من مطمئنم! کنن؟یه ماستفاد

 ! اما شروع کردم به سوت زدن

و شروع کردم  دمیکش غیبا تمام توانم ج...پام رد شد ياز رو يزیجوونور ر هی هویپام نبود که  ریحواسم به ز اصال

 !شدیداشتم که مدام مور مورم م يزیاحساس چندش آم يبه قدر! دنیبه دو

 ...شنومیم لشویموبا يباشه صدا نجایگرفتم بهش زنگ بزنم اگه ا میتصم! تا از هن و هنم کم بشه سادمیوا کمی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا *~MoonGirl~*و  rad gitter  – يمجاز يایدن

wWw.98iA.Com ٤٣٣ 

 مویزنگ زدن ساده داشت تمام انرژ هی...تو دهنم ومدیقلبم داشت م...در آوردم و شمارشو گرفتم بمیاز ج مویگوش

لبم جا خوش کرد و به  يرو يلبخند ذوق مرگانه ا! اوردمینگش داشتم بال در مز يصدا دنیبا شن... خوردیم

با خودم ...داشتم ياحساس بد...شمیبدتر دارم دور م کردمیاحساس م رفتمیجلو تر م یهرچ.. سمت صدا رفتم

 ...ندونستم و زیتامل رو جا گهید.... اگه اونم دنبال من باشه...دنبال صدا ادیب دیبزنم شا غیفکر کردم اگه ج

 

 راد

 

با ...بود ومدهیسهراب هنوز ن...به دور و اطرافم نگاه کردم یاز جام بلند شدم و با نگران غیج يصدا دنیشن با

 یوحش وونیکه ح نجایاخه ا.... گل کرد و به سمت صدا رفتم میاون صدا حس انسان دوست يدوباره  دنیشن

 ...هم بلند شد گهید غیج هی يجلو رفتم که صدابه  یبا کالفگ!ه؟یچ يواسه  غایج نیپس ا ادینم

حرکت  کردمیصاف م شرتمویکه ت یخنده و درحال ریاز فکرم بلند زدم ز "!باشه؟ یینکنه اون پشت خبرا"

جز  یمال کس فیجسم ظر نیمطمئن بودم ، بدون شک ا...سادمیدختر اروم وا هی فیظر کریپ دنیبا د... کردم

 !د؟یکشیم غیمن داشت ج مِیمر! نبود میمر

 :گفتم ینیبلند و خشمگ يشدم و با صدا یعصبان یتنها اومده جنگل حساب نکهیا از

 !ـمیمر ـ

کدوم از  چیاما ه...چقدر دلم براش تنگ شده بود....خودش بود...صدام به سرعت به طرفم برگشت دنیشن با

 :داد زدم میشونیپ يو با همون اخم رو اوردمیخودم ن يحس هام رو به رو

 !؟یکنیم کاریچ نجایاتو  ـ

 :نداشت سرش داد بزنم ، به من و من افتاد توقع

 ...اومدم دنبال تو...اومدم...زهیچ...من ـ

 :دادمیوا م دیمن نبا یول...شد و دلمو لرزوند رهیبود بهم خ شیدرشت عسل يچشما يکه تو یتیبا معصوم و

 !؟یچ يدنبال من واسه  ـ

 :دمیافتادم و پرس غاشیج ادیبزنه  یگرفت و تا خواست حرف بغضش

 ؟يزدیم غیچرا ج ـ

 :مکث با من و من گفت هیاش تو هم رفت و بعد چند ثان چهره
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 ...پام یعنی...دستم...افتادم ـ

 :کردم و گفتم اخم

 !راستشو بگو ـ

 :انداخت و گفت نییپا سرشو

 !کردمیم یچندش ي هیپام رد شد داشتم تخل يموش از رو هی ـ

سرش رو آورد باال لبخندم رو خوردم و  نکهیزدم اما به محض ا يلبخند محو! بود نییکه سرش پا خداروشکر

 :گفتم

 !؟يکه به عذاب وجدانت خاتمه بد! نجا؟یا ياومد یواسه چ...یباش نجایا دیتو نبا ـ

 :گفتم يتر مینفسمو فوت کردم و با لحن مال...تر و چشماش تَر شد دیشد بغضش

 !نکن اروم باش هی، گر میزنیحرف م میدار...نکن هیگر ـ

 :گفت یبا تغص میمر

 !نکردم ، مژه رفته تو چشمم هیگر ـ

 ...ام گرفت و فقط نگاش نکردم خنده

 

 میمر

 

 :راد اروم گفت...دونستیاگه م...اشکه شوقه نایا يهمه  دونستیاگه م...خوردیام به شدت تکون م نهیتو س قلبم

 !نجا؟یا يچرا اومد ـ

 :و خودمو جمع و جور کنم امیکردم از اون حالت در ب یسع

 ...خواستمیم ـ

 :در آوردم و گرفتم جلوش شویتر یو ام پ بمیدست کردم تو ج...دیبه ذهنم رس يفکر ناگهان

 ...بهت بدم نویا خواستمیم ـ

 :کرد و بعد چند لحظه گفت یاخم راد

 !؟يهمه راه اومد نیا نیفقط به خاطر هم ـ

 :دادم و گفتم رونیبا شدت ب نفسمو
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 ...ستین یکنیاونطور که فکر م...من...سو تفاهما رو رفع کنم خوامیمن م ـ

 ...کامال مشخصه یهمه چ...کنمیفکر م یمن چ ستین يازیمشخصه ن زیهمه چ! ؟یـ چه سوتفاهم راد

 :از خودش داد زدم تیتبع به

 !مین تهمت نزن هردومون اشتباه کردبه م نقدریچه مرگته ، ا ستیمعلوم ن...ستینه مشخص ن ـ

 ! ؟یکن دایکه باز مقصرا رو پ يایب یـ االن خواست راد

 ...ومدمیدعوا ن يواسه ... نه من ـ

 :زد و گفت  يپوزخند راد

 !خدشه دار کنه تونویوقت آه من زندگ هیکه نکنه  يهمه راه اومد نیکه به خاطرش ا شیخوایم یلیمعلومه خ ـ

 :تن صدام گفتم نیو با بلند تر دیگونه هام دو ریحرفش خون با شدت ز نیا با

 ! ستین یگیکه م ينطوریاصال ا...! خفه شـو ـ

 :ممکن گفت يصدا نیهم مثل من با بلند تر راد

 !پس با من ازدواج کن ـ

روشو ازم برگردوند و  یدگیمات نگاش کردم که با رنج نطوریهم...حرف فقط سر جام خشک شدم نیا دنیشن با

 !بکن يکار هی مید مر...رفتیداشت م...به خودم اومدم...به جلو حرکت کرد

 :به دنبالش رفتم و گفتم عیسر

 ...راد...راد ـ

 :هاشو تند تر کرد قدم

 ...ــکالیراد ـ

 :تر کردم ادیمن سرعت قدمامو ز نباریا

 !سایآرد وا يهو ـ

 ...آقا ناز دارن...هم فشار دادم يلبامو رو تیعصبان با

 :حرص دار گفتم ییکاپشنشو گرفتم و با صدا نیجهش بلند خودمو بهش رسوندم و آست هی با

 ...!راد ـ

 :نگاش کردم که گفت...حبس شد نهینفسم تو س...میهم قرار گرفت ي نهیبه س نهیبرگشت و س هوی که

 !؟يخوایم یچ ـ
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 :نفس بکشم گفتم کردمیم یکه سع یدرحال

 ....بدم خوامیم تویتر یام پ ـ

 :اخم نگام کرد که ادامه دادم با

 ...میدار اجیما بهت احت...نرو...بهت بگم که خوامیو م ـ

 :دیپرس متیکم رنگ شد و با مال اخمش

 !ا؟یک یعنیما  ـ

 :خجالت سرخ شدم و گفتم از

 ......و رکسانا و  نایشهاب و مامانت ا یعنی ـ

 ...تنرسون نفرس امیپ...انیـ پس خودشون ب راد

 :کاپشنشو فشار دادم و با سماجت گفتم نیاست

 ...بذار حرفمو کامل کنم ـ

 ...ـ بگو راد

 :رفتن کرد و آروم گفتم يقلبم شروع به بندر دوباره

 ...و من ـ

بار هزارم  يکردم برا دایراد پ يحصار دستا نیخودمو ب یانداختم و وقت نییکه راد بهم انداخت سرمو پا ینگاه با

 :اش جدا کنم با بغض گفتم نهیس يسرمو از رو نکهیو آروم بدون ا دمیبهش چسب شتریب...ومدنفسم بند ا

 ....برت گردوندم خواستمیم...دمیترس یلیخ ياثاثتو جمع کرد دمید یوقت ـ

 ...خواستم فرار کنم...ـ من به احساساتم باختم راد

 :گفتم اروم

 !يتو غلط کرد ـ

 :و گفت دیخند

 ...مجبورم تحملت کنم...رو ندارم ییمن که جا...شتمیحاال که پ یول ـ

مشت ...خنده ریبا اخم نگاش کردم که زد ز...اش برداشتم و دستاشو از دور کمرم باز کردم نهیاز رو س سرمو

 :اش کردم و گفتم نهیس يحواله  یمحکم

 ...نخواستم اصن ـ
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دستامو ....دیو منو به سمت خودش کشبه حالت قهر رومو بگردوندم که با بازوش رو دور گردنم حلقه کرد  و

 :گلوم بود و گفتم  يگذاشتم رو ساعد دستش که رو

 !؟یخفمم بکن يخواینکنه م ـ

 !ـ من غلط بکنم راد

 :بلند شد یکس يبگم که صدا يزیچ خواستم

 ...راد ـ

 ..بازوانش رو باز کرد و منم فاصلمو باهاش حفظ کردم يحلقه  يو راد فور میصدا جفتمون جا خورد دنیشن با

 !گمت کرده بودم! ـ سهراب راد

 !تو پسر؟ ییـ کجا سهراب

 :با تته پته گفت راد

 ....اممم ـ

 :من مجال حرف زدن به راد نداد و گفت دنیبا د سهراب

 !د؟یسالم خوب هست -

 :د انداخت و گفتبه را يسهراب نگاه منتظرانه ا یکردم و بعد احوال پرس یسالم

 ؟!یکنینم یمعرف ـ

 ...مهیدوست دخترم مر شونیـ ا راد

 !ـ خوشبختم سهراب

 ...نیهمچن ـ

 :بهم انداخت و گفت ینگاه راد

 ...ادیمن زنگ زدم ب ـ

 :لب گفت ریز سهراب

 !بدبخت لیزن ذل ـ

 ....و من لبخند زدم دنیخند جفتشون

 ...مزاحمتون شدم دیـ ببخش سهراب

 :که راد گفت یبگم چه زحمت خواستم
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 !شرت کم ـ

از رفتن سهراب مطمئن شد با  یوقت...دیخندیو راد فقط م دیکشیبا چشم و ابرو براش خط و نشون م سهراب

 :باال انداخت و گفت ییبه طرفم برگشت و ابرو یژست خاص

 !؟!م؟یخـــب کجا بود ـ

 ...انداختم که نییخجالت سرمو پا با

 

 ...راد

 ...کردیدرو باز نم یکس میزدیزنگ ودر م یوهرچ میه واستاده بوددره خون پشته

 خونس؟ یکس یمطمئن -

 ...حرف زدم یاره بابا،مطمئن ترانه هست االن باهاش تلفن -میمر

 ترانه؟تــــرانه؟:زدم به درو گفتم دوباره

 داد شهاب از تو خونه بلند شد يصدا

 ...بروگمشو...ترانه ودرد،ترانه وکوفت -شهاب

 ...میدیوخند میبه هم کرد ینگاه میمر با

 ...ستمین یباز کن شهاب اصال تو مده شوخ -

 ...دیکه تاحاال بود ییهمون جا دیبر...نطوریمنم هم -ادامه داد تیبا اعصبان شهاب

 ...باال میریبه درك باز نکن م -

 ...قفل وعوض کردم...برو -شهاب

 ...نکن یشوخ -

 دارم؟ یمگه من باتو شوخ -شهاب

 ...میجونه شهاب خسته ا.پس درو باز کن:گفتم ستین دیکارا از شهاب بع نیا دونستمیکه م ییاونجا از

 واسه ما؟ دیهاتونو اورد یخسته گ دیعشق وحاالتونو کرد...دییچشم و رو یب یلیخ -شهاب

 ما؟ میاخه خنگ وقت واسه عشق وحالم داشت -

 ...باالخره -شهاب

 ...کنمیشهاب جان باز کن جبران م -میمر
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 شتهیپ.دیبر دیبر...ینکن خوامیم -شهاب

 ...باشه امروز دوباره زنگش بزنم ادمی...دیپرسیبرادر ترانه امروز به من زنگ زده بود از تو م...باشه -میمر

قدم ...دیقدم رنجه فرمود.دیخوش امد...به به به:تموم نشده بود که شهاب درو باز کردو با لبخند گفت میمر حرف

 میمر...خندهیترانه هم نشسته وداره م دمیتو که د میورفت میدیخند میبا مر...دییبفرما دیروتخم چشم ما گذاشت

 ...یشیمموفق  دونستمیم:که ترانه بهش گفت گهیبغل همد دیوترانه پر

 هست که من بخوام وانجام نشه؟ يکار -میمر

 به شهاب رو کردم...مینشست یکه همگ دنیترانه دوباره خند با

 ...اونوره در بودم دمیشن ییزایچ هی...یگفتیم.خوب -

 ؟ییزایچه چ -شهاب

 ؟يصداتو واسه من بلند کرده بود -

دعوا  یلفظ میمن وترانه داشت..هم هست ییباالخره تو هر رابطه دعواها.ریبه دل نگ...اقا ياقا ا يا -شهاب

 ...میکردیم

 ؟يپس با ترانه بود...اهانن -

 ...اره:چشمک بهم زدو گفت هی شهاب

 ...ترانه یتک زدم به گوش هیپشته در  دمیرس یوقت

من واقعا معذرت : خندم گرفت واروم گفتم دنشیبود،با د دهیچیپتو دورش پ هی...درو باز کرد يهم سر ترانه

 خوامیم

 شهاب باالس؟...میدیکم نکش میما که از دسته تو و مر...اشکال نداره...برو تو ایب - ترانه

 ...گذرهیچقدم که به شماها بد م:نگاش کردمو گفتم کمی

دره اتاق  رهیاز ز ینوره کم...همه چراغا خاموش بود بایتقر. کردو از پله ها رفت باالاروم رفتم تو يزیر خنده

 ...میکنار اتاق مر وارهیدادم به د مویاروم نشستم و تک...رونیب زدیم میمر

 اهو؟ی ییایب شهیم:دادم امیاوردم وبهش پ مودریگوش

**** 

 ....میمر

 بلند شد میگوش امهیپ يتخت که صدا يزدم رو رجهیوش زیم يرو گذاشتم رو شونه
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 ...اره:جوابشو دادم عیباز شد وسر شمیاسمه راد ن دنیکردم،با د بازش

 ...تابو روشن کردم و همزمان چراغامون روشن شد لب

 باز شد صفحه

 "؟يسالم،خواب که نبود" -راد

 "؟يچطور...بخوابم خواستمینه م" -

 "؟يتو چطور...ستمیبد ن" -راد

 "شده؟ يطور.ستمیمنم بد ن" -

 "زهیچ...روم نشد رودر رو بگم تشیاره راست" -راد

 "بگو راحت باش" -

 "..یناراحت بش ترسمیم" -راد

 "..نگو شمیناراخت م یکنیخوب اگه فکر م" -

 "ادیب شیبرات سوءتفاهم پ ترسمیاگه نگم م" -راد

 "خب پس بگو" -

 "ولش کن اصال...زیچ يتو.اون شب...اون شب...راستش" -راد

 "...بگو...يجون به لبم کرد" -

 "..میبحث وعوض کن ایاصال ب" -راد

 ...بگه خوادیم یچ یعنی گفتمیخودم م شهیوهمش پ کردمینگاه م فرستادیکه را دم ییبه جمله ها ینگران با

 "بگو میجونه مر" -

 "....گمیباشه م...قسم نده" -راد

 جواب ندادم که نوشت يزیچ گهید

 "جنگل؟ يز،تویچ يشب،تو ادته،اونی" -راد

 "خوب؟" -

 "زدم؟ یحرف هی هویوسط دعوامون من " -راد

 چب یخودمو زدم کوچه عل یبگه ول خوادیم یزدم که چ ییحدثا هیخودم  شهیپ
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 "کدوم؟.میحرف زد یلیخب ما خ" -

 "کن زیهمون که گفتم با من چ...گمیدارم م ینکن گهید يخودت فکرا شهیپ نکهیفقط واسه ا میمر نیبب" -راد

 یچ ؟یکه چ یفالن شده اه لعنت کهیمرت...عرقه پشته لبمو پاك کردم...گَر گرفت هیثان کیتنم در عرضه  تمام

 ؟یبگ يخوایم

 "کنم؟؟ یبا تو چ...ادینم ادمی يزیمن چ"فشار دادم ونوشتم بوردیک يتمام انگشتامو رو تیاعصبان با

 "اد؟ینم ادتیواقعا  یعنی" -راد

 ...راد ياز تو مغرور ترو پرو ترم اقا من

 "ادینه نم" -

 "همون که گفتم بامن ازدواج کن" -راد

 "؟یکه چ" -

که دخترا از  یدونیخودت،م شهیپ ینکن يا گهیزدم فکره د تیاعصبان يخواستم بگم من اون حرفو از رو" -راد

 "ننیبیخودشونو تو لباس عروس م نسازیکاه کوه م

خودتو  گهید يرو يگستاخ شده بود؟واقعا که دار نقدریراد بود که ا نیا...رونیب زدیداشت از حدقه م چشمام

 ...کردمیم پیفقط تا گمیم یچ دمیفهمینم گهید...يدینشون م

راد من از  ياقا ریحرفه توآم؟نخ هیمن منتظره  يخودت؟فکر کرد شهیپ يکرد يواقعا برات متاسفم چه فکر" -

پس همون بهتر  گرفتمینم يمن بازم به جد یگفتیهم م ينگرفته بودم چون اگه به جد ياولشم اون حرفو جد

 یکنه بهت بچسبم هرکس هبا من ازدواج کن منم مث یمن نشستم که تو بگ ؟يدیفهم...ینگفت يکه به جد

کامال  دوارمیشوهر داشته باشم ام يایکه رو ستمین گهید يمن مثه دخترا نکهیداره وا تیواسه خودش شخص

 .............که یباش دهیفهم

**** 

 ...راد

 يصدا...خندمو گرفتموبلند شدم واستادم وچن تقه به در زدم يجلو...ومدیداشت پشته سره هم م اماشیپ

 بلند شد شیاعصبان

 ...ترانه برو اعصباب ندارم -

 زدم به در دوباره
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 ...ترانه خواهش کردم برو -میمر

 .....بر گمیمگه نم:بعدم به شدت درو باز کردو گفت دمیقدم هاشو شن يصدا...زدم بازم

 تیاعصبان يصورتش کامال قرمز وچشماش رگه ها...حرفش تو دهنش خشک شد دیباز د شهیمنو با ن یوقت

بانمک شده بود که دلم براش  يگوله برفش کرده بود،به قدر هی هیشب شمیخوابه خرس زد،لباسیتوش موج م

 ...ضعف رفت

 ...تو...ت ت توو: دستش موهاشو زد باال وگفت با

 آره من:تو بغلم ومثه خودش گفتم دمشیودستش وگرفتم وکش دمیخند بهش

 نیا یچ یعنی..باال باهات حرف بزنم امیب خواستمی؟میکنیم کاریمعلومه چ:کنارو گفت دیخودشو کش تیاعصبان با

 ...ده؟تویم یحرفا چه معن نی؟ایکنیفکر م یهست چ ؟معلومیگیم یحرفا معلوم هست چ

در اوردم و اروم جلوش  بمیج يتوجه به حرفاش جعبه رو از تو یب زدیپشت سره هم داشت حرف م نجوریهم

 ...دره جعبه روباز کردم وگرفتم سمتش...کردیدهنش موند وبا تعجب نگاه م يحرفش تو...زانو زدم

 !؟یشیمن م يخانم غُر غُروو،خانم غر غرو:خنده گفتم با

 

 ...راد

 ..وسط یکشیتو حرفه اونو م گمیم یهرچ...ستیاصال عادالنه ن نیا:پرت کردم روتخت وگفتم دویخر يکایپالست

 گم؟یمگه دروغ م:حق به جانب دستاشو گذاشت به کمرشو گفت میمر

 گذشته؟ انیچقدر از اون جر یدونیم میمر -راد

 ...زمیهم نگذشته عز یلیخ:تخت وگفت يرو نشست

 ...یحاال هرچ -راد

 ؟...یفراموشش کن ییخواینگوکه م -میمر

 ...واستادم ایرومو کردم اونورو رفتم سمته پنجره وروبه در نهیخندمو نب نکهیا يبرا دمیمتعجبشو د اقهیق یوقت

 ...که یهردفعه بگ شهینم لیکردم دل یخبط هیبه هرحال من اون موقعه  -

 ...خدافظ.ستین رید ؟باشهياشتباه کرد یعنی؟خبط؟ یچـ -میمر

 ...برداشتو خواست بره سمته در که برگشتم سمتش فشویک

 کجا؟ سایوا -
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 ...یاشتباه نکن نیاز ا شتریب گهیکه د رمیم -میمر

 ...خنده رفتم سمتشو بغلش کردم با

 ...یمن ياشتباها نیاز قشنگ تر یکیکه تو  نهیا یاخه بدبخت -

 ...اینگ گهیپس د -میمر

 !!؟...کردما يشب خواستگار کهیدر زانو زدم ساعته  يمن جلو ینگ گهیتوهم د:جدا شدم وگفتم ازش

 ؟يمگه نکرد -میمر

 ..سره خونه اول میریم میدوباره دار -

 ...یشیمنکرش م ياخه تو دار -میمر

 ...نفسم .  میزندگ. عشقم . خانومم . خوشگلم . گلم .زمیعز -

 ...یبگ ینداره که ه یلیدل یول شمیمنکر نم:باز شد که ادامه دادم میمر شهین

 ...دمیکش شیشدم اون حرف وپ یمن اون لباس رو بخرم منم اعصبان ینزاشت یخوب تو وقت -میمر

دستاشو دورم  رویسرشو انداخت ز شهینکرده وصدساله داره بهش ظلم م يکار چیانگار که اصال ه مظلومانه

 ...حلقه کرد

 ا؟یدر میبر:کردمو گفتم يا خنده

 ..نه من خستم -میمر

 ...گذرهیخوش م رنیا؟چرا؟همه بچه ها دارن م -

 ...خستم یلیمن خ...میاستراحت کن امیب -میمر

 ؟یجت اسک میاالن بر میاستراحت کن مییایشب ب شهینم -

 ست؟ین ادتی...يجلوم زانو زد ستین ادتی...ایکرد يحاال خوبه تو خودت ازم خاستگار:جدا شدو گفت ازم

 رونیاخرم از هتل رفت ب دمیرو دنبالش دوئ یکله الب...تعجب نگاش کردم که پا گذاشت به فرار ومنم دنبالش با

 ...ایلبه در میدیتا رس میدیانقدر دنباله هم دوئ

 ...میمر سایوا -

 ...دیببخش...باشه:وبعده چندتا نفس تازه کردن گفت نیزم ياز خنده حرف بزنه نشست رو تونستیکه نم میمر

 ...ایهوا وبردمش سمته در يسمتشو دستامو دورش حلقه کردمو بلندش کردم رو رفتم

 ...دیخندیهم م زدیم غیج هم
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 قوول.گمینم گهید...توروخدا..راد...ادیبدم م سیراد غلط کردم من از خ -میمر

 ...رهیم ادتی يخاستگار انهیاب جر يبار که بندازمت تو هی -

 ...نیکه گذاشتمش زم رفتیم سهیاز خنده ر...گهید يخوب زانو زد گمیبابا مگه دروغ م -میمر

 ...اب بود يتا زانو تو پاهامون

 گم؟یم یچرا ه یدونیم:هاشو که کرد گفت خنده

 ...دوس دارم یشیبانمک م یلیخ یشیم یاخه حرص:تکون دادم که گفت سرمو

 ؟ياراا؟ دووسس د -

 ...یلیخ -میمر

 ؟...بندازم تیگر دیبا...یشیبانمک م یلیخ یکنیم هیگر یتوهم وقت -

بود اب باشدت  شتریاون طرف تر که عمقش ب کمیکه کناره پامون  میکردیعاشقانه رد وبدل م ينگاها میداشت

 ...کنار دمیزد که دستشو گرفتم کش غیج هی میمر...اب اومدن باال رهیزد باال دونفر از ز

 ...میدینفس راحت کش هی ییخنده شهاب وترانه که بلند شد دوتا يصدا

 ...دمیها ترس وونهیزهره مار د -میمر

 ...بشه یشماها بچتون چ...انیخوبه زن وشوهر به هم م:به هم که گفتم دنیوترانه دستاشونو کوب شهاب

 ...بانمک مثه خودمون هی - ترانه

 ...هیفبشه کا یچ هیبچه ها شما  -شهاب

 تو اب؟ دیریم ينجوریهم دیژنداریشماها پرست -

 ...دهیحال م شتریترسوندن شماها ب میدید یول دیخر میبر میاتفاقا کارامونو کرده بود - ترانه

 .ها شروع شد يپرت شدن تو اب واب باز ییودوتا دیگرفت وکش مویکه ترانه دسته مر میدیخند ییچهارتا

*** 

 ...نبود ادمی یلیخ اتشویبازم جزئ یبره ول ادینبود که از  يزیبود وچ زیخاطره انگ نکهیا با

دستم خورد  هویروبخونم  یمیقد ياهایقصد نداشتم پ...زنده شدن یخاطراتم حساب اهومی يامایخوندن جعبه پ با

چرخ دار  یصندل يکه رو ينجوریهم میوبرداشتمو زنگ زدم مر یگوش عیسر...باز شد میمیقد يامایوصفحه پ

 ...چهیبپ یگوش يمنتظر صداش بودم که تو خوردمیتکون م

 جانم؟ -میمر
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 ؟يهارو خوند یمیقد امی؟پيسر زد اهویتاحاال به  یمیمر -

 شده؟ يزیچطور؟ چ -میمر

 ...اومد امایباز کردم پ اهوموینه االن  -

 ...خونمیاز سر م نمیشیبار م هی يبهشون سر نزنم؟هفته ا شهیمگه م -میمر

 ؟یجدا؟پس چرا تاحاال به من نگفت -

 ... ينجوریهم -میمر

 ؟ ادتهی:کردمو گفتم يا خنده

 يدره اتاق زانو زد يجلو ستین ادتی؟ ستین ادتی يرفته بود؟وا ادتیبره؟نکنه تو  ادمی شهیمگه م -میمر

 من بشو؟ يخانم غرغرو یازم گفت يکرد يشب خاستگار کهیساعت 

  ـانیپـا

 

 

 

  93خرداد   : یینها انیپا

  93 شهریور: انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

 http://www.forum.98ia.com/member211465.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member167117.htmlو 

  http://www.forum.98ia.com/member195618.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member196715.html    :ناظر 
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