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 رمان آخرین آشوزشت 

 
 رمان خفته در کالبدها

 

 بارانرمان بهاران بی

 
شببباهت با روایت زندگی دو خواهر که بی

هبا را دیگر نیسبببت بدز روزگبار ی ی از آنیبک
شبهرنیبین و شاشبت کتا  و دیگرا را شاشت 

دهدز مزرشه و روسببتا نیببی ی  ببی   می
این هاا زمانی که لبخ د قرار مهمانی بر لب

هبا ببا کرس سبببفر  گباارد  ی ی از آندو می
شب ببد و خببانبواد   دیبگبرا را مبجبببور بببه 

هبباا کبوهببه کب ببد و در  ب دلببدادگبی مبی
ماند و قلبی که مملوء از شاشب ی  بهاران می

باشببدز او شیببت و دوسببت داشببتن یار می
هباا نخواسبببت و نتوانسبببت ببه درو 
اش را شببیری ا ادامه دهد کا خوشبببختی

 او از کبار همان دختر سباد  وداشبته باشبدز 
کر مهربان روسبتایی که هویتا برایا مه 

از هویبت عللی دیگرا بود هویبت عللی 
ا شبببیری ی خوشببببختی را ببه زیر کبه مز 

 . …دندانا برد  بود

در میان آکا بدشهدا  خاکستِر 
حب بیب ببت و کبخبیبب  آمبیبخبتببه 

اا بر ا وار شبببوند و شبببو می
خواهبد شبببد  ببه  بببر  مر   
ع ون و کورهبایی بی باگ گ بدمی 

ا کببه ببراا انبتب ببا   ببرگبزیببد  
شبود و خود انگار در خفتگان می

ا این کبالببد دخترس گمیبببد 
خانواد   خفته اسبتز آوارهایی 

گیر آمیز گریببانشبببو  و ع ون
شبود و ک هایی  کماِ  خاطیان می
 .نوازدنواا مر  را می

 ردازیبه کبه آشبببو   دختر خیبالدل
متبفبباوو کوا شه با  کلبی رویبباا 

دار ز ی ی از همون روزهبایی کبه ببه 
نظر میباد قرار  ملب  همییبببه همبه  

ک  د   یا بر   این دختر هیز کسب 
ک بهز  اا متفباوو دریبا بت میهبدیبه

یببک قبلب   و هبمببه هبیبز بببدعبورا 
هاش دگرگون مییببه وقتی که خیال
 .خور ببا واقلیبت یبک گر  م    می

نبابودیبهگ  انگبار همبه دنیبا رو ببه 
آشببوبی که زندگیا  ر از آشببو   دل

شبببد  ببایبد یبک را  براا خباموش 
 .کردن این دریاا  رکالط   یدا ک ه

 دانلود دانلود دانلود
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 «یکاش  ارسالن»

و در آرامش استراحت   یروز به راحت   یک من    شهی! میعنیخدا کرمتو شکر    ای
ندارم، دارم  کارییچروزم که ه یهروز.  یه ینخودم رو داشته باشم؟ فقط هم

 یز مگه مادر عز  ! اصالا یگهد شهینم کنم،یاستراحت م یمگوش  یخودم پا یبرا
دو تا   ینبه ا  یحیمل  ندبه اطراف کردم. لبخ  یبلند شدم و کالفه نگاه   ذاره؟یم
 زدم. پوکر شدم و گفتم: خانهیب 

 !یدرو کم کن هاتونیاون گوش یصدا یکمها! ! بچهیهو -

 ینهآ   یگفتم. بلند شدم و رفتم جلو  یزدم و سخن  یانگار نه انگار من حرف   اصالا 
 کننیکپ م  یننمنو بب یتوضع یجا! فن پی. بله. پاچه باال، موها جنگلیقد

 .هایچارهب

و لباسم رو درست کردم که ارغوان خواهرم  یدموضع و اوضاع خودم خند به
و  ینزم ینشستن رو یعمثِل خر اومد تو اتاقم. رضا و ممدرضا و مهراب سر 

 گفت:  یاکم کردن. ارغوان با حالت بامزه  رونهاشویگوش  یصدا

 اصال حواسم به شماها نبود! یدببخش یوا یا -

 رو مچاله کرد و گفت: شیافهق مهراب

 !یددار یار اخت -

 سمت ارغوان، گفتم: پوکر 
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وقت بازهم اون یمبود یدهها لباس نپوشمن و بچه یدارغوان خواهر من! شا - 
 داخل؟ یایو ب یدر و باز کن خواستییتو م

 ادام رو درآورد و گفت: ارغوان

کمک   یاینبا دوستات ب ت،یهودهب یحرف زدن ها ینا یجابرادر اسکلم! به -
 یتوناتاِق قشنگ همگان ینا تون،یهم ممنون از همکار یلیخ ید؛مامان رو کن
 !یدکن  یز و تم یدهم لطف کن

 چرخوندم و گفتم: چشامو

 خبره مگه؟خب حاال، چه -

 یداتاق و پر  یبزنه که رستا دختر چهار سالش اومد تو یخواست حرف  ارغوان
 رستا گفت: خیالیبغلم، ارغوان هم ب 

 خوادیپرند، دخترشم م یداره تو یتبابا شش ماه مأمور یاز دوستا یکی -
شه! ما با یشدخترشو ببره پرند به بابا گفته شش ماه پ تونهی! چون نمیادب

 گفت باشه.  یقشه؛بابا هم عاشق رف

 بود! بهت زده گفتم: یدنیها دمنو بچه ییافهق اصال

 یگی؟ارغوان دروغ م -

 باال انداخت و گفت: یاشونه ارغوان

 !یرنه، خ -

 در اتاق و بست و رفت. مهراب دستشو باال برد و زد به پاش و گفت: بعدشم
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 به بعد! ینز اا خورهیم یفکر کنم که، موندن ماهم کنسل - 

 مهراب و گفت: یزد به پا رضا

و  گمیم یکرو تبر  یدتجد یاالن بدبخت  یناره داداش! ارسالن جان از هم -
 برادر! یکه موفق و سربلند باش  یدوارمام

 صورتم و نوازش کرد و گفت: رستا

 ی؟چرا ناراحت  یی،دا -

 گفت:  یهبا حالت گر ممدرضا

 عموجون! یستن یچی! هیدبچه هم درد ما رو فهم ینا یاب -

 گفت:  مهراب

. االنم یدشلوغش نکن  یالک   رهیبعد م  یادب خوادی! میدشلوغش کرد یبابا الک   -
 یط   یهدست هممون    یادارسالن م  یخواهر بروسل  ینپارک وگرنه ا  یمبر   یایدب
 خانه خرابم من! کش،یط  کشمیوقت حاال، ط اون یدهم

که   یاخنده یاگه بگم دلم واسه و دروغ بود یدخند یاشونبه اسکل باز رستا
 کرد پر نزد! رستا رو رفتم دادم به ارغوان تا خوابش کنه.

و عطر  یدمم رو پوشپاره یو شلوار ل یدمپوش یبنفش با رنگ نارنج  یهود یه
ها، رو برداشتم و با بچه یمرو زدم و موهام رو درست کردم. گوش میشگیهم
 .یمشد ینو سوار ماش ینگ پارک یتو یمرفت

 و گفت: یینرو داد پا یشهش رضا
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 ها! یمخوب در رفت ییخدا یول - 

مهمون  ینقدر از اومدن اچه دونستیخدا م ینگفتم ول یچیو ه خندیدم
 بودم. یناراض

*** 

 با خنده زد رو شونم و گفت: ممد

خدا بده شانس! داداش شانستو برم من! برو دعا کن دختره خوشگل  یا -
با من برقص،  یاکن! حاال ب  یفبشکن رو رد ین. متیوفتیمب یعروس یهباشه، 

 و دست. هو هو. یغها بره باال جدست یهمگ 

 .رقصیدیخودش م یهم واسه یدو ام زدیبشکن م متین

 درآوردم و گفتم: اداشونو

به فکر  یدوقت شماها االن داراون یاد،که ن  کنمیمن االن دارم خداخدا م -
 اصالا شماها رو برم من! اندیشید؟یکامالا محال من م  ییندهآ 

 و گفت: یدخند نیکا

 کسیچاخالق گند تو اصالا ه  یناصال نگران نباش با ا  یفته،خوبه، خودشخوبه  -
دختر  یدشا یچاره،ب یدختره یادببا تو ازدواج کنه. حاال بذار  یستحاضر ن

 !دونی؟یبود آخه تو از کجا م یخوب 

 درست کردم و سرم و گرفتم باال و با اعتماد به نفس گفتم: هودیمو

 ی؟من االن معروفم، اگه ازم سوءاستفاده کرد چ  -
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 گفت:  متین 

 !یکی یرهسقف و بگ یپ،بابا جذاب، بابا خوشت -

بگذرون من هنوز  یر خودت بخ یاخدا ! یینامام زمان سقف اومد پا یا: ممد
 جوونم!

 هواتو دارم!بگل خودم، من یاب متین

 و گفتم: خندیدم

امروز تو حال  یدزد یچ  یست! معلوم نیدپاش یمبساز یپمونوکل  یدبر  یدپاش -
 !یستیدخودتون ن

 .ساختیمیم یپکه کل  یشگیهم یجا یمو رفت یماومد یرونها از کافه ببچه با

*** 

 «ینیام متین»

 ازم گرفت و گفت: رویگوش  ممد

 یکاها، ن یکن  کار یگفتم چ   ینره چ  یادتدو، سه... یک، ین؛خب مت یلیخ -
 آماده؟

 زمان گفت:رو تکون داد و همدستش نیکا

 حله، حله. -

 خاطر گفتم: یناناطم یبرا منم
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 داداش نگران نباش حله! - 

 گفت:  یابا لحن مسخره ممد

 .یاز نگران  لرزنیبدنم م یلوالنگران نباش، س یگیتو م -

 درآوردم و گفتم: اداشو

 هار هار هار. -

 دو، سه...حرکت. یک،: ممد

 (یپه کل  یبرا زننیکه االن م  یی)حرفا

 و گفتم: یکاسمت ن رفتم

 خوشگله؟ یچطور -

گفتم و روم و برگردوندم که با  یشیگفت...منم ا یشیبرگردوند و ا روشو
 اعتراض گفت:

 یاری؟منو درم یچرا ادا -

 :گفتم

 مثِل خودت! -

 و لوس کرد و گفت: خودش

 ی؟دوسم دار ینمبب -

 تکون دادم و گفتم: سری
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 !ینگ  یبگ  ییه - 

 کرد و گفت:  یبا دستش باز نیکا

 خب؟ یشا ینگ  یدبا یپس اگه دوسم دار -

 باشم گفتم:اداش رو دراورده  کهینا برای

 خب؟ ی،به حرف من گوش کن یدتو هم با -

 اش رو گرفت سمتم و گفت:انگشت اشاره نیکا

حق  یکس  یگهبرقصن د یدخوشگال با یگهکه م  اییکهاون ت یجز اند ینبب -
 !یدنداره به من بگه با

 رضا اومد و بشکن زد و گفت: یهو

 زارت! -

 داره؟( رضا چقدر کاربرد یهابشکن زدن ینا یدین)اصال د

 و گفت: یک آورد نزد یشوکنارم و گوش  نشست

 رفت؟ یاالن اسک  -

 و گفتم: یمکرد  یکان نگاه

 اره داداش! -

 دستمو انداختم دور گردنش که گفت: یمشد بلند

 یدی؟! دیکاعهن ینا یرهم یاسک  یلیخ یداا داداش جد -
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 اره تکون دادم و گفتم: یبه معنا سری 

 اره داداش! -

 با دست زد پشت کمرم و گفت: رضا

 تو؟ یگیم یچ  -

 لحن خودش گفتم: با

 عن آقا؟ یچ  یعنیتو  یگیم یچ  -

 _ عن آقا؟!

 که ممد داد زد:  یدیمخند یقهپنج دق بعد

 تموم شد. یاوک  -

دل عاشق   ینو به ا  یدمکش  یعسل. پوف   یشانداختم که رفت پ  یکابه ن  نگاهی
 کردمیفکرش رو هم نم وقتیچمن ه یایِی؟چه دن ین. واقعاا ایدمخودم خند

چشاش شده تموم   یدمبه خودم اومدم د  یهو!  یکان  ی؟بشم عاشق ک   روزییهکه  
تموم   دونهی! خودش مبرهیخوابم نم  یر شب بهم نگه شب بخ  یه... . اگه  یامدن
 بروز بده! دهیغرورش اجازه نم یمنه، ول یایدن دونهیمنه. خودش م یایدن

 ...یروز یه

انگار متوجه   یکا،! نگاهم رو دوخته بودم به نیدم. قول میشیخوِد خودم م  مال
! یمسرش رو آورد باال که چشم تو چشم شد ینهم ینگاهم شده بود واسه
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 یز دختر، همه چ ین. ایینبهش زدم که سرش رو انداخت پا یلبخند پنهون  
 منه!

 با هول گفت: مثل جت اومد سمتمون و یهوکه ارسالن   یدمکش  یقیعم نفس

 ها!ها بچهبچه -

 باال و گفت: یدپر  علیرضا

 ها! چته؟اکثر امامزاده یا -

 گفت:  ارسالن

ماه بشه عذاب  یشش خوادیدختره که م ینمامانم زنگ زده و گفت هم -
 جون من اومده!

 با خنده گفت: ممد

 .ینخوشبخت بش یشاالا -

 با حرص گفت: ارسالن

 مرض توهم! -

 و گفت: تکون داد یسر  عسل

که بابا   یستن  یزیشده! چ  یها، گفتم حاال انگار چ بچه  یگهاومده م  یطور  یه  -
جهاز  خوادیمگه م یه؟شش ماه بمونه! مشکل تو چ خوادیمهمونه که م یه

 بزنه؟ یشتورو آت

 با حرص گفت: ارسالن
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تو  یامب خوامیمن م یگهم یادم ینا دونم،یمشکل من، سر تا پاشه! من م - 
 گروهت!

! طوریهینهم یشهارسالن که هم ین. امان از دست ایمبهش رفت یاغّره چش
 گفتم:

 بابا. یالک  زنییجوش م بشه؟یچ  خوادی! مگه میادحاال ب -

معلوم بود خون داره خونش   ینگفت، ول  یچیو مچاله کرد و ه  یافشق  ارسالن
ن موندم چرا م خوره،یحرص م یز همه چ یواسه یالک  یشه! همخورهیرو م

 دختر نشده؟ ینا

*** 

 «یصبر  حدیث»

 . صد دفعه گفتم:یدمکش  پوفی

تو بمونم، وگرنه خودم هزارتا  یشمن! من اومدم پ یز ِد آخه پدر من! عز  -
آدم شش ماه بخواد بمونه   گهی. نمیششونتهران داشتم که برم پ  یدوست تو

منم طبق  گیرهیم یمسر خود تصم طور ینو اون زشته که، هم ینا یخونه
بگم آخه من اآلن؟ اآلن من  یچ  یاخدا یدارم. ه  یفمعمول شلغم تشر

 شانس من. ینکنم؟ پوف. تف بر ا  کار یخونه سر بره چ  ینا یم توحوصله

که   کردمیو داشتم فک م ینهزل زده بودم به آ  یحال خودم بودم و خنث  تو
اومد  یکی یهورو بگذرونم. که اوقات فراغت خودم یجورشش ماه و چه ینا

 داخل!
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

نکرده، زبونم الل  ییمن اگه خدا یعنیجد سادات.  یازده نگاش کردم!  بهت 
 تو؟ یادب خواستیباز م طوریینهم ینلباس تنم نبود؛ ا

 و با خنده گفت: خندید

 ینمن عادت دارم بدون در زدن وارد بشم! من ارغوانم دختر ا یدببخش -
 !یزمما عز  یبه خونه یخوش اومد یلیدختر رستاعه. خ ینمخانواده، ا

از پشت ارغوان دراومد  ییفر طال ینگ  یبگ  یناز با موها یدختر بچه یه یهو
 داد دروغ بود اگه دلم براش نرفت! یو سالم

 بلند شدم و دست دادم و گفتم: سریع

 گلم!  یمرس -

حرف زدنم. اگه  طورییند از اهم خور خودم حالم به یباورتون نشه ول شاید
 آدم.  هویننه ع  زدمیخودم حرف م  هوینباشم ع  یبابام نگفته بود دختر خوب 

 تو راحت باش. ذارمیمن تنهات م -

 . تو دلم گفتم:رفت

 وسط. یاشکرت. الحمدهلل! حاال ب یاخدا -

 دستم حرکتش دادم. یرو برداشتم تو گوشیم

در انتظارم باشه   یزیچ  یاتفاق باحال  یهخدا کنه حداقل    ِی؟چه زندگ   ینآخه ا  -
 . به جون تو!شمیماه، افسرده م یشش ینا یاگه نباشه صددرصد من تو
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

که از   یتاییدوستم ترالن تا اد یجپ یچه خبره. رفتم تو ینستاا ینمبرم بب بزار  
 .ینمزده رو بب یناا یکان یپاک

 به نظرم واقعا بهشته! یناا یابر  یاصال زندگ  یعنیبخدا،  ینابه حال ا خوش

همه من   شهیم  یعنیمعروف بشم؟    ینا؛مثل ا  یروز  یهمنم،    شدیم  یچ   خدایا
 بزنن؟ یتبرام اد یکل  یرن؟رو بشناسن، ازم عکس بگ

 یگیچرت و پرت م  یدار  یزد  یچ   یستتو هم امروز معلوم ن  یثخدا! حد  هی
 بود، واال! یاسمت شمس یها، تو اگه شانس داشت 

ته چهرم  گفتنیدوستام بهم م یشتر به خودم انداختم، ب ینگاه  ینهآ  یتو از 
 هستم! یالناز قاسم یهشب یشتر ب یول یکاعهن یهشب

 معروف نباشم؟ یستن یفح یافهق ینمن با ا آخه

 صاحابیدماغ ب  یناصال همه جام انگار عمِل جز ا یست؟ن یفح ییخدا نه
 مرده.

. دماغم و که یدبشنو یباز یمِن فرشته ییافهق یناز ا یاتبه جزئ یدبزار خب
 !یریدنگم براتون؛ اون رو فاکتور بگ

 خندمیم  یدرشته، وقت   یکمچشمام    مونه،یم  هایعمل  یه**بام خودشون شبل
 !یههامم که خوبه و صورتمم استخونگونه  شه،یخرگوش م یهچشمام شب

 یکاو ن  یالناز قاسم  هیاگه دماغم رو عمل کنم شب  یدارم ول  یخوب   ییافهکل ق  در 
شانس آوردم ها؛ وگرنه کالهم سر معرکه  یافه! حداقل خوب شد از قشمیم

 دارم؟( یخوشگل ییافهچه ق بینیدیبود )م
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 *** 

 «یکاش  ارسالن»

بگه االن  یستن یپست گذاشت. کس یکان ینشب بود که بازم ا یک  ساعت
دستش و گذاشته  یطور که با خستگ همون یاناچه وقت پست گذاشتنه؟! د

 گفت:  رفتیسرش و داشت راه م یبود رو

 !یاز خستگ  یوفتمکه االن م  یرهمنو بگ یکی -

 !یستمآدمم جغد ن بخدا

لبم نشست و نگاهش کردم. حالت افتادن به خودش گرفت که   یرو  لبخندی
 رفتم سمتش گرفتمش. کشید،یفیخف یغ! جیفتهبود واقعا ب یکنزد

 خنده نگاهش کردم و گفتم: با

 خانم! یاناد کردنیبا کاردک جمعت م یداگه نگرفته بودمت با -

 خنده از بغلم دراومد. با

 مرض! -

و پرت کرد سمت   ینو درآورد که افتادم زمکفشم  یناروم  یهوکه    ینمبش  خواستم
 !یدنعباس. همه خند

 نگاهش کردم و گفتم: پوکر 

 بود واقعا؟! یتو چ  یدنهدف خدا از آفر  دونمیمن نم -

 وسط و گفت: یدپر  فرزاد
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 باز چتونه شما دو تا؟ - 

 با حرص گفت: رومینا

االغ  ینا یجم،و قرار بود من بذارم تو پ یمگرفت  یشکه با گوش  یاون پست  -
 گذاشتش.

 .خنده یرِ زدن ز یهپوکر نگاش کردم. و بق حالت

 رو دراز کردم سمتش و گفتم: دستم

 بده کفشمو. یاب -

 !یاتا اون سر دن یاسر دن یناز ا یدمکش  ایخمیازه

 ی؟دار یخونه چه توقع یایساعت پنج صبح م ی! وقت یگهبله د -

 چرخیدیمیم  یمداشت  ابونیتو خ  هایوونهد  ینا  ینتا ساعت پنج صبح ع  یعنی  -
 !رقصیدیمیو م

 دونمیتو حموم تا خواب از سرم بپره. نم یدماز جام بلند شدم. پر  حوصلهبی
 تونستمیکاش دوباره م  یتنگ شده! ا  یهمهد  یدلم برا  یاز هر موقع  یشتر چرا ب

 و بغلش کنم. ینمشبب

لباسمو  بود. از حموم دراومدم و تر یهام، واقعاگه نمرده بود خنده شاید
 یخورد بهم، خواستم حرف  یکی یهوو خواستم برم تو آشپزخونه که  یدمپوش

 بزنم که گفت:
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 مویهد یدشده باشه با یزیمآقا حواست کجاست؟ سرم شکست! اگه چ یه  - 
 !یتمام و کمال بد

آورد باال و بهت زده نگاهم کرد. اخمام رفت   مالید،یکه سرش رو م  طور همون
 تو هم و رفتم سمت آشپزخونه.

 سر راه من؟ یگذاشت   یهک  ینگناه آخه؟ ا  ینخودت بگو! به کدام خدایا

. مچاله نگاهش کردم. یز تو آشپزخونه سالم داد به همه و نشست سر م  اومد
 چشم منه؟ یماه جلو یشش ین،ا یعنی

 گفت:  مامان

 !یااومد یر بازم د یشبسالم! د یک ارسالن خان! عل -

 و گفتم: خندیدم

 یگرد  یابونخ ریمیها مکنم؟ با بچه  کار یدلم! خب چ  یز سالم بر عز یک عل -
 .یگهد کشهیطول م

 ینپوزخند رو لبش بود. حرصم گرفت از ا یهدختره که  ینب یدچرخ نگاهم
 رو بهش گفتم: یشخندپوزخند مسخرش! با ن

 کنید؟ینم یخانوم شما خودتون و معرف  یراست  -

خودشو جمع   یع سر   یلحظه ابروهاش از تعجب رفت باال ول  یهآورد باال    سرشو
 لبخند حرص درآر، گفت: یهکرد و با 
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

ارغوان جانم   یر غ  دونستمی...نمیدنبود یروز ! نه که شما دیدببخش  یعه، راست   - 
شما  یشکه قراره شش ماه پ  یمهست! من همون دختر  یگهد یبازم بچه

 کنه!  یزندگ 

معلوم بود مامان و بابا کامال خوششون اومده بود   یلحنش حرصم گرفت ول  از 
 ازش.

 بگذرون! یر خودت بخ خدایا،

که تموم شد مامان و بابا رفتن سر کار و ارغوان هم جمع کرد با رستا   صبحونه
 یخواستم حرف ! یلخواهر عزرائ ینخودشون و من موندم و ا یرفتن خونه

 گفت:  یع بزنم که و خودش سر 

که من بخوام   یستین اییه. مایبگ  یچ  خواییم یدمبابا، خودم فهم یاک  -
و اون و مثال ازت سوءاستفاده کنم آقا اچ اس!  ینو بدم به ا یارمآمارتو درب

 من! یژست گرفته برا یتخودتو! دو ساعته رو مبل مثله بردپ یکشت 

بود.  یکان خبر یکالغ ب  ینزنگ خورد. بله! ا یمبزنم که گوش یحرف  خواستم
 جواب دادم و گفتم:

 !یباش یدار هشت صبح تو ب شهیاصال باورم نم یکا؟ن یهالو چ -

 گفت:  نیکا

 یمبهشون زنگ زد  یدارنها ببچه  یخوبه خوبه! حاال منو مسخره نکن. همه  -
 .یاررو هم ب یثپارک! حد یمبر  خوایمیم ین،منو مت

 اخمام رفت توهم و گفتم: یه؟ک  یث! حدموندم
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 ی؟ک   - 

 گفت:  نیکا

دختره   ینا  یمبر   یمخواست  ییمامانت االن زنگ زد و گفت که بهت بگم هرجا  -
 که تنها نباشه گناه داره!  یاریمرو هم ب یثحد

 گفتم:  ی،حالت زار با

 خدافظ! -

 بود. یشمرگ انداختم که سرش تو گوش یلبه اون عزرائ نگاهی

*** 

 «یصبر  حدیث»

 . تلفنش که تموم شد نگاهم کرد و گفت:کردمینگاهش م یچشم زیر 

 آماده شو! پاشو-

 باال و گفتم: یدپر  ابروهام

 وقت؟چرا اون ید،ببخش -

 چرخوند و گفت: چشاشو

 .یرونب یمبر  خوایمیلطف کن و آماده شو، م ی؟قدر سوال نپرسان یشهم -

 !جاینا شدمیم یلچه خوب! کم کم داشتم فس عه -

 پرتعجبش و حس کنم، بنده خدا!  ییافهق  تونستمیتو اتاق؛ م  یدمجت پر   مثلِ 
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 و گفتم: یراییآماده شدم و رفتم تو پذ سریع 

 من آمادم! یاک  -

 زد و گفت: پوزخندی

. یمبساز یپها، کلپارک با بچه یمبر  خوایمیما م ین. بببینمیم بله، دارم -
 ها!از بچه یرینگ یهوییو عکس  یلملطف کن...ف

 بهم برخورد. با اخم گفتم: کلی

نکنم و  کار یکنم چ   کار یچ  دونمیکه نفهم باشم! م  یستمخداروشکر، مثِل تو ن-
دو  یدنکه با د  یابونم،خ یتو یدبد یدند یدخترا ینمن مثِل ا یاگه فکر کرد
بگم در  یدبا یوفته،دلم آب م شنیم یلکه بعدش خز و خ یسه تا شاخ 

 !یاشتباه 

دلم  یو من هر کار کنییم یفتکل یینمن تع یآخرت باشه برا یدفعه و
 !یستو به توعم مربوط ن کنمیخواست م

رفتار کنه، به  یبدونه با من چجور ید! دلم خنک شد ها! حقشه! باآخیش
 !یستمن یب ببو گال ینا یهرحال من که کشته مرده

 گرفتم و گفتم:  یقشورو باز کرد و خواست بره که از پشت  در 

 بدون! دونستییترن! نمخانوما مقدم یکاش  یآقا -

 .یمشد ینو سوار ماش یرونرفتم ب یشعصب ییافهبه ق توجهیب  بعدش

*** 
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

دختر مظلوم راه  یهو منم مثِل  یپش. ارسالن رفت سمت اکیدمکش پوفی 
 هستم! از خودم خندم گرفت. یافتادم! چقدرم که من دختر مظلوم

 به من کرد و گفت: یااشاره عسل

 کنی؟ینم یاهم! ارسالن معرف -

 یو؟: کارسالن

بذار من حال  یرم،بگ ینو! بذار من حال ایجم؟بگه من هو خوادیمثال م االن
 عسل و گفتم: ی! رفتم جلویرمبگ ینوا

 !یثمجون من حد سالم عسل-

 با تعجب گفت: ممد

 ارسالنه؟ یشکه شش ماه پ  یهمون -

 گفتم:  یداغ دلم و تازه کرد! با حالت زار یعنی

 بله بدبختانه! -

 ... .یاهِ س یدختر دماغ گنده یهارسالن گفت! من گفتم البد  طورییه: مهراب

 نگاهش کردم. پوکر 

 خوشگله که! ینا ی! ولید: اوه ببخشمهراب

 .یدممتأسفانه نفهم یگفت ول  یزیچ یهلب  یر ز ارسالن
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

! یریمو باهاش بگ یپکل  ینتا اول یایدما ب یداز عضو جد ینمخب ا یلی: خممد 
 و...ارسالن ! ینا

 :یمو ارسالن با داد گفت من

! ی؟چ  -  عمراا

 کرد و گفت:  یااخم با مزه ممد

 !ینمبب یاید! بیدهردوتون غلط کرد -

دنبال ممد!  یمو رفت یمبه هم کرد یارسالن هردومون نگاِه خشم آلود منو
 یدم؟دارم تاوان پس م طوریینکردم که ا  یمن چه گناه  یا! آخه خدایشا

*** 

 !یمو گرفت یپاعصاب خورد کردن با ارسالن، کل یکل  بعد

 با حرص گفت: ارسالن

 تو افتادم! یر کرد به درگاه خدا که گ  یموندم چه گناه  من

 اشاره کرد به من، منم با حرص سرم رو گرفتم سمتش و گفتم: بعد

 حرف منم هست! ینا یقادق -

 و گفت: یدکش  یپوف  دیانا

 ید؟قدر با هم دعوا دارخدا! شما چرا ان وای

 اشارم و گرفتم سمت ارسالن و گفتم: انگشت
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 !ینها یر تقص - 

 انگشتش رو گرفت سمت من و گفت: یع هم سر  ارسالن

 نه من! ینه،ا یر تقص -

کنه رو   یو خال یران  یقوط  خواستیپشت ارسالنه که م یدمرو د یناروم یهو
بزنم که دستش و به عالمت سکوت گذاشت رو لبش!  یسرش! خواستم حرف 

حالش گرفته بشه،  یکمزدم. از خدام بود  یطانیلبخند ش یهنگفتم و  یچیه
 حساس باشه! یدآخه رو موهاش با

 گفتم:  یلحن خاص یه با

 گلم؟  یتوعه رو، نکنه شک دار یر تقص کهینا -

 گفت:  یجیبا گ ینهم یمونده واسه یهوییمبود ارسالن از لحن  معلوم

 ی؟چ  -

 رو سر ارسالن و منم همزمان گفتم: یختو ر یران  یناروم یهو

 شکت برطرف شه! کهینا یبرا ینما -

 !یومدش مآب کرفس از  زدییاز خنده! ارسالنم کارد م یدیمپوک همه

 تو موهاش و گفت: یدبا خنده رفت سمت ارسالن و دست کش متین

 یکس ی،چ  دونمیهلو محصول شرکت نم هاییکه...با تیارسالن کاش -
 خواد؟ینم

 خنده که ارسالن با حرص گفت: یر ز یمزد بدتر 
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 شما دو تا دارم! ی! من برایناروم یث،خفه! حد - 

*** 

 «یکاش  ارسالن»

 !یناخدا از دست روم وای

 رو سر من بدبخت!   یختر  هاشیکهبود با ت  یران   یکاش آب بود! هرچ   یا  حاال

 یر ز زدنیو م کردنیمنو نگاه م یبه اون دوتا جونور انداختم که ه  نگاهی
 َبشرو! تا اومد تو دل همه جا باز کرد! ینخنده. توروخدا نگا کن ا

قشنگ از  یعنیتو سرم پاک شن.  ییاآب تا ران یر ش یر و سرم رو گرفتم ز رفتم
 زدم! یخآب  یسرما

سرم رو آوردم باال که  کنی؟یم یهکارا چ  ینا ینا،بگه آخه روم یستن کسی
 گفت:  یاناد

 .یسهبپوشش! موهات خ  یاب  یپ،کل  یمن بود برا  یشپ  یروز کالهت د  ی،راست   -

 زدم و گفتم: لبخندی

 !یکه به فکر  یمرس -

 ها.و رفت سمت بچه خندید

* * * 

 «یفالح  نیکا»
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 بود. یشسرش تو گوش یث،دختره حد ینکنار ا  نشستم 

 تعجب بهش گفتم: با

 ین؟چرا تو و ارسالن، با هم لج ینمبب -

 آورد باال و گفت: سرشو

 سوال ازت بپرسم؟! یه تونمیم یخودش شروع کرد به من چه!؟ راست  -

 تکون دادم و گفتم: ییدتأ یو به معنا سرم

 اره راحت باش! -

 و به هم قالب کرد و گفت: دستاش

 ین؟هم رو دوست دار ین،تو و مت یگمناراحت نشو ها، سواله آخه! م -

 لحظه از سوالش جا خوردم، گفتم: یه

 ی! ولیمکه همو دوست ندار  کنیمیم  یبجا تکذما همه  یه؟چ  دونییخب، م  -
 !یمعاشق هم

 زد و گفت: لبخندی

 !ینبه هم برس یشاالاهان. ا -

 . نگاهش کردم که گفت:ینبهش و رفتم کنار مت خندیدم

 ها! خواییم یزیچ یهتو  -

 !خوامینم یچی: نه! همن
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 رمان  کی

 نگفت که گفتم: یچیکرد و ه  یز و ر چشاش 

 !؟ینمت -

 جانم؟ -

 کنی؟یم کار یمن ازدواج کردم، تو چ  یبفهم یروز یهاگه  -

 کرد و گفت:  نگاهم

 !شمیم یوونهد -

 بهش گفتم: اییوونهموهاش حرکت دادم و با خنده د یرو ال دستم

*** 

 «یصبر  حدیث»

 که ممد گفت:  خوردمیو شام م یمرستوران نشسته بود توی

 نه؟ یاامروز بهت خوش گذشت  ینمخانم، بب یثخب حد -

 رو به ممد گفت: ارسالن

 غذاتو بخور! -

 نگاهش کردم و بعد رو به ممد گفتم: یهکردم و پنج ثان  یز و ر چشام

 !گذشتیخوش م  یشتر اگه ارسالن نبود...ب  یبهم خوش گذشت! ول  یلیآره خ  -

 براش درآورم! یبا اخم برگشت سمتم که زبون  ارسالن
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

من پام!  یخدا یمحکم زد به پام. وا یکی یهوکه   خوردمیغذامو م داشتم 
ارسالن  یطانیش ی یافهم و باال آوردم و با قزدم و آروم سر  یلبخند پر درد
 !یشعورارواح بابات ب یمواجه شدم! ا

هاش و باال که برات دارم، اونم شونه  یدمابروهام براش خط و نشون کش با
 انداخت!

 حساب تورو نرسم! فقط صبر بده! یستمن یثمن حد یعنی

*** 

 «یمیرح دیانا»

 یدنگاهش کردم. شا  یچشم  یر زدختره ندارم!    ینبه اومدن ا  یحس خوب   زیاد
 با هم لجن! یناخب؛ ا یارسالنه، ول یشکه دائم پ  ینِ خاطر ابه

 رو به من گفت: ارسالن

 !کنی؟یم یچرا با غذات باز -

 آوردم باال و گفتم: سرمو

 اصال! کشهینم یلمم -

 زد و گفت: لبخندی

 پس نخور. -

 **بامو تو هم جمع کردم و گفتم:ل

 ! خورمینخور پس حتما م یچون تو گفت  -
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 رمان  کی

 یهگلوم! به زور غذام و با   تو یدپر  یهوقاشق پر گذاشتم تو دهنم که  یه بعد 
 قورت دادم که گفت: یع لبخند ضا

 !یگهد یبازلج -

 و نگاش کردم که ممد گفت: خندیدم

 عشقم! ینمت یوا -

 : جونم؟متین

 !یا: بممد

 گفت:  ینکه مت  کردیمیبا خنده نگاهشون م همه

 ها! گفته باشم! ینبه خانومم بخند یستمن یمن راض -

 ارسالن و گفت: یزد رو شونه یرضاکه عل  کردیمیبا خنده نگاهشون م همه

 بغل من! یاتو هم ب -

 با خنده گفت: ارسالن

 برو عامو! یاب -

 با حالت قهر روشو برگردوند. یرضاعل بعد

*** 

 «یکاش  نارسال»
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

من. برگشتم سمتش و  یخورد به صندل یهورفت دستاشو بشوره که  حدیث 
 گفتم:

 حواستو جمع کن خب! -

 حواسم نبود! یددستش محکم زد پشت کمرم و گفت: ببخش با

 چنان محکم زد که کمرم خاک شد! یعنی؛

ملت دارن با خنده  یدم. تو راه دیمحساب کن یمبلند شد یمکه خورد  غذامونو
ها انداختم که اصال حواسشون به بچه ینگاه  ینا؟! چشونه ایدنمنو نشون م

 یدنپوک  یصدا  یهوهام و انداختم باال و خواستم برم حساب کنم که  نبود! شونه
 و گفتم:  ینمت  متها توجهشون جلب شد، برگشتم ساز خنده اومد. بچه  ینمت

 شده؟ یچ  -

 با خنده گفت: متین

 راحت باش! به کارت ادامه بده داداش! یستن یچیه ،یچیه -

خنده! برگشتم سمتشون   یر هم زدن ز  یهبق  یهوا...! برگشتم حساب کنم که    بسم
 و گفتم:

 !یدخنده داره به منم بگ یزیاگه چ -

 با خنده گفت: ممد

 !یگماالن بهت م یسالحظه وا یه -
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

از لباسم  یزیاومد سمتم و انگار چ زدیکه از خنده نفس نفس م  طور همون 
 کنده و با خنده گفت:

 دلم شاد شد! ییکارو کرد! خدا  ینا یبده هرک  یر خدا خ -

 آدامس داد دستم و گفت: یهکاغذ و   یه بعدش

 کاغذ رو کمرت بود آدامس هم پشتت!  -

خنده! کاغذ و نگاه کردم که چشام  یر ها بدتر زدن زحرفش بچه ینبا ا بعد
 گفتم:  یتبا عصبان چهار تا شد! 

 کار و کرده؟  ینا یکودوم خر   -

که با عسل از خنده داشتن همو   یثرو حد یهوهمه که  ینب یدچرخ چشمام
 گفتم:  یتثابت موند! با عصبان زدنیم

 کار توعه؟  -

 خنده گفت: با

نداره  یتکه عصبان  ینقاش یهبعدشم  زنی،ینشو خوشگله! جوش م یعصب -
 !یگرج

 بارم دنبالش که ممد رضا با خنده گفت: خواستم

 برو! یاولش کن ب -

 دارم. یلخواهر عزرائ ینا یمن برم خونه برا بزار 

*** 
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 گفتم:  یثخونه. همه خواب بودن آروم به حد یمصبح بود که رفت ۳ ساعت 

 نه؟ کنی؟یکه منو مسخره م  -

 گفت:  یع و تا گفتم، سر  همین

 !یگالب   یر شب بخ -

تکون دادم و رفتم تو اتاقم و با  یدر رفت. سر  یع ر س یرمشخواستم بگ تا
 ! یدمهمون لباسا خواب

*** 

 «یصبر  حدیث»

 .گذرهیهفته از موندنم م دو

گروه   یهاهم با بچه یو کل پریمیدو هفته منو ارسالن به جون هم م ینا تو
 مچ شدم!

خره، خودم  یلیداره! )خ یوارسالن ال یدمد ینستاسر رفت، رفتم تو ا حوصلم
 بگه( خوادینم یکس  دونمیم

 بکنم کامنت زدم: یتشاذ یکم. بذار یوشال رفتم

ها! خوش  چرخیدییتو خونه ول م یتو رکاب یاالن با شلوار کرد ینهم -
 حال سرعت عملت!به

 گفت:  یدتا کامنت منو د زد،یحرف م یجاپبا فن داشت



 

 
33 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

داغونتو  ییافهها قباال بچه یایشد؟ برو تا نزدم ب یداتپ خبر یباز تو کالغ ب  - 
 !یننبب

 درآوردم و از تو اتاق داد زدم: اداشو

 باال انقدم حرف نزن! یامارسالن بزن ب -

 انداخت به در اتاقش. یاومد! ارسالن نگاه پوکر  یوصدام تا ال قشنگ 

 . با خنده گفتم:یورو درست کردم که اومدم تو ال خودم

فقط  یلیهم خوشگلم! )اره خ یشآقا ارسالن، بنده بدون آرا ییدهه! هه! د -
 (ینه بب یسن یکس

 با حرص گفت: ارسالن

 عجوزه. -

 گرفتم سمتش و گفتم:  یدوار رو تهد انگشتم

 ها! یامارسالن دو قدم باهات فاصله دارم، م -

 باال انداخت و گفت: ایشونه

 !یاب -

 رو زدم پشت گوشم و گفتم: موهام

حالت خوبه چسونه )لقب ارسالنه! همتون   دونمیزشته! خودم م  ویاالن تو ال  -
 !یقتجرأت و حق یاحالتو بپرسم. ب یستن یازی( نیددار ییبا لقبش آشنا
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 رمان  کی

 و گفت: یدکش  یپوف  ارسالن 

 هم بدتره! یناکردن، از روم  یباز یقتبگذرونه که با تو جرأت حق یر خدا بخ -

 رو درآوردم و گفتم: اداش

 ح؟ یاهار هار هار هار! ج  -

 :گفت

 جرأتو بگم! یستم! صددرصد خنگ نیقتحق -

 تکون دادم و گفتم: سری

 ی؟شد یعکه ضا  ییجا ینخب بدتر  یلیخ یقت؟حق -

 :گفت

 که..  ییجا ینبدتر  -

 حرفش رو قطع کردم و گفتم: سریع

 بهتره! یرستوران رو بگ  ییهفکر کنم قض -

 حرص گفت: با

رستوران و( خب حاال  ییهقض دونیدیخودتون م یگهمرض! خفه شو! )د -
 نوبت توعه!

 فکر کردم و گفتم: یکم

 جرأت! -
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 رمان  کی

 گفت:  یطانیبا لبخند ش ارسالن 

 پاره کن! یکه دوست دار  یاتواز هود یکی -

 تعجب داد زدم: با

 ی؟چ  -

 گفت:  یطانیش یخنده با

 !یدیکه شن  ینهم -

رو  یطانیم! لبخند شیهود یهکردم که چشام ثابت موند رو به اتاق   نگاهی
و از تو کشو درآوردم  یچیق یو،رفتم سمت هود یحفظ کردم و با حالت زار

 گفتم:  پوکیدم،یطور که داشتم از خنده مهمون

 !کنمی! جبران میشعوریب یلیخ -

 رو تخت که ارسالن گفت: نشستم

 !یکهت یکهت یکه! تیاقشنگ پارش کن -

ترم! حاال نشونت خبر نداره من باهوش یباهوشه، ول یلیفکر کرده خ مثال
 !یچ  یعنیدرافتادن با من  دمیم

! دونهیکردم که خدا م یزشر یز تا تونستم پاره کردم. انقدر ر یوهود یعنی
. خندیدیداشت م  خبر،یبه خودم گرفتم. اونم از همه جا ب   یهبعدشم حالت گر 

 یهبعد گر  یروز،د یه تو اتاق من جاش گذاشت خودته ک یهود یبذار بفهم
 ! حاال صبر بده گلم!کنییم
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 گفتم :  یحرص ساختگ  با 

 !یعن یلیخ یپاره کردم ول یاک  -

 یدوست داشت ول یلیخ یشوهود ین! ای! الهیدمبهش خند یدلم کل توی
 ندارتش! یگهد

 :گفتم

 ح؟ یاج  -

 گفت:  ارسالن

 جرأت! -

 :گفتم

به سبک خودم!  یول یکن  یشآرا خوامیفکر کنم! م یکمهاهاهاهاها! بذار  -
 !یگمکه من م  یهرطور یعنی

 با خنده و حرص گفت: ارسالن

 بدون! دونستیی! نمیشعوریب یلیخ ین،بب -

 خنده گفتم: با

 خلم! حاال بدو برو! دونمیم -

 :گفت

 .یارممامانم رو ب یلصبر کن وسا -
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 رمان  کی

 تا آورد. گفت: یمعالفش شد یقهدق سه 

 کنم!؟  کار یخب حاال چ  -

 زدم و گفتم: یطانیش لبخند

 کرم، رژگونه بمال به صورتت!  یخب! به جا یلیخ -

 داد گفت: با

 !ی؟چ  -

 :گفتم

 زر نزن باو انجام بده! -

 :گفت

 ! کرمو!ییتف تو روحت کنم که کرمو -

پخش شده بودم از خنده  یعنیمن!  یخدا یصورتش رو رژگونه زد! وا کل
 ها!

 حرص گفت: با

 !یکرد روان   کارمیخب، بعدش؟ نگا چ  -

 :گفتم

 خط چشم، بکش! یو جا یملر -

 !یته خنده و مسخره باز ید،خط چشم کش یهآخرش  یفحشم داد ول کلی
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 رمان  کی

 خندش گرفته بود گفت: خودشم 

 !ییل؟خب بعدش خواهر عزرا -

 :گفتم

 یساعته و ضدآب! اون رو جا ۲۴ یسوداره مامانت، که ما یگریرژ لب ج یه -
 رژ لب بزن خدا به همرات! یتچشم و درنها یهرژگونه و سا

 گفت:  شد،یباز و بسته م یماه  یندهنش ع ارسالن

 یه؟تو چ یدنمن موندم هدف خدا از آفر  -

 :گفتم

 زر نزن بابا! -

که گفتم و کرد،   یقرار داد و کار یتم رو مورد عناروح پرفتوح عمه یکل  بازم
 نگاهش کنم گفتم: کهینبعد بدون ا

 یریدها شما هم ازش عکس بگهم کن سرت! بعد بچه یروسر  یهحاال  -
 !یدداشته باش یادگاری

 با حرص گفت: ارسالن

 تف تو روح امواتت! -

 !تربیتیعه ب  -

 کرد سرش و گفت:  روسری
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 رمان  کی

 ! خوب شد؟!ایب - 

 که لت و پار شده بودم!  یدمخند انقد

 گفتم:  زدم،ینفس منفس کهیخنده در حال با

 !یرتتبگ یومد...نمیش...خرم با اون همه خر یخدا اگه...تو دختر بودبه -

 حرص گفت: با

 یقت؟حق یامرض! جرأت  -

 گفتم:  خندیدمیکه م  طور همون

 !یقتحق -

 گفت:  ارسالن

 !یارمسرت م ییبال چهینجرأت بب بگو یگهبار د یهط ! تو فقیشورنخند ب -

 براش درآوردم و گفتم: زبونی

 جانم! یمدور رو رفت یه یگهما د -

 باشه! یو بگو هرچ  یقتیحق یهحرف نزن!  -

 رو صاف و صوف کردم و گفتم:سکته کنه! خودم بگم یشوهود بذار 

 ی؟دوس داشت  یلیو خ یدتهسف یاون هود یگفت   یادته یگمارسالن م -

 کرد و گفت:  یز ر چشاشو

 ! چطور؟!یخرابش کرده باش یجرأت داشته باش -
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 رمان  کی

 :گفتم 

 یهکن! چون اون هود  یراتخرماشو بخر خودت خ  یدمخب، من بهت پول م  -
 شده بود مال تو بود! یز ر یز که ر

 خنده. بعد با داد گفت: یر زده نگاهم کرد که زدم ز بهت

 !! برات دارم دستم بهت برسهیثحد -

 مامانش داد زد: یهو که

 به کارش داشته باش! یکار  یارسالن جرأت دار -

 تو اتاق داد زدم: از 

 !یخاله جون  یمرس -

 کردم و گفتم:  یینبا خنده رو به ارسالن ابروهام و باال پا بعد

 یزم؟عز  یمخب کجا بود -

 .کنمیم ی: تالف ارسالن

 .یستن ی: مشکلمن

*** 

 «یکاش  ارسالن»

 !خوردیخونمو م خودم بود، خون یهود یدمفهم یوقت  یعنی

 ...ال اله اال ا...! یدختره



 

 
41 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 یتالف  یستمارسالن ن یعنی! براش دارم! یمخدا هود یعوض کردم، ه  لباسمو 
 نکنم امروز!

بود چون  یعضا یلیچراغ رو خاموش روشن کنم خ کهینبود حموم، ا رفته
 ه!ن ینمامان و بابا رفتن سرکار، پس ا یوبعد از ال

 رو برداشتم و زنگ زدم لئو رضا! گوشی

 داد و گفت: جواب

 عن اقا؟! یالو! چطور -

 خنده گفتم: با

 پارک؟ ریمیساعت چند م یگمرضا م ی؟! خوبم تو چطوریکمسالم مل -

 گفت:  رضا

 ! بزار ممد رو وصل کنم!دونمیپارک رو که نم -

 !یدتا وصل شد، ممد از خنده پوک ینرو وصل کرد که هم ممد

 گفت:  رضا

 خندی؟یممد چته م -

 با خنده گفت: ممد

 !یشاالمتاأسفم، غم آخرت باشه ا یتمارسالن، بخاطر هود یراست  -

 با تعجب گفت: رضا
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 رمان  کی

 ی؟چ  یههود - 

 حرص گفتم: با

 پارک؟ ریمیممد، ساعت چند م ی! راست یچیبابا ه یچیه -

 گفت:  ممد

 !یگهساعت د یه -

 اومد رو لبم و گفتم: یطانیلبخند ش یه

 خدافظ! یمرس یاک  -

*** 

 «یصبر  حدیث»

 .خوندمیدوش حموم بودم و داشتم آهنگ م یر بود ز اییقهدق پنج

! ینااز ا ینااز ا ینا! حاال از ای! نانای! نانایاصغر و صغر  ی! نانایافعل و فوال -
جعفره!   یپارت   یگودبا  جاینجعفره ا  یپارت   یگودبا  ینجاچپ راست! ا  یینباال پا

 همه وسط! یبعد وسط! آهنگ  یاب

دوش  یر طور زدهنم و همون یخل و چال شامپو رو گرفته بودم جلو ینا مثل
 :خوندمیو م رقصیدمیم

 !یشوت نکن یاریدرن یرینی! شیمادرم گفته به من دست تو دماغت نکن -

قدر هول کردم که مثله خر درو محکم زد! آن یکی یهوحال خودم بودم که  تو
 خدا پام! ی! واینخوردم زم
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 رمان  کی

 کنم پام کبود شد! مثل چلمنگا رفتم تا در حموم و گفتم:  فکر  

 یه؟ک  -

 جز ارسالن االن خونس؟ یِد کودوم خر  -

 :گفت

 ها منتظرن!شد! بدو بچه یر پارک! د یمبر  خوایمیم یرونب یاب یثحد -

 حرص گفتم: با

شده؟!  یگفتم چ   یدیمثله خر در رو کوب یطور یه! یبه حق عل یریبم یا -
 نداره که! یمشکل ریمیم یرتر ساعت د یمخب حاال ن ی؟االن که چ 

 گفت:  ارسالن

 سراغت! یانخونه م یوگرنه جنا یا یای! میستبه من مربوط ن -

 داداش! ییدیسوسوالشم؟ چا از اون یا ترسمیهه! االن فکر کرده من م -

 پوزخند گفتم: با

 !یرونب یامم یگهساعت د یمبرو ن یاالن! بارس ییدیچا -

 خدا!. اصال مثل مگسه بهزنهیارسالن زر م ینقدر ادوش. چه یر ز رفتم

! به من چه اصال؟ یادکرم نم  یناز ا ییصدا یدمسرم، د زدمیشامپو م داشتم
 !گیرهیکم داره ترسم م  یه ییخدا یول

 کرد، ترسم گرفت!  کارمیچ  ینارسالن بب ینخدا از دست ا ای
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 رمان  کی

 اهنگ بودم؟ اهان! یخودم و سرگرم کنم. کجا بذار  

 یغیبود که ج یهوییقدر المپا خاموش شد، ان یهوآهنگ بخونم که  خواستم
 !یدمکش

 و با داد گفتم: یدمکش  یگذاشتم رو قلبم و پوف   دستمو

 !یدمارسالن آشغال! روشنش کن ترس -

 ! دوباره با داد گفتم:دونمیکرمش گرفته من م  ین! ایادنم ییصدا دیدم

 ارسالن! روشن کن المپو! -

خدا!   یاحموم!    یوار به د  یدمالمپ شروع کرد روشن و خاموش شدن! چسب  یهو
 دروغ نگفتم! مردمیاگه بگم داشتم از ترس م یعنی

شد!  ییندر، با شدت باال پا ییرهدستگ یهوکه   اومدیداشت اشکم درم کمکم
 ! وگرنه؛ جن که وجود نداره! داره؟!دونمیسالنه من مکار ار 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم: آب

 یاماالن م یگهکار خودته! بس کن د دونمیمن م یار درن یارسالن خر باز -
 !یرونب

بود شستم و خواستم برم و رفتم سمت حولم. داشتم  یسرمو که کف  سریع 
 اومد! یوحشتناک  یخنده یصدا یه یهوکه   پوشیدمشیم
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 رمان  کی

 یدمکه د  یرونب یدمدر رو باز کردم و پر  یع ترس زبونم بند اومده بود! سر  از  
ارسالن رو  ینخدا، غلط کردم به گناه نکردم! من ا یا! یستاز ارسالن ن یخبر 

 و اون! دونمیمن م یارمب یر گ

 پخ! -

ه باال، برگشتم سمتش که از خند یدمو پر  یدمکش  یغیبود که ج یهویی قدر ان
 گفتم:  یغ قرمز شده بود! با ج

 !یرون! گمشو بی! مرض! دو قطبیشورب -

 خنده و گفت: یر زد ز یهو

 ترسیدیی! که تو نمیراز ما نگ  یاروخوش  ینا  یاخدا  ی! وایافشخدا نگاه ق  یوا  -
 نه؟!

 !یوونه. دیروندادم از اتاق ب هلش

 !یروان  شمیم یروان  یناز دست ا یدهروز نرس یهخدا من به به -

 ینخدا! منو از دست ا یکه مثل خر در و باز کرد و اومد تو! وا  یدمپوش لباس
 گفتم:  یغ نجات بده با ج

تو؟ ارسالن تو آخر منو دق  یایب خواستییمن ل*خت بودم تو باز م یدشا -
 !یدیم

 گفت:  ارسالن

 شد! یر د یمبر  یاب یدیفعال که لباس پوش -
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 رمان  کی

و از  یفمدستمو گرفت و ک یهوکنم که   یشتوجه به حرفش خواستم آرا بدون 
 رو تخت برداشت و گفت:

 !یماصال وقت ندار -

*** 

افتاد ممد گفته بود   یمدوزار  یهوبود که   یمپارک. تازه ساعت چهار و ن  رسیدیم
 ساعت پنج!

 و برگشتم سمت ارسالن و گفتم: یدمکش  هینی

! ارسالن ارسالن ارسالن! من تورو یین واارسالن! االن که ساعت...ارسال -
 !کشمیم

 خنده گفت: با

 !یهود یتالف  -

 **ب گفتم:زیرل

 برات دارم. -

ها که داشت با بچه یدمممد رو د یهوکل پارک رو افتادم دنبالش که  بعد
 رفتم سمتش و گفتم: یت. ارسالن رو ول کردم و با عصبانیومدم

 و تو! دونمیم من ی،ارسالن رو امروز آدم حساب کن ینممد...ا یعنی -

 خدا کپ کرده بود، که ارسالن اومد با خنده گفت: بنده

 سالم! -
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 رمان  کی

 و گفتم: یدمزدم قِد پاش و گوششو کش محکم 

 !یدااون گوشش ناپ یدمبهت نشون م یسالم یهدرد سالم! من  -

 اومد و گفت: ممدرضا

 باز شما سگ و گربه چتونه؟ -

 روع کردم زدم ارسالن رو گفتم:ش یفمک  با

 بپرس! یناز ا -

 : چتونه؟متین

 !یستن میچی! هیچی: همن

از من دفاع کنن و بزنن ارسالن و داغون   کهینا  یماجرا رو گفتم، ماشاال جا  بعد
 پرت شدن! ور یهکنن، هر کدوم از خنده 

! پوکر ینااز دست ا  ینبه زم  کوبمیسر خودمو م  جاینمن، هم  یعنیمن...  یعنی
 نگاهشون کردم و گفتم: یسف

 و شماها! دونمیمن موهامو خشک نکردم! سرما بخورم من م -

 کرم داره!  یشهارسالن هم ین: انیکا

و کنم، نذاشت موهامو ببندم! االن   یشمکه حداقل آرا  ینشستم رو صندل  رفتم
 !یادقدر بدم معن! منم اندورم خیسیسخ

و چند تا  یکرمو اسپ یو هندزفر  یمجز پاورم و گوش یدمرو باز کردم، د کیفم
 !یستن یچیه یگهد یز چ
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 رمان  کی

رو برداشته! با خشم برگشتم سمتش که مرد از خنده!  یشملوازم آرا عوضی 
 تکون دادم! ینگفتم و سر  یچیم گرفته بود. هخودمم خنده

*** 

 «یکاش  ارسالن»

 روز بعد« سه»

 یرو برداشتم و استور یشگوش  یواشکیرو حرص بدم  یثحد کهینا واسه
 !یوونتمگذاشتم ارسالن عاشقتم د

 حرص خورد! یگذاشتم کل  یچ  یدبهش! اونم تا د یدمخند قدر ان

 پشت مبل که گفت: پریدم

 یساخودت وا یو تو! خودت با پا دونمیوگرنه من م یساارسالن، خودت وا -
 ارسالن!

 براش انداختم و گفتم: زبونی

 !یریتا تو منو بگ یسم،من عمرا وا -

 و گفت: یشونیشو دستشو گذاشت رو پ یدکش  یپوف  یتعصبان با

 گناه؟  ینواقعا به کدام -

برداشت و چند بار با  یشونیشپ یگفت و دستش رو از رو  یآخ  یه یهو که
که   یدبرداشت و خودشو د یشوانگشت زد بهش و اخماش رفت تو هم! گوش

 گفت:  یغ با ج یهو
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 رمان  کی

 ارسالن برات دارم! - 

 به من چه!؟ گفتم: یگهد او

 شده باز؟ ی! چ ینداشته باش خوامیم -

 ی مبل. دستشو گرفت جلو یکیاومد سمتم که رفتم پشت اون  یتعصبان با
 و گفت: یشونیشپ

 !یدیحرصم م ینگاه کن از دست تو جوش زدم! ه  -

! چرا زودتر یبه چه بزرگ  یشونیشجوش زده رو پ یه یدمدقت کردم د یکم
بامزه شده بود که خدا  شیافهقدر قخنده! ان یر زدم ز یهوبودم؟!  یدهند
 !دونهیم

 که گفت:  یدمدنبالم که رفتم تو اتاق و در رو بستم که صداشو شن  یادب  خواست

 آخر! رسهیمن که دستم به تو م -

 یکم یاناو با د یمپنبه دانه! رفتم سمت گوش ینددلم گفتم شتر در خواب ب توی
خداروشکر! رفتم   یستشآب دادم؛ نه ن  یحرف زدم. در رو باز کردم و سر و گوش

 محکم زد پس کلم! یهونشستم رو مبل که 

 شدم و نگاهش کردم که گفت: خم

 حقت بود! -

 کردم و گفتم:  یاخم پنهون  یه یده،لباس پوش یدمبزنم که د یحرف  خواستم

 کجا؟  -
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 رمان  کی

 و چشاشو چرخوند و گفت: سمتم برگشت 

برم  خوامید آخه به تو چه من کجا م یای؟م رمیخونه دوست پسرم م -
 ی؟گالب 

 تر شد و گفتم:پررنگ  یکم اخمم

 !یری؟خب بگو کجا م -

 و گفت: یدکش  پوفی

کوفت   ینمسرم بش یر بخرم تا خ یزیچ یهمغازه تا واسه خودم  یرمدارم م -
 کنم!

 نگاهش کردم و گفتم: دودل

 ت باش!برو....فقط، مراقب خود یاک  -

 حرص برگشت سمتم و گفت: با

 !خورن؟ینکنه باز جنا منو م یه؟چ -

! واسه نجنبهیب  یادیما ز یابونکوچه خ ی! فقط پسراخورنینم یر نه خ -
 !یگمم ینهم

 چاک! یثحد یگناونا! به من م دونمیشن، من م یکبخوان نزد -

 از خنده، با خنده گفتم: یدمپوک یهو

 ایه؟یغهچاک چه ص یثحد -
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 رمان  کی

 خنده گفت: با 

 !خورنیچک بزنم از وسط چاک م یه یعنی -

 یما اعتماد یکوچه  یتکون دادم که رفت، به در نگاه کردم. به پسرا سری
 شد! یکتک کار  یچند بارم مزاحم ارغوان شده بودن قبال که کل یستن

 ...آره!یستارغوان سوسول ن! مثل ایهیدخترقو یثبابا حد نه

 یانانشست کنج لبم. د یزنگ خورد، لبخند یمکه گوش  یدمکش  یقیعم نفس
 و پرده رو زدم کنار و جواب دادم: یراییپذ یبود! رفتم کنار پنجره

 !ی؟! شتر یانالو سالم د -

 !ی. شترم خودت یانامعمته! من د یاندرد! د یا -

 ی؟بود که چطور ینمنظورم ا -

 ی؟بم تو چطورآهان! خو -

 ی؟داشت  یکار  یخوبم راست  یمرس -

دوردور. زنگ زدم  یمبر  خواییمیها مکار؟ آهان آره. ساعت هشت با بچه  -
 !یایبهت بگم ب

 ی؟ندار یکار  یامباشه م -

که چند تا پسر   یثاز پنجره چشمم خورد به حد یهوبگه که  یزیچ خواست
 گفتم:  یع مزاحمش شدن! سر

 برم خدافظ! یدمن با یاناد -
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 رمان  کی

 !یرونجت از خونه زدم ب مثل 

*** 

حاال! کال   یهارسالن منو ترسوند که گفتم چ  یطور  یهخونه.    گشتمیبرم  داشتم
 !یمگس کله رنگ  یزیه،کارش کرم ر

 سرم...حس  یاخدا  ی! وایزیچ  یهمحکم خوردم به    یهوحال خودم بودم که    تو
که معلوم بود مشنگ   ویییار  یه یدم،پنچر شد! سرمو گرفتم باال و د کنمیم
 !کنهیباز داره نگام م یشبا ن زنهیم

 رفتم عقب و برگشتم تا برم که جلوم رو گرفت و گفت: سریع

 جون! خانوم کوچولو، برسونمت! -

سمت  یداز پشت گرفت منو و کش یکینگفتم و خواستم برم که  هیچی
 خودش!

 بود! یغیجوجه ت یهنگاهش کردم! شب یدهو ترس یدمکش  جیغی

 بودم گفت: یدهکه شن  یلحن ممکن ینچندش آورتر  با

 با ما بهت خوش بگذره جوجه! یدم! قول میجونم چه عروسک  یا -

 گفتم:  زدمیدست و پا م کهیو داد درحال یغ ج با

 کثافتا!  ینولم کن -

 اومد. یکیشونآخ  یزمان صداو هم ینولم کردن و افتادن زم یهو که
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 رمان  کی

 یدهکش  یهوسمتش که به دوستش که فرار کن! خواستم در برم که  برگشتم 
 بزنم که در گوشم گفت: یغ! اومدم جیکیشدم تو بغل 

 چاک منم ارسالن! یچک  -

 خونم به جوش اومد! از بغلش دراومدم و با خشم گفتم: یعنی

 دنبال من؟ هان؟ یایب یدنبا تو، تو -

 !دونهیخدا مبشر که  ینبودم از دست ا یقدر عصبان یعنی

 دستش رو گرفت سمت خونه و گفت: ارسالن

با  یرونب یمبر  خواییمیم یگهو داد نکن دختر! دو ساعت د یغ برو ج یاب -
 !یمها دور بزنبچه

شد. بدو بدو  یزدم! اصال فراموش کردم االن چ  یاز خوشحال یغیج یه یهو
 اسکله! دختر واقعا ینتو دلش گفته بود ا بندمیرفتم سمت خونه. شرط م

دنبالمون. تو حال خودم بودم و داشتم  یادممد ب یمو منتظر بود یمشد آماده
 ارسالن گفت: یهوکه   کردمیرو نظاره م یوار در و د

 سوسک! یثحد -

مثال فکر کرده من  ی؟سمتش و پکر نگاهش کردم، االن که چ  برگشتم
 و گفتم: یدمپاهام چرخ یرو پاشنه یدمکش  یپوف  ترسم؟یم

 !ترسمیمن از سوسک نم -
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 یهواقعا   یدمبه عالمت تأسف تکون دادم که د  یو سر   یینرو انداختم پا  سرم 
 یپسچ  یصدا  کنییلهشون م  یسوسکاس که وقت   یناز ا  یولپاِم! ا  یر سوسک ز

 کردم که نگو!  یذوق  یهاصال  یدن،م

 اسکله( ین،توجه نکن یاد)شما ز

درشت شدش   ی! ارسالن داشت با چشماشم  یفخدا! بذار لهش کنم خرک  وای
کنه   یبا من زندگ  یگهماه د یه ین! ایگهد ترسمیخو؟ نم یه. چکردینگاهم م

 ینخوب نبود. )توه  یشو ساق  شستیکه کنار فاضالب م  یمرد  یگهبه حافظ م
 (یگه م یادچرت و پرت ز ینا دونیدیها، خودتون منشه

 به ارسالن گفتم: رو

 لهش کنم؟ ی،ارد -

هام و انداختم باال و چشاش شده بود جوجه اردک زشت! منم شونه یعنی
 کم لهش کردم!آروم پام و گذاشتم رو سوسکه و کم

 خدا!شدم به یف! عر! خرکدونهیداد که خدا م ییصدا یه

 (یمرو شفا نده بخند ینا یا)خدا

 باز نگاهش کردم که گفت: یشسمت ارسالن و با ن برگشتم

 ا تو طبقه باالت اجارس!خدبه -

ون   یه  یدماومد، برگشتم سمتش د  ینبوق ماش  یبزنم که صدا  یحرف   خواستم
 !یول! ایدهسف
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 ینبه همه دست دادم خواستم به ممد دست بدم که مت یمسوار شد رفتیم 
 گفت:

 !ی! تو نامحرمیااوا! به زن من دست ند -

 که ممد گفت:  خندیدم

 داداش بغل من! یاداداشمه! ب -

 گفت:  ینبر شده بودم که متخنده روده از 

 ! گفته باشم!خندیایبه زن من م یستمن یمن راض -

 براش انداختم که گفت: زبونی

 بچه پرو! -

برو  یعنیبه ارسالن کردم که  یکنار عسل و مهراب. نگاه معنا دار نشستم
شو جا که نشست و خود  شیم،یاون سوسکه له م ینوگرنه ع ینپشت بش

 ! یمتر شداز اون سوسِک هم له یعنیداد. 

 منو... . یگوش  یا: بمهراب

 گفتن:  یهومن  یر به غ همه

 نه! -

 دوست دارم یشتر تو رو ب یبده وصل کنم. آهنگا یتوگوش  یث: حدممد

 (باشمیهم م یج  ید جانبین)ا
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 تکون داد و گفت: یسر  نیکا 

 رو بزن مال مهراب رو مخه! یثآره مال حد -

رو وصل کرد اهنگ اول که تموم شد چشمام چهارتا شد و شروع   یمگوش  ممد
 کردم سرفه کردن!

 !ینخودم پخش شد تو ماش یو رسا یباز صدای

 که تو حموم خونده بود(  ی)همون آهنگا

سر رفتن حوصله   یلبه دل  ییدستشو  یناقص خودم بود که تو  یصدا  متأسفانه
 دم!ضبط کرده بو

هم داشتم   یسیرو دروا  یکه کل  ییدوستا  یاومده و جلو  یشپ  یاتفاق   ین)همچ
 باشون(

از خنده   یمیانفجار عظ  یصدا  یهوگرفتم باال که مثال افق رو نگاه کنم که    سرمو
 رو خاروندم! یمو مغز نخود ییناومد! سرمو انداختم پا

 گفت:  زدیبال مطور که از خنده داشت بالهمون ممدرضا

 ی؟قد فان دلم! دختر تو چرا ان یخدا... وا یوا -

 با خنده گفت: عسل

 یشه؟صدات اکو م یکجا ضبط کرد  روینا -

 با خنده گفت: ارسالن

 نکنه! کارتیخدا بگم چ  -
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 گفت:  خندیدیطور که مهمون متین 

 ی؟ضبط کرد یکروفونبا م ییخدا -

 زدم و گفتم: یکه لبخند گل گشاد  یگمم یمن چ  یننساکت شدن بب همه

 !ییدستشو -

بودن که نفس نداشتن.  یدهمگه؟ انقد خند یهخنده! چ یر همه بدتر زدن ز که
 یه؟چ ییخو خدا

 .یشهر باز یدیمناقص من، رس یبه صدا یدنخند یکل  بعد

ها!  یمکن  یبا هم باز یممثال اومد یعنیکنن.   یو پسرا جدا رفتن باز دخترا
 را گفتم:مثال! روبه دخت

 ید؟امشب هست یبرا یزیکرم ر  ییهپا -

 !ترکونیمیامشب رو م یعنیگفتن!   یابا هم آره همه

*** 

در حال عکس گرفتن با طرفدارا بودن و منم چون حال عکس گرفتن  پسرا
 :یانادادم به د یامرو درآوردم و پ یم! گوشینهمنو نب ینداشتم رفتم اونور تا کس

 یید؟شما کجا یانا_ د

 که جواب داد:  یدنکش یطول

 . چطور؟یزیرکرم  یماومد یثحد یشنهادبه پ -
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 به عالمت تأسف تکون دادم و نوشتم: سری 

 .گیریمیبا فنا عکس م یمدار -

 یزیرکرم  یاارسالن توهم ب -

 و نوشتم: خندیدم

 ها بگم!. بذار به بچهدونمینم -

 ارسالن! یگهد یاب ی؟انازنازو! مگه دختر بچه یشا -

داره تو بادکنک   یثحد  یدمتکون دادم و رفتم سمت دخترا و د  یو سر   خندیدم
 !کنهیکه ول نم  یارهدرن یروز اسکل باز یهاگه  یعنی! کنهیآب پر م

! یاناعهد یدمبرگشتم د ید،دستم رو کش یکی یهوکه   کردمینگاهش م داشتم
 گفت:

 !یم؟کن  یباز یمارسالن بر  -

 و گفتم:لبخند نگاهش کردم  با

 .یمبر  -

تو ترن به  ی. کلیمشد ییسوار ترن هوا یاناو به اصرار د یالسمت وسا رفتیم
 !یدیمهم خند ییدهترس ییافهق

 با خنده گفت: دیانا
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! مخصوصا دیدییم  یدرو با  یافت! قیرهم  یجسرم داره گ  یخوب بود، ول  یلیخ  - 
 یبچه مذهب  یقشنگ شده بود  یعنیدار!  توروخدا نگه  یوا  یکه گفت   ییجااون

 !یامامارو برد یاز بس اسم همه

 موهام حرکت داد! یرو الکه دستش  خندیدم

 بود! ینهم یزندگ  یلحظه بهترین

*** 

 ی. شوکر گرفته بود دستش بعد هر پسر کردیمیم یثخنده نگاه حد با
. بدبخت دادیشماره بهش بده، بهش دست م  خواستیو م  شدیمزاحمش م

 هوا! پریدیپسره ده متر م

ها رو ول کردم و رفتم کنار کنن با هم. بچه  یو ارسالن رفته بودن باز دیانا
رو گذاشتم رو که دستم  زدیها حرف محواسش نبود و داشت با بچه ین،مت

 چشاش.

 دستم گذاشت و گفت: یرو رودستش متین

 !یگهد ییتو یکان -

 رو برداشتم و گفتم: دستم

 یم؟کن  یبا هم باز یمماهم بر  -

 و دستمو بوس کرد و گفت: خندید

 !یمبر  -
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 *** 

کنن، فقط من مونده   یاز دخترا رفته بودن سراغ پسرا تا با اونا باز هرکدوم
 .یثبودم و حد

 گفتم:  کرد،یم یکه پر از آب کرده بود باز  ییداشت با اون بادکنکا حدیثم

 صلت سر رفته، مگه نه؟توهم حو -

 و گفت: یدکش  پوفی

رفت با اون،  ینا ی. ولکنیمیم یباهم باز یایمگفتم همه م  ! منیلیآره خ -
 خودم دست به کار بشم!  ید! اصال بایی؟چه وضعشه خدا  ین! ایناون رفت با ا

 بهش و گفتم: خندیدم

 !کنییم کار یچ  ینمبرو بب -

که   ییرضا اومد، نشست کنارم و با صدا  یهوها که  شد و رفت سمت بچه  بلند
 گفت:  زدیخنده موج م یهاداخلش رگه

 ین؟بچه شد ین؟بادکنکا چ ینا کنی؟یم کار یتو چ  -

 خنده چشمام رو دوختم به چشماش و گفتم: با

ل ! االنم رفته دنبایمکن  یپر آب کرده که مثال باز  یثبادکنکارو حد  ین. ایچیه  -
 !یمکن  یها تا همه با هم بازبچه

 تکون داد و گفت: یسر  رضا

 !یارندرم یدارن لوس باز یلیها هم خبچه یه؛آره فکر خوب -
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 و درآورد وگفت: یشگفتم که رضا گوش  یاو آره خندیدم 

 یریم؟عکس بگ -

کردم که عکس گرفت.   یکشآره تکون دادم و خودم رو نزد یرو به معنا سرم
 که عاشقشون بودم!  ییشدم به چشما هیر خ یناز تو دورب

 مون و گفت:اومد سمت یث. حدیینکه گرفت سرمو انداختم پا  عکس

 ! یمکن  یباز یمعسل اون بادکنکارو بده بر  -

 سمت ارسالن گفت: رفتیطور که متکون داد بلند شد و همون یسر  رضا

 !یکیاز دست تو  -

که مونده بود برداشتم که با بازوش   ییبادکنکارو برداشت و منم دوتا حدیث
 آروم زد به دستم و گفت:

 !یناخوب با هم الو ترکوند -

 زد که محکم زدم پس کلش گفتم: چشمکی

 !ی؟باز تو حرف زد -

 گردنش و گفت:رو گذاشت پس دستش

 !یدهبگم من؟ همه زورشون به من رس یخدا، چ  یه  -

*** 

 «یصبر  حدیث»
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 بادکنک برداشتم و گفتم: یه 

 یانتخاب کنه بهش خر سوار  رویکی  یدبا  ید،ترک  یهرک   یرو  ید؟ابچه ها آماده  -
 بده!

 .یباز یمگفتن و شروع کرد  یابا خنده آره همه

شِدش!  یسخ یارسالن وقت  ییافه! فقط قدونهیکه خدا م  یدیمخند قدر ان
 تن از ما!گرف  یلمملتم درحال ف یم،شده بود یخال یسهمه خ

 که ممد گفت:  یمجا پرت شد یهو خنده همه  یکردن از خستگ   یباز یکل  بعد

 !یمسوار چرخ و فلک بش یمبر  یگه،د یایدب -

 مثل جت بلند شدم و گفتم: یع. سر میهپا یشهکه هم  من

 .یمبر  آقا حله! پاشو -

 و گفت: یدخند ممد

 !ینونگاه ا -

ها سوار چرخ و فلک سمت چرخ و فلک. مثِل بچه یمو رفت یمبلند شد همه
 قدر ذوق داشتم که انگار تو عمرم سوار نشدم.شدم. ان

هم  ینکنار هم، رضا و ارسالن و ممد و مت  یمنشست یکاو عسل و ن یاناد منو
 کنار هم.

 گفت:  ینرو به مت ممد

 !ترسمیبغلم من م یاعشقم ب یوا -
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 ممد و بغل کرد و گفت: متین 

 !یا! بیاب -

 با همون لحن زنانه گفت: ممد

 !یرمنو بگ ترسمیمن م ینخدا چرخ و فلکه بلند شد! مت یوا -

 بغلم! یا: بمتین

 رو مچاله کردم و بلند گفتم: قیافم

 !یوا -

 درآورد و گفت: یزبون  ممد

 حسود! -

 یکه چرخ و فلک بلند شد. از بچگ  یمبه هم انداخت یعسل نگاِه پکر منو
 دوستام عاشق ارتفاع بودم! یبرعکس همه

 گفت:  ارسالن

 نگاهش کن توروخدا! عمو جون چند سالته؟ -

 گفتم:  یالحن بچه گونه با

 عمو جون زر نزن! -

 با خنده گفت: ممد

 سرجات! ینحاال بش ی؟خورد -
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 یک  ینمچرخ و فلک و تکون بدم بب یکم گفتیچرا کرم درونم م دونمنمی 
 یکاروبا ترس ن یانا! آروم آروم تکونش دادم که دیزمبعد کرم بر  ترسه،یم

 گرفت و گفت:

 یفتیم؟نکنه لق باشه و ب خوره؟یقدر تکون مچرا داره ان ینا -

 گفت:  ارسالن

 کرموعه!  ینکار ا  یست،لق ن -

 هم جمع کردم و گفتم: ی**بام رو تول

 کنم؟!  کار یته چ خو کرمم گرف -

 منو نگاه کن! ین: بشرضا

 !یدم: هار هار هار؛ خندمن

 .یینپا یممن، از چرخ و فلک اومد یزیرکرم  یکل  بعد

 ممد و گفتم: یشپ رفتم

 !یممل -

 بله؟ -

 زدم و گفتم: یگل گشاد  لبخند

 !یارنه ن یزیرکرم  ینقشه دارم برا یه -
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قبول کرد.  یع کنم، سر  کار یچ  خوامیگفت. بهش گفتم م یاو باشه خندید 
 از خنده! ممد اومد و گفت: یدیمشد. پوک یادهکه از ون پ  یممنتظر ممد بود

 چطور شده؟ خوبم؟ -

 هوا تکون داد و گفت: یبا خنده دستش رو تو ارسالن

 !یلیخ -

 خنده گفتم: با

 امشب! یزیهرکرم  ینآخر  ینما یگهد یمبر  -

 یدادوسه تا پسر پ یحداقل سر و کله دونستمیتو پارک. م یمو رفت خندیدیم
 رو دادم. یشنهادپ ینا ینواسه هم شه،یم

که   زدیمیمثال حرف م یموسط پارک و داشت یمبود یسادهو دخترا وا یکان با
 و گفت: ینانامحسوس زد به روم یکاپسر اومدن سمتمون، که ن یپاک یه یهو

 !یمببر  یمتور کن یکیو یایدها، بعر! بچه -

 زد پس کلش و گفت: یکی دیانا

 رو بچسب! یزیرشت! کرم -

 گفت:  یکیشونرفتم سمت پسرا و شروع کردم عکس گرفتن که  یکم من

 شد؟! یداتجونم! تو از کجا پ یا -

 گرفتم سمتش و گفتم:  سرمو
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 چطور؟ - 

 گفت:  یگشوند یکی

 !خواییمیکه م  یهست  یآخه همون  -

 شد، گفت: یداشاز کجا پ دونمیکه نم  یو با لفظ قلم یک اومد نزد نیکا

 یمخواهرمون نداره. بذار بگ یول یم،ما همه رل دار خوایدیاگه ِرل م -
 .یادخواهرمون ب

 گفت:  یکیشون

 !یه؟چ یگهخواهرتون د یدباش ینجونم شما ا یا -

 !ینا؟ا یدناز آفر  یابود خدا یدلم گفتم؛ اوق! چندشا! هدفت چ  توی

. واسه یرمخندم و بگ یجلو تونستمیکه ممد اومد، اصال نم یدنکش طولی
از خنده! عسل   یدمرفتم سمت عسل و سرم رو گذاشتم رو شونش و پوک  ینهم

 سرشو کرد روبه من و با خنده گفت:

 هات!نقشه ینمرض! درد! با ا -

 رو درآورد و گفت: یشگوش  رومینا

 گرفتن داره!  یلمصحنه ف ینا -

ممد حرف بزنه!  یسمتشون، قرار بود آتوسا نامحسوس جا رفت ممد
 یهپسره!    یشهکلش و تکون بده معلوم م  یاداگه ز  دونستیخداروشکر ممد م

 !یوضع یهسرش، اصال  یمهم انداخته بود یمصنوع  یسکاله گ
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 اومد سمت ممد و گفت: پسره 

رو سرت؟! بکش باال  یگذاشت   یتوکه هود  کشییجونم! از ما خجالت م یا -
 نازتو! ییافهاون ق ینمبب

 !ینی؟منو بب خوایی! اصال چرا مخوامینم یر : نه خآتوسا

 خوشگله! یمآشنا بش خوایمی: مپسره

 !یش یمونپش ترسمی. آخه مکنیای: حاال چون اصرار مآتوسا

 جمله منحرف شدم!( ین)اصال خودم با ا ی؟چ  یمونپش یینپا یار : بپسره

! بنده یینو آورد پا یاز پسرا کاله هود یکی  یهوبرنداشت که   یوهودکاله    ممد
 یگهکه ماها د یدکش یاممد عربده یمنتظره یر غ ییافهق یدنبا د یهوخدا 

 یشمخصوصا با اون ر  ترسیدمینفس نمونده بود برامون از خنده! منم بودم م
 .یبیالشو س

 ها.بچه یم! بر خواییمی! بابا نمخواییمی: نمپسره

 افتاد دنبال پسرا و گفت: ممد

 !خوامتی! من میا! بیاب -

 گفت:  یکیشون رفتنیکه م  یدرحال پسره

 با تو نه! یمن حاضرم با مومو حرف بزنم ول -

اومدن سمت ما که   یپموناک  یاز خنده! پسرا  یمبود  یدهرفتن و همه ترک  پسرا
 گفت:  یزونآو یبا لب و لوچه یرضاعل
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 رفتن؟ - 

 . ارسالن گفت:یمگفت  یابا خنده آره ما

 خونه! یمو بعد بر  یمبخور یبستن یمبر  -

 هوا داشتم گفتم: یناونم تو ا یبستن یکه برا  یذوق شوق  با

 !یمحله بر  -

 دوست! یکنم خب؟ بستن  کار یاز همه رفتم. چ  تر یع خودم سر  بعدش

*** 

هاس! بچه  کاراش مثلِ   یدختر همه  ینشده بودم! ا  یرهخ  یثتعجب به حد  با
که ممد زد رو شونم   یفروش  یسمت بستن  رفتیمیم  یمتکون دادم و داشت  یسر 

 و گفت:

 ی؟! قبول داریهدختر باحال -

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !یادنه ز -

 دستش و انداخت دور شونم و گفت: ممد

باور کنم تو  خواییم یعنی! کنییفکر م طوریینا یچون باهاش لج  یدشا -
 !ی؟نسبت بهش ندار یحس یچقلبت ه

 کردم و گفتم:  نگاهش
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ازش مراقبت کنم چون امانته،  یدس و باچهار ساله یبچه یهانگار  کهینا جز  
 نه؟!

 شونم و گفت: یبا خنده زد رو ممد

 !گیرییسخت م یلیخ -

 :گفتم

 مجبورم تحملش کنم! ی! ولیادازش خوشم نم یادبه هرحال، من ز -

بخره،   یکردم که رفت بستن  یانابه د  ی. نگاه یثو رفت سمت حد  یدخند  ممد
کارتم و درآوردم و دادم به  یع رفتم پشتش، خواست حساب کنه که سر 

 فروشنده و گفتم:

 .یدخانمم حساب کن ینو مال ا یشکالت  یبستن یه زحمتیب  -

 بگه که نذاشتم. یزیخواست چ دیانا

طور که داره همون یثحد یدمگرفتم شروع کردم خوردن. د و که بستنیم
 . معلومه حوصلش سر رفته!کنهیو اون م ینداره نگاه ا خورهیم یبستن

 !کردیکه داشت نگاهم م  یاناتکون دادم! برگشتم سمت د یو سر  خندیدم

قدر خسته . انیمو عازم رفتن به خونه شد یمکرد  یباز یمبازم رفت یبستن بعد
بلند   یمگوش  ینگ د  یکه صدا  یدم! رفتم رو تخت دراز کشدونهیبودم که خدا م

 شد!
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 یامشلبم و پ  یجا خوش کرد رو  یقی. لبخند عمیاناعهد  یدمبرداشتم د  گوشیمو 
 و باز کردم.

 بهم خوش گذشت! شبت خوش! یلیارسالن، امشب خ یمرس -

 :نوشتم

 کوچولو!  یاناشب تو هم خوش، د -

 .یدمو خواب مخندید

*** 

 چرا من  بره؟یخوابم نبرد! چرا من خوابم نم یتو جام غلت خوردم ول کلی
هم   طوریینهم  خوابمیو نم  یادخوابم م  یوقت   یگهد  ینهبخوابم؟ هم  تونمینم
 !شهیم

سالنه رفتم آروم و سالنهآروم یداره؟ارسالن ب ینا ینم. بذار ببیدمکش پوفی
 ا کردم و رفتم سمتش و گفتم:سمت اتاق ارسالن و در رو و

 یداری؟ارسالن! ب یهو -

کنم؟!   کار یاما من حوصلم سر رفته چ  یگه؛. البد خوابه ددهیجواب نم دیدم
 !یدسر جاش! اسکلم خودتون  یادنق بزنه بخندم حوصلم ب  یکمکنم    یدارشبذار ب

. قشنگ گذاشته بودمش رو دادمیتکونش م  یرو تخت و با دستم ه   نشستم
 !یبرهو

 :گفتم
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 رمان  کی

 ارسالن! ارسالن! ارسالن! - 

 گفت:  یتزد به دستم و با عصبان یکی ارسالن

 ینبخواب! چته تو همش ع یر ! بگیزهر مارماه  یکوفت! ا یدرد! ا یا -
 !ییلی؟عزرا

 زدم و گفتم: یپهن لبخند

 کن.  یکار  یه برهیحوصلم سر رفته، خوابم نم -

! از لحن صداش معلوم بود اصال تو خواب و یدو دوباره خوابنگاهم کرد  پوکر 
 خدا! یخدا، ه  ی! ه یداریهب

کنم؟ بذار دوباره   کار یخب االن چ  دادم؛یرو تخت و پاهامو تکون م نشستم
 صداش کنم!

 ارسالن! پاشو! -

گفتم االنه بزنه تو دهنم! دستش   یعنیپاشد و کالفه نشست رو تخت،    ارسالن
 رو آورد باال و کالفه کرد تو موهاش و گفت:

 !یادبذار بخوابم! خوابم م یثحد -

 گفتم:  سینهبهدست

 تره آقا!من، از خواب تو واجب یسر رفته یحوصله -

 و گفت: یدکش  پوفی

 !یعنی؟ یبخواب  خوایینم -
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 رمان  کی

 گفتم: نه!  یسرتق  با 

 ت:باال انداخت و گف ایشونه

 !یخب خودت خواست  یلیخ -

 و گفت : یدارسالن منو کش یهوبزنم که  یحرف  خواستم

 حاال بخواب و بذار منم بخوابم! -

 پاشو انداخت رو پام! کردم،کهیبگم ولم کن! بهت زده نگاهش م خواستم

 تقال کردم که خودمم خستم شد و خوابم برد! قدر ان

*** 

 یچ  یشباومد د یادمکنارم خوابه! تازه   یثحد یدمشدم که د یدار خواب ب از 
 ۶به ساعت کردم، تازه ساعت    یبه عالمت تأسف تکون دادم. نگاه   یشد! سر 

 بود.

 یبد نکردن بهتره ببرمش تو اتاق خودش، ول یپا نشدن و فکرا ینامامان ا تا
 بغل کنم! ینوا دمیبه خودم زحمت نم خب من

 دادم و گفتم: تکونش

 ! حلوا.ینمعذاب! مفسد حال من! پاشو بب ی! الههی! کلم بروکلییهو -

 رو باز کرد.چشماش یتکونش دادم که باالخره ال قدر ان

 کردم و گفتم:  یکیاخم کوچ یه
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 از رو تخت من! ینمپاشو بب - 

بزنه که   یغشده؛ خواست ج  یبود چ   اومده  یادشسرجاش. انگار تازه    نشست
 گفت:  ینزد، ول

به من دست   یتو به چه حق   ینمو پا! اصال بب  دستی! تارزان ب یشوریب  یلیخ  -
 !یسا! هان؟! برات دارم وای؟زد

زمان به تخت و مرتب کنم که هم  یرو  یرو تخت بلند شدم و خواستم پتو  از 
لحظه مات زده نگاهش کردم بعد   یه!  ینافتاد رو زم  یثشدن پتو حد  یدهکش

 !یدنشروع کردم خند

 با حرص گفت: حدیث

 ! کجاش خنده داره چوب شور؟یمونکوفت! م  -

 پاشد و خواست بره سمت اتاقش که برگشت و گفت: حدیث

 ! کنمیم یتالف  ین،بب -

 .یدمکش  یمنتظرم. بعدش رفت. به در نگاه کردم و پوف   صبرانهیلب گفتم ب   زیر 

••• 

رو  یثخرو ) حد ینخب، ا ی. ولیک بوت رفتمیم یدپنج عصر بود و با ساعت
 خدا!( تحمل کنم و با خودم ببرم!! واال بهیخوب  ین! دختر به ایگهم

 تقاص کدوم گناهمه؟! چرا آخه؟! ینخدا! وجدانا ا یا -
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و   یرونب  یدمثل جت پر   یثحد  یهوماده شم که  و خواستم برم آ   یدمکش  پوفی 
 با انزجار گفت:

 برو!  یخواست   ییبکش! بعد هرجا  یتوداداش ناتن  ینا  یاارسالن جون مادرت ب  -

 تعجب گفتم: با

 !یم؟داداش ناتن -

 سمتم و گفت: برگشت

 ! ارسالن بکشش!یگهمارمولک د -

اتاقم  یتوتکون دادم و خواستم برم  یسر  کردم،یتعجب اخم نگاهش م با
 و گفت: یددستم و کش یثکه حد

 ! خواهش خواهش خواهش!کنمیارسالن خواهش م -

 نگاش کردم و بعد گفتم: متفکر 

 !یایهمراه من ن یقول بد یدخب پس توعم با یلیخ -

 دو دل نگاهم کرد و بعد گفت: ییافهق با

 قبوله! -

 کهینا یرو کشتم! برامارمولک  یثحد یو دادا یغ بود؛ با ج یهر بدبخت  با
 داد و گفت: یغ رو بردم سمتش که با جکنم مارمولک   یتاذ یثحد

 ها! یشارسالن نمار -
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رو و مارمولک   یدمتو اتاقش! خند  یدزد و پر   یغیخنده بردم سمتش باز که ج  با 
 .یروناز پنجره پرت کردم ب

 گفتم:  یرونزدم ب  خواستم از خونه  یرو عوض کردم و وقت تو اتاقم و لباسم  رفتم

 من رفتم! خدافظ! یثحد -

 شدم.  یننداد. منم شونه هامو باال انداختم، به من چه؟! رفتم سوار ماش  جواب

رو نگا  یننامحسوس عقب ماش یلیحس کردم، خ یزیراه بودم که چ وسط
متوجه   یکمشده! خواستم بزنم کنار که    یمقا  یمپشت صندل  یکی  یدمکردم که د

 !یثهحد یدمشدم د

 کنم!  یتشاذ یکمتکون دادم، بذار  یگرفت و سر   ندمخ

*** 

 یآقا! ول ی! هه، کور خوندیام؟من دنبال تو نم ی! فکر کردی؟االن که چ  مثال
 تکون بخوره. تونهی. آدم نمجاینچقد تنگه ا یی،خدا

ترمز و سرم محکم خورد به  یر ارسالن زد ز یهوخدا کمرم خشک شد.  وای
 خدا سرم!  ی. وایصندل

ارسالن دنده عقب رفت و بازم   یهور آروم مالوندم که  گذاشتم رو سرم و  دستمو
جلو و   رفتیم ی! دوباره ه کنه؟یم  طوریینبشر؟! چرا ا  ینترمز کرد. چشه ا

 .یساد. احساس حالت تهوع بهم دست داده بود که واگرفتیعقب ترمز م
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باز شد،  ینفکرا بودم که در ماش یننه بابا. تو هم ید؟نکنه فهم یساد؟وا چرا 
خندون   ی  یافهزدم که ق  ییلبخند دندون نما  یهو آروم برگشتم و    یدمکش  ینیه

 !یدمارسالن رو د

 با خنده گفت: ارسالن

 !ی؟! تو چرا اومدیا؟مگه من نگفتم ن -

مکرر   یجا و بعد از تالش ها  یخاطر تنگ که به  یرونب  یامب  ینکردم از ماش  سعی
 .ینخوردم زم یول یامب یرونب ینتونستم از ماش

 بودم سرم رو گرفتم باال و نگاهش کردم و گفتم: ینزم یکه رو  طور همون

که   ینهم یگه. درفتیخونه سر م یم توخب...خب...خب چون حوصله -
 !رفتی؟یعقب و جلو م یخود تو چرا ه  ینم! اصال بببینییم

و  یینصورتش که آورد پا یگرفتم جلو  یرو سوالشدم وانگشتم اشارم  بلند
 به سرم زد و گفت: یاتقه

 !جاییینا یعالبودم جناب یدهچون فهم -

 و گفت: یدکش  ینگاهش کردم که پوف  ینهسبهنگفتم و دست هیچی

 جلو! ینبرو بش -

 به هم و رفتم جلو نشستم! یدمها کوبمثل بچهرو  دستام

. کمربندم رو بستم، ارسالن نشست و با حرص کردیبا حرص نگاهم م  ارسالن
 گفت :
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 تو افتادم؟! یر گناه گ  ینواقعا به کدام - 

 زدم و برگشتم سمتش و گفتم: لبخندی

 سوال منم هست! یناره ا -

. ضبط رو روشن یمل بذارآهنگ باحا  یهتکون داد و راه افتاد. خب حاال    سری
پخش شد، نه حال نکردم! خواستم عوضش کنم که ارسالن  یکردم که آهنگ 

 محکم زد رو دستم!

 که گفت:  کردمیاخم نگاهش م با

 !یاناسخودم و د یآهنگ مورد عالقه  ینا -

اهنگ مورد  ین! اصال به من چه که ای؟گفت. االن که چ   یطور یهرو  دیانا
 !یه؟ک  یآهنگ مورد عالقه  ینگفتم ا!؟ مگه من  یهک  یعالقه

 یروان  ینکردم و روم و برگردوندم سمت پنجره! من آخر از دست ا اخمی
 ها! گمی! از االن دارم مشمیم

 .یدمکش  یپوف  هام،یامبرداشتم و رفتم تو پ روگوشیم

که  یاومد موقع یادم یش تا بهش زنگ بزنم، ولرفت رو شماره دستم
 !یبهم زنگ بزن  یگفت؛ حق ندار  یمکات کن  خواستیمیم

 یش ماه پ ۶ یدمکه صداشو شن  یبار ینلبم! آخر  ینشست رو یتلخ  لبخند
 بود!

 گفت:  ارسالن
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 !ای؟یه! پایمکن  یزشسوپرا خواییمیم یلیونم یهشده  ینمت - 

 **بامو توهم جمع کردم و گفتم:ل

 ...ینباشم، ول یهپا یشهمگه م -

 !ی؟چ  ی: ولارسالن

 گفتم:  یطنتکردم و با ش  یز ر رو چشام

 به سبک خودم! -

 میرهیارسالن رو از سر راهم بردارم! چرا نم  ینا  خوادیقدر من دلم مچه  یعنی
 ! )دور از جونش(ین؟ا

من رو خونه   خواستیم  یجهو  ین، بعد ابودن  یپخدا! همه اک  یخدا، ه   هی
 بذاره!

ماه! اصال انگشتاش  ین،کردن مت  یز سوپرا یبودم برا یدهکش  یانقشه یه اصال
کنم که بدبختا چشاشون  کار یچ  خوامیها گفتم م! به بچهخورهیهم م
 ! واال!یخوب  ینخو؟! نقشه به ا یهصدر وا شد! چ یغار عل یاندازه

. کار یادب یندادن تا مت یک کش یسادمکجاست؟! وا ینمت ینمبذار بب خب
 !دونمیم یه،سخت

 ییهبعدم بق یببرمش رو صندل یداومد. االن با ینکه مت  گذشت  یقهدق چند
 کارا.
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 رمان  کی

 یلیمثال خ یاسترس داشته باش یداالن با یثسمتم. خب حد یومدم داشت 
 !یدیترس

 شهیقبض روح م  ین. اینسمت مت  بدو بدو رفتم یاسترس و ترس ساختگ   با
 من! یز سوپرا ینبا ا

کنارش   یدمخودش هول کرد! رس ید؛پر استرس و هول منو د ییافهتا ق متین
بهش بزنم و  یحرف  خواستمیمثال م زدمینفس مطور که نفسو همون

 .تونستمینم

 گفت:  یبا نگران  متین

 !شده؟ی! چ ی؟خوب  یثحد -

 گفتم:  زدمینفس منفس کهدرحالی

 ... یه...  یه...هه...ینمت -

 گرفت و گفت:  روبازوم

 نفس نمونده برات. یو صندلر  ینبش یاب -

معلوم بود  ینمکه مت یرو صندل یمم گرفت! نشستنقشه کهینمثِل ا خب
 خودش نگران شده گفت:

 !ی؟بگ  خوایی! نمشده؟یچ  یثحد -

 گفتم:  یبغض ساختگ  با

 !یکان ین،مت -
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 رمان  کی

 !یعآوردم بغض کرد سر  یکاروبچم! تا اسم ن آخی 

معلوم بود هول  ین! متیگهد یثمچه کنم؟! خب یدم،بهش خند یدلم کل توی
 شده آروم تکونم داد و گفت:

 براش افتاده؟! هان؟! ی! اتفاق ی؟چ  یکان یث،حد -

 تکون دادم و با همون بغض گفتم: آره یرو به معنا سرم

 ... .یکان ین،مت -

 معلوم بود کالفه شده با داد گفت: متین

 !ینم! درست بگو ببی؟چ  یکان یث،حد -

خودشم  ین. متکنمیم یهدارم گر  یرو با دستام پوشوندم و مثال الک  صورتم
 بغض کرده بود و گفت:

 !یث! حدیستم؟نه؟! با تو مگه ن یا گییم یثحد -

 بگم آخه؟! یطورچه -

 !؟یثحد شده؟یبگو چ  گمیم یثحد -

 رفت که... . یکان -

 !یثحد -

 رفت که... . یکان -
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 رمان  کی

پشت  یومدداشت آروم م یکاه نپشت سرم رو نگاه کردم ک نامحسوس 
 :یمداد زد یبا هم با خوشحال یکان یدنزمان با رسسرمون. هم

 شدنت مبارک! یلیونم یه -

 ینکردن! مت  یباز  ینگولک وسط ج  یدنپر   یرنگ   ینامیتاید  ینو ممد با ا  ارسالن
 باشه! یعصب یابخنده  دونستینم

 گفت:  متین

 افتاده! یکان یبرا یاتفاق  یهچه وضعشه؟! گفتم  ین! ایندلم رو کند -

 و گفت: ینرفت سمت مت نیکا

 !ی؟واقعا نگرانم شد یعنی -

 بغلش کرد و گفت: یکارون ینگرفتم که مت  یکارو از ن یکخنده ک با

 معلومه! -

و با  ینرو کول مت یدمدراومد، با خنده پر  یناز بغل مت یکاگفتن. ن  ییاو همه
 سرش و گفتم:بادکنک تو دستم زدم 

 شدنت مبارک عمو جغد شاخدار! یلیونم یه -

و خودم رو  ییناومدم پا یناز رو مت یدن،به ابراز احساسات من خند هابچه
 درست کردم.

 گفت:  ینخونه که مت یمبر  خواستیممی

 ها!بچه یمرس -
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 رمان  کی

 .یمگفت  کنمییخواهش م همه 

 بود. یخونه! واقعا شب خوب  یمارسالن برگشت با

 است بره بخوابه که گفتم:خو ارسالن

 !یشبت خوش کله رنگ  -

 سمتم و گفت: برگشت

 کوچولو!  یر شب تو هم بخ -

 و رفتم تو اتاقم. خندیدم

 .گذرهیم یلعزرائ ینماه از اومدن ا یه

 با داد گفت: حدیث

 !ینمپاشو بب یگهارسالن! ارسالن! ارسالن! ارسالن با توعم د -

 رو سرم و گفتم: یدمرو کش پتو

 کرد؟!  یدار ب یدرو نباکه خوابه  یکس  یدیتا حاال شن یثحد -

 و گفت: یدرو از رو سرم کش پتو

با   ی. ارسالن اگه پا نشیگهباشه! نه! پاشو د  یوندرم  یبستن  یکه پا  یتا زمان   -
 !کنمیم یدارتب یگهترفند د یه

 کردم تو بالشت و گفتم:  سرمو

 شده، بذار بخوابم! یمیروم؟! حرکتت قد زییآب بر  خواییاهان! مثال م -
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 رمان  کی

 .بلدم. حاال هم پاشو یگهترفند د یه! خبرت یر نه خ - 

من  یبرا یاد،. ولم کن بابا خوابم میدمنگفتم و خواب یچیو ه یدمکش  پوفی
مثله ناقوس مرگ  یزیچ یه یهو! تو خواب خوشم بودم که یتهخواب تو اولو

 تو سرم صدا داد!

 ییافهنورتر! بلند شدم و بهت زده به اطرافم نگاه کردم که قاو  صدمتر رفتم  اصال
 .یدمو د یثخندون حد

خدا   یمحکم زده به قابلمه! ا  یر خانوم قابلمه گذاشته رو سرم بعد با کفگ  بعله،
 نگاهش کردم که با خنده گفت: ! با اخمیناز دست ا

 !شهیم ینهم شی؛یپاشو، پاشو! پا نم یگمم یه  -

 یراییباال و رفت تو پذ  یدش که پر دنبال  ییدمدو  یع از خنده. سر   یدپوک  بعدشم
 ! بابا اومد و با خنده گفت:خندیدیو م یدو دور مبل چرخ

 دویید؟یدنبال هم م شدهیچ  -

 حرص گفتم: با

 بخوابم! ذارهیبپرس که نم یناز ا -

 گفت:  مامان

 توعم! گهی! پاشو دیساعت شش عصره. از ساعت دوازده تا حاال خواب بود -

به ساعت کردم و بعد نگاِه   یو دستم رو گذاشتم رو کمرم و نگاه   یدمکش  پوفی
 درآورد، حرصم گرفت و باز افتادم دنبالش و گفتم: یو زبون  ید. خندیثحد
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 رمان  کی

 !یرمبذار من فقط تورو بگ - 

 خنده گفت: با

تا  یمخواستگار یایب یدبا یه؟بعدشم مگه الک یری،تو من و بگ خوامیمن نم -
 !شهیکه نم  یالک  ی. الک یریو بگمن 

که   پریدیمیمبل به اون مبل م ین. از اخندیدنیو بابا فقط به ما م مامان
 رفت پشتش و گفت: یثمامان بلند شد تا بره آشپزخونه. حد

 !یر منو بخوره، جلوش رو بگ خوادیخاله، پسرت م -

 و گفت: یدخند مامان

 یرونارسالن. دوستات ب بیخوایم یحقته ه  از دست شما دوتا! تو هم -
 منتظرتونن.

 به ساعت کردم و گفتم: نگاه

 !ی؟چرا زودتر نگفت  -

 گفت:  یثرفتم تو اتاقم که حد بعد

 من بهت گفتم! -

از خونه  یثلباسمو عوض کردم و با حد یع نثارش کردم و سر  یلب درد زیر 
 .یرونب یمزد

 که ارسالن گفت:  گرفتمیعکس م یانابا د داشتم

 بخور! یبستن یاب یا،عذاب بستن یالهه یهو -
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 رمان  کی

 ل**ب گفتم: زیر  

 عذابه ارسالن! یعمت الهه  -

خوب   یرو بهم داد. منم مثِل بچه  میها، ارسالن بستنسمت بچه  یمرفت  یاناد  با
 !زدنیها داشتن حرف مو بچه خوردمیو داشتم م یصندل ینشستم رو

 بودم. بار من ساکت یناول برای

 اومد سمتم و گفت: ارسالن

 ! نه؟!یگه؟د یاد! کرم نمکنیینم یطونی! به خواست خدا شیعجب -

اومد تو  یزیکه چ  یمبچه مظلوما نگاهش کردم که نگاهم افتاد به بستن مثلِ 
و زدم که  یآخر  یسکردم و دوتا ل  یناناسم خدافظ  یذهنم. تو دلم با بستن

 ارسالن گفت:

 ...ینالحمدهلل! مت یدنرمات واقعا خوابک  کهینخوبه مثِل ا -

و محکم   یمحرفش رو بزنه که از فرصت استفاده کردم و بستن  یادامه  خواست
 کوبوندم تو صورتش و گفتم :

 !یزیمرکرم  ینما -

و صورتش و با دستش پاک کرد و با  شدیباز و بسته م یمثِل ماه  دهنش
 حرص اسمم و صدا زد.
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 رمان  کی

 رسیدیدر رفتم، داشت بهم م یع افتاد دنبالم! سر  یهوگفتم که   یخنده درد با 
از درخت رفتم باال و  یمونم هویندرخت راه دستش خوبه؛ ع یه یدمکه د
 ها کردم!بچه یبردهمات ییافهکواال بهش و با خنده نگاِه ق  ینع یدمچسب

 گفت:  رسالنا

 .ینمبب یینپا یاشق. بکله  ی! با توعم. دخترهیوفتیاالن م ینمبب یاب -

 تکون دادم و گفتم: ینبه طرف سرمو

 !خوریی! تو منو میامنچ نم -

 با خنده گفت: متین

 !ینمدختر بب یینپا یا! بشکنهیدست و پات م یوفتیم یینپا یاب یثحد -

 عا! خورهیمنو م یاد: ممن

 بخورتت نترس! یاد: نمممد

 و گفتم: یدهمشون چرخ ینب نگاهم

 !یامعقب تا ب ید. پس بر یاک  -

 یتا خواستم پام و بذارم رو شاخه یندوسه قدم رفتن اونورتر، هم هابچه
 شترق! یین،پا یامب یینیپا

 خدا پشتم! یوا ین،چپ شد و که خوردم زم پام

که دستم و گرفته بودم رو کمرم مثِل چالغا پاشدم که رو به اون االغا   همونطور 
 گفتم:  خندیدنیکه داشتن م
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 رمان  کی

 !یرید؟منو بگ یایدب یدخرا! شما نبا یهو - 

 ممد رو بغل کرد و با خنده گفت: متین

 من زن دارما! -

 گرفت و گفتم:  خندم

 همتون! یریددرد بگ یا -

حس چالغارو دارم.  یواقع یبه معنا. یرو مالوندم و نشستم رو صندل کمرم
 خرد شدما. یعنی

 نگاه تورو خدا ارسالن و ... میرمیدارم از درد م من

 آدم بشه؟!   ینا  ین،بخوره تو سر ا  یاد،سنگ از آسمون ب  یه  شهیم  یخدا چ   هی

 یمانداختم به گوش یزنگ خورد نگاه  یمکه گوش  زدمیبا دخترا حرف م داشتم
 داشت؟! کارمیچ  یعنیباال.  یدجب ابروهام پردختر خالمه! با تع یدمد

 که گفت:  یمرو برداشتم و سالم کرد گوشی

 نه؟! گییو به ما نم شییمعروف م یریم -

 کردم و گفتم:  یا خنده

 ؟! یی! کجاکنی؟یم کار ی! تو چ دیگهیگهحسود! د -

 و گفت: خندید

 !یهنامزد یگه! چند روز دیزیچ یه ی! راست یچیه -
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 رمان  کی

 تعجب گفتم: با 

 !ی؟ک   ینامزد -

 خنده گفت: با

گفت بهت بگم   ینخواستم بهت بگم رادو  یزیچ  یه  یخودت. راست   فهمییم  -
رو  یکیو اون  یتمعروف ینب یدبهت بده؛ تو با یگهفرصت د یه خوادیم

 !یانتخاب کن

ماه  یش! بعد شیت؟و معروف ینرادو ینبگم نفسم رفت! ب تونمیجرأت م به
 ماه؟! حاال که معروف شدم؟! یشد منم هستم؟! بعد شافتا یادش یهو

 با ثنا دختر عمم حرف زدم. یگهد یکم

 فرصت دوباره بده؟! خوادیم یدمرس جاینشدم. چرا حاال که به ا یجگ  واقعا

 پام زدم. یجلو هاییزهربه سنگ  یو کالفه لگد یدمکش  پوفی

 یه یدمد یوار،د ینشست رو یدست  یهوها که برم سمت بچه خواستم
 هم اومد و گفت: یگهد یکیس. خواستم برم که پسره

 !یم! جون! ناناص درخدمت باشیگره؟کجا ج  -

 نگاهشون کردم و گفتم: عصبی

 !یندرخدمت ننتون باش -

ان، داشتنا! معلوم بود باشگاه رفته  یکله  ییبرم که جلومو گرفتن. خدا  خواستم
 !کنمیشتکشون م زنمیخب؛ من االن اعصاب ندارم م یول
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 رمان  کی

 حرص گفتم: با 

 !کنمیناکارتون م زنمیکنار، اعصاب ندارم م  یدگمش  یدبر  -

 شده گفت: یعصب یکممعلوم بود  یکیشون

 !ی؟بکن تونییم کار یرو؛ چ جوجه یننگاه ا -

 گفتم:  یتعصبان با

 !ینم! برو رد کارت ببشی؟یه؟! تو چرا مزاحم مچبه تو -

 !یمشب در خدمت باش یه خوایمی! ازت خوشمون اومده میگهنه د -

ن کجان؟! اصال مرده  یستها هم معلوم ننثارشون کردم. بچه  یلب آشغال  زیر 
 ن؟!زنده یا

 برگشتم سمتشون و گفتم: یتعصبان با

 نه؟! یگه،د ریدینم -

 سرشو آورد جلو و گفت: یبا سرتق  یکیشون

 نَه! -

! واقعا گند زدن تو شدیلبم. اعصابم داشت خورد م یاومد رو پوزخندی
 زد و خم شد! یاحساسش که عربده یمحکم زدم جا یتاعصابم. با عصبان

تو دلش! البته  یدممنو گرفت، خواست بزنه تو دهنم که با پام کوب یکی اون
 شم کبود شد!که فکر کنم دل و رودهقدر محکم زدم  ان یکیو ینا
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 رمان  کی

! یگهخب من زرنگم د یمثِل جت در رفتم. معلوم بود افتادن دنبالم، ول سریع 
 گفت:  ینکه مت  کننیها مات منو نگاه مبچه یدمد

 !یناکارشون کرد یکمکت که زد  یایمب یمخواست! یازد -

 با خنده زد رو شونم و گفت: نیکا

 نه! دمت گرم خوشمان آمد! -

 : بدبختا کتلت شدن!لعس

 و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 !شهیم ینبا ما درافتاد هم یهرک  یگه،بله د -

 !یفتمبه بعد من با تو درنم یناز ا یبا خنده گفت: تو خطرناک  ارسالن

 یگهم  یطوِن کلم! مثال فکر کرده بامزس! ش  یگفتم. روباه دم درخت   یلب درد  زیر 
 بزنم شتکش کنما!

هم هست!   یثیافتاده حد  یادشماه    ۶بعد    ینرفت سمت حرف ثنا. رادو  فکرم
 انتخاب کنم! تونمیچرا نم دونمیاالن که معروف شدم؟! نم

 که رضا نشست کنارم و گفت:  کردمیو داشتم فکر م یرو صندل نشستم

 !یدمت گرم خوب زد ییخدا یول -

 رو گرفتم باال و گفتم: سرم
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 رمان  کی

 یعنی ی،که دوستش دار  یجوابش و بگو. اگه کس پرسمیسوال م یهرضا  - 
 یتو چ  ی،و انتخاب کن یکی یتاون و معروف ینبهت بگه ب یعاشقش یلیخ
 !یگی؟م

بگم.  تونمینم یادن یشپ یتیموقع ینچتا هم ی! سخته خب، ولدونی؟یم -
 یدو اگه اونم منو دوست داره با  کنمیخب من معروف بودن رو انتخاب م  یول

که   یستمچندان براش مهم ن یعنیآرزوهامو ول کنم. پس  تونمیکه نم  بدونه
 !پرسی؟یروم! حاال چرا مگذاشته روبه  یانتخاب  ینچهم

 **بامو تو هم جمع کردم و گفتم:ل

 !یچیه -

کافه نشسته   یو چون حال نداشتم برم رفتم کافه. تو  یک رفته بودن بوت  هابچه
 .کردمیو نگاه م یرونب یبودم و فضا

همه ذهنم مشغول شد؟!  ینا یهوو مغزم سمت حرف ثنا بود. آخه چرا  فکر 
رو درآوردم و زنگ   یم. گوشیرمکمک بگ  یکیاز    یدبا  ید! شاکشهیاصال مغزم نم

 راه حل داره! یه یشه. اون همیشزدم به ستا

 !ی؟شتر  ی،الو سالم ست  -

 فتر؟!ک  یاوال سالم، دوما شتر عمته، سوما من خوبم تو چطور -

 !ی؟! هنوز تهران یی؟کجا  یهارهارهار! ست  -

 ! به حق پنج تن....یناتو گروه ارسالن ا یتو روحت که رفت  ی،اره باو! راست  -

 !یاراست ب یه یدمکافه بهت م  یهآدرس  ی! ست یواش ی،ست  ی،ست  -
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 !یامم کنمیتو خونه! االن جمع م یدممحله! پوس یدمت تو حلق هاپوها - 

 یقو دوستش دارم! کال رف شناسمیرو م ی. سه ساله ست و قطع کردم خندیدم
 !ینیمهمو بب یادم یشچون دوساله اومده تهران کم پ یول یمفاب

. یدبراش تکون دادم که منو د یاومد. دست  یگذشت که ست  یساعت  نیم
 نشست و با خنده گفت:

 زردآلو؟! یچطور -

 خنده بهش دست دادم و گفتم: با

 !یویخوبم ک -

زر زدن درمورد  یو بعد کل یمسفارش داد یشکالت  یک هات چاکلت و ک دوتا
 خودمون و گفتن ماجرا بهش گفتم:

 !یه؟حاال نظر تو چ -

 فرو کرد تو هم و گفت: اخماشو

 !ی؟گفت   یتو چ  -

 گفتم:  دادم و یرونب یو با پوف  نفسم

 ماه؟ یششدم. چرا بعد ش جیگ  دونیینگفتم !م یچیه -

 نذاشت حرفمو ادامه بدم و گفت: ستی

تورو از  خوادینظر خودت، نمماه! به یشبعد ش یگیم یخودتم دار یثحد -
 یه! به نظر من یاد؟! اصال به نظر خودت با عقل جور درمیاره؟در ب یتمعروف
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! ی؟داررو دوست  یابونکنه تو هنوز اون  ینمپوکشه! بب یتو اون کله یانقشه 
 هان؟! راستشو بگو!

 تو هم جمع کردم و گفتم: لبامو

نسبت   ییحسا  یهخب، هنوز    یکردم فراموشش کنم ول  ی! سعیه؟چ  دونییم  -
 بهش دارم!

 دستش رو گذاشت رو شونم و گفت: ستی

. یایمسربر در ببحث حوصله یناز ا یانظر من اونو ولش کن! هوم؟ اصال ببه -
 !کنمیبخور وگرنه خودم کلکشو م یکتواونم ولش کن بره به درک! االنم ک

زنگ خورد. نگاِه عکس صفحه کردم   یمگفتم که گوش  یلب اسکل  یر و ز  خندیدم
 ارسالن بود! یاهبله؛ کالغ دم س یدمکه د

 و گفت: یمسرشو آورد سمت گوش شیشگیهم یهطبق اون فضول ستی

! بابا دمت ی؟کرد  یوس  یکی! ارسالن و آفتابه پالستیث! حدیکی؟آفتابه پالست  -
 گرم!

 خنده گفتم: با

 !یادچاکر شما! البته بهش م -

 یارسالن چ  ینهتا بب یکسرش رو آورد نزد یشجواب دادم. ستا روگوشی
 .یگهم

 !ی؟: الو سالم چطورمن
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و  یکه زد گوشم کر شد. گوش  یارسالن با داد یهوتا حرفم تموم شد  همین 
 گفتم:  یشمالش دادم و روبه ستا یکمور و گوشمو نگرفتم او

 نه! یداره نگ  یریخود درگ ینا یگممن م -

زر  طوریینگوشم و به ارسالن که داشت هم  یک رو آوردم نزد یگوش  دوباره
 گفتم:  زدیم

ارزشتو بگو کار   یب   ی! نفس بکش. بعدشم دوباره حرفایربرادر من! تنفس بگ  -
 دارم.

 با حرص گفت: خورهیه خون خونشو ممعلوم بود دار  ارسالن

 یدم! اومدم خونه دنبالت دیریدرد بگ  ی! ایدی؟تو چرا منو حرص م  یثحد  -
! البته خدارو صد هزار مرتبه شکر چون اولش فکر کردم اومدن یستین

 از دستت خالص شدم! یدنتدزد

قصد نداره خندش و   یدمخنده و پوکر نگاهش کردم و د  یر زد ز  یتق   یهو  ستی
 تموم کنه نشگونش گرفتم و گفتم:

 مرض! کجاش خنده داره؟! -

تکون داد و درست نشست سرجاش و  یسر  خندیدیطور که مهمون ستی
 گفتم:  یگفت. روبه گوش  اییچیه

 یاب یدمکافه آدرس م یم! اومدکنییم یجو ساز یع خب حاال تو هم سر  -
 لمون!دنبا

 تو؟! ی! دوما مگه چند نفریقایی: اوال نوکر بابات غالم آفر ارسالن



 

 
95 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 درآوردم و گفتم: اداشو 

 ! بعدشم منو دوستم!ی؟خندوانه استندآپ بر  یبامزه، تو چرا نرفت  یآقا -

 منو درآورد و گفت: یادا ارسالنم

 پارک! یایدخودتون ب کنمیعوض نم یر من صدبار صدبار مس یگهد -

من سر قبر   یبزنم که اله  یو خواستم حرف   شدیباز و بسته م  یه ما  ینع  دهنم
 برم قطع کرد! یبندر ینا

 با من محشور نکن! ینوا خدایا

زد رو شونم و  ی! ست یدم؟م رو پس ممن دارم تقاص کدوم کار بد نکرده آخه
 کردن درآورد و گف:  یهگر   یادا

 !یمبر  یادهپ یدشانست حاال با ین! خاک توسرت با ایثحد -

خودشو جمع و جور کرد،  یع نگاهش کردم که سر  یپوکر و زار ینحالت ب با
دهنش که دستشو  یکببره نزد خواستیو م یکچنگالش رو زد تو ک

متعجبش که بعد حالت  ییافهق یخیالو خوردم و ب یک چرخوندم و خودم ک
خفه کردن منو  یو ادا زدیگرفت که با دستش داشت بال بال م یشزار

 باال انداختم. اینهشو یاورد،درم

 توجه نکردم. شیافههم که من به ق چقدر 

 :گفتم

 !یای؟با ما ب خواییم کهیناز ا یه! حست چیکله رنگ   ینا خیالیحاال ب  -
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 متفکر نگام کرد و بعد گفت: ستی 

 کجاست؟!  ییندارم! فقط دستشو ی! حس خاصدونی؟یم -

 فتم:و گ یشونیمنگاهش کردم و با کف دست زدم رو پ پوکر 

 جاعه.! اونیکیاز دست تو  -

 کردم که بلند شد رفت.  ییدست اشاره به دستشو با

! بلند یاریدبه روم ب خوادینم یستادم سالم اصال دور و برم ن دونمیم خودم
 اومد و زد به دستم و گفت: یششدم و رفتم حساب کنم که ستا

 !یثحد -

 حساب کنه گفتم:  یدادممطور که داشتم کارتمو  نگاهش کنم همون  ینکها  بدون

 هان؟! -

 حرص گف: با

 زنونه کنارشه؟! یچرا زودتر نگفت  یشعور ب -

 گفتم:  تعجب برگشتم سمتش و با

 جانم؟! -

 گفت:  کردیطور که مچاله نگاهم مهمون ستایش

دستامو بشورم بعد که داشتم خودمو   یروناومدم ب  ییبابا! از دستشو  یچیه  -
 یهبعد جوم گرفت، اهنگ    یمچشمم افتاد به خوشگل  یهو  کردمینگاه م  ینهتو ا
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چند تا  یدمدختر دارم شاه نداره و خوندم و دوسه تا قر کمرم اومدم که د 
 یدمکردم، د  نگاه! بعد که تابلورو کننیچشم؛ مثِل شتر مرغ دارن نگاهم م

 خاک تو سر تو! مردونه بود! ییدستشو

زد تو دلم.   یخنده که ست   یر زدم ز  یپق  یهوبا تعجب نگاهش کردم بعد    اولش
کردم و سمت حسابدار که داشت   یستجمع شد و خودم و راست و ر  میافهق

 گفتم:  کردینگام م با خنده

 !ین؟حساب کرد -

 داد و گفت: کارتمو

 !ینقابل نداشت. خوش اومد -

 ل*ب گفتم: یر طور زو همون یرونب مشیدرو گرفتم و کش یست  بازوی

 قابل نداره! یگههفت هشت نقطه حساب کرده بعد م ییکهمرت -

 و گفت: ینبه زم یدپاشو کوب یبا حالت زار یکه ست   یابونکنار خ  وایسادیم

 ی! )اسم پارک یم؟تا پارک نهج البالغه بر  یادهراه و پ یکل  یدنگو که با یثحد -
 حالشو ببرن!( یاو گفتم تهران سازنیم یپو که داخلش تو تهران کل

 رو شونه ش و گفتم: زدم

 !یممجبور یول یستمن یاوضاع راض ینمنم مثِل تو از ا -

 شدیفکش باز م  ینبار ا  یه  یقه. چشمش نزنن هر پنج دقیمراه افتاد  یشستا  با
 نق زدن! کردیرو اعصاب شروع م رفتیو م
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 .دونهیم یشتر بزنم تو دهنش که خود خدا ب خواستیدلم م قدر ان 

رو و دستش  یسادوا  زدینفس مطور که نفسهمون  یکه ست   یمراه بود  وسطای
 گذاشت رو پاهاش و گفت:

! یریمآژانس بگ یا! بریمیراه م یمساعته دار یممن خسته شدم! ن یثحد -
 ...ینبب یثحد

 شت سرمون ساکت شد:پ  یحرفشو بزنه که با صدا  یخواست ادامه  ستایش

 خانوما؟! گذرهیخوش م روییادهپ -

 حرص برگشتم سمت صدا و گفتم: با

 !کنمیارسالن من تو رو خفه م -

 خنده! یر بودن زدن ز ینو رضا و ممدرضا که تو ماش مهراب

 گرفت و گفت:  یسمثال س یینرو داد پا ینکشبا خنده ع ارسالن

 دونینی! مکنینیخودتونو الغر م کنینیم روییادهپ یکمنداره  یبیع یول -
 یه؟عال یسالمت  یبرا روییادهپ یگنکه م

که با لگد بکوبم به در   ینه! ایه؟من چ یاالن فانتز دونینیخدا! م یخدا، ا ای
 یرونو ب یرمارسالن و بگ ییقهاز جا کنده شه و  ینو بعد در ماش ینماش

 یناز ا  یگهد  یگوشه  یهبره    قدر تو هوا بچرخونمش که پرت بشهو ان  یارمشب
 جهان!

 کردم و گفتم:  یز و چشام رو ر یروناومدم ب یاتکون دادم و از رو سرمو



 

 
99 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 حرفت؟! ینا یچ  یعنیارسالن  - 

که همش باهاش  یارو گذاشت رو چشمش اون اهنگ مسخره عینکش
 طور که زل زده بود به افق گفت:کرد و همون  یرو پل رقصیدنیم

 ا!روز خوش دختر  یعنی -

 ییدیمچند قدم دو  یگازشو داد رفت! منو ست   یهوحرفشو بفهمم    یاومدم معن  تا
بود مارو حرص  یساده. تف توروحش فقط وایمو با داد اسمش رو صدا زد

 !یایمب یادهپ یشوبق یدبود با یناون حرفشم ا یبده و معن

و  یننشست رو زم یکه ست   ینبه زم یدمخسته شده بودم و پامو کوب خودمم
 گفت:

 ! نه!یم؟بر  یادهپ یشوبق یدبا یعنی -

 زدم به پاش و گفتم: لگدی

 زشته! کننیکه! همه دارن نگاهمون م  یفتادین یر اون گ یر کو  بلند شو! تو -

 یمبلند شد  یبکش! با ست   ینوخودت ا  یا. خدایرمارسالن بگ  یناز ا  یحال  یه  من
ارسالن و با  ییندهقبر آ  تونستیهم تو راه تا م یو ست  یمو راه افتاد

 هاش نابود کرد!حرف

 هارو دارم، دروغ نگفتم.چالغ شده یناگه بگم حس ا یعنیپارک.  رسیدیم

چرا؟! به  یاارسالن؟! خدا ینا یر گ  یخدا! واقعا چرا منو انداخت  یخدا، ه  هی
 گناه آخه؟!  ینکدام
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 ها که گفت:و بردمش سمت بچه یدمرو کش یشستا دست 

 دستم!  یث. حدیستخدا دسته! کش تنبون که نبه یثحد -

 یافشاومد سمتم و از ق ینها که متسمت بچه یمبه حرفاش رفت خیالبی
سمت ارسالن  رفتم یغاومدنم که با ج یر کنه از د  یتشکا خوادیمعلوم بود، م

 اوضاع قمر در آسفالته، یدو ارسالنم که د

بلند و شد و در  یعم!( سر داد ییر خو؟! دلم خواست ضرب المثل و تغ یه)چ
 و داد زدم: یسادمنداشتم وا ییدندو یبرا ییرفت. چون نا

وسط آسفالت  یدسف یخطا ینارسالن اگه دستم بهت برسه مثل هم -
 !ین! حاال ببینبه زم چسبونمتیم

 گفت:  یکاها که نلب دوسه تا حرف آبدار بهش زدم و رفتم سمت بچه زیر 

 !ید؟هم کرد کار یباز شما دوتا سگ و گربه چ  -

 یبود جلو  یختهاز موهام رو که ر  یاآروم باشم تره  کردمیم  یکه سع  یحال  در 
 و با حرص گفتم: یدمکش  یقیصورتم رو کردم داخل شالم و نفس عم

 ...یستمخونه ن یدهکافه، آقا اومده بود دنبالم د  یمبا دوستم رفت -

 !ینهم یگه[ دگمینم یگهمن د یدخودتون خوند یشمبق یگهد یچی]ه

االن کجاش خنده داشت؟! من  ییبودن از خنده. خدا یدهها پوکبچه یعنی
 .خندنیم من دارن یبرا یناوقت ااون شمیم یوونهدارم از پا درد د
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از تأسف براشون   یسر   کردیمچاله داشت نگاهشون م  کردم که  یبه ست   نگاهی 
 .یمتکون داد

 ت:گف  یکه ست   یرو صندل یمنشست یم،رفت هردوتامون

راه  یادز یکه وقت   یه! اون چکنهیمن! پاهام از درد داره گزگز م یخدا یوا -
 باال؟! یادپات م ی! رگاگیره؟یپات م یریم

 و پوکر نگاهش کردم و گفتم: یحالت زار با

 !یکه تو بگ   ذاشتمی! نمگفتمیخودم اول م دونستمیاگه م -

 زد به بازوم و گفت: یخنده مشت  با

 ...یثحد یراست  -

لب دوسه تا درد و  یر گفتم که ز  یهوم داشتمیرو بر م یمکه گوش  طور همون
 مرض حوالم کرد و گفت:

 !یه؟اسم اون پسره چ یگمام -

به عالمت  ی. سر کردیتعجب نگاهش کردم که داشت منتظر نگاهم م با
چرا برام تکون دادم و با نگاهش اشاره کرد به  دونمیتأسف که خودمم نم

 .یکی

چشمام چهارتا شد! با تعجب   یعنی...به مهراب؟  یدمنگاهش و گرفتم که رس  رد
 نگاه کردم و گفتم: یبه ست 
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 ینا ی! ست دونی؟ینم ینوبعد ا دونی،یتو اسم هفت جِد اندر جِد منم م - 
 !یگهمهرابه د

 م:گفت که موشکافانه گفت  یلب اهان  زیر 

 !گذره؟یتو اون ذهنت م یچ  یقادق -

 تو هم جمع کرد و گفت: هاشو**بل

 رو بزنم!مخش خوامیم -

هاشو انداخت و شونه  یدنگفتم که اونم خند  یچینگاهش کردم و ه  یسف  پوکر 
 یدکه نگ  یگم! از االن دارم بهتون مشمیم یوونهد ینباال. من آخر از دست ا

 خدا! یخدا، ه  یما. ه  یاز دوستا ینما یگهد یا! بینگفت 

آشنا کردم که خداروشکر الحمدهلل به لطف خداوند متعال و   یشبا ستا  روهمه
 خوششون اومده بود! خدارو شکر! یها از ست بلند مرتبه...انگار بچه

 !ی؟چ  یعنی ینا و

 .یپهم شد، عضو اک یست  یگهد هیچی

*** 

 «ینیام متین»

 هفته بعد« یه»

و  یمبود یدهتهران خر  یتو یکیها شر که با بچه  یالییو یماومده بود یکان با
 .یمشام بخور جاینا خواستیمیو م یومدنکه هنوز ن  یانها هم بقرار بود بچه
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. زنهیقدم م  یاطداره تو ح  یکان  یدمد  یاطسرد بود با دوتا قهوه رفتم تو ح  هوا 
 آروم رفتم سمتش و گفتم:

 آوردم.قهوه  ی،رو صندل ینبش یاب -

 یکاکه قهوه رو دادم به ن  یقآالچ یرو یمنشست یمسمتم و با هم رفت برگشت
 دادم. یگفت و در جوابش سرم و تکون   یالب دستت درد نکنه یر که ز

 گفت که دونفره هم بود!   شدیم  یبه قول خودمون گفتن  یاواقعا سرد بود    هوا

دار و ندارم!   یوقته شده همه  یلیکه خ  یکاییزدم و چشم دوختم به ن  لبخندی
رو گذاشت پشت سرش و پاهاشو تکون داد.  یوانشش رو تموم کرد و لقهوه
 خودم که متعجب نگاهم کرد. یرو گرفتم و گذاشتم کنار صندل یشصندل

 و گفتم: خندیدم

 !یباش یکبه من نزد یشههم خوادی! دلم مکنی؟ینگاهم م طوریینچرا ا -

دادم  یهنثارم کرد. دستام رو گذاشتم پشتم و به دستام تک اییوونهو د خندید
 شدم بهش که گفت: یرهو خ

باور  یبش یرهبهم خ یانها بکه بچه  یتا موقع  طوریینهم یاگه بخوا  ینمت  -
 !شمیکن آب م

 که با اعتراض گفت:  یاطح یدرختا و روم رو کردم سمت خندیدم

 !کنی؟ینگاه م یبه چ  یدار -

 گفتم:  یطنتش با
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 !یهبه دختر همسا - 

 و گفتم: یدمنثارم کرد. خند یزد با مشت تو بازوم و درد که

 ...یکان -

 هان؟! -

 آسمون رو نگاه کن! -

 گرفت باال و گفت:  سرشو

 خب؟! -

کردم و با دستم آسمون   یک انداختم دور کمرش و صورتم رو بهش نزد  رودستم
 رو نشون دادم و گفتم:

 کن و با دستت نشونم بده!  یدارو پ بینییکه م  یاستاره ینتر پررنگ  -

گوشه از آسمون رو نشون داد و   یهنگاِه آسمون کرد و بعد با دستش  یکم
 گفت:

 !یشمال یستاره یگهخب معلومه د -

 یبمشدم به چشماش و از تو ج یرهنگاه کنم به آسمون خ کهینا بدون
 بودم تا بهش بدم رو درآوردم. یدهکه از قبل خر   یگردنبند

متعجب و  ییافهبزنم به ق یحرف  کهینو بدون ا یینرو دادم پا شالش
 کهینگردنبند رو بستم به گردنش و شالش رو کردم سرش و قبل از ا  شیسوال

 بگه گفتم: یزیچ
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 رو بدون! ین! ایکان یمن یشمال یتو ستاره - 

 و گفت: ینمو گذاشت رو س خنده سرش با

 بدون! ینو! ایخوب  یلیتو خ ینتم -

 و گفتم: یکشبوس کردم و سرم و بردم نزد سرشو

 !خوامت؟یبگم م یبه چه زبون  یگهد یکا،ن -

 گرفت و گفت:  دستمو

 ...ین! متیبگ  یبه زبون خاص یستقرار ن -

 محکم گرفتم و گفتم: رودستش

 جانم؟! -

 شد به چشمام و گفت: یرهرو گرفت باال و خ سرش

 تت دارم! دوس یلیخ -

 و گفتم: خندیدم

 منم دوستت دارم. -

*** 

 که ممد اومد و گفت:  یالدم و رسیدیم

چرا  یکاو ن ینمت ین! ارسالن زنگ بزن ببیومدهدست مهرابه که هنوز ن یدکل  -
 !یومدن؟ن
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 گفت:  عباس 

در رو باز کنه!  یادب یتنزنگ بزنه م یکی! یالاز قبل اومدن و یناباش! ا ینوا -
 زنگ در خراب شده! یشپ یچون هفته

 و گفت: ینزم یدها کوببا اعتراض پاهاش رو مثل بچه دیانا

 خسته شدم!   ینکه واقعا رو مخه( زنگ بزن مت  یخدا تنها حرکت   یارسالن )وا  -

 خیالیتو دهنش! ب   یامقشنگ با مشت ب  خواستیدلم م  یلیچرا خ  دونمنمی
باال و  یدمشلوارم رو کش یدختر خانوم خوب پاچه یه مثل یهبق یبه زر زدنا

 زدم باال و رفتم کنار در. یناموآست

نظرم! ! اون گوشه خوبه بهینمرفت باال؟! بذار نگاه کنم بب  شهیاز کجاش م  خب؛
 یدهکه نگاهم کش  یستنه اصال خوب ن  یدمکردم که د  یرفتم سمت در و وارس

 بود! یادز هاشینیتزئ یلهم یندر که ا یگوشه  یکیشد به اون 

که   یها به جز ست پلنگ دم دراز از در رفتم باال که بچه  ینع  یهوسمتش و    رفتم
 یه! چکردنینگاهم م  یچشم  یک و    یستعادت داشت، داشتن ب  یامبه خر باز

 خو؟!

بپرم اون سمت تا در و براشون باز کنم که  خواستمیبودم به در و م چسبیده
 ارسالن گفت:

 دست و پات بشکنه من راحت شم!  یینپا یوفتیتو ب یشاالا -

بعله  یدمکه د  یوفتمبود ب یک در و وا کرد نزد یکی یهوبزنم که  یحرف  خواستم
 و داد گفتم: یغ مبارک رو آوردن. با ج یفآقا مهراب باالخره تشر 
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 صاحاب رو! یدر ب  ینمهراب ببند ا - 

ها از خنده بودن که بچه یدهکواال خواب  یندر ع ینقطه ینباالتر  یرو قشنگ 
دست و  یفتمشکر نزده! من االن م یحلوا یدرد! ا یمرض! ا یرفته بودن! ا

 !یدزار بزن ینبر  ینبعد پاش شکنهیپام م

 ها کردم که ممد گفت:به بچه نگاهی

 دارمت! یاب یثحد -

 حرص گفتم: با

 شهیبزرگت م  یکهم تداغون ش  یوفتم! فقط من بیمن رو داشته باش  خوامینم  -
 نوک دماغت!

در  یلبه یسادمکه بود وا  یو هر بدبخت  یتاطگفت. بااح  یاو باشه یدخند ممد
 و گفتم: یینبغل ممد که گرفت منو. زدم رو شونش و اومدم پا یدمپر  یهوو 

 ! شمیدمت گرم! گفتم االن بپرم کتلت م -

! یخوفناک  یاط. به به چه حیالتکوندم و زودتر از همه رفتم داخل و خودمو
قدر چه  یزی،چ  ییجارو  یآب   یهنکرده! خب    یز رو تم  جاینا  یانگار صد ساله کس

 آخه؟! یباز یسخس

که   یاکه با صحنه  یاطوسط ح یدمبه عالمت تاسف تکون دادم و رس سری
 :چشامو و گفتم یخشک شدم. دستم رو گذاشتم جلو یدمد

 یدمکه االن د  یاآمون بزرگ بر صحنه ینشرم بر شما! شرم بر شما باد! نفر  -
 خطاکاران! ی! ایستم؟مگه با شما ن ینمبب یدباد! جدا ش
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رو هم تو هوا تکون دستم یکیچشمم! اون  یرو گرفته بودم مثال جلو دستم 
 از هم جداشدن! یدمبهشون کردم که د یدستم نگاه  یر . از زدادمیم

 !الحمدهلل

 رو برداشتم زدم به کمرم و گفتم: دستم

که جمعتون کردم،   یدجا آورخدارو هزاران مرتبه شکر به  یدخوب شد حاال! بر   -
 ینالمپارو روشن کن ی! حاال هم همهشدیم یکسانوگرنه آبروتون با خاک 

 جن زدتون! یاطح ینبا ا گیرهیبابا آدم خوفش م

 یاطح  یالمپا  یبا خنده همه  ینمتکه    یقها رفتم سمت آالچمثله بچه  بعدش
ها من  یستقدرا هم ترسناک ناون کنمینگاه م یقرو روشن کرد. حاال که دق

 .یدمجو م یادیز

ذره لپ هم  یهاز درد جمع شد.  میافهکه ق  یداومد سمتم و لپم رو کش متین
 !کشهیدارم که همونم دائم م

 دردم گرفت با خنده گفت: یدفهم خودش

 رو بکشم! دائم لپش  خوادیدلم م  یمدار  یپاک  یسه ساله تو  یبچه کوچولو  یه  -

 نشست و گفت: یکانگاهش کردم که ن مظلوم

 کمک کن!  یهبرو به بق ینوکن ا  ول -

 یها. ده قدمزودتر از همه رفت سمت بچه  ینکه مت  یمبلند شد  ینو مت  یکان  با
 یدمو پر   یدمکش  یغیرو گرفت. جبدون انتظار دندونم  یهو  یکاکه ن  یمها بودبچه

 .یدنگاهش کردم که خند یباال با حالت زار
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 :گفتم 

 !گیرهیور نشگون م یناز ا یکیمن اومدم تو گروه!  یمهماه و ن یه یعنی -

 و ادامه دادم: یسکردم به مهد  اشاره

 !گیرهیور نشگون م یناز ا یکی -

 و ادامه دادم: یناشاره کردم به مت یتو درنها یکاکردم به ن  اشاره

 !یست؟تر از من نمظلوم ییدندون! خدا امیه_ بق

 و کامال دردناک( یواقع یبس ی)اتفاق 

 لب گفتم: یر گفتن که ز  یریزمان با هم نخهمه هم هابچه

 !یریددرد بگ یا -

 شه،یگوسفند بود و شام من محسوب نم  یگر که شام خوشگلشون ج  یناا  خب
 یر ! چهار شمششهی! حالم بد مین! آفر شه؟یم یاگه بخورم چ  دونمیچون م

منقل  یو ممد پا ینزن، )همون ارسالن و ممد رضا و مهراب و رضا( با مت
 ازملو یدبحث کامال مزخرف به نام خر  یهبودن و دخترا هم داشتن درمورد 

 .زدنیم حرف یزاچ جور ینو ا یشآرا

! خواستم برم یستس و اصال جذاب نبحث واقعا مسخره ینمن ا نظر به
بعله،   یدمرو کولم. با تعجب برگشتم سمتش و د  یدپر   یکی  یهوسمت پسرا که  

 !یِش ستا

 برم مخ اون پسره مهراب رو بزنم! خوامی! میام! منم می: خرجون ستی
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 یهتفنگ گرفت و ل**باشو توهم جمع کرد و  یکبا دستش حالت شل بعدش 
! کردمیگفت و منم پوکر نگاهش م یچشمشو بست و سمت مهراب، بنگ 

مشت خل و چل و مشنگ و فلنگ و چلنگ و چالغ افتادن دور و بر  یه یعنی
 چند؟! یلوییمن! آدم سالم ک

خوبه!   یلیهوا خ  ییسمت پسرا. خدا  یمنگفتم و رفت  یچیتکون دادم و ه  سری
 یمسرد باشه و بر   یکمو ممکنه هوا    ینهخاطر فروردبه  که،ینا  یدمنم به ام  یول

 که اون خر؛  یدمپوش یدار نازک مشک لباس دکمه یهخونه، فقط 

! من که یقآالچ  یتو  یمبر   خوایمیم  یر خگفت نه  یگم،م  یوک  دونیدیم  خودتون
باس ل دونست؛ی! مینوخاطر حرص دادن من گفت ابه یاون پله نفت  دونمیم

 فقط، حرص! یدهمن نازکه و هوا هم سرد! حرص م

. خدا بده کردیم یزن داشت مخ یچ  ینع یسمت پسرا ست  یدیمتا رس همین
 ! چرا آخه؟!ینگلموقت من هنوز سبود. اون ۲۰ یشانس، شانسش تو مخ زن 

 یهوو مهراب پا...که    شهیموفق نم  دونمیرو نگاه کردم البته من م  یست   مچاله
 چشام صد و شصت تا شد! یدمکه از مهراب شن  یزیبا چ

 !یم؟قدم بزن یم: بر مهراب

 یدورغ نگفتم! رفتن؟! وا شدیباز و بسته م یماه  یناگه بگم دهنم ع یعنی
 به عالمت تاأسف تکون دادم که ممدرضا گفت: یخدا! سر  یخدا وا

 موارد... جور ین! مهراب تو ایهعاد -

 کرد و گفت:  زدنیو مهراب که داشتن قدم م یبه ست  ایاشاره
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 س!جنبه ی! ب یگه؟د دونییم - 

 یستن  یکس  بستم،یم یلداشتم از سرما قند  یعنیتکون دادم.    یخنده سر   با
 !شییم یزر تهرانه، شباش سرده! فر  جاینبگه آخه دختر خوب ا

د که ممد دادم. حوصلم سر رفته بو یرو به هم مالشو دستام یدمکش  پوفی
 گفت:

 دخترا اگه حوصلت سر رفته! یشبرو پ -

 به دخترا کردم و گفتم: نگاهینیم

کنم و چه   یمبرم ترم  یدکه قراره فردا بزنم و ناخونامو با  یچشم  یهکه سا  ینا  -
 یستن یقدرا هم بحث جذاب بخرم، اون یدندارم و با رویهبدونم فالن رژ و سا

 !ییخدا

 یبگه! اصال به زندگ  روینا شنومیکه م  یهست  یدختر  یناول یعنی: ممدرضا
 شدم! یدوار ام

 زدم و سمت پسرا گفتم: یینمادندون لبخند

 کمکتون کنم؟!  خواییدیم -

 باد بزن رو داد دستم و گفت: ممدرضا

 باد بزن آماده بشه! یناروا یاب -

 خنده گفتم: با

 حله داداش! -
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 یگرم شدم ها؛ ول  یکمحداقل  ی،منقل و شروع کردم با زدن. اوخ  یپا رفتم 
 کوچولو سردم بود!  یههنوز 

 :متین

 !یریازن بگ یدکم باکم-

 خنده گفتم: با

 فعال خستم! ینوکرشم هستم ول یار ب یر زن خرپول گ -

آماده  یخاس ینبا من! ا ینکال لجه ا  ید،اون چس نخند یول یدیمخند همه
شکشمون نتونستن بگذرن و  یر از خ یناهمشد، ا یعدب یخایشدن و نوبت س

 برداشتن و خوردن. یختا س ۵

رفتم  یدمکش  ینیصورتم. ه یاومد جلو یخس یه یهوحال خودم بودم که  تو
 ارسالنه! یدمکردم که د  یعقب و نگاه 

 :ارسالن

 بخور! یاب -

 چسونه! یبه من تعارف کرد یزیچ یهتو  ی. عجبخوامینم ینه مرس -

 !یشا یار،بهونه ن خوایینم -

تأسف  یبه معنا یکه گفت، گفتم تو شلوارت و سر   یشیلب در جواب ا زیر 
 ی. تویستکه ن  یستمنقل هم کارساز ن ینا یگرما  یگهبراش تکون دادم. د

 افتاد رو شونم. یزیچ یهفکرا بودم که حس کردم  ینا
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و انداخته رو شونم!  شونش  یرو که بسته بود رو  یشممد هود یدمد  برگشتم 
 بزنم که گفت: یخواستم حرف 

 !ی؟تر بپوشلباس گرم یه ید. عقلت نرسزنییم یخاز سرما  یدار-

 کنارم که گفتم:  نشست

 یول یدم،نپوش یدام یناولش. منم به ا شینیمیخونه م یارسالن گفت تو -
 !یاطتو ح شینیمیو گفت م یختبعدش کرم خودشو ر

از رو  یوفتهگره زدم تا ن یشوهود ینایو منم است رو از دستم گرفت بادبزن
و  یقرو از دست ممدرضا گرفتم و بردم سمت آالچ ینیشونم. آماده شد س

 گفتم:

 !یدو حرفم نزن یدبخور -

 : دستت درد نکنه!نیکا

 گفت:  یناکه روم  یمگوش  یگفتم و نشستم پا  کنمییو خواهش م خندیدم

 ها! یرهبخور از دست م یاب -

 زدم پشت گوشم و گفتم: موهامو

 دوست ندارم!  ینه مرس -

رفتم سمت تاب و  یهبود و بدون توجه به بق  یاطکه تو ح  یافتاد به تاب   نگاهم
و پاهامو تو خودم جمع کردم و سرمو گذاشتم  یدمکش  ینشستم روش و پوف 

 رو پاهام.
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 *** 

 «یکاش  ارسالن»

ناراحتش  یزیچ یهبود معلوم  شیافهتو خودش بود. کال از ق یثحد جدیدا
 خب به من چه؟! مشکل خودشه! یکرده ول

 و گفتم: یدم. خندخوردیکردم که داشت با ولع م  یانابه د نگاهی

 !ی؟نخورد یچیچند وقته ه -

ذهنم  یهوتکون دادم و نگاهش کردم.  یگفت، سر   یلب مرض یر و ز خندید
حس  ینا یبدونم چشه واقعا، ول خواستی! دلم میثرفت سمت حد

 سمتش؟! یرهپس زدم. چرا همش ذهنم م مویکنجکاو

 خوردن و سفره رو جمع کردن که آتوسا گفت: هابچه

 !یقتجرأت و حق یمبر  ی،اوک  -

 گفت:  یناکه روم  یمرو شروع کن یباز یمو خواست یمآورد یبطر  یه

 !یارهرو ب یثبره حد یکی! کنماینم یباز یارممن بدون  -

 بلند شد و گفت: ستی

 !یرممن م -

به ما کرد و باز با  ینگاه  یثرفت و همه نگاهمون بهشون بود. حد ستی
 تنها برگشت! یتکون داد که ست  یحرف زد و سر  یشستا

 :یدمتعجب پرس با
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 !یومد؟چرا ن - 

 نشست و گفت: ستی

حال و حوصله نداره. گفت  یادهست ز یهرچ  یچرا! ول دونمیخودمم نم -
 !یادخودش بعدا م یدکن  یماها بازش

 یچطور ینیداز زورم استفاده کنم. بب ید! بایادب ید: بعدا نداره، االن بامتین
 !یارمشم

 با خنده زد رو پاش و گفت: نیکا

 بگو باورمون بشه تو رو خدا! یزیچ یهکودوم زور بابا؟   -

. منم دلم یثگفت و با خنده بلند شد و رفت سمت حد یشیا متین
و عسل رفتن سمت عسل و  ینبه من چه؟! مت یول یارمشبرم ب خواستیم

به هم  ینگاه  یادب شهینم یانگار راض یثحد یدنحرف زدن، بعد که د یکم
 رو کله پا بغل کرد و آوردش! یثحد ینمت یهوکردن که 

 ! یمرفته بود یسهده رو ماهم از خن کردیو داد م یغج حدیث

 !یخروس رنگ  ین! حالم بد شد! بذارم زمینمت ی: بترک حدیث

 گفت:  یثحد ینا،رو انداخت کنار روم یثو حد یدخند متین

نداره سر ارسالن  یبیباال! البته ع یاددل و رودم دارع م کنمیحس م یعنی -
 !شهیروحم شاد م خندیمیم یکم کنمیم یشخال

 م:نگاهش کردم و گفت پوکر 
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 !ی؟نکن یتروز منو اذ یهتو  تونیینم - 

 تو! ارزشیاصال روزم شب نخواهد شد به جون ب  -

باش اونم شونه هاش  یکه با ابروم اشاره کردم، منتظر تالف   یدنخند هابچه
 رو انداخت باال.

*** 

 «یصبر  حدیث»

 هفته بعد« یه»

 ینزنگ خورد. بدون توجه به مت  یمکه گوش  گرفتیمیم  یپکل  یمها داشتبچه  با
به  یو نگاه  یرفتم نشستم رو صندل زد،یحرف م یپکه داشت درمورد کل

 ترالنه! یدمانداختم که د یمگوش

 گفت:  یغ با ج یهوزدم و جواب دادم که  لبخند

 سالم! -

 ور و گوشمو مالوندم و گفتم:گرفتم اون  گوشیو

 خرم؟! یترالن گوشم! شتر  یا -

 و گفت: خندید

ساختن؟! منم  یپکل  یناارسالن ا یپبا اک یریتف تو روح شانس تو! حاال م -
 !یبد یلیخ یام،ب خوامیم

 و گفتم: خندیدم
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 خبر حاال؟!چه - 

 !یرونیمت یگهد یبابا، بابام گفته هفته یچیه -

 زدم و گفتم: یغیج یحالخوش با

 دروغ نگو!؟ -

 خنده گفت: با

 خوشحالم. یلیخدا! خودمم خبه -

 یدمکردم د  یدارم. نگاه  یپشت خط  یدمبزنم که د یو خواستم حرف  مخندید
 حلقم! تو یادب خواستیقلبم م یهوچرا  دونمیثناعه! نم

 :گفتم

 دارم! یپشت خط  زنمیترالن من بعدا بهت زنگ م -

و جواب   یدمکش  یقیقطع کردم و نفس عم  یع بزنه که سر   یخواست حرف   ترالن
 گفت:  یع دادم که ثنا سر 

 !یریواتساپ تماس تصو یاب یثحد -

بلند بود.   یلیو خ  یومداهنگ م  یآخه صدا  یکرد. معلوم بود رفته مهمون   قطع 
گرفتم که ثنا جواب داد و داشت  یریرفتم واتساپ و تماس تصو یع سر 

 .خندیدیم

 خنده گفتم: با

 !کنید؟یلوغ مش یدقدر داران یهخبره؟! عروسسالم ثنا. چه -
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 و گفت: یدخند ثنا 

 عقده! -

 :یدمو انداختم باال و با تعجب پرس ابروهام

 !ی؟عقد؟! عقد ک  -

 خودشو جمع کرد و گفت: یعسر  یلحظه هول کرده ول یهمعلوم بود  ثنا

منتظر تو بود تا بهش   یکل  ینبهت بگم. رادو  یزیچ  یه  خوامیم  ینبب  یثحد  -
 یه؟چ  دونییم  ی،نداد  یجواب   یچه  یول  یمعروف بودنتو بزن   یدق  یحاضر   یبگ 

اره رو گفتم و  یهخوب یسک  یدممن و منم د یاومد خواستگار یشروز پ چهار 
 !یمعقد کرد یعخودم و خودش سر  یبه خواسته

دور سرم  یالحظه حس کردم دن یهاگه بگم  یعنینگاه ثنا کردم.  زدهبهت
 دروغ نگفتم! یدچرخ

 داشتم نلرزه گفتم: یکه سع  ییو با صدا گرفته بود  دلم

 !ی؟کرد  کار یثنا تو چ  -

 یوقطع کردم و گوش  یعبزنه که سر   یو خواست حرف   یدنگفت و خند  یچیه  ثنا
 .یپرت کردم رو صندل

کردم تا ذهنم   یلبم. سع ینشست گوشه یچه وضعشه واقعا؟! پوزخند این
 خواستید! دلم مهم ب یلیدلم شکسته بود؛ خ یبدجور  یول  یرونرو بکشم ب
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 یکنم، ول یهبزنم، داد بکشم، گر  یغ کنم، ج یحرصم و خال تونمیاالن تا م 
 !ی؟جور! اما چهیننشکستن منو بب یهبق خوامینم

 یش کردم. حت و برداشتم و نگاه صفحه  یمگوش  یختهاالن اشکام ر  دونستممی
هنوز  روینکه آرو  دونستیدخترعمم هم بهم از پشت خنجر زد، خودش م

 شد! یدهاز دستم کش یمگوش  یهو...تو حال خودم بودم که یدوست داشتم ول

 یمگوش  یدم! نگاِه پشت سرم کردم و دیسهصورتم خ یدمخودم اومدم د به
 .کننیها هم با تعجب دارن نگاهم مو بچه ینهدست مت

 گفتم:م و با لبخند رو پاک کرد اشکام

 !یرم؟بگ یپکل  یبا ک  ید. خب من االن بایدببخش ید،فکر کنم منتظر من بود -

 یمبه گوش یانگار موفق نشدم! نگاه  یول ینهاشکامو بب یکس  خواستینم دلم
 گفت:  ینازش گرفتم که مت یع بود، سر  ینکردم که دست مت

 کردی؟یم یهبود؟! چرا...چرا گر  یک   یثحد -

 زدم و گفتم: یشکستم لبخنددل  برخالف

 بابا، خاک رفته تو چشمم! یچیه -

گول   یوکالفه دستش رو کرد تو موهاش. دارم ک  یبزنه ول  یخواست حرف   متین
 بخند! یث،حد یپربغضم معلومه چه مرگمه! ه  ی! از صدازنم؟یم

 گشتییتورو ترکت کرد اگه بازم برم  یشماه پ  ۶نشده که...اون    یزیچ  دیوونه
 ! بخند دخترکردیصد در صد ترکت م
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 ...تونییم یست،اگه حالت خوب ن یث: حدممد 

 گفتم:  یسمتش و با لبخند مصنوع  برگشتم

 نه خوبم! -

 دروغ بود چون واقعا دلم شکسته بود! ولی

 هیعاشق  یکیشونن که قرار بود که دوتا دوست با هم یناز ا یپکل  ماجرای
و بعد دو تا  شهیدوستش سر پسره دعواش م یکیو با اون  شهیم یپسر 

 .شنیدوست از هم جدا م

مدت با   یهو بعد    شهیبا پسره دوست م  یرهرو دوست داشت مکه پسره  اونی
که پسره دستشو انداخته   بینهیکنه، م  یآشت  یرهو دختره م کننیهم دعوا م

به   کوبهیهم دختره مشتشو م  و آخرش  خندهیدور دوست دوستش و داره م
 !یشکنار  یوار د

 هم دوسته و منم همون دختر دل شکسته! یاناارسالن بود و د پسره

کنم!   یخال یوار حرصم رو سر د تونستمیبودم چون آخرش م ینقشم راض از 
 گفت:  ینکه شد مت  یپآخر کل

 !یوارحاال دوتا مشت بکوب به د یثحد -

نشده  یهنوز خال ی! ولیواربه د یدمکه داشتم دوتا مشت کوب  یتمام قدرت  با
 یدمپشت سرهم مشتام و محکم کوب  ینبدون توجه به مت  ینهم  یبودم، واسه

 .کردمیم یهو گر  یوار به د
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دستام و از مشت گرفت و چند تکونم   ینمت  یهو!  تونمیتحمل کنم، نم  تونمنمی 
 داد و گفت:

 بسه، آروم باش! یثحد -

منو برگردوند سمت خودش   ینمت  کردم،یهق ماز سرم افتاده بود و هق  شالم
 و گفت:

 !شده؟یآروم باش، چ  یثحد -

ها مات و مبهوت مارو نگاه بغلش که بچه یدمپر  یهوبهش کردم که  نگاهی
خبر داشت ناراحت  یچ که از همه  یست  یول کردمیم یه. داشتم گرکردنیم

 !ردکینگاهم م

هست  یکیاشاره کرد برن. خوبه که  ینسمتمون که مت یانخواستن ب هابچه
 درک کنه!

 ین. با متیینبغلش دراومدم و اشکامو پاک کردم و سرمو انداختم پا از 
 گفت:  ینکه مت  یرو صندل یمنشست

 شدهیبود! چ   یداز تو بع  یدنامشت کوب  ین! اشده؟یچ   یبگ   خوایینم  یثحد  -
 آخه؟!

شدم!   یقدر گفتم که خال. انکردیناراحت نگاهم م  ینبهش گفتم. مت  یوچ  همه
 گفتن بهم.  ینداره برا یحرف  دونمیم

که   یانارو ارسالن و د  یدها چرخوندم که چشام چرخبچه  ینبغض نگاهمو ب  با
 گفت:  ینزدم که مت یلبخند تلخ  گرفتن،یم یغداشتن با هم تبل
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 .یشنداره براش ناراحت ب یاقتاون ل یثحد - 

تورو ترک کرد، پس  یشماه پ ۶! اون کنمی! درکت میچه حس دار دونممی
 .یریدرنظر بگ یدبا یناروا کرد،یسمتش بازم ترکت م رفتییاگه م

 یشه! من همیفراموشش کن  کنمیمن کمکت م  یول  ی،دوسش داشت   دونممی
 !یدمبهت قول م ینوا مونم،یداداش پشتت م یهمثِل 

حالم، از قبل خوش یشتر ب کنمیحس م یپتو اک یمدکه او  یماه  یه ینا تو
! تو با کل کل کردنات با ارسالن یشاد یشههم خندییم یشهچون تو هم

 !یمو نوبت ماعه که تورو شاد کن یتو ناراحت  دفعهین! اخندونییرو مهمه

لب اسمش رو صدا کردم و نگاهش کردم. اشکامو پاک کردم که رفت  زیر 
 .کردمینگاهش م یها و لبخند تلخ سمت بچه

 !ینداداش مت مرسی

*** 

 «یکاش  ارسالن»

. خواستم یواربه د  یدهمه مشت کوب  ینا  یهوبدونم چرا    خواستیدلم م  خیلی
 اومد بهش گفتم: ینبرم سمتش که مت

 چشه؟! ینمت -

 گذاشت رو شونم و گفت:  دستش رو متین
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 یکم یارمب یرمرو م یرضا! من علیستخوب ن یادحالش ز یششاالن نرو پ - 
 بخنده، حالش بهتر بشه! یارهدر ب یمسخره باز

نشستم کنارش و دستم رو انداختم  یانا،تکون دادم و رفتم سمت د سری
 دورش که گفت:

 چش بود؟! یثخب حد -

 **بامو تو هم جمع کردم و گفتم:ل

گف ولش کن، منم اومدم   ینکه مت  یشش. خواستم برم پدونمیودمم نمخ -
 تو! یشپ

 تکون داد که گفتم: یکرد و سر   نگام

 !یم؟کن  کار یخب حاال چ  -

 ! نظر خودت؟!دونمی_نم

 گرفتم و گفتم:  دستشو

 ! چطوره؟!یمدور بزن یمبر  -

 زد و گفت: لبخند

 خوبه -

*** 

 فر« ینرام ستایش»
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نرفتم. رفتم   یششپ  ینهم  یواسه  ییداره به تنها  یاز ن  یثاالن حد  دونستممی 
 .زدیحرف م شیمهراب که داشت با گوش یشپ

کردم   یکشنزنم! نشستم کنارش و خودم رو نزد ینومخ ا یستمن یشستا من
 !زنهیدختر حرف م یهداره با  یدمکردم که فهم  یز و گوشام رو ت

بابا  یدوس دختر داره؟! ا یعنیدم، باال و نگاهش کر  یدتعجب ابروهام پر  با
قطع  رویبابا. انگار متوجه حضور من شد و گوش یهام رو به هم زد! انقشه

 کرد که گفتم:

 !ی؟تو دوست دختر دار -

 خنده گفت: با

 نه بابا دلت خوشه! مامانم بود! -

هام به که نقشه  شدمیم  یدکم داشتم ناامکم  یش،! آخیدمکش  یاآسوده  نفس
 شدم ها! مهراب با خنده نگاهم کرد. یدرفت، البته ناامباد فنا 

*** 

 «یصبر  حدیث»

داشتن من  یو فرزاد کردم که سع یرضاکه داشتم نگاِه عل  یاخنده ینتر تلخ با
 بخنده؟! کنهیوقت م یآخه دل شکسته ک  یرو بخندونن. ول

 شدن و نشستن. فرزاد گفت: یدنا ام خندمیاز ته دل نم یدنکه د  هابچه
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 ارزش یآدم ب  یهخاطر بخند! چرا خودت رو به یکم! یگهولش کن د یثحد - 
 !کنی؟ینابود م

 گفت:  یدوکش  یپوف  یننگفتم که مت یچیو ه یینرو انداختم پا سرم

 نداره! یدهفا یاناراحت ینخدا ابه -

 گرفتم باال و گفتم:  سرمو

 !یدخوب خوب شم! نگران نباش  یگهد  یههفت  یهتا    دمیها بهتون قول مبچه  -

 ... .گفتنیم یدوار ام همه

*** 

 «یکاش  ارسالن»

 هفته بعد« یه»

رو  کسیچحرف زدن با ه یحال و حوصله یادز یثهفته بود که حد یه
 چرا کالفه شده بودم؟! دونمینداشت و منم نم

خب  یول یاره،حرصم رو در ب یمکنه باز مثل قد  یطنتبازم ش خواستیم دلم
که نگاهم خورد   یانابدم به د  یامرو درآوردم و خواستم پ  یم! گوشیچبه ه  یچه

 به ساعت.

و رفتم سمت اتاق  یدمکش  یها خوابه پس وللش. پوف موقع  ینا یاناد اصوال
سرش و گرفت باال و  یثدر باز و شد و حد یهوو خواستم در بزنم که  یثحد

 با تعجب گفت:
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 !ی؟داشت  یکار  - 

بود که خواستم در  یفازم چ  دونمیبگم. اصال خودمم نم یچ  دونستمنمی
 اتاقشو بزنم!

 بگم که گفت: یچ  دونستمنمی

 برم آب بخورم!  خوامیلطفا برو اونور. م -

 و رفتم دنبالش یدمکش  یرفتم اونور که رفت تو آشپزخونه. کالفه پوف  سریع

 !(ینفازاش چ دونهی! بچه خودشم نمی)اله

کنارش و   یسادمو منم وا یشهگوش  یاپن نشسته و سرش تو یرو یدمد که
همون لحظه  یثمباال و حد یدابروهام پر  یدمو د یشگوش  یتا صفحه ینهم

 و گفت: یو گرفت اونور یشگوش

 یه یآقا؟! گوش یاون سرک نکش ینوا یگوش  یندادن که تو یادبه تو  ینمبب -
 ارسالن! یهشخص یز چ

 کردم و گفتم:  اخمی

عکسشونو   یدو نفر بود که داشت   ینش بخاطر امسخرت همه  یکارا  یننکنه ا  -
 شم،یم یعصب یمن وقت  یثشده؟! حد یچ  یبگ  خوایی! نمکردی؟ینگا م

 شده وگرنه... یچ  یگیم یعحاال زود و تند و سر  ینهم یگمم یدارم جد

 و گفت: یینپا یداپن پر  از  یتعصبان با

 !ی؟وگرنه چ  -
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 یرون دادم ب یتداغم رو با عصبان یکه نفسا  یمبود یسادهتو رو رخ هم وا رخ 
 و گفتم:

 !ی؟حاال اک  بینی؛ینم یتوو اگه اون جواب نده گوش پرسمیو م یناز مت میرم

 اییلب عوض  یر کرد و دو قدم رفت اونورتر و ز  ینداره بگه، اخم  یچیه  معلوم
ازش گرفتم که  یشوبخواد بره گوش کهینگفت و رفت تو اتاقش و قبل و از ا

 رفت هوا. یغشج

 رو بده! یمگوش  یگمبده! ارسالن با توعم! دارم بهت م یموارسالن گوش -

! یستن یتاز گوش یخبر  شدهیپس زدم و گفتم: تا نفهمم چ  رودستش
 که رمزشم بلدم!  دونییم

 کرد و گفت:  یز ر چشاشو

 ارسالن؟! گذرهیناقصت م یکله  تو اون یچ  -

 خودش رمزشو زدم. یرو آوردم و جلو گوشیش

 (پره یم یتکال رمز گوش  زنییکه م  یی! کد رمز بلد بود، از اونایگه)دروغ م

 یدمکه فهم  ییو اول اون عکسا یشو منم رفتم تو گالر  کردیبهت نگاهم م با
 یوحال و روز انداختنش رو عالمت زدم و بعد گوش  ینبودن که به ا  ییل کساما

 رو حذف کردم و دادم بهش و گفتم:صورتش و همه یگرفتم جلو

بهتر شدن حالت خوبه   یبرا  ینعمل کردم و ا  یگهراه د  یهاز    شده،یچ   ینگفت   -
 !یثحد
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و داد  یهگر   نگاهم کرد و با یهرو ازم گرفت و سرشو آورد باال و با گر  گوشیش 
 گفت:

 یومدمداشتم کنار م  کردم،یارسالن؟! داشتم فراموشش م  یو کرد  کار ینچرا ا  -
 !یبد یلیبا نبودش! خ

 ینگفتم و گذاشتم خودشو خال یچیبعدش شروع کرد مشت زدن بهم. ه و
 فقط چشامو بستم. یول یومددردم م کهینکنه، با ا

نگفتم  یچیکردم االنه از حال بره، دستام رو دور کمرش حلقه کردم و ه  حس
 که گرفتمش.  ینزم  یفتهب  خواستیکه خودش کم کم به نفس نفس افتاد و م

 گفتم:  یمبود یسادهکه وا  یهمون حالت  توی

مثل عروس  یشد یده؛چشات گود افتاده، رنگت پر  یر ! زی؟نگاه خودت کرد -
 !یاقدر اعصاب آدمو خورد نکن و به خودت بمردگان! ان

بود   یکاف   هفته  یه  ینا  یای،به خودت ب  یدو با  یفراموشش کن  یدفردا با  همین
از فردا بازم  ی! اگه بخوایهکردن و اعصاب خورد کردن بق  یهحرف نزدن و گر 

 و تو! دونمیمن م یکارات ادامه بد  ینبه ا

 منو!( یرهبگ یکیشد.  یرتیخدا بچم غ ی)وا

االن داره  دونستمینگاهم کرد. م حالشیب  ینگفت و فقط با چشما هیچی
 .بندهیجد و آبادمو به بار حرف م

 ی. دخترهیرونتخت و از اتاق رفتم ب  یاتاقش و خوابوندمش رو  یتو  بردمش
 سرتِق رو اعصاب!
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لبم نشست   یرو  ی. لبخندیاناعهد  یدمزنگ خورد و د  یمکه گوش  یدمکش  پوفی 
 گفت:  یع و جواب دادم که سر 

 ! ییمما منتظر تو یگهد یک بوت یاارسالن ب -

 !یوونهتکون دادم. د یو سر  یدمبعد قطع کرد. خند و

*** 

 «یصبر  حدیث»

 هفته بعد« یه»

 یدمها شدم مثل قبل. شاارسالن و کمک بچه یدایو با تهد گذرهیهفته م یه
منو خندوندن و از  تونستنیو تا مهوامو داشتن  یها کلبهتر از قبل! بچه

 ناراحتم. یکم،هم دست ارسالن

بچه باد  ینکال ا یعنیبود!  یارسالن همش توخال یدایبگم تهد ینما البته
 هواعه!

 لبخند بزنه؟!( تونهیخو؟! آدم به خودشم نم یهبه خودم زدم و )چ لبخندی

زد پس کلم و  یکی یهوباال که  یدمرو برداشتم و سر کش یکیآب پالست بطری
برگشتم و پشت  کردمیکه سرفه م طور ینباعث شد آب بپره تو گلوم! هم

 گفتم:  یتبا عصبان یع سر  کنه،یکه ارسالن با خنده نگاهم م  یدمرو دسرم

 ! چته؟!شدمی! داشتم خفه میشورتو سرت کنم ب -
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دردم  یکمخورد وسط صورتم.  یقپرت کرد سمتم که دق یکیپالست یوانل یه 
 بستم و بعد وا کردم که گفت: یهثان یهنگفتم و چشامو  یچیه یگرفت ول

 ساختن؟! یچ  یرو برا یوانل -

 و با خنده گفتم: ینزم یو برداشتم از رو یوانو ل خندیدم

رو اختراع کرده صد در صد فرد  یوانکه ل  یمن، اون  ینظر کارشناس اهان! به -
 خورد! یبا بطر  یدون آب و فقط بابوده! چ کارییب 

. بذار حالشرور شدمایداشتم خفه م یشور؛تکون داد و رفت. ب یو سر  خندید
حرف  یاناآب رو برداشتم، حواسش نبود و داشت با د یآدم بشه. بطر  یرمبگ
 یوآب بطر  یو نامحسوس همه یباکامال ز  یحرکت انتحار یککه در   زدیم

 کردم روش  یخال

آخه   یدمخنده. بنده خدا، بهش حق م  یر زدم ز  یهوباال!    یدپر  و  یدکش  یداد  که
گذاشت دنبالم   یهوسرد بود!  یکمسرد بود هم هوا البته، هوا  یلیهم آب خ

 در رفتم و گفت: یعکه سر 

 ! یستمارسالن ن یرمو اگه نگ یرمبگ یدبا دفعهینا یکیومن تو  -

 گفتم:  دوییدمیکه با خنده م  طور همون

 نباش! -

 رو کردم سپر خودم و گفتم: ینو مت ینرفتم پشت مت سریع

 منو بوخوره، نذار بخوره! خوادیاالغ م ینا ی،جون  ینمت -
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 و گفت: یدخند متین 

 وروجک؟! یکرد  کار یباز چ  -

 خنده گفتم: با

سوسوله، به من  یلیخ ین. ایگهروش د یختمآب ر یکمخدا! فقط به یچیه -
 چه؟

 خنده گفت: با

 !یگهد یوروجک  -

 سمت ارسالن کرد و گفت: بعد

 ولش کن. -

درآوردم و  یتأسف برام تکون داد که منم براش زبون  یبه معنا یسر  ارسالن
 دراومدم و گفتم: ینرفت. از پشت مت

 خروسک! یسییم -

 یدمکش  غییارسالنه! ج  یدممنو از پشت گرفت و فهم  یکی  یهوکه    یدخند  متین
 و گفتم:

 ارسالن! ارسالن افتادم! ارسالن! یینمنو بذار پا -

من خنده داره؟! االن  یکجا  یی. االن خدایدنها شروع کردن خندبچه یهمه
 سر مزار مطهرم! یدزار بزن یایدب یدبا شمیم یدهشلغم کوب ینزم یوفتممن م
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و هوا معلق موندم و شترق، افتادم  ینزم ینب یهوفکرا بودم که  ینهم توی 
 شدم! با حرص ل**ب زدم: یدهحوض پارک و قشنگ موش آب کش یتو

 ارسالن -

 صورتم رو کنار زدم که مهراب اومد و گفت: یرو موهای

 !یاریدما! نه ن یالیو یگهد یسفر شمال هفته یدمبرنامه چ یهها بچه -

 ! حله!یول: اهمه

که تازه اومده و   ی! ست یضمر  یضن،مر  یناال انگاهشون کردم. ک یو خنث  پوکر 
 متوجه من شد با خنده گفت: بود و

 !ی؟شد طوریینتو چرا ا -

 حرص گفتم: با

 !خندی؟یم یشدم و تو دار یدهمرض، کثافت، من موش آب کش -

 با خنده گفت: پانیذ

 !یباحال شد یلیآخه خ -

 دستم رو گرفت و گفت: دیانا

 !خوریای! االن سرما میتا بدتر نشد یرونب یاب -

ارسالن  یدمو د یرونو درآوردم و دستش رو گرفتم و از حوض اومدم ب اداش
 !خندهیطور دلشو گرفته و داره مهمون
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حرص زدم به پاش که تعادلشو از دست داد و خودشم افتاد تو آب و همه  با 
 یخنده که ارسالن با حرص اسمم رو صدا زد و منم براش زبون  یر ز یمزد
 وردم!درآ 

 شمال! یامب خوامیداد و گفت منم م یچسه پ یر ترالن حرف زدم که گ با

 خوامیرو دور خودش جمع کرده! االنم مهمه  ینا  یگنم  ینااالن ا  یگه،د  هیچی
 و خدا به همراهم. یامبرم با ممد بحرفم و از خجالتش درب

 کنار ممد که گفت:  نشستم

 جمعه انشاهلل؟! یلخانوم، ساک و وسا یثبه حد -

 باز کردم و گفتم: یتا کرج دم در عوارض جاینو از ا نیشم

 !یممل -

 و گفت: خندید

 !یدمخب گوش م -

 خنده گفتم: با

جونم،  یسر اصل مطلب. ممل یریمطلب و م گیرییم یع تو، که سر  یفدا -
 یشه؟م یشه؟م یشه؟منم تورو دوست دارم. م

 (یسمپشت سر هم که حال ندارم بنو یگهد ی یشه) ده تا م

 با خنده زد رو شونم و گفت: ممد

 !ی؟چ  یشهم -
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 گفتم:  تر یع سر  یامرز خداب یگم یگبستم و از م چشامو 

 شمال! یاددوستم همرامون ب -

کردنه!   یشهممد در حاله تفکر و اند یدمآروم وا کردم که دچشامو آروم الی
 نه! خاک اندر در سرت کنم ترالن!  یگهاالن م  دونستمیچشام رو بستم، م  یعسر 

 !یادب یستن ی: باشه مشکلممد

 یغینگاهش کردم و ج  یرو باز کردم و اول با تعجب و بعد با خوشحال  چشام
 کردم  یاریشبغلش و آب یدمو پر  یاز سر خوشحال یدمکش

 منظور ب*و*س کردِن( دونیدیخودتون م یگه) د

 که منتظر من بود.  یست  یشلش دراومدم و بلند شدم و رفتم پاز بغ و

 زردآلو؟! شدی: چ ستی

 بغلش وگفتم: یدمزدم و پر  یغیج یخوشحال با

 قبول کرد! -

از بغلش   یع . سر یدیمپر   یینباال و پا  یاسکال از خوشحال  ینا  ینع  یخوشحال  با
طور که که ارسالن همون  خوردیدراومدم و زنگ زدم به ترالن، داشت بوق م

 روبه مهراب گفت: کردیداشت ما رو نگاه م

 کنن!  یدوقطب خوانیدوتا خل چلن، مارو هم م ینا -

 سمتشون که ترالن جواب داد و گفتم: یمدرآورد یهمزمان زبون  یست  منو

 ی؟الو ترالن چطور -
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 سر تو و ارسالن! یر هان!؟ بنال! خواب بودم، خ - 

 تربچه... ی،ترل ی،خب حاال! تر  -

 با لحن خواب آلود گفت: ترالن

 تو روحت! یگههان؟! چته؟! بگو د -

 گفتم:  یغ با ج خندیدم

 همرامون! یایم -

رفت!   یمکال خل شد  یم،زد  یغ پشت بندش ج  یزد که منو ست   یغ ج  یخوشحال  از 
 .یدیمکه خند  کردنیمهراب و ارسالنم مچاله نگاهمون م

به عالمت  ی. مهراب و ارسالن سر میو بعد قطع کرد یمزر زد یترالن کل با
 حرکت زشت با دستش نشون داد و گفت: یه یتأسف تکون دادن که ست 

 !یاب -

از  یدمپوک ینبودن و واسه هم یکامال عاد  یحرکات از نظر منو ست  ینا البته
 خنده که مهراب گفت:

 !تربیتیب  -

که   دمیکش  یقی. نفس عمیمطرف که منو ارسالن موندرفتن اون  یو ست   مهراب
 ارسالن گفت:

کم شده و دوماه   یتشبابام گفت، بابات زنگ زده و گفته انگار از مأمور  یراست   -
 از دستت! شیمیخالص م یگهد یمو ن
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 ین! به ایگه؟د یمدوماه و ن یعنی. کردمینگاهش م یرهرفت و منم خ ارسالن 
ها بچه ینقدر زود گذشت اخه؟! بغضم گرفت و نگاهم رو ب! چرا انی؟زود

 بهشون عادت کرده بودم. یچرخوندم. ول

 پام. یجلو هاییزهزدم به سنگر  یو لگد یدمکش  پوفی

 فردا« پس»

 یمآفتاب ینک . عیانب یهممد تا مهراب و بق یدم در خونه یمبود یسادهوا همه
 .نیدادم به ماش یهجا کردم و تکو جابه

. فکرم رفت سر دوماه و یزدحرف م یشارسالن کردم که داشت با گوش نگاهِ 
 .یشهتنگ م یکله رنگ   ینا یبرا یدلم کل ییخدا یگه،د یمن

 و گفت: یکماومد نزد یانازدم، د یخم کردن و لبخند پنهون  یکم سرمو

 ها!سوار شو اومدن بچه یاب -

 شد که گفتم: ینمت ینسوار ماش دیانا

 ! یامم یناا یمن با ست  -

 بود! یینطرفش پا ییشهکه ش  یسمت ست  رفتم

. سالم کردم که یمهراب و رضا نشسته بودن پشتم ممدرضا و ترالن و ست   جلو
 زد تو صورتم و گفت: یکیترالن 

 من! یشورهسالم ب -
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 رمان  کی

من هم   یشور خواد بهم سالم کنه بزنه تو گوشم و ب  یبود که هروقت م  عادتش 
 اضافه کنه. با خنده گفتم:

 !ی؟االغ تو هنوز آدم نشد -

 تکون دادم و رو به مهراب گفتم: سری

با اون کله  ینمت ینتو ماش خوامینم ! منینم؟من بش یستجا ن ی،مهر  -
 .یامو ترالن، بذار ب یست  یپا یرو شینمیباشم آخه! اصال م یرنگ 

 !یسمعس یارسالن و تحمل کن یدبا یگه: جا پره درضا

 طور که عقب گرد کردم گفت:لب نثارش کردم و همون یر ز بیشوری

 !یدمشن -

 برگردوندم طرفش و با حرص گفتم: سرمو

 !یگهد یمنم گفتم که بشنو -

 یکاو در رو وا کردم. ن ینو مت ینرفتم سمت ماش یزونآو یلب و لوچه با
 یاناافتادم وسط د یند واسه همهنوز َنشسته بو زدیحرف م یداشت با گوش

 .یکاو ن

 !؟ی! برگشت شد؟یچ  -

 زدم تو سرش و گفتم: یفمک  با

 ! یهم باش  یرنگ کله  یکه تو  ییجا  یام! جا نبود! وگرنه من عمرا بیشورمرض ب  -

 و گفت: یدخند دیانا
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 رمان  کی

 خودمون. یشپ ینعب نداره. بش - 

ها قصد رفتن کردن. تکون دادم که بچه یتو هم جمع کردم و سر  **بامول
به  ینگاه پوکر  ینهآ  ی! از تویدنخواب ینکه همه جز من و مت  یمراه بود یتو
 انداختم که جواب نگاهم رو با خنده داد. ینمت

از کنارمون  ینامهراب ا ینکه ماش  یدچرخ یسه تا خرس قطب ینا ینب نگاهم
 ینوقت ما عاون  رفتیاهنگشون تا عرشم م  ینزنن صدا  رد شدن. چشمشون

 !ریمیم یمدار یخازل یلشکر شکست خورده ینا

 گفت:  متین

 ولمش بره باال؟! یهوکه   یاهنگ توپ دار یه -

 خنده گفتم: با

 !کنم؟یکه من دارم م  کنییفکر م یزیبه همون چ یتوهم دار -

 و گفت: یدخند متین

 !یقاآره دق -

اوپا  یگههست که م یارو وصل کردم به ضبط و اون اهنگ کره گوشیم
 یچ  دونمیکردم ک تا گفت اوپا نم  یهمون و پل یسا،وا یچ  یچ  دونمینم
 ی؛چ 

از خواب و اول هنگ   یدنها پر بچه  یهوباال که    یماهنگ و برد  یصدا  ینمت  منو
ونمون ها فحش بار از خنده که بچه  یدیمپوک  ینکرده نگاهمون کردن که منو مت

 کردن!



 

 
139 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 خنده گفتم: با 

 خدا! ی! واهاشونویافهق -

 آدم بخوابه! ذاریدیکه نم  یریدمرض بگ یا -

 !ی؟کرم دار  -

 تکون دادم و روبه ارسالن گفتم: سرمو

 !یشماوهوم! اونم از نوع ابر  -

 .یدمبا حرص نگاهم کرد که خند ارسالن

*** 

 «یکاش  ارسالن»

 یعنی  یال،داخل و  یمزودتر از همه رفت  یاناشمال. منو د  یدیمچهار ساعت رس  بعد
 خودشا! یبود برا یالییو ییخدا

 دستش و زد به کمرش و گفت: دیانا

 !یهجورداخلش چه ینیمبب یمبر  یکمکه خوبه، البته   شیاطح -

 گفت:  یدوار برگشت سمت مهراب و تهد حدیث

 !کشمیرمانا، مهراب من تورو م ینباشه مثل ا یفاگه داخلش کث یعنی -
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 رمان  کی

که داخل خونه   دادیم یش گواه خنده یننگفت و ا یچیو ه یدخند مهراب 
رو  یفیاز کث یعنی یم،خونه موند یدنداخل و با د یم. رفتیفهصد درصد کث

 دست زده بود!

 گفتم:  یم،با دهن باز نگاه خونه کرد همه

 یهشب یشتر ! بجا؟ینا هیومدن یکجاست؟! چندساله کس  یگهد جاینمهراب، ا -
گوش  یناممد ا یالیو یایدمن بهتون گفتم ب ی. ه یالارواحه تا و یخونه
 !یننکرد

 گفت:  کننیم یفکه داستان ترسناک تعر   یناییمثل ا حدیث

 یارواح   یر و گ  شوندیمکان ترسناک م  ینگونه که پسرا و دخترا وارد او همان  -
 باشه؟! هو! تونهیم هایندر انتظار ا یزیچه چ یعنی! یفتندم یثخب

 با خنده گفت: آتوسا

 و هو! یستها نخونه بزرگ در انتظار آن ینکردن ا  یز جز تم یزیچ یچه -

 به در و گفت: یدرفت چسب یع زد و سر  یلبخند مسخره،ا حدیث

 خونه! یبخرم برا یخوراک  یرممن م -

به در  یدبوت چسبعنک ینبدتر ع یثبهش گفت که حد یبا خنده تنبل رومینا
 و گفت:

 رو!بکنم خونه یز تم خوامی! من نمیخودت  -
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 رمان  کی

بود به  یدهمثل کواال چسب یثکه حد  یدشو کش یثرفت سمت حد آتوسا 
 در. زهرا گفت:

 .یدخر  ی. الزم نکرده تو بر ینمبب یاب -

 گفت:  یبا حالت زار حدیث

 ! خوامی! نمخوامینم -

 دم و گفتم:و رفتم سمتشون و آتوسا رو جدا کر  خندیدم

 کنم.  یز منم حال ندارم خونه تم -

 از در فاصله گرفت و گفت: یع سر  حدیث

 کنم!  یز رو تمخونه خوامیمن م -

 که گفتم:  یدنخند هابچه

 ! من رفتما.یای؟نم -

 یعبده سر  یلیاوضاع واقعا خ یدد یدوباره به خونه کرد و وقت  ینگاه  حدیث
 .یرونبدو بدو از خونه زد ب

 یثحد  یدمکه د  یرونرو بهم داد و از خونه زدم ب  یدخر   یستتا ممد ل  وایسادم
 شنیدمیچون صداشو نم زنه،یپهن شده و داره حرف م ینکاپوت ماش  یرو

 .یک گوشمو بردم نزد  یکم

دارن که تو   یخر چ   ینارسالن و مت  ینا  یی! آخه خدایزمعز   ین: آه ماشحدیث
برات شعر  کنم،یور دل خودم، هر روز نازت م ینبش یا! بی؟ندپاشون مو
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 رمان  کی

عقل درست  یناکن! ا  ینارسالن و مت ین. ول اکنمیترگل ورگلت م خونم،یم 
 ینماش ن،قربون تو بشم م ی! الهیوارکوبوندت به د  یدید یهوندارن  یحساب 

 قشنگم!

و هوا و برگشت و منو نگاه کرد  یدزدم پس کلش که پر یکیو  خندیدم
 طور که دستش قِد گردنش بود گفت:همون

 مگه؟! ی_مرض دار

 گفتم:  یزدکه توش خنده موج م  یلحن با

تموم شد سوار   ینماش  یبرا  تیدهکامال مزخرف و ترش  یهالطفا اگه صحبت  -
 شو!

 تکون دادم و سوار شدم و حرکت کردم. یها سوار شد. سر بچه مثل

*** 

 «حدیث»

! یناخوشمزه دارن ا یزایقدر چ. به به! چهکردمیم یدبا ارسالن خر  داشتم
 یر سک بگتا آبنبات، از سک  یر سبد از شکالت بگ یگذاشتم تو  دیدمیم یهرچ 

 از عزا درآوردم! یلپ، قشنگ دلتا لپ

 قدر نازن آخه!چه یاشو،تخم مرغ شانس ینخدا نگاه ا وای

بغل گرفتم و اومدم برگردم تاشو  یشو پنج ش یاسمت تخم مرغ شانس رفتم
 .منو برگردوند سمت خودش یکی یهوکه   یسمت چرخ دست 
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 رمان  کی

ارسالن نفس آسوده  یحرص ییافهق یدنبا د یبزنم ول یغخواستم ج اولش 
 و گفتم: یدمکش  یا

 منو بدزده ها. خوادیم یکی! فکر کردم یشآخ -

 ورش کرد و گفت:و اون ور ینبه ا یبا حرص نگاه  ارسالن

 !ی؟که برداشت   یهچ ینابدونم ا خوامیم -

 و گفتم: یرونب یدماز دستاش کش بازومو

 ! دوسشون دارم.یگههامن دبه تو چه اصال؟! بچه -

 خوادیتوهم جمع کرد. االن مثال م  از حرص چشاشو بست و ل**باشو  ارسالن
 ! شت!یره؟آرامش بگ ی،پزشک  هاییهتوص ینا ینع

 یگذاشتم تو  یاروباال انداختم و رفتم تخم مرغ شانس خیالییاز ب  هاموشونه
 خب؟! یمن دار کار یسبد. اه اه اه اه، ارسالن مزخرف و چندش، چ 

بسته مارشمالو بردارم   یهداره بردارم، خواستم خم بشم تا    یچ   یگهد  ینمبب  بذار 
گوشم   یر همون حالت ز  یکه معلوم بود ارسالنه منو بلند کرد و تو  یاسکل  یهکه  

 گفت:

که االن دارن   یناییا یلطف رو بکن، جلو یه ینلطف کن، فقط هم یثحد -
 !یند یسمت ما سوت  یانم

 ترس گفتم: با

 !گناهمیخدا من ب کنن؟! به  یرمون! اومدن دستگیسن؟ابلفضل! پل یا -
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 رمان  کی

 گفت:  زدیکه توش خنده موج م  ییبا صدا ارسالن 

 باشه؟! خوامیو م ینبار ازت هم یه ینچرت و پرت گفتنا هم ینا یجابه -

 تکون دادم و گفتم: سری

اعصاب اونم به شخصه اعصاب خودم  یرو یار حاال فکرام رو بکنم )جمله بس -
 !(برهیبه کار م خوامیم یکه مامانم هروقت هرچ 

متفاوت تو  یآخرم توجه نکرد و با سالم کردن دوتا صدا یبه جمله، ارسالن
از ارسالن فاصله گرفتم و  یکمسمتشون. البته من  یمهردومون برگشت یدماغ 

 باالعه! یمده یخو؟! آمار سوت  یه. چکردمیم طرف و نظارشونرفتم اون

 یعنیها بودن،  عمل کرده  ینافتاده همشونم از ا  ییچه کسا  یر ارسالن گ  چارهبی
جهانبخت بد در رفته! اصال  یادن ینکه اسم ا  یدمدوتا فهم ینا یدنمن با د

 ها!عمق فاجعه یادهحد ز یندر ا یعنی

افتاده،   یعمل  یوالهایه  ینا  یر ارسالن خندم گرفته بود که گ  یمچاله  ییافهق  از 
 چه؟! خب به من یول

 !یدهم خودتون خبیث

 دل دار. یهدل دارم  یه آخ

ها افتاده؟! سمت عجوزه اون یر ! نکنه هنوز گیاد؟ارسالن نم ینبابا، چرا ا ای
 گفتم:  یشخوانپ

 .یاماالن م یرممن م یدقا ببخشآ  -
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 رمان  کی

ها و داشت نگاِه قفسه یتو با عصبان حوصلهیرفتم سمت ارسالن که ب  سریع 
 یاز ک   ینمبچم! اصال بب  ی. اوخ گفتنیم  یدخترا که معلوم نبود چه جرت و پرت 

 یگم؟م یادمن شده؟! چرا من همش چرت و پرت ز یتا حاال اون بچه

ارسالن نکبت. )کجاش نکبته آخه؟! بچم  ینا یشپ یماومد یگهد یابابا ب ای
 (یرم! خودمم با خودم درگیگهد لیاقتیی! ب ی؟و ناز یخوشگل ینبه ا

تکون دادم که ارسالن نگاهش افتاد بهم و  ی**بامو توهم جمع کردم و سر ل
 کمکش کنم.  کردیمنم ساعت رو نشون دادم. معلوم بود داشت التماسم م

. درخواست پخش ینگد ینگ د یرید ود،شیوارد م یثکه حد  جاستینا و
 گرفتن.  یسس یآهنگ لوک خوش شانس و دارم برا

کوچولو زدم باال، شالم هم  یهشلوارمم  یهامانتومو زدم باال، پاچه آستین
که از   شهیندادم؛ به هرحال نم یتیاهم یتر که افتاد از سرم ولعقب یدمکش

 !یشه؟ها کم آورد؛ ماون عجوزه

کنم، البته اگه   یخدافظ  یادن ینبا ا یدبا ینهمنو بب یبایضع زاگه بابام و یعنی
 یاتسراغ عمل ریمیبده. خب چرت و پرت گفتن بسته، م یمجال خدافظ 

 نجات!

 یذپاشنه بلند پان یتق کفشاتق یناز راه رفتم تا برسم سمت دخترا و صدا با
االن  دونمی! مییخدا دادیاعتماد به عرش م یاصال بدجور اومدیهم م

خودم رو  یانقد هول شدم کفشا کهینخاطر ابه یذ،پان یچرا کفشا گیدیم
 !یدمند
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 رمان  کی

 کنار ارسالن و گفتم:  یسادمسمتشون رفتم وا رسیدم 

 !یم؟بر  یزمارسالن عز  -

االن   ینهم  خوادیکه دلم م  یادکه گفتم بدم م  یزمیعز   ینشاهده انقد از ا  خدا
 .یارمباال ب یناا یرو

 و گفت: یومدبدش ن یادانگار ز یاولش تعجب کرد ولهم  ارسالن

 !ی؟که معطل نشد  یاد. زیمبر  -

 نگاهش کردم و گفتم: یگر لبخند عشوه با

 شد! بچه...  یر د یگهد یم. حاال بر ینگ  یبگ  -

 وسط و گفت: یدپر  یکیش یهوحرفمو بگم که  یادامه  اومدم

 بچه؟! -

از منم  یاسرتا عمل ینا یشتر ب یگمها! من مبگم بچه خواستمیم خدابه
 !الدولهینه! نگاهش کن، منحرف ف  یدبگ یترن، ه خنگ 

 یع مغز من آنتن داد و سر  یهوها بود که خواست بگه منظورش بچه ارسالن
 ارسالن و گفتم: یزدم به بازو

سر به اونا  یم؟بر  خواییمیتو پرورشگاه، م یدیمناز د یراستش دوتا بچه -
قبولشون   یبه فرزند خوندگ   یدشا  دونین،یماهشونه واقعا نازن! م  ۶. تازه  یمبزن

 .یممنو ارسالن باهم ازدواج کرد یالبته وقت  یم؛کرد

 باال و گفتن: یدپر  ابروهاشون
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 رمان  کی

 !یگه؟م یداره چ  ین...ارسالن امن یازدواج؟! ول - 

 بزنه گفتم: یارسالن حرف  کهیناز ا قبل

 خانم! یمونجانم! محض اطالع شما، م یگنبه درخت م ینا -

 گفت.  یشیلب گفتم، که اونم ا یر خانم و ز یموناون م البته

 .دادمیزشته جوابشو بدم وگرنه م حیف

 :ارسالن

 !یگهرو م یت! واقعگهینم یخاص یز چ -

 گفت:  یکی اون

همه  یندخترم، ا یبرا یخواستگار یادمامانت به ما گفته بود م یول -
 جواب ما؟! ینهاالن ا یمخواستگار رد کرد

 چشاش چهارتا شد و گفت: ارسالن

 گفت؟!  یمامان من ک  یادبگو با عقل جور در ب یزیچ یهخاله،  -

دروغ نگفتم.   یختدوتا مادر و دخترن؟! اصال اگه بگم کرکام ر  ینا  یعنی  خاله؟
 و گفتم: یدمارسالن رو کش یبازو

 شد ارسالن. یر د یمبر  یاب -

همون لحظه از شانس گند منو ارسالن انگار از همون اول حرفم طرفدارا  البته
 یگمم یمن چ  یدنتا شن یول یرنعکس بگ خواستنیاومده بودن و م

 گرفتن!  یلمدرآوردن و ف یاشونوگوش
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 یمتا بر  یمبرگرد یمکه منو ارسالن خواست  یکه موقع  یدمفهم ییجااز اون اینو 
 به دست! یگوش  یدیدیمطرفدار د یکل  یدسمت صندوق خر 

دستشو ول کردم و بدون توجه  یعبهم انداخت و سر  یبا حرص نگاه  ارسالن
 .یمحساب کرد یعسر  یمبه طرفدارا رفت

که خودم هم دستمو با کش شلوار   کشیدیدست منو م  جورییهارسالن    یعنی
 اشتباه گرفتم!

دستش و تقال کردم   یرو گذاشتم رودستم  ینسمت ماش  رفتمیکه م  طور همون
 دستمو ول کنه و گفتم:

 من با تواما! ارسالن! یارسالن دستم درد گرفت، ولم کن بابا اه! ارد -

که ارسالن منو پرت و کرد و منم محکم خوردم به در   ینسمت ماش رسیدیم
 کمرم و گفتم:  ی. دروغ چرا؟ کمرم نابود شد! دستمو گذاشتم روینماش

خودت  یدزدم تو که نبا یحرف  یه! خب حاال من یه؟چ یکارا برا  ینن اارسال -
 !یریبگ یجد

کنار صورتش   یددستشو کوب یقاکه دق  ینبه در ماش یدرو محکم کوب دستش
 کردیقطعا برخورد م  رفتیدستش افتضاح م  یریگسانت نشونه  یهمن و اگه  

 یدمز کردم و دبستم و بعد با یهثان ۵. چشام رو از ترس ینمبا صورت نازن
سانته و از نفس نفس زدناش معلوم بود  ۵صورت منو ارسالن فقط  یفاصله

 یادقطعا، ازش جوهر خودکار م  یو اگه کاردش بزن   خورهیخون داره خونشو م
 !یرونب
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 با حرص گفت: ارسالن 

 تو فروشگاه؟! یزد یاصال چه زر دونییخودت م یثحد -

برام کنده،  دونمیکه م  یو با داد گفت. قشنگ به روح همون قبر  فروشگاه
 زد. یشتریر یجدهچهار ستون بدنم ه

 شدم و مثل خودش با داد گفتم: عصبی

همون   یر گ  یدشما افتاد  یدم! اومدم دکنمیزدم؟! االن عرض م  یعه؟ که چه زر  -
 کنن،ینگامون م  یکه االن پشت سرمونن و دارن چهارتا چشم  یادوتا عجوزه

از پس چندتا   تونییاسکل خودت نم  یهمچاله شده اومدم کمکت. تو  تمیافهق
 کنی؟یم یچرا سر من خال یایدختر بر ب

و با  یدمات برده همون دوتا عجوزه رو د ییافهپشت سرش و ق برگشت
 گفت.  یبه ستون کنارش و لعنت  یدمحکم کوب یتعصبان

 باشه، گفت: یینصداش پا کردیم یکه سع  یو در حال یتحرص و عصبان با

فنا از  یهمه یبفهم خوایی. دع چرا نمیستمن مشکلم اون دوتا دختر ن -
 یبد یحتا خودت توض یششونگرفتن؟ مجبورم نکن بفرستمت پ  یلممنو تو ف

 !یکرد  طوریینچرا ا

تو . چشم تو چشم، رخیکشبا حرص رفتم نزد  کرد؟یم  یدداشت منو تهد  االن
 ! انگشت اشارمو آوردم باال و گفتم:یعوض یهرخ، اصال 

 !ی؟منو بترسون  خواییاالن م -

 حرص گفت: با
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 فکر کن. یفکر کن خواییم یهرطور - 

 یتا یهدرافتاده.  یاالن با من لج کنه؟ بذار نشونش بدم با ک  خوادیم پس
قرمزش و  یعصب یدادم باال و نگاهمو دوختم به چشما یطنتابرومو با ش

 گفتم:

 !کنی؟یم یدکه منو تهد  -

زدم  ی! پوزخندیبا حرص گفت. باشه آقا ارسالن پس خودت خواست  ایآره
خم کردم و بعد گرفتم باال  یهکه نگاهش رنگ تعجب گرفت. سرمو دوسه ثان

 و گفتم:

 عمل کن. یگیاگه راست م یدتپس به تهد -

مشت قشنگ نثار  یه خواستیزد که اگه بگم دلم م یپوزخند یهن م مثل
رو نره، بازم دروغ نگفتم. ارسالن دستم  یادشاون صورتش کنم که تا عمر داره  

 یپفروشگاه و با دستش نامحسوس اشاره کرد به اون اک یتو یمو رفت یدکش
 و گفت: یجنپو معلوم بود فن کردنیکه داشتن مارو نگاه م  یدختر 

 .مونمیمنتظر م جاینو من هم وناهاش برو بهشون بگوا -

کردم و رفتم سمت دخترا؟   یآروم یینزدم و سرمو باال پا یحرص درآر لبخند
االن ارسالن حرصش گرفته  دونستمینبود. م ینمن ا یمعلومه که نه، نقشه

 .خورهیو خون داره خونشو م
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 یه کردیبود و داشت اعالم م یریتکه اتاق مد  یک اتاقک کوچ یهسمت  رفتم 
و بعد اعالمش پاشد و دست   کنهیداره اعالم م  یرمردپ  یه  یدمبچه گم شده. د

 دختر رو گرفت و رفت و متوجه من نشد.

. رفتم سمت یداخل اتاق. خب حاال، ارسالن خان خودت خواست  رفتم
و  کنهیو روشنش کردم و دوبار زدم روش تا مطمئن بشم کار م یکروفونم

 تم:گف

و بهتون اطالع   یموضوع   یهکنندگان فروشگاه. خواستم    یدخر  ی_ سالم به تمام
 یادمشاخ معروف که البته ز  یارسالن کاش  یکه طرفدار آقا  یبدم. دوست داران 

و اعالم کنم خدمتشون که  یزیچ یه یدهستن. با ینستاگراما یست،شاخ ن
 بگم که... خواستمیگفت( بعله و م  یوکه چ  دونیدی)م

و خاموش کرد. ارسالن با  یکروفونم یتاومد و با عصبان یدست  یه یهو که
 بلند اومد گفت: یحرص و صدا

 !یه؟چ یامسخره باز ینا یثحد -

طور که داشتم دستمو از تو دستش گرفت و بلندم کرد و همون دستمو
 گفتم:  یرونب کشیدمیم

 .یبد یحبه همه توض یدبا یخب، خودت گفت  -

 و گفت: یوار محکم منو کوبوند به د تیبا عصبان ارسالن

 ...یثبس کن! انقد رو اعصاب من راه نرو حد یث،حد یث،حد یث،حد -
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اومد داخل و با تعجب نگاه ما دوتا   مردهیر حرفشو بزنه که پ  یادامه    خواست 
فکر   شهیارسالن نم  یعصب  یشمثل گاوم  ییافهکرد. خب معلومه که با اون ق

 بد کرد!

نگفت که  یچیجدا کرد و ه میقهدستشو از  یعسمت ما که ارسالن سر  اومد
 گفت:  یرمردِ پ

فروشگاه حرف  یکروفونکرده و اومده پشت م  ییخطا یاحاال درسته جوونه  -
 خودشو داره پسر جان! هاییطنتش یخب هرکس یزده ول

 ارسالن و ادامه داد: یشونه یگذاشت رو  دستشو

 حرف بزنه! طوریینبا نامزدش ا یدآدم که نبا -

سمعک الزمه.  ینو نگاه کردم. به جان خودم ا ینگشاد شده زم  یچشما با
بزنم!  یغج خواستمیزده شدم که مهم ارسالن رو دعوا کرد که انقد ذوق یکم

 ارسالنم شرمنده شده بود انگار.

 که ارسالن گفت:  یمشد ینو سوار ماش یرونب یمفروشگاه اومد از 

بهم  یاریدرب اییباز یوونهد ینهمچ یبخوا کهینقبل از ا کنمیخواهش م -
 !کنییم یوونهبگو قبلش و انقد منو عذاب نده! تو آخر منو د

 .یدمنگفتم و فقط خند هیچی

دار مرده افتادم. نامزدت؟ اصال خنده یر حرف پ یادکه  یمراه خونه بود توی
لحظه فکرم رفت  یهخندم قطع شد.  یهو یخدا. ولجک سال بود به ینتر 

من بشم نامزد ارسالن. خندمو خوردم و حس کردم که ته دلم  کهینسمت ا
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رو پس زدم و . افکارمینبود جنبهیقدر ب تو که ان یثشد. عه، حد یجور یه 
 رو تکون دادم.سرم

دراز به دراز خواب!  مبل یها هم روبچه یهآشپزخونه نشسته بودم و بق توی
خل و چل و  یهرچ  یعنی ینا؟ا ینب یچرا منو انداخت  ییسوال، خدا یه یاخدا

 یلوک  یه یست،اجتماع دادن! شانس که ن یلاسکله دور من جمع شدن تشک
 خدا!ماسته به

لپ دونه لپ یهگنده با   یابسته شکالت تخته یه یدامونخر یک پالست یتو از 
 یینپا یامم یطونمن از خر ش یننکنه فک کرد ؟یهبرداشتم تا بازش بکنم. چ

 عشقا!  ینا  یواسه  یدمسرجاش؟ نه بابا من جون م  ذارمیم  ینامولپ و او لپ

خواستم   کردم،یطور که داشتم نوش جان مذوق شکالت رو باز کردم و همون  با
باال  یدمزدم و پر  یغینشست رو شونم. ج یدست  یه یهولپ رو باز کنم که لپ

 رو بستم و گفتم:و چشام

و   یریدوران آموزش روح گ  ذاشتییحداقل م  یامن هنوز جوونم! خدا  یاخدا  -
 ...یناربعد ا یرمبگ یاد یناروو ا یریجن گ

 !یادب  یزد پس کلم! چه جن ب  یکیوسط چرت و پرت گفتنم  یهو

ا داره ب یکان یدمبلند شد. چشامو باز کردم که د یکاخنده ن یکردم صدا  حس
 .کنهیصورت قرمز شده از خنده نگاهم م

 و گفتم: یراحت شدا! نشستم رو صندل یالمبوده پس! خ یکاجن ن عه،

 تو آشپزخونه! یا! مثل آدم بیتف تو روحت که دلم رو کند -
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 با خنده گفت: نیکا 

 !یریممکنه با من اشتباه بگ دونستمینم خوامیمعذرت م -

کردن   یخودزن  یقهدق ۵کردم که بعد   از خنده قهقهه زد. پوکر نگاهش بعدش
 دست برداشت و گفت: یدناز خند

! مردییم یباور کن از خستگ  ی،کن  یز تا خونه رو تم موندییاگه م یعنی -
 فکر کنم تو عمرشون انقد کار نکردن. یعنی! بینی؟یم یناروا

بود   یبهم به جمع ما اضافه شد. اصال عج  ینتکون دادم که مت  یخنده سر   با
 یبخوابم و کس  خوامیآخ و اوخ کرده بود که من م  یباشه! آخه کل  یدار ب  ینمت

 و نشست گفت: یدرو کشلپم ینکه مت  یدمنکنه و فالن و فالن. خند یدار منو ب

 وروجک؟! خندییم یبه چ  -

کردن   یفقع تعر که مو  یاپوکر نگاهش کردم و بعد با شوق و ذوق کودکانه  اول
 به هم و گفتم: یدمداشتم کف دستامو کوب یهر اتفاق باحال

 شد؟! یتو فروشگاه چ  ینبدون خواینیم ی،راست  -

 با خنده گفت: نیکا

 آره بگو! -

گفتم که خودمم خندم گرفته   یطور  یهبا آب و تاب براشون گفتم.    رویچ   همه
بشن!   یدار گفتم االنه همه ب  که من  یدنبود، چه برسه به اونا! انقد بلندبلند خند

 پاشون و گفتم: یر زدم ز یز م یر از ز
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 .یشنم یدار بابا، االن همه ب یدساکت ش - 

 پاش و گفت: یبا خنده زد رو نیکا

اگه شما دوتا رو خاله و عمو )منظورش  یعنیخدا از دست شما دوتا!  یوا -
 !کشیدیا مرو قطع یگهدروز کامل تنها بذارن شما هم یهارسالنه(  یننه بابا

 شد و گفت: یجد یدنخند یقهبعد چند دق متین

 وقتیچخب ه یارسالن، ول یاومده برا یشپ یاداتفاقا ز یناز ا دونی،یم -
 نشده بود! طوریینا

 کردم و گفتم:  یز ر چشامو

 یه؟منظورت چ -

 کرد و گفت:  یبا انگشتاش باز نیکا

 یکه ارسالن، داره بهت...خب چطور  یگهداره بهمون م  ییکوچولو  یحسا  یه  -
 !بندهیداره بهت دل م کنیمیبگم؟! حس م

 خنده و با خنده گفتم: یر نگاهشون کردم و بعد زدم ز پوکر 

 ینجک سال بود بخدا! آخه ا  یندار تر خنده  ینخدا از دست شما دوتا! ا  یوا  -
 یجهنت یناتفاقات فروشگاه به ا ینشما از هم یعنیکجاش دل بستنه؟! 

 خدا! ی! وایدید؟سر 

دارم!   کارشیبذارم اون خر بهم دل ببنده؟! اصال ببنده من چ   یاهصدسال س  من
 واقعا محاله! یگهمنو دل بستن به اون د یول
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مطمئن باش که   یاالن نبنده ول  ید. شاگیمیم  یجد  یمنخند. دار  یث: حدنیکا 
 !طورین! توهم همبندهیداره بهت دل م کنهیحس م یازود ینبه هم

 و گفت: یدکش  اییازهخم متین

به هم دل  یندار دونیدیخودتونم نم یحت  یمسخره باشه، ول یدشا -
 .بندمی! شرط مبندینیم

 کردم و گفتم:  اخمی

به  یدبر  ید! پاشید؟توهم زد یدمگه رمانه؟! شما دوتا باز چهارتا رمان خوند -
 ! گیدیم  یونهز   یدبتون گذشته دار. از خوایدچرت و پرت گفتنا بخواب  ینا  یجا

به هم بلند شدن و  یو بعد از نگاِه کوتاه  یدنکش  یقینفس عم ینو مت نیکا
 تنها! یام تنهارفتن بخوابن و من موندم تنها. حاال من مانده

 بابا! یخرافاتشون، من بشم عاشق ارسالن. زرشک پلو با ماه  ینبا ا ایناهم

چشمم رد  یاز جلو یلمف یهفروشگاه مثِل اتفاق  یهوفکرا بودم که  ینهم توی
 ژانر مختلف که من دوستشون داشتم! یشد، با کل

کردم. ارسالن   یآهنگ پل  یهو گذاشتم تو گوشم و    یدرآوردم و هندزفر   گوشیمو
 شهیهست مگه م یاناد یرو دوست داره! تا وقت  یانامنو دوست نداره، اون د

کجا  از  دونمینشست رو لبم که نم یلبخند تلخ  یه یهوعاشق من بشه؟! 
 شدم، اه! جنبهیشد! بازم ب  یداشپ
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. دستامو یرونمزخرف بپره از سرم ب یفکرا ینا یتکون دادم تا همه سرمو 
آشپزخونه   یشدم به گوشه  یرهدستام و خ  یرو روگذاشتم و بعد سرم  یز م  یرو

 که کم کم چشام گرم شد... .

*** 

 «یکاش  ارسالن»

 یاز همون اولش درحال صدف جمع کردن بود. بعض یثحد یا،کنار در  تیمرف
و ترالن   یکه ست   یقآالچ  یرو  یم. نشسته بودکنمیوقتا واقعا به عقلش شک م

 اومدن سمت ما و ترالن با حرص گفت:

. بعد یمبگذرون و خوش یمکن  یشمال باز یمسر نداشتمون اومد یر ها، خبچه -
 ینتونمرغ پهن زمتا نزدم مثل تخم ین! پاشین؟نشست جاینشماها مثل بز ا

 .یدنکردم! بلند ش

 پاشدن و گفتن: یکاکردن. عسل و ن  اییدهخند هابچه

 !یایدب یدشما هم خواست یآب باز یمما که رفت -

 و گفتم: یدمکش  سوتی

 !ین؟کرد  ین! چند روز تمر یماشاال چه هماهنگ  -

صورتش رو برگردوند سمتم  یانابه بازوم و رفت. د یدکوب  یبا خنده مشت  نیکا
 یم ماهم بر  یگمشماها( م یدو گفت: ارسالن! )با همون لحن لوسش تصور کن

 !ی؟آب باز

 کردم و گفتم:  یباز یکمموهاش  با
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 .یمبلند شو بر  یاگه دوست دار - 

داشت  یث. حدیاسمت در یمبا ذوق بلند شد و دستمو گرفت و رفت دیانا
 گفت:  یانا. دکردیدار و دنبال مخرچنگ صدف یهموشکافانه 

 !ی؟اون خرچنگ بدبخت دار کار یاالن تو چ  -

 سرشو گرفت باال و با خنده گفت: حدیث

! تازه نگاه چقدرم یومآکوار یتو یمشبنداز یرمشقشنگه گفتم بگ یدمد -
 صدف جمع کردم!

 !یی؟داخ یهمه صدف جمع کرد ینا ی: تو خسته نشددیانا

 با خنده گفت: حدیث

 .یا! توهم بدونهیکه خدا م  یدهم یفنه! اتفاقا انقد ک -

که باز   یآب باز یمسمت آب و شروع کرد یمتکون داد و با هم رفت یسر  دیانا
حواسش  یکنم! رفتم سمتش و وقت   یتشاذ یکم. بذار یثچشمم خورد با حد

و  کردیو داد م یغ ج یبغلش کردم و بردمش سمت آب که ه  یهونبود 
 گفت:  یغ . با جخندیدیم

 ....زنمی! ارسالن مینارسالن خر! چسونه! بذارم زم -

 یمآب! همه زد  یحرفشو بزنه که مصادف شد با افتادنش تو  یادامه  خواست
 یپوکر به هممون نگاه کرد و پوف  یثبخند. حد یخنده، حاال نخند و ک  یر ز

کردم.   یخشد و  یسسرتا پام خ یهوکه   خندیدمیو بلند شد. داشتم م یدکش
 .خندهیداره م یثحد دفعهینا یدمرو وا کردم و دچشام
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آب، تا  یتو یختهصدف هاشو ر یکنه، همه   یتمنو اذ کهینا یواسه یعنی، 
 سر من! یرو یزهآب بر 

. انقد وییددیو خنده م یغآب گذاشتم دنبالش و اونم با ج یو تو خندیدم
 دنبالش کردم که خسته شدم و گفتم:

 بسه، خسته شدم. یگه،د یاب -

تکون دادم و با خنده رفتم  ی. سر ینو مت یکاو با خنده رفت سمت ن خندید
 یختنآب ر یو بعد کل یدو خند یدکش  یغ روش که ج یختمو آب ر یاناد یشپ

 یقآالچ  یو دراز به دراز رو  یسطور خو همون  یمهم خسته شد  یها روبا بچه
 با پاش زد به کلم و گفت: یث. حدیدیمخواب

! با توعم! یجا بود و گرفت  یهرچ  یاردالن، برو اونورتر، لنگاتم وا کرد یهو -
 ارسالن!

 نکردم که با حرص گفت: یحرکت  یچحرصش ه از 

 !یاری؟حرص منو درب خواییاالن م -

 و گفتم: یدمشکم دراز کش روی

 بله! -

خواست  یثور بشه سمتم که با خنده پاشدم و نشستم. حدحمله تخواس
 بر  شویطور که داشت گوشزنگ خورد و همون یشبزنه که گوش یحرف 

 گفت:  داشتیم

 خدا بهت رحم کرد ارسالن! -
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 بلند شد و گفت: یع برداشت و نگاهش کرد و سر شوگوشی 

 اوه، اوه، اوه. بابامه! -

 شونم و گفت: یسرشو گذاشت رو یانادور شد. د یقاز آالچ یع سر  بعد

. یکینزد یثبه حد یلیکه خ کنمیچند وقته حس م دونی،یارسالن، م -
 !ی؟نباش یک بهش نزد یادز شهیم

 و گفتم: خندیدم

 حسود خانم! -

 آورد باال و گفت: سرشو

از دستت بدم. توهم درک کن  ترسمی! میه؟چ دونیی. آخه میگمم یجد -
 ارسالن. یگهد

 و گفتم: یدمکش  یقیرو خوردم و نفس عم خندم

 یشهمن هم  دونیی!؟ تو که میمنو از دست بد  یکنم که تو نترس  کار یمثال چ   -
 !یشتمپ

 و گفت: یینسرشو انداخت پا دیانا

 یبازاصال باهاش سرد شو! به کاراش نخند. باهاش هم  یاکمتر محلش بذار!    -
 نشو.

 کردم و گفتم:  اخمی
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نداره. اگه   یفرق   یچ. بعدشم اون برام با ارغوان هیدهحرفا بع  یناز تو ا  یانا،د  - 
چون اون دست ما امانته.  ینه،به خاطر ا کنمیبهش توجه م یلیخ بینییم
 .یوفتهبراش ن یازش مراقبت کنم اتفاق  یدبا

 با اخم گفت: دیانا

 !کنی؟یحرف منو گوش نم تر از منه، کهاون برات مهم یعنی -

 چند بار پشت سر هم و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 . خوبه حاال؟!کنمیخاطر تو اصال آدم حسابش نمچشم، به -

 با خنده گونمو بوس کرد و گفت: دیانا

 !یلیخ -

 حاضر بودم همه کار کنم. یاناخاطر د. بهیدمکارش خند  به

*** 

 «یصبر  حدیث»

 «فردا»

شدم. من   یدار ب  یدنور مزخرف خورش  ینخودم بودم که با ا  یخواب شکالت   توی
به  یدنکش و قوس م  یانم یناا ی،پرنسس یلمایف ینا یتو یموندم چطور

خدا خدا کنم اول  یدمن با کنن؛یکنار پنجره سالم م  یبدنشون بعد به پرنده
 نزده باشه روم! کو شانس آخه؟! یارسالن گند یصبح 
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رفتم تو آشپزخونه. ماشاال   حوصلهیب   ی،سر   یاتعد انجام عملو ب  یدمکش  پوفی 
 یگوش  یسر ارسالن همه سرا تا ته تو یبزنم به تخته ینارو،چشم نزنم من ا

 وقت اسم من بد در رفته!بود. اون

چشمامو باز نگه دارم دروغ نگفتم!  تونستمیاگه بگم از شدت خواب نم یعنی
بشقاب   یهکه ممد    یبدتر از اسب آب   یدمکش  اییازه. خمیادخوابم م  یلیواقعا خ

 گذاشت جلوم و گفت:

 خوابالو خانوم! بفرما. -

! یکه داد  یهاالن بدتر از هر عذاب یا،به بشقاب کردم، سوپ؟! نه خدا نگاهی
 ی که من بخوام بخورم؟ آخه چرا؟ تو  خورهیصبحونه سوپ م  یبرا  یک   ییخدا

 باشم؟! یدهم با جاینا یعنیبودم،  یخونه هم از دست سوپ فرار

به عالمت تاسف تکون   یو منم سر   یدبهش انداختم که خند  یحیاندر صف  نگاه
کم چشام گرم چونم و چشامو بستم و داشت کم یر دادم. دستمو گذاشتم ز

که   یینپا اومدیم یسرم ه  یچند بار یه .شدنی. چشمام به زور وا مشدیم
 درآوردن!   ورهرو از کخدا انگار سوپ  یوا  شترق، قشنگ رفتم تو ظرف سوپ.  یهو

سرمو آوردم  بودن از خنده. یدهها هم ترککباب شدم. بچه  یواقع یمعنا به
 بود. با حرص گفتم: یدهباال، قشنگ خوابم پر 

 مرض! خنده نداره که... -
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 یعنیاالن  ینو صورتم رو شستم و اصال هم نرفتم صبونه بخورم و ا پاشدم 
بخواد باهام حرف بزنه  یچسم و هرکس ین تومن اال یعنی! احسنت! ی؟چ 

 خونش حالله!

 یدمد یپیکل  یه یهوداره که  یچ  یدها ینمتاک تا بب یک و رفتم ت یدمکش  پوفی
ارسالن اجراش  یرو یدبود با یباحال یلیخ ییده. واقعا ااز خنده یدمو پوک

 کنم. فعال حال و حوصله قهر کردن ندارم با بعدا خدا بزرگه.

 و گفتم:رسالن سمت ا رفتم

 ارسالن با توعم! ،یاردس ی،ار -

تمام برگشت  یشونش که با سرد یزدم رو ینواسه هم یدهجواب نم دیدم
 :گفت

 !یه؟چ -

زد. ارسالن عادت  یخسرد حرف زدنش حس کردم از پوست تا استخونم  از 
 سرد باشه. متعجب از لحنش گفتم: ینداشت با کس

 ...یپکل  یه -

 ارسالن با دستش هولم داد و گفت: که

 تورو ندارم. یحال و حوصله یر،بگ یگهد یکیبرو با  -

بهت   یرفتارا. اونم در مقابل چشما  ینبود ازش ا  یدزده نگاهش کردم، بع  بهت
 مبل. یبغل کرد با هم نشستن رو یاناو د یانازدم رف کنار د
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ارسالن  یا! خداکنهیم ینیگلوم سنگ یداره بد تو یزیچ یه کردمیم حس 
شدم؟!  جنبهیچش شده آخه؟! به زور بغضم و قورت دادم. چرا من انقد ب 

و ارسالن  یاناباشم. انگار د تفاوتیب  تونمینم یاصال به من چه که چشه. ول
 .کردنیم یداشتن بهم دهن کج 

! خواستم برم دونهیاره اون حتما م بدونه ارسالن چشه. یدبا ینمت متین،
ها، چرا انقد اخالق ارسالن، پله ی. نشستم رویسادمکه سرجام وا  ینمت یشپ

 بره به جهنم! یست،اصال هم مهم ن یر من مهم شده؟! نه خ یبرا

 .شمیم یوونهدارم د یابدونم چرا! خدا یدخب با ولی

 یقبل از ماجرا یکه حت   ییسرم. حرفا یتو یچیدپ یکاو ن ینمت یحرفا یهو
 .زدنیفروشگاه بهم م

 یدمبهت قول م  ینو. من ایشی! تو آخر عاشق ارسالن میه؟چ  دونییم  یثحد  -

 !کنمیکه به عقلت شک م  زنییم ییحرفا یه ینمن؟! منو ارسالن؟! مت -

*** 

 نیچرا اگه تو و ارسالن عاشق هم بش دونمینم ی،ول یقمهرف ینبهتر  یاناد -
 دارم. یحس بهتر 

 بخواب کمتر چرت بگو... یر ! پاشو برو خونه بگیزمعز  یکا،ن -

 .یعاشقش شد یکه ک   فهمییخودتم نم یتو حت  -

چرت و پرت  یگه،د یاب .یدمکش  یمزخرفم زدم و پوف  یفکرا یبه همه دستی
 رو کم داشتم. ینهمکرد.  یتدوتا اسکلم به من سرا ینا یگفتنا
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شونم. با تعجب  ینشست رو یدست  یه یهوخودم بودم که  یریدرگ توی 
 یرونشو با آه ب یدمکش  یقیترالن مواجه شدم. نفس عم ییافهبرگشتم و با ق

 دادم که ترالن گفت:

 !ی؟خوب  یثحد -

تکون دادم که ترالن مشکوک نگاهم کرد.  ی**بامو توهم جمع کردم سر ل
 و گفتم: یدمخند

 !یگه! خوبم دی؟ر ت کنیینگاهم م طوریینچرا ا -

 و گفت: یک کرد و سرشو آورد نزد  یز چشاشو ر ترالن

 سرشون دوتا گوشه بزرگه؟! یکه رو  ییمکسا  یهمن شب -

 بردم عقب و با خنده تعجب گفتم: سرمو

 ترالن باور کن خوبم!  -

 شدش نگاهم کرد و بعد بلند شد و گفت: یز ر یچشما با

! یثحد  یبگ   خوایینم  یهست، ول  یتمرگ  یهتو    دونمیبه هرحال من که م  -
 !یباشه هرطور راحت 

 یانگار هرکس یدور گردنم، ول یدمرو کشکه ترالن رفت. دستم  یدمکش  پوفی
 یاهست. کالفه شده بودم، آخه خدا یزیمچ یهکه  فهمیدیم دیدیمنو م

 شه،ینم یبگم ولش کن، ول خوامیم یا! خداطوریه؟ینکه ارسالن ا  شدهیچ 
 .تونمینم
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 پاهام. یرو گذاشتم روو سرم یدماز موهامو کش ایتره 

درست کرده بودن و  یشو آت یاها رفته بودن کنار درشده بود و بچه شب
واقعا سخته   ین. ارسالن هنوز هم سرده باهام و اکردیمیبالل درست م  یمداشت

چم  ایآسمون کردم، خدا یتو یبه ماه نصفه یبرام. سرمو گرفتم باال و نگاه 
 شده من؟!

منم،   یدد  یشدم و رفتم سمت ارسالن و زدم رو شونش که برگشت و وقت   بلند
 و گفت: یشکرد و نگاهش و دوخت به آت  یاخم

 !یه؟چ -

تک سلوالم بخاطر تک  کردمیصداش بغضم گرفته بود، حس م یاز سرد بازم
 !شکننیو بعد م زننیم یخدارن  یشسرد

 گفتم:  نلرزه کردمیم یکه سع  ییصدا با

تو که   ی؟کردم که از دستم ناراحت   یکار  یهشده؟! نکنه،    یزیچ  گمیارسالن، م  -
 باهام خب!؟ یارسالن. توروخدا بگو چرا انقد سرد شد ینبود جنبهیانقد ب 

ها بچه  یشده بود. فقط صدا  یرهخ  یشسکوت فقط به آت  ینگفت و تو  هیچی
 بزنه. یتار گ  خواستیو ممدم م خندیدنیکه داشتن م  یومدیم

منو ارسالن   یبرا  ینو ا  یمسکوت کرده بود  یبا کس  یحرف   یچبدون ه  هردومون
 ینگفت واسه یچیبزنه که ه یبود واقعا! منتظر بودم حرف  یبعج یلیخ

 گفتم:  ینهم

 !ی؟بگ  خوایینم یچیارسالن ه -
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 و گفت: یدکش  پوفی 

 !ینفقط، دست از سرم بردار هم -

 کردیم یتدم و نگاهش کردم. بغض داشت گلومو اذسرمو برگردون زدهبهت
 یگهشده بود. ارسالنم د ین. نفسام سنگشدمیتا آروم م کردمیم یهگر   یدو با

 .روحیطور سرد و ب همون یش،نگفت بهم و زل زده بود به آت یچیه

. با تعجب نگاهش ِی ست   یدمتکونم داد و برگشتم د  یکیحال خودم بودم که    تو
 کردم که گفت:

 .ییممنتظر تو یگه،بخون د یثحد -

 یادمو من تازه    کردنیها کردم که منتظر نگاهه من مبه بچه  یتعجب نگاه   با
 براشون بخونم. خوامیها گفتم امشب ماومده بود به بچه

 خوندم: ینبزنه واسه هم یچ  دونستیخودش م ممد

 بگم اگه بمونه از عمرم خوامیم -

 موندم یدو بله شا زنمیم حرفامو

 .یمتشنگ یتو یبا رفتنت گذاشت  یرفت  ی،به زندگ  یدیندارم من ام دیگه

 خراب یموزندگ یبا رفتنت کرد فقط

 نگاتم، نگام پر از غمه خراب

 چقد منظمه ینچشاتم، بب یدیوونه

 خون کنهیمدل منو  از اشک  بارهیم اشکی
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 خوب دونییم ینوندارم خودتم ا یعشق  یادن ینا توی 

 تو کنار من. یر باشه به غ یکس  خوامنمی

 که تو قلبم عشق تو بوده!  منی

 تو بوده! یشفکرم پ تموم

 !ی؟چرا منو تنها گذاشت  رفتی

 !یبا رفتنت پا رو عشقم گذاشت  رفتی

 تو هستم... یشپ کردمیفکر م من

 دل شکستم یننداره ا یغم دیگه

 خستم... یلیخ یگهبرو د حاال

 بستم یگهد یکیدل رو به  منم

 )سوگند_دل شکسته(

بزنم  یبخوام حرف  کهینو بدون ا یرونشدم و به زود دادم ب ینسنگ نفسای
 ینگفتم و رفتم تو یچیصدام زدن ه یها هم هرچ و بچه یالرفتم سمت و

 خاطر ارسالن حالم بد بود که حال و حوصله نداشتم.انقد به .یالو

 شمال و ارسالن هنوزم باهام سرده. یمس اومدهفته یه یقادق االن

واقعا چرا؟!  یا. آخه خداکشهیکردم واقعا مغزم نم  کار یچ  کنمیفکر م هرچی
با من  ینا یاخودش رو در رو بهم بگه؟ خدا یادکردم چرا نم  یخب اگه کار

 نکنم!  یتشاذ یگهد یدمکنه قول م  یآشت 
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به   کنمیفکر م  یهرچ ماساژ دادم.    هامویقههم فشار دادم و شق  یرو رو  چشام 
 .رسمینم اییجهنت یچه

 !یهو؟ شدینبود، چ  جنبهیکه انقد ب   ارسالن

و با  یدمکش  ی. پوف شمیم یوونهذهنم دارم د یتو جوابیهمه سوال ب  ینا از 
 یکابگم، ن یکابرم به ن یدکه زدم پام و زدم به در کمد. با  یفیخف یغحرص ج

 .دونهیحتما م

. زدم کردیم یباز یشکه داشت با گوش  یدمرو د یکاکه ن  یروناتاق رفتم ب از 
 رو شونش که برگشت و گفت:

 بله؟! -

 !یم؟با هم حرف بزن یوقت دار یکان -

زد و  یهوا بشکن یمتفکر نگاهم کرد و بعد تو یکاگفتم. ن  یکابه ن رویچ  همه
 گفت:

 !بندمی! من شرط مینهبدونه مت یدکه با  ی! تنها کسینمت -

 بلند شد که دستشو گرفتم و گفتم: نیکا

 بفهمه. ینمت خوامینم یکانه ن -

 و گفت: یددستش و کش نیکا

 .گمیم ینبه مت یرماالن م یم،ندار خوامینم -
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االن  دونم،یکردم. من م  یکابه رفتن ن ینگاه  یو با حالت زار یدمکش  پوفی 
 !یتو همه چ  خورهیبگه گند م ینبره به مت یکان

 گفت:  یتاومد تو آشپزخونه و با عصبان متین

 .پرسمیازش م یرم! بذار االن خودم می؟به من بگ  یدتو االن با -

 رو گرفتم و گفتم: ینمت دست

 !کنمیخاطر من االن نرو، خواهش مبه ینمت -

 یآورد و نشست رو یرونرو از تو دستم بدو دل نگاهم کرد و دستش متین
 نگفت. یچیو ه یصندل

 یجا یهکردم که کال حواسش   یکابه ن ی**بامو تو هم جمع کردم و نگاه ل
 بود. یگهد

 یه یو بدون توجه به اون دوتا رفتم کنار ساحل و نشستم رو یدمکش  پوفی
 یلیخ یباال و صحنه اومدیو مبه کنارش  خوردیکه آب م  یتخته سنگ بزرگ 

 خوب بود. یول شدمیم یسخ یکم کهینداشت. با ا یقشنگ 

و عکس ارسالن  یمگالر  یرو درآوردم و رفتم تو یمو گوش یدمکش  یقیعم نفس
 رو آوردم.

! اگه کنی؟یم یمحلو کم یکه با من سرد  شدهیچسونه. مگه چ  یخر  خیلی
 کهیننه ا گفتییبه خودم م یدبا یکردم که ناراحت شد  یکار  یاشده  یزیچ

 .یو دلمو بشکن یاریدرب یبچه باز
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رو آه مانند خاموش کردم و نفسم  رویمزدم و سرمو کج کردم. گوش  یتلخ   لبخند 
 سرم گفت: یاز باال ییصدا یه یهوکه   ییندادم و سرمو انداختم پا یرونب

 شده؟! یزیچ یث،حد -

تکون   ینانداختم و بعد سرم و به طرف  کردینگاهم م  یوالکه س  یانابه د  نگاهی
تمام داشت  تفاوتیی. نگاهش کردم که ب یاناعهکنار د یدمدادم و ارسالن د

 .کردینگاهم م

 یگهقسمت د یهو بلند شدم و بدون توجه به اون دوتا رفتم  یدمکش  پوفی
 و نشستم. یسادموا

 آب. یتو نداختمیو م کندمیکه کنار تخته سنِگ دراومده بودن و م  علفایی

 یدمشونم. برگشتم د ینشست رو یدست  یه یهوحال خودم بودم که  توی
 رو باش که توقع داشتم ارسالن باشه! یالخترالن. مِن خوش

 رو دور کمرم حلقه کرد و گفت:زدم که ترالن دستش یتلخ  لبخند

 اسکل ما چشه؟! یثحد -

شد؟! من چرا حس   طوریینا  یهو! اصال چرا  گفتم؟یم  ینگفتم. مثال چ   هیچی
 .ذارمیو من نم یفتهاتفاق ب ینا یددل بستم به ارسالن؟! نبا کنمیم

 گرفت.  یدهارسالن رو ناد هایتفاوتییب  ینا شهی! واقعا نمشهینم ولی

 منو به سمت خودش برگردوند و گفت: ترالن

 تو و ارسالن... یث،حد یراست  -
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 ن دادم و گفتم:تکو یو با ناراحت  سرم 

 یچیکردم، ه  کار یچ   کنمیفکر م  یچرا باهام سرد شده ترالن! هرچ   دونمینم  -
 کردم که ازم بدش اومده؟  ی! ترالن نکنه کاررسهیبه ذهنم نم

به   ی. پوزخندکردینگاهم م  یبگه فقط با ناراحت   یخودش مونده بود چ   ترالن
 .یاحال خودم زدم و برگشتم سمت در

*** 

 «ییمرح دیانا»

تر بودم، چون راحت طوریین. حداقل ایدمکش یاز خوشحال یقیعم نفس
ممکن  یگهکنه، د یکم محل یثبه حد طوریینارسالن اگه هم دونستمیم
 خوبه! یلیخ ینبه ارسالن دل ببنده و ا یثحد یستن

اون دختر بشه عاشق ارسالن؟ درسته منو  کهیناز ا ترسم،یچرا من م آخه
برطرف بشه؛ من دلم   یددارم که با  ییترسا  یهخب،    یول  یمباهم دوست  یثحد
 دختر بچه خراب بشه. یههام همش به خاطر نقشه خوادینم

کنه به   یارسالن بخواد کم محل یستن یکار درست   دونمیهرحال خودمم م به
هام ارسالن مال منه هم نقشه تر بودم هممطمئن طوریینا یول یث،حد

 س.خوشحال کننده یلیخ ینسرجاِش و ا

فکر  یارسالن که تو یشبه افکار خودم کردم و رفتم پ ییدندون نما یخنده
 بود.

 ش و گفتم:شونه یرو زدم
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 چرا؟! یتو فکر  - 

 . گفت:کردیکه نگاهم م  طور ینسرش رو آورد باال و هم ارسالن

 یرم؟نگ یلشکنم و تحو  یکم محل  یثبه حد یدبا کهیناز ا یتو مطمئن یاناد -
 ماجرا!  ینندارم به ا یحس خوب  دونی،یم

و دستاش رو به حالت   یدکردم رو اسمش و با تحکم صدا کردم که خند  اخمی
 صداش کرد. ینبزنه که مت یباال آورد و خواست حرف  یمتسل

نبود  . معلومکردمی. داشتم نگاهشون مینمت یشبلند شد و رفت پ ارسالن
 !یهوکالفه شد   قدر ینبه ارسالن، که ارسالن ا یگهم یچ  ینمت

و ارسالن باهم   یثشمال حد  یماومد  یاز وقت   کنمیها، حس مبچه  یگم: منیکا
 !ید؟ندار یقهر کردن! شما نظر

 سمت ارسالن ید. نگاهم کشیمباال انداخت دونمینم یو به معنا هامونشونه
 هم بود و اومد نشست کنارم.  یو اخماش تو یومدکه داشت م

 گوشش گفتم:  زیر 

 گفت؟  یچ  ینمت -

 زد و گفت: یکرد و لبخند  نگاهم

 .یفکرتو مشغول کن خوادینم یست،مهم ن -

 تکون دادم. یهم جمع کردم و سر  ی**بامو تول

*** 
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 «یصبر  حدیث» 

حس  کنم،یم یوونگیحس د یشتر هم گذشت. روز به روز دارم ب یگهروز د دو
آزار  یلیخ ینو ا شمیم یوونهواقعا دارم از دست ارسالن د یگهد کنمیم

 س!دهنده

 ی. ساعت شش عصر بود. با ناراحت شهیم یشتر ارسالنم داره ب یایمحل کم
ستم بالکن و نش یاتاق و بلند شدم و رفتم تو ینگاهم رو دوختم به پنجره

نگاه کردم. بچه ها همه رفته بودن سمت  یابه در یو با ناراحت  یصندل یرو
 یتو  ندمو منم دل و دماغ نداشتم مو  گرفتنیم  یلمساحل و داشتن عکس و ف

 خونه.

بگم، به  تونمیم یعنی. کنهیم محلییچرا داره ب  ینمبرم بب یدبا یگهد امروز 
 سفر کوفتم شد! ینا یواقع یمعنا

حال خودش بود. ارسالن  یتو یو رفتم سمت ساحل. هرکس یدمکش  پوفی
وقته! رفتم کنارش اما  یناالن بهتر  زد،یخودش تنها قدم م یداشت آروم برا

 کنارش و گفتم:  یسادممتوجه حضورم نشد که وا

 سالم! ارسالن با تو هستم! -

مچ دستش رو  یع کرد و خواست بره که سر  یبهم انداخت و اخم ینگاه  نیم
 چشاشو چرخوند و گفت: ید،کش  یگرفتم. برگشت نگاهم کرد و پوف 

 چته؟ -

 . با بغض گفتم:یرهکه گفت باعث شد بغضم بگ  یاچته یسر  همین
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 یکردم ارسالن؟ چرا، چرا انقد سرد شد  کار یچمه؟ تو چته؟ مگه من چ  من - 
 بگو المصب! ییز چ یهازم سر زده؟ د  ییبا من؟ خطا

 و گفتم: یدمنگفت، دستشو کش یچیتکون داد و ه سری

 !زنمیارسالن من دارم با تو حرف م -

 یعکه سر   ینبود بخورم زم یک نزد یهوییش یدنکه از کش  یدرو کش دستش
االن اشکام دور چشمام حلقه  دونستمی. بهت زده نگاهش کردم و میسادموا

 .کنمیم یهگر  یهوزده و هر آن 

 گفت:  یبا سرد ارسالن

 افتاده باشه که... یاتفاق  یدمگه حتما با -

موهاش و  یتو یدشد و دستش رو کالفه کش یمونادامه بده که پش خواست
 گفت:

 !یهبق یشحال و حوصلتو ندارم اصال. لطف کن برو پ -

باز،  یننکردن منو بب  یهها گر کنارمه، ممکنه بچه  یکار نداشتم کجام، ک   دیگه
 کردم!  یهگلوم و شکستم و گر   یرو  کردیم  ینیکه سنگ  یبغض  ینهم  یواسه ک

بزنه به  تفاوتیینقاب ب  خواستیلحظه جا خورد. م یهمن  ییهاز گر  ارسالن
 !تونستینم دونمیمن م یصورتش ول

 و بازم برگشتم سمت ارسالن و گفتم: یاروم رو کردم سمت در یهگر   با

 بدونم؟ یدمن نبا شده؟یخب بگو چ  -
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قدر راحت! چه ! چهیسادگ  ینبزنه گذاشت رفت، به هم یحرف  کهینا بدون 
موهام بکشه  یخوش توقع بودم که دوست داشتم االن بغلم کنه، دستشو رو

 !کنمینم محلییبهت ب  یگهد یدو بگه ببخش

 یاشکا ین. بازم اخوامینم یگهمنو بشکنه، د یگهد یکی خوادیدلم نم دیگه
حال مزخرف خودم زدم و اشکام رو با حرص پاک   ینبه ا  یمن! پوزخند  یلعنت 

 کردم.

و دستشو  خندهیم یاناداره با د یدمکه ارسالن رفت که د  یسمت  گرفتم  سرمو
 آهنگ افتادم.... ینا یادچرا ناخودآگاه  دونمیگرفته. نم

 گرفته بود.دستاتو   یدم،"د

 فرشته بود. کردمیاحمق و باش فکر م منه

 جهنمم خوبه! یکنار من، حت   گفتیمی

 از بهشت اون." یسر درآورد شدچی

 _تالک داون(یدم) د

آدما داشتن  ی. همهیاسمت در یدتکون دادم و نگاهم کش ینبه طرف سرمو
 .کردنیشنا م

 .کردنیو عسل که داشتن شنا م یکارفتم سمت ن آروم

 هم. یرو پاچیدنیحال خودشون بودن و داشتن با خنده آب م توی

 خلوت بود. یلیقسمت که خ یهدادم و رفتم  ییر تغ رومسیرم
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 .کردمیم یهو گر  خوندمیخودم اهنگ م یلب برا زیر  

 نترسانم که من. یا"از در

 .دهمیقلب تو جان م در 

 من... یبایز یبش دریا

 " شومینگاهت م غرق

 یقا. دقرسهیآب تا ل**بام داره م  یدمجلو رفته بودم که به خودم اومدم د  انقد
نداشتم که بخواد نجاتم  یبود که عشق  ینرمانا و بود تنها فرقش ا ینمثل ا

 یغتا خواستم ج  ینخورد و هم  یز پام ل  یهوزدم و اومدم برگردم    یبده. پوزخند
 یهوکه   زدمیم پاخفه شد. دست و  بکشم پرت شدم تو آب و صدام توشع

 مطلق... یاهینفسم گرفت و س

 «یکاش  ارسالن»

. حواسم کال سمت کردیمیم  یباز  یبالوال  یمتازه، داشت  یساعت آب باز  یه  بعد
 کجا رفته.  یستمعلوم ن یبود ول یثحد

مراقبش  یشهنم یلدل یسردم ول یاناهرحال درسته که باهاش به خاطر د به
همه آدم  ینب تونمیم ینمرو چرخوندم تا ببو چشام یدمکش ینباشم. پوف 

 !یگهنبود؛ حتما رفته خونه د یول ینمش،بب

 یهوچرا  دونمیبدو بدو اومد سمتمون. نم یکان یهوباال انداختم که  ایشونه
 با هراس گفت: یکادلشوره گرفتم. ن

 ...یثها حدبچه -
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 یثحرف بزنه. دست خودم نبود و نگران حد ذاشتینفس زدناش نم نفس 
 و بازوش و گرفتم و گفتم: یکاشدم. با ترس رفتم سمت ن

 شده؟ یزیچ یکان -

 ...یدمشمن اصال ند خورد،یخونه بود و داشت زنگ م یتو یشگوش  -

 !شدهیتر بگو چ آروم یکم یکان -

 و گفت: یدکش  یقینفس عم نیکا

 یادداره م  یثحد  یدیمد  کردیمیم  یباز  یمکه داشت  یشساعت پ  یهمنو عسل    -
 .یدیمشزد و اصال ند یبشچطور غ یدیمنفهم یهوبعدش  یسمت ما ول

. رفتم خونه لباس عوض یمشد  خیالشیب   ینهم  یرفته خونه واسه  یمکرد  فکر 
 خونه نبود! یخودش اصال تو یول خورهیداره زنگ م یشگوش  یدمکنم د

بدو بدو  یندور سرم بچرخه! مت خوادیم یابود تا حس کنم دن یکاف   همین
 کجاست!  یثحد یننها رفتن تا ببرفت سمت خونه و هرکدوم از بچه

 نباشه؟ یشهمگه م یستش؟ن یچ  یعنی

 خودمو ببخشم. تونمیافتاده باشه براش نم یاتفاق  اگه

 ینه. ول  یا  نشیدد  پرسیدمیو اون داشتم م  ینو از ا  یاعجله رفتم سمت در  با
 !گفتنیم یاهرکدوم نه

که داشت با  یدمدختر کوچولو رو د یهموهام که  یدستمو بردم تو کالفه
 سمتش که گفتم: یمها رفت. با بچهکردیم یعروسکش باز
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 دختر بره سمت آب؟ لباسش بنفش باشه؟ یه یدیعمو جون تو ند - 

نگاهش  یمبا بهت داشت یا؟تکون داد و با دست اشاره کرد به، در سری
 گفت:  ینکه مت  کردیمیم

 تو؟ یمطمئن -

 یو خواستم برم تو یاسمت در یمها رفتتکون داد که با بچه یبچِه سر  دختر 
غلط   یاسرجام، استرس داشتم، خدا  یسادماز من رفت. وا  تر یع سر   ینآب که مت

 کردم

 گفت:  یدگ اومد و با سرافکن متین

 ...یدنکردم. نبود، بع یداشپ -

 ییکجا  یثآب! حد  یحرفش باشم خودم رفتم تو  یمنتظر ادامه  کهینا  بدون
التماست   یانکنم! خدا  یکم محل  یگهبهت د  یدمبهت، قول م  یدمدختر؟ قول م

 کنم!  یداشپ یت،تو رو به بزرگ کنمیم

 تو ببخش منو! یاخدا یمن احمقه ول یر تقص دونممی

! یدمششنا کردم سمتش که، د یعسر  بینم،یم یزیچ یهکردم دارم  حس
 شکرت. یاخدا

 دونمیاز آب شنا کردم. بدنش سرد سرد بود، من که م  یرونکردم و به ب  بغلش
 س مگه نه؟جوجه زنده ینا

 شد. یذهنم تداع  یتو یهگرفته بود و خاطرات از دست دادن مهد  بغضم
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ها طور که بغلم بود بدو بدو رفتم سمت بچهو همون ونیر ب یمآب اومد از  
و  یغ وسط ج ینو فشار دادم. ا ینشس یها و قفسهگذاشتمش رو ماسه

چشاشو باز  یول یرونمخ بود! آب از دهنش اومد ب یدخترا واقعا رو ییهگر 
 شکرت! یاشکرت خدا یانکرد. خدا

 گفت:  یع سر  متین

 !یمارستانب یمبر یدارسالن بدو با -

حرکت   یمارستانو به سمت ب  ینسمت ماش  یمرو بغل کردم و رفت  یثحد  ریعس
 .یمکرد

 گوشش گفتم:  یر و محکم به بغلم فشار دادم و ز حدیث

 احمق بلند شو! یکله رنگ   ینپاشو! به خاطر ا یثحد -

 گفت:  متین

 هردوتون! ین،ارسالن! حماقت محض کرد شنوهینم -

 !کنهیم ینیگلوم داره سنگ  یچقد االن بغضم رو دونستمینگفتم و م هیچی

 یشآت  یکوره  یانگار تو  یثداخل. بدن حد  یمرفت  یع و سر   یمارستانب  رسیدیم
 !کردیم م! عذاب وجدان داشت خفهسوختیبود و از تب داشت م

بچه ها اومدن.  یهمه یدیمکه د  یمنشسته بود یصندل یهردومون رو کالفه
 گفت:  یتمت بچه ها با عصبانبا تعجب بلند شد و س ینمت

 یگه؟د یایدمگه من نگفتم شماها ن -
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. بدون توجه به دکتر یروندکتر از اتاق اومد ب  یهوبزنه که    یخواست حرف   ترالن 
تخت  یرو جونیطور ب رفتم داخل اتاق. همون یع بلند شدم و سر  یهو بق
 دستش بود. یبود و سرم تو یدهخواب

 افتاد. ییناز چشمام پاقطره اشک لجوجانه  یه ناخودآگاه

کنار تختش و دستشو گرفتم آوردم سمت ل**بم و  یصندل یرو نشستم
که داشتم   یگونم و با لبخند تلخ   یب*و*سش کردم. دستش رو گذاشتم رو

 گفتم:

 ی؟بود کرد  یچه کار  ینا  کنی؟یم  یتمرگ، چرا آدمو اذ  یالهه  ییل،اخه عزرا  -
و منو  یار درب یدو سه تا اسکل باز یشه! پاشو باز مثل همیگهپاشو د یث،حد
 !یثتخت نخواب حد یرو طوریینفقط ا یار کن و حرص منو درب  یتاذ

 داخل. یختنها ردر باز شد و بچه یهوانداختم که  یینپا یبا ناراحت  سرمو

 اخم بلند شدم و گفتم: با

 ! چتونه؟یواش -

 فت با دستاش و با خشم گفت:گر   رویقماومد سمتم و  یتبا عصبان ترالن

 یی! اگه بالِی توعه عوض یر حال االنش تقص ینا یبدون. ول دونستیینم -
 ! زارمیت نممطمئن باش زنده یادسرش ب

چشم دوختم به  ینگفتم و با ناراحت  یچیمنم بدتر از حال اون بود. ه حال
 م.رفت یرونو از اتاق ب یرونو ب یدماز تو دست ترالن کش رویقمو  یثحد

*** 



 

 
182 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 «یفالح  نیکا» 

ناراحته!   یلیبخونم خودش خ  یافشاز ق  تونستمیارسالن رو نگاه کردم، م  رفتن
رو   یثحد  یتدکتر اومد تو و وضع  یهشب بود که در اتاق باز شد و    ۱۰ساعت  

 گفت:  یع سر  ینچک کرد که مت

 دکتر حالش خوبه؟ یآقا -

 جا کرد و گفت:جابه ینکشوع دکتره

 .یشششب بمونه پ یکیمهمون ما هست، فقط  جایناره خوبه، تا فردا ا -

و ترالن سر  یست  گفت،یم یزیچ یه ی. هرکسیدنگاهاشون به هم چرخ همه
 بمونه دعواشون شد که گفتم: یک   کهینا

 کنارش باشه بهتره!  یگهد یکی ید! بذاریدها، آروم باشها، بچهبچه -

 جب گفت:با تع ممد

 ینجاعه؟از ما ا یر به غ یک   یگهد -

 به گردنش و گفت: یدکش  یدست  متین

 ارسالن! -

شونش و نگاهش  یبزنه که دستمو با اخم گذاشتم رو یخواست حرف  دیانا
 !یدکش  ینگفت و پوف  یچیکردم که ه
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کنم. با چشم دنبالش گشتم و   یداتا ارسالن رو پ یمارستانب یاطح یتو رفتم 
موهاش  یرو تونشستم. کالفه دستش یششکردم، آروم رفتم پ یداشپ
 متوجه حضورم شد و گفت: کشید،یم

 من بود، نه؟ یر تقص یکان -

 نگفتم که گفت: هیچی

من   یای! همش به خاطر کم محلیمارستانهب  یبه خاطر من احمق االن گوشه  -
 منه! یر تقص گفتی! مگه نه؟ ترالن میکابود ن

 و آروم گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 !یالو ریمیبمون، ما م یششامشب رو تو پ -

از جانب ارسالن باشم بلند شدم و رفتم  یمنتظر حرف  کهینبدون ا بعدش
 .یمارستانداخل ب

 ِش یارسالن االن پ کهیناز ا یانا. معلوم بود دیالو یمها رفتربع با بچه یه بعد
 هم بود. یچون اخماش تو یه،کامال ناراض  یثهحد

 و گفتم: یاناد یشپ رفتم

 ترسی؟یم یتو از چ  یانا،د -

 کالفه برگشت سمتم و گفت:  دیانا

 ...یثارسالن که حد یجز اون دل کوفت  یچیاز ه -

 حرفشو ادامه بده و گفت: یانادراومد و نذاشت د یتبا عصبان ینمت یهو
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از تو انتظار  یانادختر! د ینبود طوریینتو که ابس کن، بس کن!  یاناد - 
 رو ندارم واقعا! یرفتار ینهمچ

 نگفت و سکوت کرد. یچیه دیانا

و  ینمت یشونه ی. دستمو گذاشتم رویرونب دادینفساشو با خشم م متین
 نگاهش کردم که آروم شد و گفت:

! آخه شهیم یقدرونم تزر یآرامش خاص یهبه چشمام  یشیم یرهخ یوقت  -
 با دل من؟ کنییم یدار کار یدختر، تو چ 

 یرو گذاشتم رورو دور کمرم حلقه کرد. سرمدستش ینزدم که مت لبخندی
 .یمآسمون کرد یتو یهاش و نگاهش به ستارهشونه

*** 

 «ینیام متین»

صددرصد   کردیارومم نم  یکاخورد بود و اگه ن  یانااز دست د  یاعصابم کل  واقعا
 .سیدمر یحسابشو م

بود و داشت  یشگوش  یکردم که سرش تو  یکاو نگاِه ن یدمکش  ینفس کالفه
 .کردینگاه م یجاروفن پ یاستور

 گوشم  یتو یچیدپ یاناد یصدا یهو

 من بود! یر : تقصدیانا

 :یمو گفت یاناسمت د یمبا تعجب برگشت یکان منو
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 !ی؟چ  - 

 هم محکم فشار داد و گفت: یچشماشو رو دیانا

آخه اون  ید؛کنه! درک کن  محلییمن، من به ارسالن گفتم که، که بهش ب  -
حد خودشو  کردمیم یکار یه یدبا شد،یم یک به ارسالن نزد یلیدختر خ

 !یدباور کن یفته،براش ب یاتفاق  ینهمچ خواستمینم یبدونه. ول

 روش و گفتم:روبه میسادبهش نگاه کردم و بلند شدم و وا یتعصبان با

 ی؟کرد  کار یچ  فهمییم ی؟کرد  یتو؛ چه غلط  یاناد -

که سرشو انداخته بود   یاناشدم به د یرهموهام و خ یدستم رو بردم تو کالفه
 ادامه دادم: یین؛پا

 آخه؟ یکرد  کار یتو چ  یانا! دیوا یوا یوا -

بگه،  یچیه کهینبا بغض بدون ا یاناکه د  کردینگاه م یانابه غضب به د نیکا
 اتاقش. یرفت تو

 داشت که بگه؟ گند زد، گند! یچ  اصال

*** 

 «یکاش  ارسالن»

انداختم.  یثبه صورت حد ی. نگاه اومدیشب بود و خوابم نم ۱۲ ساعت
 دونم،یمن بوده، م یر تقص دونمیبود و چشماش بسته. م یدههنوزم رنگ پر 

 .کردمینم یانادو به خاطر  یغلط  ینکاش، همچ  یاشتباه کردم! ا یول
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همه کار  یانابه خاطر د یدتو با یانا؟به خاطر د گی؟یم یچ  یتو دار ارسالن 
بدونه من واقعا   یدبا  یانا! اره، دیبراش مهم  یلیبدونه خ  یدبا  یاناچون د  ی،کن

 دوستش...

و خنده بهم  یبا شوخ  یکاو ن ینکه مت ییشد سمت حرفا یدهکش ذهنم
رو واقعا دوست دارم؟ قبال فکر  یانان د. مکردنیو من ردشون م گفتنیم

 کنمیبهش فکر م  یچرا االن وقت   یول  رسوندیمنو به مرز جنون م  یاناکردن به د
 خوایمی  ییچه بال  یاندارم؟ خدا  یگهد  یچرا حس خاص  یفته؟قلبم به تپش نم

 یاری؟سرم ب

شد  یدهکش  یثموهام که ناخودآگاه ذهنم سمت حد یدستمو بردم تو کالفه
 یجادپوست و خونم ا یداره تو یاحساس یه کردمیو نگاهش کردم. حس م

 آخه؟  یهچه حس  یناز جا کنده بشه، ا  خوادیقلبم داره م  کنمی. حس مشهیم

...اهه ارسالن یگهد یاناد کنمیچرا حس م یفته؟من م یبرا یچه اتفاق  داره
 سته!بس کن، بس کن! ب

 کهینکردم پس بزنم، با ا  یرو سعهم فشار دادم و افکارم  یمحکم رو  چشمامو
 .یارمموضوع درب یناز فکر ا یجور یهخودمو  یدبا ینشد ول

 ینبود! پوف  ینآنال یباشه ول ینآنال یانادرآوردم و خدا خدا کردم د روگوشیم
کنار تخت و سرمو گذاشتم کنار دست   یز م یگذاشتم رو  رویمو گوش یدمکش
 و دستشو گرفتم و گفتم: یثحد

 ی؟چشماتو وا کن خواییعذاب، تو نم یالهه -
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زدم و   یباطل! لبخند تلخ   یالخ  یزه   یچشماش و باز کنه، ول  خواستیم  دلم 
 چشمامو و بستم که خوابم برد.

*** 

 «یصبر  حدیث»

 تونم؛ینم  کردمیحس م  یکردم چشمامو وا کنم ول  یسع  یحس سر درد بد  با
 !سوزهیچشمام داغه و داره م

به دور و برم کردم. من،  یکه بود چشمامو باز کردم و نگاه  یهر بدبخت  با
 یمارستانم؟ب

 یا خواستیدلم م کنمی. حاال که فکرشو مشدهیاومد چ  یادمخدا حاال  وای
 .شدمیغرق م یاهمون در یکاش تو

 یدمکردم که د  یستمو گرفته، نگاه د یکیتخت که حس کردم  یرو نشستم
 و دستمو گرفت. یدهارسالن خواب

م گرفته بود! دو سه شد خنده یداشاز کجا پ دونمیکه نم  یتعجب و بغض با
 .کردیترش مجذاب ینصورتش و ا یتا از تار موهاش افتاده بود رو

داد که  اییهرفت و جاش و به گر  ینلبم و بعدش از ب یاومد رو یتلخ  لبخند
 بود که از ارسالن داشتم بود. یاز دل پر 

ارسالن   ییافهو اشکامو پاک کردم و نگاهمو دوختم به ق  یدمکش  یقیعم  نفس
 و گفتم:

 !یکله رنگ   ییوونهد -
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 یسع  کردم؟یم  کار یعقب. داشتم چ   یدمکش  یبردم سمت موهاش ول  دستمو 
 کردم با خودم بجنگم، با عقلم!

. حس دادمیموهاش و آروم حرکت م یموفق نبودم و دستمو بردم ال ولی
شنا  یپر از خوشبخت  یادر یه یو دارم تو یسادهاالن وا یاتمام دن کردمیم
 .کنمیم

به هرحال  ی،ول یستیسهم من ن کهینخوبه حس باهم بودن، با ا چقد
 دوستت دارم!

که   ییحرفا یعنی یا. خدایامدن یورتش که شده بود همهافتاد به ص نگاهم
من عاشق ارسالن شدم؟  یعنیشده؟  یتواقع زدن،یبهم م یکاو ن ینمت
 !یلیخوبه، خ یلیبگم خ تونمیهست، م یهرچ  یول دونمینم

که به حرف عقلم گوش   خواستیدلم نم یبود ول جنبگییب  یتنها کهینا با
 !دادیکه داشت ساعت چهار صبح نشون م  یبده. نگاهمو دوختم به ساعت 

دست ارسالن باز شد   یدستم از تو  یهوو خواستم آب بخورم که    یدمکش  پوفی
کردم و نقاب   یزیر یو ارسالن چشماشو وا کرد. فکر کنم بدخواب شد! خنده

به دور و برش کرد و  ینگاه رو زدم. بلند شد و  یوونهشاو و د یثهمون حد
 !یجهگ  یدفهم شدیم

خنده که به خودش اومد.   یر زدم ز  شیختهبهم ر  یمتعجبش و موها  ییافهق  از 
لحظه حس کردم نفسش حبس شد. با تعجب و خنده نگاهش کردم که  یه

 گفت:
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 ی؟خوب  - 

 بزنم که نذاشت با هول گفت: یحرف  خواستم

 !صبر کن یارمدکتر م رمیاالن، االن م -

 گرفتم و با خنده گفتم:  بازوشو

 !یهتب دارم که اونم عاد یکم! فقط ینبش یر ارسالن من خوبم بگ -

 یرفته. انگار فقط اون نگران   یادمو سرد بودن هاش    هاشمحلییتموم ب   انگار 
زد  یموهاش برد و چنگ  یمن مهم بود اون لحظه! دستشو ال یکه داشت برا

 و گفت:

 ینگران و ناراحت کس  همهینسال از عمرم ا  یک و    یستب  ینا  یتو  دونییم  -
من معذرت  یث،من بود حد یر نبودم و ترس از دست دادنشو نداشتم! تقص

 !خوامیم

نگفتم و با لبخند نگاهش کردم  یچیشد. ه یمونبزنه که پش یحرف  خواست
 یک کردم و خودمو بهش نزد  یزیونتخت. پاهامو از تخت او ینشست لبه

 چشم تو چشم! گفتم: یس،و فت یسکردم. قشنگ ف

 ی؟باهام سرد نباش ی؟نکن یبهم کم محل یدیقول م یگه،د -

 کنمیخواهش م ی؛ول یز،کن ارسالن، کرم بر  یتمدلت خواست اذ هروقت
 نکن، چون طاقت ندارم ارسالن! یبا من سرد نباش و بهم کم محل وقتیچه

 یناراحت  شدیم که  ییو با صدا ییننگاهم کنه سرشو انداخت پا کهینا بدون
 و ازش خوند گفت:
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 .دمیبهت قول م یث؛حد - 

کردم و گونشو ب*و*س کردم. بلند شد نگاهم کرد و با   تر یک بهش نزد  خودمو
 لبخند گفت:

 !یتا تنها باش یاطح یتو یرممن م -

شده! آخه انگار هول شده بود، چون موقع  یزیشچ یهانگار  کردمیم حس
 برداره و در اتاق و ببنده! یشوگوش  یجورچه دونستیرفتن انگار نم

 یرو گذاشتم رودستم ی. انگشتایینزدم و سرمو انداختم پا یآروم یقهقهه
من؟ مثل  یعنیمن، من دل باختم؟  یعنی...یعنیتموم شد؟  یعنیم. گونه

 بزنم! یادفر  ینوا خوادیتموم شد و من عاشق ارسالن شدم و دلم م کهینا

*** 

 «یکاش  ارسالن»

. اصال دونستمیکالفه بودنم رو اصال نم  ینا یلشده بودم و خودمم دل کالفه
 کشوندیمنو م  یزیچ  یهفکر نکنم و انگار    یثلحظه هم به حد  یه  تونستمینم

 سمتش!

 یثبرداشتم و خودم و باهاش سرگرم کردم تا ذهنم و از سمت حد گوشیمو
 بهش فکر کنم؟ تونمیکه نم  زنمیگول م  یو. دارم کشدینم یول یرون،بکشم ب

 یسع  یدبا  یپسش بزنم ول  شدیس واقعا، مسخره! نممسخره  یلیرو؟ خ  خودم
رو پس بزنم. دلم  یثسمت حد کشونهیکه داره منو م یزیکنم اون چ

 !یانتهبا خ یمساو کار ینکنم، چون ا  یدابهش عالقه پ ادخوینم
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 .خوامیو نم ینو من ا یانا*نت در حق دل دیاخ** اونم 

*** 

 «یمیرح دیانا»

 نگرانشم! یاد؟. چرا ارسالن نمبردیصبح شده و خوابم نم ۷ ساعت

 یول  یادتا زمان بگذره و ارسالن ب  رفتمیخودم رژه م  یواسه  یه   یراییپذ  توی
 ازش نبود. یخبر  یچاصال ه

شونم.  یدستشو گذاشت رو یکی یهوکه   چرخیدینگاهم به ساعت م شهمه
 .یکاستن یدمو برگشتم که د یدمکش  ینیه

 گفتم:  یو با لبخند ساختگ  کردم خودم و آروم جلوه بدم  سعی

 یکا؟ن یداشت  یکار  -

رو متر  یراییپذ یدار طوریینده و همصبح ش ۸ساعت  ی؟خوب  یمطمئن -
 !کنییم

 و گفتم: یدمکش  پوفی

 !ینفقط منتظر ارسالنم! هم -

ارسالن   یو برداشتم و شماره  یممبل. گوش  یتکون داد و نشست رو  یسر   نیکا
 و گرفتم که بعد دو تا بوق خوردن جواب داد.

 گوشم:  یتو یچیدخواب آلود ارسالن پ صدای

 ی؟دار ی! جانم؟ کاریاناالو د -
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 و سرمو گرفتم باال و نگاه ساعت کردم و گفتم: یدمکش  یراحت  نفس 

 خونه؟ یایم یک   -

 ش گرفته بود و گفت:من خنده موردیب  یاز نگران  انگار 

 تو آخه؟  یهست   ی. نگران چ یایمم  شهیمرخص م  یگهساعت د  یه!  یگهد  یامم  -

گفت، با   یو خدافظ  یدو با حرص اسمش و صدا کردم که خند یدمکش  پوفی
 قطع کردم. یوخنده گوش

 بابت ارسالن راحت شد. یالمدوسه بار زدم به دستم. حداقل خ گوشیمو

 خوادی. دلم نمیارهاز خودم دل ارسالن و به دست ب یر به غ یکس  ذارمنمی
 نقشم به باد بره!

 آشپزخونه. یدخترا تو یشپ رفتم

*** 

 «فرینرام ستایش»

زدم که نگاهم به ساعت افتاد. ساعت هفت صبحه؟ بعد چرا   یچرخ   جام  توی
 خدا! یخدا ه  یخوابم ببره؟ ه  یدمن االن نبا

تنگ   یشلوار مشک   یهو از بلند شدم و دست و صورتم رو شستم.    یدمکش  پوفی
 یرژل**ب قهوه ا یهو  یدمهم پوش هایاچارخونه یندار از الباس دکمه یهبا 

 زدم. نبودن روحیب  یکمرنگ هم برا
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 یش! رفتم پیزنهم بزنم به تخته همشون سحر خ  یناماشاال ا  یرایی،تو پذ  رفتم 
ش شونه ینشون بده. زدم رو خوادینم یول یادترالن، معلوم بود خوابش م

 منم با حرص نگاهم کرد. گفتم: یدد یهوا و وقت  یدکه ده متر پر 

 چرا؟ یداریدهمتون ب -

 زد به سرم و گفت: یاتقه ترالن

هممون  یشه،مرخص م یثحد یگهساعت د یهاسکل جان اگه خدا بخواد  -
 ها! زنییم یجوقتا گ یبعض یست  یعنی. یادتا ب یداریمهم ب

 خنده گفتم: با

 دونستم؟یبابا، خب مگه من م یا -

به عالمت تأسف تکون داد که چشمم خورد به مهراب. بذار برم  یسر  ترالن
 !یومدنو ارسالن ن یثمهراب رو شروع کنم تا حد یزن مخ یاتمن عمل

منم کامال نامحسوس  یه. بدون توجه به بقیرونب یرهمهراب داره م دیدم
 و نشست رو تخته سنگ. یادنبالش رفتم که رفت کنار در

 !یارفت کنار در یشدهم بودن م یکنزد یلیخ یالو و یادر چون

 آروم رفتم کنارش و گفتم: آروم

 کنارت؟  ینمبش تونمیم -

 سمتم، اولش متعجب نگاهم کرد و بعدش با لبخند گفت: برگشت

 .ینآره بش -
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نه  ینه حرف  ینه سخن یمها نشسته بودالل ینمثل ا یعنیکنارش.   نشستم 
 یقدر زندگ سرم اومدم مخ بزنم، که فکر کنم کنسل شد! چه یر ! خیچ! هیگفت 

 مثل شانس من! درست یباستز

. شکستیبود که سکوت ما دوتارو م یافقط در ی،ساکت  یناز ا یدمکش  پوفی
 به ساعت کردم و گفتم: ینگاه 

 داخل؟! یمبر  یایبشه تو نم یداشونو ارسالن پ یثاالناس که حد -

 بلند شد و گفت: مهراب

 .یامآره م -

 رفتیمیمهم  یآروم آروم، شونه به شونه یمگفتم و داشت یالب خوبه زیر 
 سمت خونه که مهراب گفت:

به  یاعالقه یهکه  کنمیحس م یثحد یهاسوال، من از رفتار  یه یگمم -
 ارسالن داره! درسته؟

 کردم و برگشتم طرفش و گفتم:  اخمی

زود با ارسالن گرم گرفته   یلیکه خ  ینهاگه منظورت ا  یِی؟هامنظورت چه رفتار   -
 یبگم اصال ربط  یدارسالنه، با یشکه اومده همش پ  یدو سه ماه  ینا یو تو

! یستکه مربوط ن  یهداشته باشه به من و تو بق یانداره! در ضمن اگر عالقه
 هست؟

به موهاش  یدکش  یشد و کالفه دست  یمونبزنه که پش یخواست حرف  مهراب
 :یدمکه پرس
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 بشه مگه؟ نکنه تو.... خوادیم یداشته باشه چ  یاحاال اگه عالقه - 

 حرفم رو قطع کرد و گفت: سریع

. یدمپرس یگهجهت د یهسوال و از  یننه نه نه نه! اشتباه فکر نکن، من ا -
 !گذرهیاز ارسالن نم یاون به راحت  ام،یانانگران د یشتر ب دونییم

 رو انداختم باال و گفتم: هامشونه

 !یمنکن یفضول یادمورد ز ینبه هرحال بهتِر در ا -

 کردنیم  یباز  یبالوال  یاطح  یها داشتن توخونه. نصف بچه  یاطبه ح  رسیدیم
بودن.  یگوش  یپا یا زدنیحرف م یاو  یز م یهم نشسته بودن رو یشونو بق

ها هم . بچهیانو ارسالن دارن م یثحد یدمد یهوکه  ینمخواستم برم بش
 !یدیماز خنده ترک یدنشونمتوجه شدن و برگشتن سمتشون که همه با د

*** 

 «یصبر  یث»حد

 یعنیس!  برنده  یدرس  ینزودتر به ماش  یهرک   یم،کرده بود  یارسالن شرط بند  با
 یروز مرخص شدم و انگار نه انگار که د  یمارستاناز خودم. تازه از ب  یادخوشم م
 !ینهقابل تحس یلیکه دارم واقعا خ  اییهافتاد! روح یچه اتفاق 

 یواسه  یشه،ارسالن االن برنده م  یدم. دییدیمدو سه ارسالن دو  یک شمارش    با
 یو من بردم! با خوشحال ینبراش گرفتم که افتاد زم یخفن ییپا یر ز ینهم

 و گفتم: یدمپر  یینباال و پا

 حاال من بردم و من بردم، موش سرآشپز و من خوردم! -
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طور که با حرص زبون ناناس براش درآوردم که همون یهحرفم هم  بندپشت 
 پاشد و خودش رو تکوند گفت:

 من قبول ندارم از اول! -

 خنده گفتم: با

 یا یکن  یادسرعتت رو ز یکم خواستییمن بردم. م یگهحرف نزن چسونه! د -
 به من چه؟! ی،نکن یشرط بند

اون  یاالن داره تو دونستمی. مینماش یتو یمحرص نگام کرد و نشست با
اصال مهم  یول کنه،یم یمتقس یمساو یر قسمت غ یشذهنش منو به ش

 !یستن

و خواست بره داخل که  ینگ و پارک کرد تو پارک ینماش یالدم در و رسیدیم
 ش و گفتم:شونه یزدم رو

 رو! یرفت شرط بند یادت یع چقدر سر  ی،کاش  ی! آقایهو -

چراغ برق. با خنده نگاهش کردم   یر به ت  کوبیدیسرم رو م  کردییولم م  یعنی
 که ناچار و با حرص گفت:

 کنم؟  کار یخب چ  -

کنه که روح من شاد بشه؟ خب...خب...اهان!   کار یچ   ینفکر کردم. خب ا  یکم
 سمتش گفتم: یطانی! با خنده شیافتم

 جونم، خم شو! یارس -
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 کرد و گفت:  یز ر چشماشو 

 گذره؟یم یتو چ  یضاون ذهن مر  یتو یقادق -

 و گفتم: خندیدم

 که گفتم رو بکن. خم شو!  ی! کاریکله رنگ   زنییحرف م یلیخ -

 م رو چرخوندم و گفتم:بزنه که انگشت اشاره یحرف  خواست

 خم، خم! -

که   تهیفبود ب یک کولش! نزد  یرو یدمپر  یهوو ناچار خم شد که  یدکش  پوفی
 گفت:  یتدستش رو گرفت قِد در و تعادلش رو حفظ کرد. با عصبان

 !ینمبب یینپا یاب یثحد -

 ش و گفتم:شونه یخنده چونم رو گذاشتم رو با

 ینتون  یگمم یزیچ یهخرم! وگرنه  یبش یدبا یشرط بند ی! واسهیامنچ نم -
دار جا افتاده رو بر مو قشنگ! سر راهتم اون چوِب که اون یانجامش بد

 .خوامشیم

 با حرص گفت: ارسالن

 دارم! یکیتو  یمن بعدا برا -

 و گفتم: خندیدم

 ! به قول ممد حمال!یوفتراه ب -
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 یشبه پاش و با ن زدمیرو مزور خم شد و چوبرو بهم داد که منم چوب به 
 گفتم:  یکامال باز م

 من! یخِر کله رنگ  یفتراه ب -

 بخنده. گفتم: یاباشه  یعصب یداالن با دونستینم ارسالن

 !یادبه نظر ب تر یعیارسالن دوسه تا عرعر کن طب -

 رفت هوا و گفتم: یغمگرفت که ج  یبا حرص از پام نشگون  ارسالن

نشگونتو  ینا یارم! از دماغت در میشهدرد! االن جاش تا دوماه کبود م یا -
 حاال هم عر عر کن!

خنده و حاال   یر ارسالن زدن ز  من و  یدنها! اوناهم با دبچه  یشپ  یمبود  رسیده
 بخند! دوسه بار زدم پشتش و گفتم: ینخند و ک 

! تو یکنم آر  تر یعیخر بودنت رو طب  خوامی! خو میدخو عرعر کن ذوقم خواب  -
 ذوق زدنت! یر روح ز

تو حال زن و ولش کن بابا،  ینور پرت شده بودن! ا یهاصال هرکودوم  هابچه
 االن رو بچسب! یفک

 شونش و گفتم: یروپام زدم  با

! نه زنیینه عر م یده،نم یفبا تو ک ی! اصال خر سواریگهارسالن، تندتر برو د -
 بشم! یادهپ خوامیم یسانکن، حاال هم وا ی! اه! اصال تو شرط بندیریتند م
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 ی،! آخ مامان ینزم یوفتمکه باعث شد ب  یسادوا یهوکه   ینهبودم که بش منتظر  
و  یدمن با حرص نگاهش کردم که خند دفعهینقشنگ صاف شدا! ا یعنی
 گفت:

 که من خرم؟  -

 خنده بلند شدم و گفتم: با

 !یدشما صاحب خر  ید،دار یار اخت -

بچه ها دورش نشسته بودن که مهراب   یاطح  یکه تو  یزیم  ینشستم رو  رفتم
 گفت:

 !یینپا یاب شکنهیاالن م یزِ م -

 به زانوش و گفتم: زدم

 !ی؟مگه تو پول داد سیخس -

 گفت:  ممد

 یبود یمارستانآب و ب یتو یانگار نه انگار که افتاد یادخوشم م یعنی -
 من و کشته واقعا! تخیالییب  ین! اخیالییب  یادو...اصال خوشم م

 براش درآوردم و گفتم: زبونی

 !یادن خیالیبابا ب  -

 برام تکون داد که رضا گفت: سری
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نجات بپوش که  ییقهجل یه یآب باز یبر  یخواست که   یبعد یلطفا دفعه - 
 !یما رو هم نگران نکن

 ش و گفتم:خنده زدم رو شونه با

 یباشه، تا دفعه ی! ولیگهنگفتِن د ینبه هم یفشک  یباورت نشه، ول یدشا -
 !شهیخشک م یرتخدا بزرگه! توهم حرص نخور ش یبعد

حرص و جوش اومد  یبا کل ینکه مت  یاکنار در  یماز خوردن صبحانه رفت بعد
 .یادر یو فالن و فالن! نشستم کنار سنگا یاگفت نرو سمت در

بودم و االنم هستم!  خیالیب  یشهافتاده، هم یکه نه انگار اتفاق خاص  انگار 
نتونستم مغرور  وقتیچ! هطوریننگرفتم و االنم هم یرو حد یچیه یشههم

وقتا خودم   یواقعا بعض  یدم،کش  یوف ! پتونمیباشم و با غرور رفتار کنم، االنم نم
 .یشمکه دارم کالفه م  ییها خیالییب  یناز دست ا

 یکه همه  یاناعهنفر باشم، اونم د یه یجا خوامیم یاز هر موقع یشتر ب االن
 ارسالن رو داره. یعشق و عالقه

نه!   یق؛دوست و رف  یهارسالن هم به من توجه کنه، نه به عنوان   خوادیم  دلم
تکرار  یمارستاناتفاق ب خوادیدوستش داره! دلم م یلیکه خ  یکسبه عنوان  

فقط من بمونم و ارسالن!   خوادی! دلم میمبشه، که بازم من و ارسالن با هم باش
که   ینهمهم ا یست،و ندارمشون. مهم ن یستنکه ن  خوادیم یزاچ یلیدلم خ
 !یزمخودم بر  یبخندم و دردام رو تو یدمن با
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خط قرمز بزن   ی،چرا انقدر زود عاشق ارسالن شد  یستکه معلوم ن  یدل  آهای 
 .یستروش! اون مال تو ن

*** 

سرم  یاومده بود تو یدها یه دفعهین. ادادمیهارو من م یپکل  ییدها اصوال
ماجراش و اونم  یهگفته بودم چ  ینقشنگ بود! به مت یلیکه به نظر خودم خ

 تکون داد. یسر 

 گفتم:  ینوبه مترو به هم زدم و ر  دستام

 یلیخ یهوم؟ وا یکا؟اصال تو و ن یاو ارسالن خوبن؟  یانانظرت دبه ینمت -
! شهیمحشر م یلیخ یدیوو یننظر من ابه یه؟نظرت چ ینمت شه،یخفن م

 ی؟قبول دار

 یحرف  ین. منتظر بودم متترکوندینظر خودم که ممتفکر نگام کرد. به متین
 کرد و گف:  یبزنه که اخم

 ... یثحد شهینه نم -

 و گفتم: یدمکش  یلحظه ها. پوف  یه. خوشحال شدم یدخواب بادم

 ... یبعد ییدهخب ا -

 شونم و گفت: ینذاشت حرفمو ادامه بدم و دستشو گذاشت رو متین

 هایییت! گفتم شخصیستاصال خوب ن یکه داد  اییدهمن نگفتم ا یثحد -
که با ارسالن  یدیوییو یناز آخر  دونیی! میستنخوب ن یکه انتخاب کرد

 ...یریدرو فقط خودتو ارسالن بگ یدیوو ینا گذره؟یماه م یک  ی؛گرفت 



 

 
202 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 بگم و گفت: یزیبلند شد، نذاشت چ ینبزنم که مت یحرف  خواستم 

 از خودم بوده نه تو! یدها یگمساکت! م یثنه حد -

 م!زدم. چه خوب بود که من طرف ارسالن بود یترضا یاز رو لبخندی

 گفت:  ینها که متسمت بچه یمرفت ینمت با

 بهتون بگم. یایدخودم ب ییدها یدجد یدیوارسالن، عسل، و -

رو گفت؛   یدها  ینجمعش کردم. مت  یع سر  یلبم جا خوش کرد، ول  یرو  لبخندی
 گفت و قبول کرد.  یزیچ یهبهش  ینکرد که مت  یارسالن اولش اخم

 و با تعجب گفتم: ینسمت مت رفتم

 ی؟بهش گفت  یچ  ین،مت -

 گرفت و گفت:  یموگوش  متین

 !یدبا هم قهر کرد کننیو همه فکر م یننگرفت یدیوماهه با هم و یه کهینا -

 .یینانداختم پا یم؛قهر کن یروز کهینا یگفتم و سرم رو با ناراحت   آهانی

 !یمشروع کرد یندو سه گفتن مت یک  با

 (یپه کل  یقسمت به بعد اتفاقا ین)از ا

 با خنده سمت ارسالن و با دستام شاخ گذاشتم رو سرش و گفتم: رفتم

 سالم! -
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انداختم  ینگاهم کرد و روش رو برگردوند و رفت، سرم رو با ناراحت  ارسالن 
 .یدمکش  یو پوف  یینپا

 :متین

 بخش دوم...حرکت! -

گل رو داد   یع سر  یکاشد. نکه ارسالن از کنارم رد   زدمیداشتم حرف م یکان با
 دستم و گفت:

 برو بهش بده برو! -

ش و با لبخند گل و گرفتم و رفتم سمت ارسالن و زدم رو شونه ییدمدو آروم
 جلوش و گفتم:

 توعه! یارسالن برا -

 و گفت: یوار عسل اومد هلم داد آروم خوردم به د یهو که

 ارسالن. یمبر  ی؟هست  یک   یگهتو د -

 و با بغض نگاشون کردم. ینسر خوردم و نشستم زم یوار د رو

 :متین

 دو سه! یک بخش سوم... -

 باال گفتم: ی. رفتم سمت ارسالن و با صدایمبود یادر کنار 

 ارسالن با توام! کنی؟یارسالن چت شده تو؟ هان؟ چرا به من توجه نم -
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 هلم داد و داد زد: آروم 

 می؟فهی...چون ازت خسته شدم! مخوامتیچون نم -

 گفتم:  یساختگ  ییهگر   با

 خدا دوستت دارم! به -

 اخم گفت: با

 دوستت ندارم؟ یگهد فهمییمن نه! چرا نم یول -

نبود؛ نشستم رو  یساختگ  دونمیم دفعهینکه ا اییهرفت. با گر بعدش
 ها.ماسه

 :متین

 بخش آخر... -

 بود که ارسالن و عسل از کنارم رد شدن. یمتو گوش سرم

 یوار ! برگشتم و مشت زدم به دخندیدنینگاهشون کردم. داشتن م یهگر   با
 سمتش و موهام رو بوس کرد. یدارسالن منو کش یهوپشتم که 

لحظه بدون  ینا یپکل  ین): اهامیهرو بکشم به رعطرش یکردم همه  سعی
کنارش بودم و با تمام   کهینعمرم رو برام ساخت! ا یخاطره ینشک، بهتر 

 !یپوخاطر کلکه زد رو موهام به  یآخر   یاون بوسه  یوجود حسش کردم! حت 

 !یقهدق ۱۰فقط  یسه؟زمان وا یقهفقط ده دق شهیم خدایا

 :متین
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 !ینبشه ا یخفن یپخب تموم شد. عجب کل - 

که داشت  یندادم و رفتم سمت مت ی. لباسم رو تکون یمبغل هم دراومد از 
 .کردیم تیرو اد یپکل

 رو نگاه کنم تا گذر زمان رو نفهمم. یپکل  ینقدر اان خواست،یم دلم

 !یپکل  ینموهام و ا یش! نوازش دستش روخوب بود...بغلش! بوَسه چه

 تکرار و تکرار بشه! یکاش زمان برگرده و همه چ   ای

 کاش!  ای

شام و  یبرا یرونب یم. رفتیمدرست کرد یپکل یها کلبا بچه یم،تونست تا
. بعد از سفارش دادن یقآالچ یتو یمو نشست یرستوران سنت  یهبه  یدیمرس

 گفت:  ینغذا مت

 .یمتهران یراه  یگهد یهفته یشاال،ها ابچه -

نگفتم. خودمم   یچیکردم و ه  یاصداشون دراومد و اعتراض کردن! خنده  همه
 چرا. دونمیتهران! نم یمبرگرد خواستیدلم م یلیخ

روم زوم  یکیناقصم زر زد و حس کردم  یشمخودم بودم که اون حس ش تو
 یسرش تو گوش یهرکس یشده. سرم رو بلند کردم و نگاِه همه کردم ول

 باال و انداختم که یا! شونهزدیحرف م یشداشت با بغل یاخودش بود و 

رفته و چرت  هایفانتز یتو یادیمن، ز یشمحس ش ینکه ا  گیریمیم نتیجه
 !گهیم یادیداره ز و پرت
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 یناروم یهوکه   یکمو خواستم چشمامو ببندم و بخوابم  یدمکش  یقیعم نفس 
 داد زد:

 !یولا -

و  یدکش  یو پوکر نگاهش کردم و چشمامو مالوندم که ممد پوف  یدمپر  یهو
 گفت:

 شده؟! یباز چ  -

 دستاشو کوبوند به هم و گفت: یباخوشحال رومینا

 !یمخفن! همه هم دعوت یجا یهخفن تو یمهمون  یهبچه ها  -

 لبخند که از صدتا فحش بدتر بود بهش زدم و گفتم: یه

نه  گفتییت رو خدا بزنه سه تا قسمت کنه، مثِل آدم ماون حنجره یاله -
 !ییدهخر تازه زا هوینع

 که ممد گفت:  یدنهمه خند هابچه

 !ی؟کِ   -

 کردم و گفتم:  یز رو ر چشمام

که   شیافه! نگاه قیشیهم کاسب م یزیچ یهجا اون یریتو که از خداته! م -
 کرده.  یچه ذوق 

 یناتکون دادم که روم ینگفت. سر  یچیو ه یدزدم پس کلش که خند یکی
 گفت:
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 !یدخر  یزیچ یموقع لباس ینتا ا یشه. خوبه، میگهروز د ۵ یقادق - 

خدا   ی! ه باریدهایخواب از چشام م  یعنیدادم.    یرونب  یبلند  یرو با ه   نفسم
سرم  یر خ شدینم یم،شام بخور یرونب یمخدا! بدبختانه چون اومده بود یه 
 یاهامرو یرو بستم. االن توسرم و چشام یر بکپم! دستم رو گذاشتم ز یرمبگ
سرم رو بذارم  مکه؛ ارسالن دستش رو بندازه دورم و من  کردمیتصور م ینوا

 هام! یهشونش و بخوابم و تموم عطرشو بکشم به ر یرو

 ...ولی

زدم و چشمام رو باز کردم. نگاهم   یباطل! به حسم لبخند تلخ   یالخ  یزه   ولی
 یدشمال مشکوک شده؛ نگ  یماومد  یاز وقت   ینا  یگممن م  یبه ممد. ه   یدچرخ

 نه!

طور که و ممد هم همون  یزدنداشتن حرف م  یکردم. ترالن و ست   یز ر  چشمامو
 .کردینگاِه ترالن م یع ضا یداشت کامال به طور خورد،یذا مغ

م گرفت و سرم رو چرخوندم که چشم تو چشم شدم با خنده یاشباز یع ضا از 
 .کردیارسالن که اونم داشت با خنده نگاهم م

هنوز  کهینخاطر ااز خنده به یدیمپوک یهوسمت ممد که  یدچرخ نگاهامون
افتادم که گفته بود اگه  یتئور یه یادِ  یهو! کردیداشت ترالن رو نگاه م

همه دارن  یاز همه دوستتون داره وقت  یشتر ب یجمع ک  یتو ینیدبب خوایدیم
نگاهتون   عچون صد در صد اونم همون موق  یدبه جمع بنداز  ینگاه   خندنیم
 !کنهیم
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 یلحس؛ تبد  یناز همه من رو دوست داشت و ا  یشتر کاش واقعا ارسالن، ب  ای 
 شکست بزرگ نشه! یهبه 

*** 

و ممد از خواب بلند شدم. بالشت و  ینمت یدنداد زدن و هوار کش یصدا با
با  یکا. نیکابود خورد به ن یدهخواب یکاپرت کردم سمت ترالن و چون کنار ن

 حرص بالشت و پرت کرد و گفت:

 دوتا؟! ینه اچشون یمابخواب یمروز اومد یه -

! به زور نشستم رو تخت و چشمام رو ییبلند شدن نداشتم خدا ینا اصال
 مالوندم با دستم و گفتم:

ضدحالن   طوریینهم  یشهدوتا هم  یندسِت! چه بدونم من. ا  ،یستچش ن  -
 آدم بخوابه! ذارنیو نم

 یرونخواستم برم ب یو بلند شدم و با همون سر و وضع جنگل یدمکش  پوفی
 خواب آلود ترالن خورد بده گوشم: یکه صدا

باالعه   یلیش خکه پاچه  یافتاده و شلوار  یقهبا همون لباس    خوایینگو که م  -
 دوتا؟ ینچشونه ا ینیبب یو اون موهات بر 

 و گفتم: ینبه زم یدمحرص پام رو کوب با

 .یداه! اصال به من چه؟ خودتون پاش یادخوابم م -

که   یمهم ادا درآورد یو من و ترالن برا نیروبا حرص بلند شد و رفت ب نیکا
 اومد و گفت: یکان
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 یزود  ینصبح به ا  یدبر   یدپاش  یگندوتا اسکلم م  ینخب، ا  ِی فردا مهمون پس  - 
 !یدلباس بخر 

 حرص گفتم: با

 دوتارو راحت بشم! ینبزنم من ا یا -

 یکانگاهش کردم که ن یطنتکه غرق خواب بود با ش  یمکرد  یانابه د نگاهی
 گفت:

 یانانه چون د یول گذرهیاون سرت م یداره تو یچ  دونمیم یثحد -
 ...جواب ارسالن با خودت!یکن  یدارشب یبشه و بخوا یدار ب طوریینا

 رو درآوردم و گفتم: یکان ادای

کنه؟ اصال ارسالن جرأت نداره با   کار یچ   خوادیبرو بابا! ارسالن ارسالن! م  یاب  -
 !یوفتهربمن د

 و گفت: یکان یشونه یبا خنده زد رو ترالن

 تو هزار بارم بهش بگو کو گوش شنوا؟ -

بود و برداشتم. اصال   یاناسر د  یحرف اون دوتا رفتم تنگ آب و که باال  خیالبی
 !یثام بچه خب  یکنم! آ   یخال  یاناحرصم رو سر د  خواستیچرا دلم م  دونمینم

! المصب یاناد یکردم رو  یتنگ آب و خال یهوکردم و   یینرو باال و پا ابروهام
گذاشتم داخلش   یخ  یکل  کهینخاطر ابود! فکر کنم به  یختا حاال هنوز    یشباز د

اصال مردم   یگی؟بلند شد. من و م  یعو سر   یدکش  یغیج  یاناذره! د  یهو آب هم  
 از خنده!
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 خنده دلم و گرفتم. با 

 کن!  شیافهخدا نگاه قدلم! تورو یاخدا یوا -

 با حرص بالشتشو پرت کرد سمتم و گفت: دیانا

 ! اه!یز کرم ر  -

 ینارسالن و ممد و مت ییافهکه در باز شد و ق  کردمیبا خنده نگاهش م فقط
 قطع کردم و گفتم: یواش یواش. خندم رو یروناومد ب

 یچ  اتاقن مثل یهچهارتا دختر داخل  یوقت  یدهان؟ شما سه تا شعور ندار -
 ما لباس تنمون نبود. یدداخل؟ شا یایدو ن یینپا یدسرتون و ننداز

 اومدن داخل. ارسالن ادام و درآورد و گفت: پسرا

 حاال که لباس تنته! -

 حرص گفتم: با

 تو سرتا! زنمیم یامارسالن م -

 گفت:  یانابدون توجه به من روبه د ارسالن

 ی؟زد یغچرا ج -

از  یع ! سر یستبه وفق مراد من؛ ن کهینثل ازدم. من برم که اوضاع، م سوتی
 یثحد یکه صدا  یین،ها رفتم پاشدم و بدو بدو از پله یمو ج یروندر رفتم ب

 ! یدمگفتن ارسالن و شن

 به سمت اتاق ما کرد و بعد روبه من گفت: یبا خنده نگاه  رضا
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 یطونک؟ش یکرد  کار یباز چ  - 

 خنده سر و وضعم رو درست کردم و گفتم: با

 به جون ارسالن! یچیه -

دهنم آب افتاد. فکر کنم  یسس شکالت  یدنکه با د یخچالسر  رفتم
آشپزخونه و  یرو باز کردم و رفتم گوشه ی! با ذوق بستنیم...آره داریبستن

از من  هارویخوش ینخدا ا یزدم! وا یسل یهروش و  یختمسس شکالت ر
 یبستن  خوامیچون نم  یننها من رو نببودم که بچه  یسادهوا  یجور  !یرنگ  یکی

 بشم! یک شر  یام رو به کسخوشمزه

حلقم  یرو چپوندم تو یبستن یعپشت سرم اومد. سر  یاخنده یصدا یهو
ها بچه یدمخنده که د ینصفش رو خورده بودم! برگشتم سمت صدا یباتقر 

 !کننیدارن با خنده من و نگاه م

ول کن؛ دندونام! ارسالن با خنده اومد سمتم   یناروزدن ا  یخخدا دندونام    وای
 و گفت:

 ی! دور دهنت و پاک کن! نترس کسیدو ساله شد یهابچه ینا یهشب -
 نداره! یعالجناب یبه خوردن بستن یاعالقه

 قورت دادم و گفتم: یموزور بستن به

 برو بابا! -

 تم.در رف یغگذاشت دنبالم که با ج  ارسالن
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دعوا و کلکل از طرف من و ارسالن رفتم آماده   یخوردن صبحونه اونم با کل  بعد 
و رفتم سمت  یدملش پوش یشلوار مشک  یه. یمپاساژ لباس بخر  یمبشم تا بر 

هم ندارم اگه خدا  یچیبپوشم؟ هزار ماشا... ه یلباسام. خب، حاال لباس چ 
 یکاکه داشت با ن  یاناد یکه صدا  کردمیو رو م یر بخواد. داشتم لباسام رو ز

 خورد به گوشم: زدیحرف م

لباس رو برام گرفته هنوزم  یناخه ارسالن ا یکا؟و بپوشم ن ینبه نظرت ا -
 !یدمنپوش

 گفت:  نیکا

 .خواییهرجور خودت م دونمینم -

کنم.   یهگر   جاینهم خواستیمن و گرفت که دلم م یحسادت و بغض یه یهو
آخه به تو  یث،زدم و بغضم رو قورت دادم. فراموشش کن حد یلبخند تلخ 

 یر دارم ذهن خودم رو درگ ی. فقط الک یدهاون لباس خر  یچه که ارسالن برا
نبود  غموفق نشدم. درو یاد. سرم رو تکون دادم تا افکارام بپرن که زکنمیم

دار بنفش طرح یز و شوم یدمکش  ی! پوف یدپر  یهواگه بگم تموم شوق و ذوقم 
با رنگ زرد  یقشنگ  یجلو بازم که طرحا یصورت  یرنگم و برداشتم با مانتو

 و روبه دخترا گفتم: یدمداشت؛ رفتم پشت پرده و پوش

 ها! از من گفتن بود. یاداسکال صداشون درم یناالن ا ید؟ها آماده نشدبچه -

ظورش ترالن زدم و بدون توجه به اون سه تا )من  یپودر با رژل**ب قرمز   کرم
ها که بچه  یشپ  یرونرو برداشتم و رفتم ب  یفمرو با ک  یم( گوشیاناسو د  یکاو ن
 زد و گفت: ی. ممد سوت ینبودن کنار ماش یسادهوا
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 ماشاال سرعت! جون! - 

به ما زحمت  یدن،گفتم که دخترا همت کردن، زحمت کش یخنده مرض با
 دن!ساعت اوم یمبعد ن یقسر ما منت گذاشتن؛ دق یدادن، رو

*** 

به ارسالن که  یداز پاساژا. نگاهم چرخ یکیبه  یدیمرس یکساعت تراف یه بعد
شلوار   یه! ارسالن هم  یم! من و ارسالن ست کرده بودیدموجه تشابه د  یه  یهو

 یرهنپ یهدکمه دار بنفش که جلوش رو باز کرده بود با  یرهنبا پ یلش مشک 
زد به بازوم   یست   هلبم ک  یاومد رو  یلبخند  یه  یهوبود!    یدهپوش  یرشز  یصورت 

 و گفت:

 ! کلکا نکنه... ینا... ست شدیثحد یگم،م -

 حرص زدم به بازوش و گفتم: با

 خفه! ی،ست  -

 داخل پاساژ. یمبهم زد. با حرص نگاهش کردم و رفت یو چشمک  یدخند ستی

 .گشتیمیدنبال لباس خوب م یمبچه ها تو پاساژ داشت با

 آوردمیدرم یباز یع قدر داشتم ضاان یگهبود، دچشمم دنبال ارسالن  همش
 !یشمم یع دارم ضا یلیازم و گرفت و بهم گفت که خ یکه ترالن نشگون 

بفهمه دوسش دارم!   یکس  ینو مت  یکاو ن  یجز ترالن و ست   یگهد  خوادینم  دلم
 هم گفتم! یناتازه اشتباه کردم که به هم
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ناخودآگاه از پشت سرم   ن روارسال  یصدا  یهوکه    کردمیلباسارو نگاه م  داشتم 
 :گفتیم یاناکه داشت به د  یدمشن

برات انتخاب کنم. اوم  یکیبذار خودم  یانا؟چرا د یخب، انتخاب نکرد -
 !یادبهت م یلینظرم اون بنفِش خبه

 با خنده گفت: دیانا

 آره، موافقم! -

نگاهش  یو تو یاناپشت سرم و نگاه کردم ارسالن لباس رو داد به د آروم
 یو لبخند تلخ  یینبخونم! سرم رو انداختم پا یانا،عشق رو به د تونستمیم

 زدم و بعد سرمو گرفتم باال.

 دل من... آهای

 بار هزارم... یبرا این

 . مال عشقشه.یستمال تو ن اون

 ...بدون خط!نقطه

 کهینزدم. با ا یشادم و زدم به صورتم و لبخند یاون نقاب چهره دوباره
و برام   یادارسالن ب  خواستیلباسارو دوست نداشتم و دلم م  یناز ا  کدومیچه

از همشون خوشگل بود   یشتر ب  یکم  یدلباس بنفش که شا  دونهیهانتخاب کنه؛  
مغازه زدم  از  یعپروو هم کنم برداشتم و حساب کردم و سر  ینکهو بدون ا

 .یرونب

*** 
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زانوم داشت   یدامن کوتاه تا باال  یهلباس بنفش تنگ که    یه.  یدمرو پوش  لباسم 
شده بود  ینکمرش تزئ یخوشگل رو یلیخ یاپارچه یتور و گال یکمو با 
ساپورت   یهبازوم! خب به نظر من قشنگ بود!    یبود تا رو  یهم تور  ینشآست
 ایشگرهبا تم بنفش آر  یشو آرا یصندل یو نشستم رو یدمرنگ پا پوشهم
 کرد. ازش خواستم موهام رو فقط فر درشت بزنه.  یادهصورتم پ یرو

بود و  یدکه باال تنش سف یدلباس بنفش و سف یه. یانابه د یدچرخ نگاهم
 یدلم بهش حسود  یبود. تو  یدهپهن پوش  یکمربند مشک   یهدامنش بنفش با  

و   یدمکش  یسالنه! پوف ار   یشبراش ذوق کنه و پ  خوادیم  یکردم که ارسالن کل
شده  دهها بودن و آمابچه ییهکه بق  یو رفتم سمت  یینسرم رو انداختم پا

 نفر من بودم. ینبودن. آخر 

 گفت:  یناکه روم  یدنکش  یو عسل با آتوسا سوت  یو ست  ترالن

 ی؟دلبر  یبر  خواییم یا ی،مهمون  یریم یتو دار -

 خنده گفتم: با

 چطور؟ -

 و گفت: یدخند پانیذ

 !یخوشگل شد یلیخ ییخدا -

 ها گفت:سر بچه یکه معلوم بود سنش باالعه با اسفند اومد باال  یشگر آرا یه

 !ینقدر خوشگل شدماشاال چه -

 اومد سمت من و گفت: بعدش
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 یفتعر  تیافهسالن دارن از ق یپدر و مادرت حفظت کنه! همه یخدا برا - 
 !یشیخوشگل م یلیخ ی! عروس بشیزمعز  یتعروس یشاال! اکننیم

 گفتم.  اییخنده مرس با

کنم از خودم؟   یفتعر  یشهرمانم نم  ی! تویدهم خودتون  یفتهخودش  یه؟)هان چ
 ! نخند(یگنرو بهم م ینا یشههم یشگاهآرا یرماخه هروقت م

 با خنده گفت: ترالن

 !یوفتنهندونه! مراقب باش ن یآ  یآ  -

 یمگرفت  ینهآ  یسمتم و چند تا عکس جلواومد  یکاسرم اشاره کردم خفه. ن با
 گفت:  یاناکه د

 !یمبر  یدپسرا اومدن دنبالمون پاش -

ارسالن  ینو سوار ماش یرونو رفتم ب یدمو مانتوم رو با شلوارم رو پوش شال
دار دکمه  یدلباس سف  یهبهش انداختم موهاش رو داده بود باال و    یشدم. نگاه 

شلوارش رو نتونستم  یگهبود. د هیدهاش باز بود رو پوشکه سه تا دکمه
 بهم انداخت و گفت: ینهتو آ  یکنم. ارسالن نگاه   یاحتس

 جلو! ینبش یاب -

 :گفتم

 جلو. شینهیم یادم یانااالن د -

 گفت:  ارسالن
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 جلو! ینبش یاو عسل و ممد. ب یکاشد با ن ینمت ینرفت سوار ماش یاناد - 

نشستم جلو که ارسالن راه  یع پشمک راه افتاد. سر  یدتول یدلم کارخونه ته
 افتاد و گفتم:

 !یه؟عه، ارسالن. پس بق-

 :گفت

 خانوم شما حواستون نبود وگرنه اونا همه رفتن! -

 تکون دادم که گفت: یخنده نگاهش کردم و سر  با

 وروجک. -

 گفتم که نگاهم کرد و بعد نگاهش و دوخت سمت جاده و گفت:  ایبله

 قدر خوشگل شده؟!هم ان یانا! دیخوشگل شد یماز حق نگذر -

 یدومش لبخند یاز جمله یو باز کردم ول یشمجمله اولش ذوق کردم و ن از 
 زدم و گفتم:

 ما شده نگران نباش! یتر از همهقشنگ  -

خوشگل شدم برام  یدمکه ازش شن ینهم جمع کردم. هم ی**بام رو تول
 بود! یادن یهمه یاندازه

*** 
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فکر  یستالزم ن یگه. دیماتاق باال عوض کرد یداخل و لباسامون رو تو رفتیم 
و با دخترا   یدمبه موهام کش  یپس ولش کن. دست   یارمرو ب  یمکنم بخواد گوش

 که همه بودن.  یزیسر م یمو نشست یمهمون  یتو یمرفت

 کنن.  یچشم چرون  یدخدا! هرجا برن باپسرا رو به ینا یادخوشم م یعنی

 و گفت: یدکش  یسوت  ممد

 جونم! یا -

 زدم به بازوشو گفتم: محکم

 ممنوعه آقا! یو چشم چرون  یامشب مخ زن  -

 تکون دادم و گفتم: یو با خنده نگاهم کرد که سر  خندید

 بکن. به من چه؟ یدوست دار یاصال برو، هر غلط  -

رنگ  یلباس صورت  یهدختر با  یهکه   زدیمیحرف م یمداشت یند و متمم با
 یمتر پارچه هم برده باشه و موها یمن یحت  یدونمم یدافتضاح، که بع یغج

 یز اومد سمت م  یغ و ج  یمنه چندان مال  یشبلند که فرق سرش بسته بود و آرا
 دست داد و گفت: یناو به روم

 !یدخوشحال شدم که اومد یلیخ یوا -

 خم شد. در  گفت و  یممد زوم کرده روش. محکم زدم قد پاش که آخ  مدید
 گوشش گفتم:
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و تو...آدم باش و  دونمیمن م ی،کن  ینکاراروا یممد بخدا اگه امشب بخوا - 
 !یبه باز یچبپ

با لبخند مخصوص خودم که از صدتا فحش بدتر بود؛ نگاهش کردم که  بعد
بگه من مامانم   یستن  ی. آخه کسیمبرقص  یمبر   یمدادن پاش  یر و آتوسا گ  یناروم

برقصم مامانم  خوامیکه هروقت م  یرقاِص، بابام رقاِص برم برقصم؟ )حرف 
 بهم.( پرونهیم یکهو ت یگهم

 ینبش یر به آتوسا گفت بگ یهم کل یر امو آتوسا رفتن وسط.  یذو پان رومینا
 یدِرل آتوساست( نگاهم چرخ  یر آتوسا به حرفش گوش نداد! )دوستان ام  یول
تکون   یهچ  یبه معنا  ی. سر کردنینگاهم م  یکه با حالت زار  ینممد و مت  ینب

 و گفت: یچوندرو پ ینو گوش مت یدسر رس یکادادم که ن

 شید؟ینم شما دوتا، آدم -

 :یمزمان گفتمه یاناو د من

 !یر نه خ -

 مظلومانه گفت: ممد

 .یمخوش باش یدامشب رو بذار ینهم -

 برداشتم و گفتم: یرینیش یه

 نه! یدلت خوش باشه، ول یشاالا -
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 یختنرقص تانگو. ملت قشنگ ر  یوسط برا  یانها بساعت گفتن زوج  یمن  بعد 
که به انسان   ی. در حدخوردنیوخبره؟ همه تو هم وول مچه ییوسط! خدا

 بودنشون شک کردم.

و مثِل موز  یمو منو ترالن بدبخت مونده بود رقصیدنیداشتن م همه
 که ممد اومد سمت ما و گفت:  کردیم؛ینگاهشون م

 .یگهد ینبابا پاش -

 کردم و گفتم:  یز رو ر چشمام

 به عشق و حالم برسم. خوامیبگو م -

که بعد تموم شدن   یمحرف زد  یکمباال انداخت و رفت. با ترالن   یاشونه  ممد
اومد سمت  یعرقص دونفره ممد سر  یدور اول و پخش شدن اهنگ دوم برا

 ما و گفت:

 !یمبرقص یمبر  یاغلط کردم. ب یثحد -

 مخصوصمو زدم و گفتم: لبخند

 .یمو ما سه نفر  رقصنیدارن دو نفره م یاگه دقت کن -

 و گفت: یدبه ترالن کردم که ممد خند ایاشاره

 ینو منو از دست ا یدبا من برقص یایدنبود. هردوتاتون ب یادمآهان! بله  -
 !یدصاحب مجلس عجوزه نجات بد
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. به خودم فکر کردم بزار ممد یمبلند شد  و  یدیمزمان با هم خندو ترالن هم  من 
دست دست کردم که ترالن و  یکماز عمد  نیهم یو ترالن باهم باشن؛ واسه

 یدممن چرا خوش نگذرونم؟ د  گذروننیممد رفتن وسط. همه دارن خوش م
کنم؟   یداو پ رسالنا تونمیم ینمکردم تا بب  ی. نگاه کنهیپسره داره نگام م یه

 ... یانابا د رقصهیداره با خنده م یدمکه د

 زور بغضمو نگه داشتم که پسره اومد سمتم و گفت: به

 یا؟رقص کوچولو دارم با شما آ  یهافتخار  -

تکون  ی! سر خیالیبالماسکه که نبود ماسک زده بود، ب  یکردم.مهمون   تعجب
 یهمراهمونو که چرخ  یمکه بعد گفتن عوض کن  یدیمرقص یقهدادم و دو دق

من  ییتم که همون صدا! چشمامو اول بسیکیبهم داد و رفتم تو بغل 
 عاشقشم گفت:

 ی؟بخور خوایینم یتکون  یه -

*** 

 «کاشیارسالن»

به خودش بده. انگار تازه به خودش   یتکون   یهو منتظر موندم تا    یدمکش  پوفی
 یهورقص سالسا پخش شد.    یکرد که آهنگ برا  یدناومده بود شروع به رقص

 ش.زدم پس کله درد کردم و نامحسوس یاز رو یپاش رفت رو پام. اخم

 و آورد باال و با اخم نگاهم کرد و گفت: سرش

 مگه تو؟ یاِرسالن؟ کرم دار یچرا زد -
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 .یچون تو اول شروع کرد - 

نگاهش منتظر  یکرد و نگاهم کرد. تو  یز به دستش دادم چشماشو ر فشاری
 تکون دادم. یو سر  یدمخوند. خند شد،یباش م اییتالف 

 یچیدپ  یثحد  یصدا  یهوبود که    یمگوش  ی. سرم تویمنشست  یدنرقص  یکل  بعد
 تو گوشم و گفت:

 !کنمیبردارم؟! خواهش م یموگوش  یایهمرام ب یشهارسالن، م یهو -

 کردم و گفتم:  نگاهش

 ی؟خودت برو خب. مگه دست و پا ندار -

 و زد پس کلم که با اخم نگاهش کردم. گفت: یدکش  پوفی

که پشمک! اونجا پر   گرفتمیکمک نم  از تو  تونستمیخب شنگول جان، اگه م  -
 .ترسمیپسره، م

 و گفتم: یدمکش  یکردم و حرفشو قطع کردم. پوف   اخمی

 ...یمبلند شو بر  -

پروندن.  یکهچند تا پسر ت یهراه اتاق  یها باال. تواز پله یمو رفت یمشد بلند
چرا   دونمیبود. نم  یدهکه ازشون ترسش گرفته بود محکم لباسمو چسب  یثمحد
 ...یرممغزم فرمان داد دستشو بگ یهو

صدا داد.  یبمج یتو یمگوش  یهوکه   یدمتعجب نگاهم کرد که دستشو کش با
 و دستشو ول کردم و گفتم: یاتاق  یهکنار در 
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 ...یهک  ینمبب یسالحظه وا یه یثحد - 

کجا رفتم داشتم جوابشو دادم و   ید؛بود و پرس یاناجواب دادم که د گوشیو
به اطراف کردم که حس  ی! با ترس نگاه یستن یثحد یدمقطع کردم که د

! مینهبه س کوبیدی! قلبم محکم میادم یداره از اتاق بغل یغشج یکردم صدا
 یدمدر و شکوندم که د  یحرکت انتحار  یک به در باز نشد که در    یدمکوب  یهرچ 

 !کنهیم یترو اذ یثکه ماسک رو صورتِش داره حد  یارویی یه

داره با  یثحد یدمشدم و با مشت افتادم به جونش که در رفت. د عصبی
 و پتورو چسبونده به خودش رفتم سمتش و با داد گفتم: یکنهنگاهم م یهگر 

 زبون نفهم! مگه من نگفتم از کنارم جم نخور؟! هان؟ اگه  ی  یوونهد  یدختره  -
 ی؟ا یوونهقدر دتو چرا ان کردم؟یم یمن چه غلط  اومدیسرت م ییبال

زدم و محکم با لگد زدم به  یداد یزدم و با کالفگ  یرو با دستم چنگ  موهام
 و داد گفت: یهمثِل خودم با گر  یث،که حد  یوار د

هم صدات زدم  یشد! هرچ  یدهدستم کش یهوبودم کنارت که  یسادهمن وا -
خانومت رو  یاناجواب اون د یچرا؟ چون داشت  دونییم یدی،کر نشن یتو
 .دادییم

 و رفتم سمتش و آروم گفتم: یدمکش  پوفی

 نشد حاال؟ یزیتچ -

 و گفت: یینانداخت پا سرشو

 ...ینفقط لباسم هم -
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 یشرتت یه یرشو لباسم و درآوردم و دادم دستش خداروشکر ز یدمکش  پوفی 
 نگاهش کنم گفتم: نکهیبودم! دادم بهش و بدون ا یدهپوش

 بپوشش. -

سمت اتاق و  یم. متوجه حضورش شدم و رفتیسادمرفتم کنار در وا بعد
 که گفت:  یمبرداشت یشوگوش

 .یاملحظه صبر کن شلوارم و بپوشم االن م یه -

اگه   یعنیو دستم رو مشت کردم.    یوار دادم به د  یهلب گفتم و تک  یر ز  یا  باشه
باد کرده! سرم و  یتر حس کردم رگم از عصبانفک ینبودم...از ا یدهتر رس یر د

 گفتم:  یدوار . دستش و محکم گرفتم و تهدیروندادم که از اتاق اومد ب یتکون 

 و تو! دونمیمن م یدستم و ول کن یبخوا -

 فقط... یدباشه ارسالن ببخش -

 و گفتم: یدمکش  دستشو

 !ی؟فقط چ  -

 :گفت

 !یشمممنون م یتر دستم و فشار بدآروم یکماگه  -

دستم و شل  یع مچاله شده بود، سر   شیافهو نگاهش کردم. از درد ق  وایسادم
 و گفت: یدلباسم و کش یکه گوشه گ  یینپا رفتیمیم یمکردم. از پله داشت

 نگا کن. ینوا یالحظه ب یهارسالن  -
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 و گرفت سمتم ازش گرفتم و گفتم: گوشیش 

 ...ینمبب -

داده؟ بازش   یاماون آشغال چرا بهش پ  ی؟وحدت   یااومده از...رو  یامپ  یه  دیدم
 نوشته...  یدمکردم که د

 ... یوفتیدم یر همتون گ یگهد یقهچند دق -

 یع منتظر بمونم دستشو گرفتم و سر   ینکهبزنه که بدون ا  یخواست حرف   حدیث
 که با داد اسمم و صدا کرد.  یدمکش

 ها.سمت بچه یمبدو رفت بدو

*** 

 «صبریحدیث»

و دستم  دوییدیبه ارسالن نگا کردم که هول شده بود و بدو بدو م متعجب
ها که بچه  یشپ  یدیم! رسکنه؟یداره م  یجور  ین. بسم ا...، چرا اکشیدیرو م

 ارسالن هراسون گفت:

 !یعفقط سر  ید؛نپرس یچیه یید،! بدویدجمع کن یدبچه ها پاش -

ارسالن  یو بلند شدن. بازو یدنکه ارسالن زد همه از سر جاشون پر   یداد با
 و تکون دادم و گفتم:

 !یهو؟ شدیارسالن تورخدا بگو چ  -
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و شالم و بهم داد. سرم کردم   یفاومد و ک  یکادستمو محکم گرفت که ن  ارسالن 
 یتاون همه جمع  ینب  یع و هممون سر   یدگرفتم که ارسالن دستمو کش  یفموو ک

 .ینسمت ماش یمو رفت یمرد شد

حرف بزنه گفتم: زود....تند،  یبذارم کس ینکهو بدون ا زدمینفس م نفس
 !شده؟ی....چ یع سر 

 گفت:  یتبا عصبان نیکا

 یمهمون   ینخودش تو ا  ید. باریزهیباز زهر خودشو م  یاون عوض  دونستمیم  -
 .... یادوستاش  یا یالشاز فام یکی یاباشه 

 زد و گفت: یارسالن بشکن یهو

 سپهر. -

 ...یهوییموناومدن  ینو ا یپارت  ینا یول ِی،وحدت  یاسپهر رل رو دونستممی

فکرم و ادامه ندادم...با تعجب نگاه کردم،  یگهد یسپل ینماش یر آژ یصدا با
 پس...

و  افتادیمیم یر خداروشکر! وگرنه اگه گ یم؟اومد یهویی ینهم یبرا پس
 بود! ینحسابمون با کرام الکاتب

 بود؟! با تعجب گفتم: یدهسپهر رو از کجا د ینا حاال

 !یدی؟ارسالن...سپهر و از کجا د -

 نگاهش کردن که نگام کرد و گفت: یسوال همه
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 که ماسک رو صورتش بود.  یهمون پسر  - 

! خواست؟یکه...که م  یبند اومده بود. دستمو گذاشتم رو دهنم. همون  نفسم
 !یاخدا یاو

 گفت:  ینبپرسن که مت یها خواستن سوال بچه

پخش  یلمیف یقبل یمثِل پارت  یمباش یدوار ام یم! بر یمبهتره فراموشش کن -
 ها.بچه یننکنه. سوار ش

و برونه. من  ینگفت که ماش  ین. که ارسالن به متیمارسالن شد ینماش سوار 
پنجره  یهم جلو.دستم و گذاشتم لبه یکاعقب و ن یمنشست یاناو ارسالن و د

 دستم. یو سرم و گذاشتم رو ینماش ی

با ارسالن صحبت کرد و بعدش خوابش برد. منم کم کم داشت  یکم دیانا
 گفت:  ینبه مت یکاکه ن  بردیخوابم م

 !ین؟مت یشهم یقبل یمثِل دفعه یعنی -

 و گفت: یدکش  یشاشبه ته ر یکالفه دست   متین

کالفه   یجا  یباش  یدوار ! بهتره تو هم امیوفتهن  یاتفاق   یدوارمام  ی. ولدونمینم  -
 بودن!

کاش، منم   یخوِب که همو دارن واقعا! ا  کردن. چه  یبا لبخند به هم نگاه   بعد
 بودم تا ارسالن و داشتم. یاناد یجا

 بود. یبد . امشب شب خوب ویدمکش  یپوف  کالفه
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 ! یدمبا ارسالن رقص من 

 رفت!:( دستمو گخندیدیم

 ...حتی

بو  یقرو عمخوشبختم! لباسش یلیخ کنمی! االن حس میحس خوب  چه
لباسش و بهش بدم بپوشه. دوست دارم  ینا یگه! دوست ندارم دیدمکش

 که...  ینگهش دارم تا هروقت 

و سرم و به طرف ارسالن چرخوندم و نگاهش   یدمکش  اییازهموندم! خم زنده
 یهوزدم که  یرو بخونم! لبخند محو یاز چشماش خستگ  تونستمیکردم. م

 دهنم! یتو یومدبرگشت نگاهم کرد! دروغ بود اگه بگم قلبم ن

 یعاد  یلیکردم خ  یو سع  یدمکش  ی! پوف یادقلبم داره از جا درم  کردمیم  حس
 کردم که بخوابم.  یتم و سعچشمام و بس ینهم یجلوه بدم، واسه

 اهنگ بود... یصدا شکستیکه سکوت و م  یزیچ تنها

 "نشون کردم تورو با عشق!

 هم پات بشم تا عشق! بذار 

 جا تو همه جا عشق! همه

 ین؟بهتر از ا چی

 حکم عقل و احساسم به

 !شناسمیجز تو نم کسی
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 .ینبب یاموروتو حساسم؟ دن یستن عجیب 

 !یچمه یچهتو ه یب  تصویر یب  ینهآ  یه مثل

 !پیچمیمثل گرداب دور خودم م خودیبی

 بستم! یادن یخواستم که چشمامو رو خودم

 دستم!لحظه داشتنت با خوابم هم یه واسه

 )بهروز مقدم_شاهکار("

آهنگ مثل احساس من بود نسبت به ارسالن! نفسم و با  ینا  کردمیم  حس
 .یرونحسرت دادم ب

*** 

 «عصریترالن»

 روز بعد... دو

 یلمیبود که ف  یگیر پ  ینمت  یو فراموش کردن ول  یپارت   یزود همه ماجرا  خیلی
 کنار ساحل.  یقآالچ یرو یمپخش نشده باشه. نشسته بود

 با هم نشسته بودن و گرم حرف زدن بودن. همه

 خنده! یر ز زدنیو همه م ریختیکرم م  یه یثها هم حدموقع  بعضی

 ید؛ بچه ها چرخ  یهمه  ینخودم کردم. نگاهم ب  یرو، رو  یننگاه سنگ  یه  حس
 .یکردچنان داشت نگاه مرو دوتا چشم قفل موند که هم یهو یول
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 بود. ممد 

قدر روم بچرخم. ان یکمتا  ینستارفتم تو اچپ و  یزدم به کوچه عل خودمو
ها. گفتم در  یعِی طب یناگرم شده! ا  یلیهوا خ کردمیزوم شده بود که حس م

 .یدباش یانجر 

 نفر فال گوش موندم: یه یصدا یدنبا شن یهو

 .یاینشما هم ب خواینیهوا به سرم بخوره. اگه م یه یرونب یرم: من مممد

 و گفتم: یامن دلم و زدم به در یها نه آوردن. ولبچه همه

 .یاممن همراهت م -

. کنهیداره مشکوک نگاهم م  یثحد  یدمتکون داد و زودتر از من رفت. د  سری
 هم جمع کرد و گفت: یتکون دادم که ل**باش و تو یهچ یبه معنا یسر 

 .یکارت دارم، خانوم عصر   من یابرو بعدا ب -

هم  یثحد ینصندلم رفتم طرف ممد. ا یدنو بعد پوشکردم   یکیکوچ  اخمی
 شفا بده نوبتیها! خدا بهش ب  دارهیوقتا مخش تاب برم یبعض

بود! دلم  یسکوت بد یلیخ یی. خدازدیمیقدم م طوریینهم داشتیم
 قدم شد. یشممد پ یبشکونمش ول خواستیم

 :ممد

 یثی؟حد کارهی. چند سالته؟ چ یاز خودت نگفت  یچیه یاومد یاز وقت  -

 رو به هم قالب کردم و گفتم: دستام
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 !یمشد یمیکه با هم کم کم صم  یمدور بود یلفام یثهفده سالمه. با حد - 

 تکون داد و گفت: سری

 یکیمعلومه  یول یبود یریدختر سر به ز یاومد یاز وقت  یه؟اخالقات چ -
 آب نشده! یختهنوز  یانگار یبدتر ول یثاز حد یطون،ش یهست 

 و گفتم: یدمخند بلند

 خب همه خداروشکر جفت شدن من تنها موندم! یدرسته؛ ول -

 و گفت: یدکش  یقیعم نفس

 تو جمع؟ یایخب تو چرا نم -

 و گفتم: یاو دوختم به در نگاهم

 یثو مهراب، حد یش، ستا یکاو ن ینداره، مت یهم زبون  یه یخب هرکس -
 و....

 ی. که ممد پوف یینتم پاحرفم و قطع کردم و سرم و انداخ  یدمجا که رس  ینا  به
 و گفت: یدکش

عکس و العمل  یمکار کن یه یهست  یهآب شه؟ پا یخت خواییخب، م -
 ینیم؟هارو بببچه

حرفم و قطع کردم منظورم و درست متوجه نشد! به هرحال  یکنم وقت   فکر 
و خودم و ذوق   بحث و فراموش کردم  ینا  ینهم  یممِد. واسه  یقهم رف  یاناد
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به نشونه  یزده از حرف ممد نشون دادم. دستام و از ذوق زدم به هم و سر  
 مثبت تکون دادم!

 ش رو بهم گفت که از خنده مردم!زد و نقشه  یاهم از ذوق من تک خنده  ممد

 خنده زدم به بازوش و گفتم: با

! کننیناقص و رد م یتهسک یه! صد در صد همشون اییوونهد یلیواقعا خ -
 !هایچارهب

 .یدفقط به حرفم خند ممد

*** 

 «ممدروشنفکر»

من صدام رو عوض کنم زنگ بزنم به ارسالن بگم  یمکرد  یکیهم دست به  با
 !یمتا ولشون کن ینبد یدبا یلیونم ۲۰و  یمممد و ترالن و گرفت

 ینکهبعد از ا که  یوفتمم معرفتییاون ب  یاد بینمیچرا ترالن و که م دونمنمی
 یهحسم به ترالن  ی،هشت سال عمرم و به پاش گذاشتم من و ترک کرد! ول

 یلیبا اون هم تجربه نکردم! ترالن خ یبود که حت  یبیعج یلیخ یلیحس خ
 فرق داره! معرفتیبا اون ب 

رو درآوردم. ترالن که  یم. گوشیرونرو تکون دادم که فکرم از سرم بپره ب سرم
 یزنگ بزنم و جد  تونستمینم  گرفتیم مخنده و منم خنده  یر ز  یزدم  یتر تر ه 
 باشم!

 بوق خورد جواب داد: یهش کردم و زنگ زدم زور خفه به
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 :ارسالن 

 الو جونم ممد. -

 نده گفتم : یصخودم و تشخ یکه صدا  یکلفت کردم و جور  صدامو

 ارسالن؟ -

 بود گفت:که جا خورده   ارسالن

 بله خودم هستم. -

 هاش نره و گفتم:خنده یدهن ترالن تا صدا یرو گذاشتم رو دستم

ولشون   گیرمیم  یلیونم  ۲۰  ین،. اگه خواستیمدو تا دوستاتو گرفت  یداش  ینبب  -
 !کنمیم

 :یدمعلوم بود هول کرده! با داد پرس ارسالن

 االن کجان؟ -

 :گفتم

 .کنمیم یجکه مس  یآدرس نیبه ا یاب خواییبه تو چه! اگه م -

 گفت:  یع سر  ارسالن

 !رسونمیباش خودم و م -

 خنده! یر ز یمزد یو قطع کردم هر دوتامون پق  یگوش  تا

 شونم و گفت:  یهامون قشنگه! ترالن با خنده زد روخنده یبچقدر ترک  آخی،
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االن چقدر نگران  دونهیاخ ممد خدا نکشتت! اصال روحم شاد شد! خدا م - 
 شدن!

 ینو زود آدرس و فرستادم واسه ارسالن و چون ماش یدمحرف ترالن خند به
 همون آدرس! یمدست ترالن و گرفتم و گفتم بدو برس یمبود یاوردهن

نفسم بند  یگهد یخورده فقط منتظر تلنگر بود. آخ  یتاپکه مثل خر ت  ترالنم
 اومد!

 یمقا  یکوتاه   یوار به مکان مورد نظر و پشت د  یدیمرس  یدنساعت دو  یمن  بعد
 !یمداشته باش یدها برسن و بهشون دتا بچه یم،شد

 زد به دستم و گفت: ترالن

 بخوابم! خوامیممد خسته شدم، م -

 :گفتم

 !یدیو از دست م یز انگ یجانه یهاصحنه یهمه یعه، ترالن! اگه بخواب  -

 نگفتم. یزیچ یگهنگفت و منم د هیچی

انداختم که  یشونم حس کردم، تک نگاه  یو رو ینیسنگ یهکه گذشت   یکم
 شده! هوشیترالن ب  یدمد

 بخوابه. یکم یانها بنداره تا بچه اشکال

ود رو ب یختهر یشچتر یبود و موها یدهذره که دقت کردم. چقدر ناز خواب یه
 ی. من و برد تویدمتو موهاش کش یصورتش و شالش افتاده بود. دست 
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اصال  یفراموشش کنم، ول خواستیکه دلم م یخاطرات گذشتم! خاطرات  
 یدخودم گفتم شا یشپ زنه،یقلبم داره تند م کردمی! حس متونستمینم

بشم   یکیبازم عاشق    خوامیچپ. نم  یرو زدم کوچه علخودم  یول  شدمعاشق  
 کنه!  معرفتییکه بعد بذاره بره و ب 

 ها برسن.و منتظر موندم بچه یدمکش  پوفی

*** 

 «صبریحدیث»

از اول تا آخر حواسم به ارسالن بود!  یو همه گرم صحبت، ول یمبود نشسته
انگار  یبود؛ ول یاناو نگاهش همش به د خندیدیو م گفتیارسالن داشت م

. همش منتظر بودم نگاهش کنمیم دارم نگاهش محواسش نبود که من
 یشگوش  یهوبزنه که  یباطل! اومد حرف  یالخ یزه  یبچرخه و نگاهم کنه، ول

 یگذاشت رو یسش و رو گذاشت به عالمت هزنگ خورد، انگشت اشاره
 ل**بش

 گفت:  یهو  یممد بود ول  یدمو گذاشت دم گوشش و از حرف زدنش فهم  گوشی

 بله خودم هستم! -

 ممد روشنفکر( یتا)صحب

 االن کجان ؟ -

- ... 

 !رسونمیباش خودمو م -
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 تلفن رو قطع کرد و گفت: یع چشم دوخته بودم بهش. سر  متعجب 

 شده! یچ  ینیمهممون بب ییجا یه یمبر  یدبساطتونو با یدجمع کن -

 که با داد گفت:  یمنگاش کرد یسوال یافهبا ق همه

 !یدممد و ترالنو گروگان گرفتن بلند ش -

 لحظه کال نزد! یه یزده نگاهش کردم. با حرفش حس کردم قلبم برا بهت

*** 

 ارسالن! ینتو ماش یمو مهراب و ارسالن، رفت یو ست  یانامن و د سریع

 کجا رفتن.  یهتوجه نکردم بق دیگه

 جلوتر از همه حرکت کرد و اونا هم اومدن. ارسالن

که  یبه مقصد نامعلوم رفتیو فقط م کردینم یهبه بق یاتوجه ارسالن
 .لرزیدیو فقط از استرس دست و پاهام م یرهکجا داره م  دونستمینم

قدر استرس داشتم که حس حالت تهوع بهم خدا آخه االن وقتش بود؟ ان  ای
 نگاهم کرد و گفت: یبد بود! ست  یلیدست داده بود و حالم خ

 !شییم هوشی! بخدا االن ب یدهبخور رنگت پر  یزیچ یآب  یه یثحد -

 استرس گفتم: با

 .خوامینم -

 و ارسالن گفت: یستادا ینحال خودم بودم که ماش تو
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 .یدیمرس - 

 .یمنش یادهما گفت، ما پ یرو وار یدشد و با حالت تهد یادهپ سریع

 ین. با همیادو دندون رو منتظر بمونم تا ارسالن ب ینمبش تونستمینم ولی
 شدم. یادهکه داشتم پ  یحال بد

خب االن مهم   ینرو، ول  یاب  گفتیکه م  شنیدمیاز پشت سرم م  یکارون  صدای
ترالن و ممدن! ارسالن انگار متوجه حضورم شد و برگشت سمتم و با داد 

 گفت:

 ی؟چ  یادسرت ب ییاگه بال ی؟هان؟ چرا اومد یاد؟ن یمگه من نگفتم کس -

 

که گذشت چشمامو   یهثان  یههوا و چشامو بستم    یدمکه زد سه متر پر   یداد  از 
 وا کردم و گفتم:

 به تو چه؟ دوست منم هست! -

و  یدکش یمن بشه پوف  یفحر  تونهینم یدگرفته بود ارسالن که د بغضم
 دستشو کالفه کرد تو موهاش و گفت:

نگاِه خودت کن. از استرس االِن  یده،پر  برو. رنگت یکنمخواهش م یثحد -
وقت سرت اومد اون  ییبال  یدید  یهو  یست،ن  یدختر! بچه باز  یکه از حال بر 

 برو! یثحد یا. بینماش یتو ینبرو بش یاب ی؟چ 

 و گفتم: ینپامو کوبوندم به زم یسرتق  با
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 بفهم که برام  ینو! االن مهم ترالن و ممده! ایستمهم ن  یادکه سرم ب  ییهر بال  - 
 !یستن یچیمخوبه و اصال ه یلیمهِم! حالمم خ

دستمو گرفتنش  یهو. از یددستمو گرف کش یهوکه   کردیبا اخم نگام م ارسالن
و منم مجبور شدم همراهش بدووم. انگار زمان  ییدبهش خوردم که دو

 رو دور آهسته بود! یبود! همه چ  یسادهوا

 ...یامکردم به خودم ب  یهنم و قورت دادم و سعد آب

رفتم   یع حالم بد شد و سر   یسادیمتا وا  ین. همیسادیمشد که وا  یچ   دونمنمی
کله پاچه خورده   یناو گالب به روتون آوردم باال! چون نهار امروز و ا  یاگوشه  یه

جز آب  یچیو فقط از صبح تا االن ه یادبدم م یلیبودن من نخوردم آخه خ
 معده پس دادم! یدردم و همش اسنخو

آب و صورتم رو شستم که ارسالن بدو بدو اومد سمتم و با  یر کنار ش  رفتم
 گفت:  ینگران 

 خدا از دست تو! ی! نگاه کن حالت بد شد! ایاحالت خوبه؟ مگه نگفتم ن -

 و چند بار باز و بسته کردم و گفتم: چشمام

 خدا خوبم ارسالن!به -

بهش کردم که با اخم  یشد. نگاه  یمونبزنه که پش یخواست حرف  ارسالن
و درآورد و زنگ  یشداشت نگاهم و بعد نگاهش و چرخوند به اطراف. گوش

 برداش با داد گفت: یوتا گوش ین. همیهعصب یلیو معلوم بود خ یکیزد به 

 الوو! -
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 ...یچه برسه به پشت خط  یدمگفت که خودم ترس  ییچنان الو یعنی 

*** 

 «روشنفکرممد»

 بود رو شونم. یدهترالن خواب طور همون

 سرد بود! یلیواقعا خ هوا

 زنگ خورد. یمگوش  یهودر آوردم و انداختم روش تا سرما نخوره که  کاپشنمو

 ارسالنه! دیدم

 !خندیدیمیبود و م یدار کاش االن ترالن ب  ای

خوِد گروگان   یعنیکه ارسالن زد،    یا دادعوض کردم و جواب دادم که ب  صدامو
 !ترسیدیهم م یواقع یرهگ

 گفتم:  مثِل خودش با داد منم

 رو سرت؟ یچته صداتو انداخت  -

 که خواب خواب بود و شوت!  کردمینگاه به صورت ترالن م داشتم

 با داد گفت: ارسالن

 ی؟هست  یاالن تو کدوم گور یگمم -

 بودم! گفتم: یدهند طوریینارسالن و تا حاال ا اصال

 یای؟سر کندن گور دوستاتم م -
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 یدزِد ساختگ   ینا  یاقطع کردم! معلوم بود االن ارسالن داره کل خانواده  بعدش 
اومد حدس زدم  ینماش یصدا یهوکه   یدم! خندیدهقرار م یتمارو مورد عنا

 ها هستن!بچه

 تا چشماش و باز کرد گفتم: ترالن و صدا زدم آروم

 بچه ها اومدن پاشو. -

 شونم و گفت: یو باز سرش و گذاشت رو یدکش  اییازهخم ترالن

 ممد نکن. یادخوابم م -

 نگاهش کردم و با تعجب و خنده گفتم: متعجب

 بلند شو. یگمدارم م کارتیوا، ترالن انگار جات گرم و نرم بوده ها! چ  -

 باز و گفت: یدکش  ایخمیازه

قدر تو خواب ان خوابمیکه م  یثه، تو اتاق با حدگرم و نرم بود  یلیاره خ -
 !برهیخوابش نم کنهیکه آدم از ترس سکته م  کنهیسروصدا م

 زدم و گفتم: یاخنده تک 

 اتاق من بخواب! یااشکال نداره امشب ب -

 زد به بازوم و گفت: یبرگشت سمتم و مشت  ترالن

 ها! یشوریب یلیخ -

 و گفتم: خندیدم
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 تخت. یتو برو تو - 

 فکرامو کنم. -

 .یادازشون ب ییصدا یه یمجا و منتظر بود یهبه  یمزده بود زل

باال و خواستم فحش بدم که به خودم  یدمنعره ارسالن صد متر پر  یصدا با
 نقشه افتادم! یاداومدم و 

ورو و اون  ور یناسکال دارن ا  ینهمشون مثل ا  یدمکردم، د  ینگاه   یوار کناره د  از 
 !کننیاه منگ

 کردن نقشه!  یبه عمل یمو شروع کرد یمزد یاخنده تک 

که همشون پشتشون به ما بود.  یطور یمآروم با ترالن حرکت کرد آروم
 :یمو گفت یثارسالن و حد یشونه یرو یمزمان با ترالن زدهم

 پخخ! -

از خنده!  پوکیدیمیم یمباال و برگشتن سمت ما. داشت یدنبچه ها پر  یهمه
 گفت:  ینمت

 شما دوتا... -

 یغ ج یغ کرد که آتوسا با ج یز چشماش و ر یدخندون مارو د ییافهق وقتی
 گفت:

 شما دو تا بوده نه؟ یهمش نقشه یناا -
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افتاد دنبال ترالن! حاال  یغبا ج یثکه حد  یمتکون داد ییدبه عالمت تأ سری 
کم   یلوکه فکر کنم صد ک  مییدیقدر دوهمه افتاده بودن دنبال من و ترالن. ان

 !یمکرد

 گفت:  یاناکه د  یسادنوا یبا خستگ  هابچه

 بود! ینکه االن خسته شدم، وگرنه حسابت با کرام الکاتب  یفممد ح -

درآورد   یشهود  یبج  یکوچولوش رو از تو  یکر که ترالن اسپ  یدیمترالن خند  با
کردن   ریینوکرد که همشون نگاهشون ا  یرو پل  یکر حرکت آهنگ اسپ  یه  یو ط 

 . مهراب گفت:یمزد اییروزمندانهکه لبخند پ

 !یمبعد بر  یمقر بد یکم یماومد جاینحاال که تا ا -

فاطما شروع کردن   جییاسکال با آهنگ د  ینمثل ا  یهوکردن، که    ییدتا  هابچه
 .یمکرد  یشونو ما هم همراه یاسکل باز

ترالن نشسته رو   یدمرو نگاه کردم که د  ینگوم اومد. زم  یکنار گوشم صدا  یهو
. با تعجب نگاهش کردم مالهیرو م یشانیشداره کنار پ طوریینو هم ینزم

 که عباس نشست کنارش و گفت:

 ی؟خوب  ینمبب -

عباس و بوم خورده   یهکرده بود به پا  یر پاش گ  ی؛دختر دستپاچلفت   یدم،فهم  تازه
 ش!روروبه یوار و کلش خورده بود تو د ینبود زم

 رو دراز کردم که دستم و گرفت و پاشد. دستم

 کردن دخترا!  یتو تو راه اذ یباز یوونهدور دور و د یکم یمها رفتبچه با
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سرش بود و تو خودش  یچنان دستش روحواسم به ترالن بود که هم همه 
 بود و بغض کرده بود!

. رومو کردم عقب و یستادگوشه ا  یهآهنگ رو کم کنه و  یگفتم صدا  ینمت به
 به ترالن گفتم:

 دکتر؟ یمبر  خواییم کنهیدرد م یلیاگه خ -

 گفت:  آروم

 !ینه، خوبم مرس -

ورم  یکمشده بود و  یاهبرداشت که س یشونیشپ یلحظه دستش رو از رو یه
 کرده بود.

 و دست ترالن و گرفت و گفت: یدکش  ینیه نیکا

 رو سرت؟! یبذار یخ یکمخونه  یمزود تر بر  خواییم -

 گفت:  یترالن با لجباز بازم

که  یتا وقت  کنمیمنم تحمل م یدو خوش بگذرون یدنه شما راحت باش -
 خونه. ینبر  ینخواست

که پشت رول بود اشاره   ینسر ترالن رو گذاشت رو شونش و رو به مت نیکا
 خونه. یمکرد که بر 

و  یکاشته رو شونه نسرشو گذا دیدمیکه م  کردمینگاه به عقب م یاز گاه  هر 
 .یدهخواب
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 یریماشاره زد که م  ینو به اون چهارتا ماش  یرونکرد ب  یشهسرش رو از ش  متین 
 خونه!

کنم. منم   یدارشب یادو دلم نم یدهگفت خواب  یکاکه ن  یدیمرس ینپنج م بعد
اتاق ما  یارشگفت ب  یکاکمرش و بلند کردم و بردمش تو خونه که ن  یر رفتم ز

 من مواظبشم.

 .یماتاق شد  یراه   ینو با مت  یناا  یکاگفتم و ترالن و گذاشتم رو تخت ن  ایباشه

 یاد رفتی. همش ذهنم مکردمیفکر م طوریینتخت نشستم و هم روی
 زدم. ی! پوزخندمعرفتیاون ب  یادِ . یمقد

 بهم کرد و گفت: یکالفم نگاه   فهمیدیکه از رفتارام م  متین

 ی؟اشده کالفه یزیممد داداش چ -

 و چشمام و بستم. یدمنه تکون دادم و دراز کش یبه معنا سری

*** 

 «یفالح  نیکا»

 .یستترالن سر جاش ن یدمشب بود. پاشدم د نصف

 !دادینگاه به ساعت انداختم که سه شب و نشون م یه

 !یستن یینمپا یدمکه د  یینبا ترس طبقه پا رفتم

 نه! یابگم  ینابه ممد ا دونستمنمی
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رو   یرهباز نکرد، آروم دستگ  یبه در زدم که کس  یاتقه  ینادر اتاق ارسالن ا  فتمر  
 خنده! یر زدم ز یکه مواجه شدم پق   یکه با صحنه قشنگ   یینپا یدمکش

رضا تو دهن مهراب بود و کل بدن مهراب رو شکم ارسالن و دست ارسالن   پای
 تا ته تو دماغ ممدرضا!

 کنم.  یدارشونب یومدخوابن دلم ن یدمخنده شدم و د خیالبی

 لب ساحل.  یرون،رفت باشه ب  یدو ساحل دوست داره شا  یاچون ترالن در  البد

 کنم!   یداشجا پاون یددو تا پتو برداشتم و رفتم که شا سریع

 حدس زدم کنار ساحل بود و سرش و گذاشته بود رو زانوش. درست

با ترس برگردوند که آروم  یعهاش انداختم که روشو سر شونه یرو رو پتو
 گفتم:

 .یکامنترس، ن -

 شد. یرهخ یاو باز رفت تو خودش و به در یدبه صورتم پاش لبخندی

 کنارش نشستم و گفتم:  مآرو

 شده؟ یزیچ یتر  -

 :گفت

 اوم، نه. -

 هم جمع کردم و گفتم: ی**بام و تول
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 بگو خب... - 

 و گفت: یارو گرفت سمت در سرش

 دیدیم یبو سرم آس خوردمیم ینزم یا خوردیم یجاییسرم  ی،از بچگ  -
 یامبسرم بزنم و بعد  یه رفتمیم یدو هر دفعه با گرفتیبد سرم درد م یلیخ

کنم خودم اومدم لب   یدارتب یومداالن دلم ن یخونه تا درد سرم کم شه! ول
 خوب شم که نشد! یکمساحل تا حداقل 

 صداش معلوم بود بغض کرده! از 

 گفتم:  سریع 

 یمارستان؟ب یمبر  یواقعا؟ خب چرا بهمون نگفت  -

 به خودش فشار داد و گفت: یشتر رو ب پتو

 گفتم واسه شما کار درست نشه.  -

 و گرفتم و گفتم: دستش

 یاب یه؟چه حرف ینا ینم؛پاشو بب یدهد یبکار؟ دختر جون تو سرت االن آس  -
 دکتر! یمبر  کنمیم یدار رو ب یناحاضر شو ارسالن ا یع سر  یال،تو و یمبر 

 کرد و گفت:  نگاهم

 اخه... . -

 حرفش و قطع کردم و گفتم: سریع

 فداتشم. یمبر  یاب یمدارن یناآخه و ا -



 

 
247 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 .یینپا یمحاضر شد و رفت یع رو لباسم و ترالن هم سر  یدممانتو کش یه سریع 

 که ترالن گفت:  کردمیم یدار رو ب یناا یدبا دفعهاین

 یمبا هم بر  یاریو ب ینمت ییچسو یبر  خوایی. مکنمیم یمن رانندگ  یکان -
 هم معطل من نشن! یهبق یگهد

 :گفتم

خودم  یارمبذار برم ب یحال و روزت؟ خودم بلدم ول یندختر؟ با ا یخل شد -
 .یامدارم م یینبمون پا یکنه،تو سرت درد م شینمیم

 به باش زمزمه کرد و رفت نشست رو مبل، یهشب چیزی

 بود یدار ب ینرفتم باال در اتاقشون و باز کردم که مت منم

 بهم انداخت گفت: نگاهی

 ی؟بر خواییم ییجا -

 هم قالب کردم و گفتم: یرو تو دستام

 دکتر!  یمبر   یسترالن حالش خوب ن  یبد  ینتماش  ییچسو  شهیخب، آره. م  -

 و گفت: یدتخت و لباسش رو پوش یبلند شد از رو متین

مرد همراتون باشه   یه  یامبذار منم ب  یرو بهتون بدم ول  ییچندارم، سو  یمشکل  -
 !یبتو شهر غر 

 خنده گفتم: با
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 اوم مرد نه تو! - 

 چشماش و چرخوند و گفت: متین

 !یامدارم م ییناسکل برو پا -

 گفتم:  یرونبرم ب کهیناز ا قبل

 نشه گناه داره! یدار ممد ب یاآروم ب ین،فقط مت -

 .یادترالن تا ب یشپ یینگفت و من رفتم پا  ایباشه

 :یداز ترالن پرس دکتر 

 درسته؟ یداشت  یگرنم یاز بچگ  -

 زمزمه کرد و دکتر گفت: ایدرسته

سر دردت کم  یشاالواست بزنن بعد برو خونه بخواب؛ ا یگمسرم االن م یه -
 خوری؟یم یزیچ ی. فقط، قرصیشهم

 گفت که باز دکتر ادامه داد:  یانه ترالن

نسخه رو  ینا یادب یکی. یبخور یدنداره دو سه تا قرص هم با یخب اشکال -
 !یرهببره داروخونه قرصاتو بگ

 گفت:  ینمت

 ترالن. یشو تو بمون پ یرممن م -

 ترالن در اومد: یکه صدا  ینتو ماش یمسرمش تموم شد و رفت ترالن
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خونه با هم حساب  یمهمراهم نبود بر  یفدارو ها چقدر شد من ک یناقا مت - 
 !کنیمیم

 گفت:  متین

 ین؛همون مت یه؟چ یگهو آقا ممد د ینراحت باش با ما آقا مت ینکهاول ا -
خونه  یمفقط رفت یالزم نکرده حساب کن کهین! دوم ایمراحت تر  هممون

 !یادواقعا خوابمون م یگهبخواب که د

 زد و گفت: یاتک خنده ترالن

 .یدشما رو عالف خودم کنم ببخش خواستیدلم نم -

 :گفتم

 کرد.  ی. شوخ طوریهینا یشههم ینناراحت نشو ترالن، مت -

 .یدیمهر سه تامون خواب  یمخونه و رفت  یدیمو رس  گفتیناراحت نشد. م  ترالن

 خوابم برد. ید،نرس ینم یک  به

*** 

 «ایزدیانعسل»

 یاد،وا کردم. چرا هروقت خوابم م  یدخاطر نور کامال مزخرف خورشرو به  چشام
 یشه؟من م یدنمانع خواب یدنور خورش ینا

 به دور و برم کردم. یو پتو رو زدم اونور. نگاه  یدمکش  پوفی
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کامال تو حلق هم   یاناو د  یثپسرا بد در رفته! حد  ینله! اونوقت اسم ابع  بعله 
 هم که، ناجور! بودن! پاچه باال، وضع لباس

 یرونتأسف تکون دادم و خودمو درست کردم. از اتاق رفتم ب یبه معنا سری
رضا  یدمقدم رفتم عقب و بعد سرم و گرفتم باال د یه. یکیخوردم به  یهوکه 

و با خنده  یدم. اولش متعجب شدم، بعد خندکنهیاه مداره با تعجب نگ
 زد و گفت: یگفتم که چشمک   یدیببخش

 یا؟کنار در  یمبر  -

 و نگاِه پشتم کردم و با خنده گفتم: برگشتم

 !یمباشه بر  -

 که گفتم:  زدیمیقدم م یارضا کنار در با

 رضا! -

 همزمان اسمم و صدا زد! اونم

 !یدیمو بعد خند یمنگاِه هم کرد متعجب

 . گفت:یششو نشست رو سنگ کنار ساحل و منم نشستم پ یسادوا رضا

 !۱۹تو  ۱۸! من یتر سال از من بزرگ یهعسل تو  -

که از عسل خوندم عسل از رضا بزرگتره حاال  یوگرافیب یها من تو)بچه
 !(دونمینم یقچند ماه دق یاسال بزرگتره  یه دونمینم

 فتم:تعجب نگاهش کردم و گ با
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 مشکل نداره؟ یچ  - 

 فکر کردم و گفتم: یکمنگفت  یچیو ه یدکش  پوفی

سال...نه اصال   یه  کهینقدره؟ ا. تو واست مهمه که سن من چهیدماهان فهم  -
 !یستمهم ن

 یمطمئنش کنم منم متقابال لبخند  کهینا  یزد و نگاهم کرد. برا  یمحو  لبخند
 زدم و سرمو خم کردم.

 و رضا زد کنار و گفت: کردیم یتمصورتم و اذ اومده بود رو ییمو تار 

 .یکه هست   خوبه

 بلندش و حرکت دادم و گفتم: یموها یبردم و ال دستمو

 !یکه دوستم دار  یو مرس -

. سرمو گذاشتم رو یابه در  یمشد  یرهو هردومون خ  یارضا برگشت روبه در  نگاه
 رضا که گفت: یپا

 ..گفتیدوستت دارم، هر روز م یدفهم یمامانم، وقت  یه؟چ دونییم -

مامانم تنگ شده.  یمنم...دلم برا کنمیبود بغضش گرفته! درکش م معلوم
 !یستنن کدومیچه یول

به  یفیرضا رو که رو موهام در حال حرکت بود و گرفتم و فشار خف دست
 و گفتم: یمهم داد یدستا

 اگه خاطرات.... ینگ  تونییم -
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 ت:وسط حرفم و گف یدپر  یع سر  رضا 

 نه عسل! خوبم! -

 و ادامه داد: یدپر از بغِض کش دونستمیکه م  یقعم نفس

 خبر!از عروس گلم چه گفتیخونه، با خنده م یومدمهر روز که م -

 شکل ممکن! ینتر اونم به تلخ یدیماون همه بغض هردومون خند بین

 داد: ادامه

. یاربهش بگو دوستش د  گفت،یم  یشهدوست داشت! هم یلیاون تورو خ  -
بهت گفتم دوستت  یدفهم یباهاش مهربون باش. مراقبش باش وقت 

..خب عمرش قد ی. ولیشخواستگار  ریمیسنت رفت باالتر م  گفت؛یدارم...م
 نداد!

 یاشک  ی. هردومون با چشایدیمکش  یناراحت  یاز رو ینینفس سنگ هردومون
 رو گذاشتم رو گونش و گفتم: به هم. دستم یمزل زده بود

 ! یشمپ یباش یشههم ی،قول بد یدرضا با -

 و گفت: یددستمو و ب*و*س* رضا

 !یشمتو هم بمون پ ی! ولیدمقول م -

 !یمبه هم زد لبخندی

*** 

 «فررامینستایش»
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بخوابم! چرا خوابم  خوامیجام غلت خوردم. آقا من م یو تو یدمکش  پوفی 
 هان؟ بره؟ینم

تخت جدا کردن.  یو ترالن به زور منو از رو یثحد یشب. دیدمکش پوفی
کو شانس   یا! خدایدمو عسل خواب  یکاو ن  یانادو تا چلغوز با د  ینا  یشامشبم پ

 واقعا؟

. رفتیور م یشکه داشت با گوش  یثرو پرت کردم که خورد تو سر حد پتو
 !یدمخند

 شدم و خودم رو درست کردم. ماشاال موهام. بلند

پسرا؛ هر کودوم  ینا یدمو د یرونشالم و کردم سرم و رفتم از اتاق ب سریع
 همه! هاشون توور مبل و لنگ و پاچه یهنشستن 

بله؛  یدماز پشت خورد بهم برگشتم د یکی یهونگاهشون کردم که  یسف پوکر 
تکون داد؛  یبعدش سر  یخانمه! اونم اولش چشماش چهارتا شد. ول یثحد

 معروفش که از صدتا فوش بدتره! یهااونم از اون سر تکون دادن

 که مهراب اومد سمت ما و گفت:  خندیدیمیبهشون م داشتیم

 خانم دارم. یشبا ستا یک کار کوچ  یهلطفا اگه خندتون تموم شد. من  -

منحرف شده! محکم  یضشزد. معلوم بود باز اون ذهن مر  یچشمک  حدیث
 سر داد و رفت تو آشپزخونه. یازدم به پاش که خنده

 هم و گفت: یدستاش رو گذاشت رو مهراب

 لب ساحل؟ یمبر  -
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سمت ساحل. داشت باد  یمتکون دادم و با مهراب رفت ییدتأ یبه معنا سری 
 .اومدیم

دم به دور و بر کر  یبود. نگاه  یقکه کنار آالچ  یکیکوچ  یاسکله یرو نشستیم
 خودم. یبرا دادمیشالم رو درآوردم و پاهامو تکون م یستن یچکیه یدمد

 !یاوردو به رقص درم کردیموهام و داشت نوازش م باد

. کردینگاهم م یرو چرخوندم سمت مهراب که داشت با لبخند خاص نگاهم
 مهراب گفت:

 خب... ینه؛ ول یاو بگم  ینکه، درست هست ا  دونمینم -

 ردم که با خنده برگشت سمتم و گفت:نگاهش ک متعجب

 ... ولش کن!یدمکه تورو د  یمن از وقت  یش؛ستا دونییسخته! م یکمخب،  -

 ینبود! واسه  یسخت   یصنوع حرف زدنش تشخ  ینکه دوستم داره اونم از ا  این
باالخره   شهینگفتم و گذاشتم خودش راحت باشه. اصال باورم نم  یچیه  ینهم

 به افتخار خودم! یددست بزن یهمخش رو زدم ها! آقا 

 سکوت بود. یتو طوریینساعت هم نیم

 اه! خواستم بلند بشم برم که گفت: یگهبابا، خسته شدم، ِد بگو د ای

 من دوستت دارم! یشستا -

 خنده نگاهش کردم و گفتم: با

 !یدمخودم فهم ی،بگ  خواستییطرز حرف زدنت که م از  -
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 خنده گفت: با 

 قدر تابلو بود؟ان یعنی -

 خنده زدم به بازوش و گفتم: با

 !یلیخ -

 کردم گفتم:  یکشنزد خودمو

 بگم؟ یچ  یهمهراب  -

 نگاهم کرد و گفت: برگشت

 جونم؟ -

 خنده گفتم: با

 !یاشد یمیچقدر زود صم -

 !یهعاد -

 رو خم کردم و سمتش و گفتم: سرم

 کنی؟یفک م یندهتو به آ  یگمم -

 و گفت: یازد و نگاهشو دوخت به در لبخندی

 خب، معلومه آره! -

 تعجب گفتم: با
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 شهیم یآبک  یلیو خ یاالن گفت  ینهم کهینسوال با ا یهخوبه خوبه! حاال  - 
 منم داخلشم؟ ی؛جلو، ول یمقدر بر اگه ان

داد.  یناراحت  یکمنگفت و سکوت کرد. لبخندم جاش و به تعجب و  هیچی
تو  ی! ست یگهد یستمدندون گرفتم البد توش ن یزد لبمو از ناراحت  یقهقهه ا

االن بهت ابراز عالقه کرده بعد  ینمردم هم یبخدا! بچه یدار ییهاهم توقع 
 یمک  با یالخ یزه  یندش؟آ  یتو یبر  یقهپنج دق ینهم یتو یتو توقع دار

 فلفل و نمک باطل!

مهراب  کشتمیحرفم م ینافکارم بخاطر ا یکه داشتم خودم و تو  طور همین
 گفت:

 !یتو خودش -

 !یدبلند... مهرابم همرام خند یدم،تعجب و خنده خند با

*** 

 «ی.صبر حدیث»

بود!  یآخه هوا ابر  یادبارون ب خواستیبالکن. فکر کنم م یبودم تو نشسته
پس   یادتابستون بارون ب  یبخواد تو  یادبا عقل جور در نمبه نظر من اصال    یول

 بهتره زر نزنم!

 بابا! یادتا بارون! حاال کو تا زمستون که برف ب یادمنتظرم برف ب بیشتر 

 تهران. رفتیمیم یگهلبم. امروز شنبه بود، فردا صبح د یاومد رو لبخندی

 بدون شک! یشه،شمال تنگ م یبرا یلیخ دلم
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 ...یبود. ول یخوب و بد خاطرات 

. من چم شد یستکه ارسالن مال من ن  یشم،م ینمتوجه ا یشتر به روز ب روز 
 عاشقش شدم؟ یهوییقلبم؟ چرا  یرفت تو یهوچرا  یهو؟

نه  یاناعه،. آخه ارسالن مال دیرونب  کردمیاز ذهنم پرتش م  شد،یکاش م  ای
 مال من!

زد به چشمام  یدکه نور خورش  . سرم رو گرفتم باالیدمکش  یماز سر کالفگ پوفی
و  زدنیو مهراب که داشتن با هم قدم م یو چشمم از پنجره خورد به ست 

 یتونست مخ مهر   یخونه! فکر کنم آخر ست   یو باالخره اومدن تو  خندیدنیم
 و بزنه!

به ساعت  یمبل. نگاه  یبودن رو یدههمه خواب یدمو د یراییپذ یتو رفتم
دوتا از ساعت   ینا  یعنی!  دهیزده شب و نشون مداره ساعِت دوا  یدمد  کردم و

 تأسف تکون دادم. یبه معنا ی! سر یروننب طور ینتا االن هم یشش

بپوشم با همون لباس چهارخونه و  یزی،چ ییبخوام مانتو یحت  کهینا بدون
 .یروننازکم از خونه زدم ب یشال مشک 

. دستم و بردم زدمیها لگد مطور به شن و ماسهکنار ساحل و همون رفتم
 !یداخل آب، چه حس خوب 

 به صورتم!   زنهینم مداره نم  کنمیکنم واقعا واقعا بارون اومد آخه حس م  فکر 

 بارون چرخ خوردم! یر شدت گرفت، دستام رو باز کردم و ز یکم
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االن ارسالن   خوادیدلم مکه    یایی! رویاِم حس خوب، فقط تو رو  یشترینب  ولی 
 ! یشهم  یکه چه عال  ی! وایمبارون چرخ بخور  یو تو  یرهباشه، دستم و بگ  یشمپ

 سنِگ کنار ساحل . . . یرو نشستم

که   یوونممن د  یگهصددرصد م  ینهبشه و من و بب  یدار ب  یاالن هرک   دونستممی
 .جایننشستم ا

نگاِه پشتم   یدهاومد رو سرم! ترس  اییهسا  یهحال خودم بودم که حس کردم    تو
 ... یدمکش  یماز سر آسودگ یممده...پوف  یدمبعدش د یکردم ول

 نبود. یلحظه فکر کردم ارسالنه! ول یهباش  منو

 سرم و گفت: یچترو گرفت باال ممد

 ی؟سرما بخور خواییم ی؟شد یوونهد -

 گفت:  یدنگفتم و سکوتم و که د هیچی

 ی؟بگ  خواییشده؟ م یزیچ یثحد -

. همون هم بدونه که من عاشق ارسالن شدم اییگهکس د  خوادی! دلم نمنه
 .یههفت پشتم کاف یبرا دوننیکه م  ینفر  ۴

زدم و  یبخش یناننشده لبخند اطم یچیراحت بشه ه یالشخ کهینا برای
 گفتم:

 !ِی اوک  یراحت همه چ  یالتخ -

 ...گمیکنه من بهش نم  یهرکار یباور نکرده. ول دونستممی
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 گفتم:  بهش 

 یرون؟ب یچرا اومد کنی؟یم کار یچ  جاینا تو یراست  -

 باال انداخت و گفت: ایشونه

بارون   یر ز  یاطح  تو  یامم سر رفت گفتم بشدم حوصله  یدار همه خواب بودن، ب  -
 !یتو هم هست  یدمکه د

به  یمزل زده بود یطورنگفتم و هردومون همون یچیتکون دادم و ه سری
 افتاد و گفتم: یادم یزیچ یه یهوبارون که 

 ممد... یراست  -

 بله؟ -

 کنمیحس م  دونی؛ی. مزنییبه، ترالن زل م  یدار  یلیخ  کنمیحس م  یداجد  -
 که . . .

 گفت:  یع فکرم و خوند و سر  کهینا مثلِ 

 ی؟ت تو باز چرت و پرت گف -

 تکون دادم و گفتم: یگرفت و سر   خندم

 من؟ ی؟انکار کن یک   یواسه خواییم -

 تکون داد و گفت: یو سر  خندید

 زل بزنم بهش و . . خوادیدلم م بینمش؛یم یوقت  یول دونمینم -
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 حرفش و ادامه و بده و گفتم: نذاشتم 

 شد! یگرفتم چ   -

 تکون داد... یزدم که با خنده سر  چشمکی

 خواستیدلش م  دیدیمنو م  یشد؟م  طوریینارسالنم سر من هم  شدیم  چی
 خب... یدائم نگاهم کنه؟ ول

 باطل. یالخ زهی

*** 

 تهران یمکه برگرد  یمراه بود توی

رو سرش یانا. دیمو ارسالن بود یاناو د یکابا ن ینمت ینمعمول، تو ماش طبق
 بود. یدهارسالن و خواب یگذاشته بود رو شونه

بود.  یز ت یلیخ ینانداختم، مت یمگوش یبه صفحه یلبخند تلخ نگاه  یه با
 بفهمه که... خواستمینم

 کن! چرا خودم و آزار بدم؟  ولش

. نداختیم یرونبه ب یهم نگاه  یبود و گه گاه  یشسرش تو گوش ارسالنم
حواسش به من نبود. کم کم داشت   یو نگاهش کردم ول  یدمکش  یقینفس عم
 .بردیخوابم م

 بودم که یداریو گذاشتم قِد در و چشام و بستم تو خواب و ب سرم

 ینحال نداشتم چشام رو باز کنم واسه هم یاد،دعوا م یکردم داره صدا  حس
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 و ارسالنه! یانادعوا از د یکردم و حس کردم صدا  یز و ت گوشام 

و  یکاو ن ینکنار جاده و مت  یسادیموا یدمچشام رو باز کردم د یع سر  متعجب
 یکاکالفه دستش و تو موهاش برده بود و ن  ینشدن. مت یادهو ارسالن پ یاناد
 کنه!  رو آروم یاناد کردیم یسع یه 

 چشونه؟ اینا

*** 

 «عصریترالن»

 .یورددرم یکردم که داشت اسکل باز  یسنگاه به مهد یسف پوکر 

 با خنده گفت: ممد

تو  یمبود مدت که شمال ینتو ا یعنی! بسه! یسمهد یکرد  یوونمونبابا، د -
 قشنگ واسه یکی

 برو! یاخودتو ب ی! کشت یروز پست گرفت  ۳۶۵ هرشب

 خنده گفتم: با

 !یکه داغ دلمو تازه کرد  یوا -

 خواست حرف بزنه که فرزاد گفت: مهدیس

 و ارسالن دعواشون شد! یاناعه عه، بچه ها د -

 گفت:  عسل
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 ممد! یساوا - 

 یادهزد کنار و پ ینمت نی. ممد دور زد و کنار ماشیمتعجب نگاهشون کرد با
 .یمشد

*** 

 «ی.کاشارسالن»

 گفتم:  یاناو دستم رو تو موهام کردم و روبه د یدمکش  یپوف  کالفه

 تو چته؟ ییاالن خدا -

 گفت:  یتو با عصبان یک قدم اومد نزد یه دیانا

 یا  یگهجز من عاشق کس د  یارسالن تو مگه نگفت   یست؟من چمه؟ معلوم ن  -
 یت؟استور  یبذار  زنییم  یتاد  یگهد  یکی  یبرا  یوقت دارهان؟ اون  یستی؟ن

 !کنییدرست م یتاد یثحد یواسه یتو دار بینمیوقت من دارم ماون

روهم  یتکم کم! چشام و با عصبان  کنهیم یمخدا! داره عصب یخدا وا وای
 .یسادو وا  یرونبا تعجب اومد ب  یثباز شد و حد  یندر ماش  یهوفشار دادم که  

 بزنه که گفتم: یبا خشم نگاهش کرد و خواست حرف  دیانا

که دارم براش   یدنه من نه تو! من اصال عشقم کش یبزن  یبه خدا حرف  یاناد -
 پسته؟ یه یته؟اد یه! مشکل تو کنمیدرست م یتاد

 وسط و گفت: یدپر  ینبزنه مت یخواست حرف  دیانا
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واقعا  یاناد یته؟اد یهپست و  یهخاک تو سر هردوتون! االن مشکل شما  - 
 !ینبود جوریینبرات متأسفم تو که ا

 که تا االن سکوت کرده بود گفت:  ممد

 یانا! دیشهبدتر م یانهم م یهاالن بق ینیدتوهم بس کن! بش یانا! دیدکنبس -
 !کنییم ینطوریا یتاد یاپست  یهسر  کنیینم یتوهم کار خوب 

 یارمدارم نفس کم م کردمیحس م یدم،کالفه بودنم کش  یاز رو یقیعم نفس
 تو گوشم و گفت: یچیدپ یثحد یکه صدا

 دعواتون شد؟ یهوشده؟ چرا  یارسالن چ  -

 نذاشت و گفت: یانابزنم که د یحرف  خواستم

 شده؟ یچ  یبدون  خواییم -

 :یدغر یتبا عصبان نیکا

 خفه شو! یاناد -

 د بغضش گرفته گفت:معلوم بو دیانا

چرا؟ چرا خفه بشم؟ هان؟ مگه من دل ندارم؟ مگه من احساش ندارم؟ بذار   -
 خاطر وجود توعه!االن ما به ی! دعواشدهیبهت بگم چ 

 کهینخاطر اتو! به یلمایارسالن پر شده از عکس و ف یکه گالر  ینِ ا خاطر به
نگران باشم ارسالن به تو دل  یدکه با کنی،یم یدار کار یچ  یستمعلوم ن

 !گیرییارسالن رو ازم م یدار یدوستت دارم، ول ینبنده! دوستم
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 گوشش!  یر بزنم ز یهوبود تا کنترلم و از دست بدم و  یحرفش کاف  همین 

چه   یدمو با بغض نگاهم کرد. تازه فهم ینافتاد زم  یانا. دیدنکش  ینیه  دخترا
 کردم؟  کار یمن چ  یاخدا یکردم، وا  یغلط 

شده بودم خواستم برم طرفش کمکش کنم که عسل بلندش کرد. تنها  کالفه
سکوت کرده بود.  یثبود که حد ینرو مخم بود، ا یشتر که از همه ب  یزیچ
 کرد.  یهو فقط گر  یننشست تو ماش یاناد

 گفت:  یسرو به مهد یثکه حد  ینیمبش ینتو ماش یمبر  خواستیم

 !یاناد یش. تو برو پیناممد ا ینتو ماش یرممن م -

 دستش رو گذاشت رو شونم و گفت: ینبزنم که مت یحرف  خواستم

 کهین! با ایارهم درب  یانااز دل د  ینبرو تو ماش  یاب  ی،بهتره اوضاع رو بدتر نکن  -
 برو! یدرست نبود....ول یشالک یدعوا ینا

زدم  یلگد ی. عصبینزل زده بودم به زم یرفتن و منم خنث  یثرو حد متین
 .ینپام و نشستم تو ماش یجلو هاییزهبه سنگر 

*** 

 «صبریحدیث»

 ...یعنیخاطر من بوده؟ به دعواشون

تو  یدههم فهم یاناد ی! حت یارسالن و بزن  یدق یدقشنگ با یگهد یثحد هی
 !یدوستش دار
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بزنه که  ی. ترالن خواست حرف یینزدم و سرم رو انداختم پا ینیغمگ لبخند 
 گفتم:

 !یچینگو! ه یچیترالن ه -

*** 

خودش  یندرمورد دعوا نزد و هم یحرف  کسیچراه ه یتهران. تو رسیدیم
 بود. یلیخ یبرا

 شدم که عسل گفت: یادهپ ینماش از 

حساسه! درک که  یکم! یر نگ یو دعواهاشو جد یاناد یحرفا یادز یث،حد -
 کنی؟یم

و ترالن و ممد با  یدعسل و ممد و ترالن، عسل با ترد ینب یدچرخ نگاهم
 .دونستیم یزاییچ یه. به هرحال ممدم کردنینگاهم م یناراحت 

 زدم و گفتم: ینیغمگ لبخند

مهم  کردم،یکارو م ین. منم، اگه جاش بودم، همیست. مهم ندونمیم -
 .یستن

شدم ارسالن   کردم. رفتم سمت در و منتظر   یتکون دادن و خدافظ   یسر   هابچه
 !یادب ینداخل. پوف تا ا یمو در و باز کنه و بر  یادب

به ارسالن  ینگاه  یچشم یر هم ز یو گه گاه  ینبه زم کوبیدمیم پامو
 .نداختمیم
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 یدست  ینو سرم و گرفتم باال که ارسالن اومد سمتم، مت یدمکش  یقیعم نفس 
 ین. همیمتکون داد  یکرد و منو ارسالن هم همزمان دست   یتکون داد و خدافظ 

 !یمهزمانا تنها دلخوش

 داخل خواستم برم داخل خونه که ارسالن گفت: یمدر و باز کرد و رفت ارسالن

 ... یاناد ین،بب یثحد -

 وسط حرفش و گفتم: پریدم

 .یدمشده بوده بهش حق م ی! عصبیست. مهم نیستن یزیچ -

 کاش...  ی. ادادمیدرصد بهش حق م یک یدشا ،دادمیاصال حق نم ولی

 ارسالن مال منه! گفتمیبهش م رفتمیمنو دوست داشت تا م ارسالن

 ...یشمم یوونهخدا! دارم کم کم د وای

 یبه دختر  یو نگاه  یشمآرا یز م یصندل یاتاقم رو قفل کردم و نشستم رو در 
 روم بود کردمکه روبه

 ! خواستمیرو نم ین؟ من امن بودم؟ چرا انقد اتفاق؟ چرا این

بشم   یرمانا عاشق کس  ینمثله ا  خوادیاصال دلم نم  گفتمیمن نبودم که م  مگه
با خودم  یچرا هر عهد یهو؟شد  یدوسش داشته باشه؟ پس چ  یقممکه رف

 شکست؟ جاینبستم، همش هم

دوستش داره و مال   یگهنفر د  یهشدم که    یکه عاشق کس  یمبد  یلیآدم خ  من
 ! آخه چرا؟!ری؟یذهنم ارسالن. چرا نم یاز تو یرون! برو بسیگهنفر د یه
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 چه وضعشه؟ ینا خدایا، 

کردم   یو سع یشمآرا یز م یسرم و گذاشتم رو خوام؟یکه م  یستمن ینیا من
 شه؟یمگه م زنم؟یدارم گول م یوک یاتفاقات و فراموش کنم، ول یهمه

 معلومه که نه!

*** 

 «ممدروشنفکر»

فقط نگاشون   یسبه ترالن انداختم که پوکر ف  یو ارسالن که رفتن نگاه   حدیث
 .کردیم

 بهش گفتم: رو

 شده؟ یزیچ -

 گفت.  یاتکون داد و نه سری

و ها  یدجلو صورتش زدم که انگار ترس یتو همه. بشکن شیافهق یدمد باز 
 گفت.  یبلند

 گفتم:  باز 

 شده. یچ  یه مدونیمن م -

شده.  یچ  ینمنگاش کردم که بب یروزمندانهپ یحرف اومد، با لبخند باالخره
 گفت:
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رو ندارم. پاشم برم   یشوته کال! االن من که تهران کس  یثحد  ینبابا ا  یچیه  - 
 خونه عمم؟!

 دوتا. ینا یخنده از خنگ  یر زدم ز پقی

 .کردیپوکر نگام م ترالنم

 رو جمع و جور کردم و گفتم: خودم

 حالش خوب نبود، متوجه حضور تو نشد. یثاشکال نداره حد -

 خنده! یر زدم ز یپق  باز 

 چنان ترالن پوکر.هم و

 ادامه دادم: باز 

 .یثحد یشخونه ما فردا برو پ یاامروز و ب یهحاال  گفتمیداشتم م -

 شروع کرد تعارف کردن: ترالن

 یجاد. واسه شما مزاحمت ایرمم ینهتل نگه دار یه شمینه بابا مزاحم نم -
 .کنمینم

 گفتم و راه خونه رو ادامه دادم.  کنمییم خواهش

*** 

 «عصریترالن»
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 یه   یهتل خراب شده ا  یهبگه آخه عوه عمت بذار برم تو    یکیبرادر من    آخه 
 !یدهم یر گ

روح   یب. چندتا فحش نصینترمز کرد، کلم خورد جلو ماش  یهوفکر بودم که    تو
 خنده! یر گفتم که باز زد ز  یش کردم و هوشمرده و زنده

 دلمو بلند زدم: حرف

 !خندییممد چقد امروز م -

 زد و گفت: یتلخ  لبخند

 دلبر! چسبهیکنار تو خنده م  -

رحم به  یاش افتاده! خداگذشته  یادشده! فکر کنم  طوریینچرا ا ینخدا ا یا
 کن. اللهم صل اال محمد و آل محمد.  یمَجوون

عاشقم شده؟! بال  ینی یوو گفتمیخودم م یشپ یفکر حرفش بودم و ه  تو
 تف تو روحت کنم! یثحد ی! اینعاشقم بشه ا خوامیبه دور! غلط کرده. نم

 که چقدر دلم هوس تنقالت و هله هوله کرده! نگاهش کردم  اخ

 :یدباز نگام کرد و پرس یشبا ن که

 ترالن؟! خواییم یچ  -

 کردم:   یفزدم و بدون تعارف رد لبخندی

 یهر چ  یهموخام، د چسبهیهوا م ینهم تو ا یلباشک موخام، اوم بستن -
 !خواییخودت م
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 زد و رفت. لبخندی 

اومد دستام و از ذوق زدم به هم   یرونذوق منتظر موندم تا از سوپر مارکت ب  با
 گذاشت رو پام!   پر از هله و هوله رو یک که سوار شد و پالست

 از لواشکارو بردارم ممد گفت: یکیو باز کردم تا خواستم  یکپالست در 

 .یمخونه با هم بخور یمنخور بر  -

 .یشهچسبوندم به ش یکردم و سرم و با لوس  بغض

 بهم انداخت و گفت: یکه متوجه قهرم شد نگاه   ممد

 !یخانم، تر تر  یتر  ی،تر  -

 کردم بهش گفتم:  رومو

 . اصن عوه عمت!یدمافحش م -

 :گفت

اصال منم  یم،بعد همه رو با هم بخور یمنگفتم که. گفتم برس یزیخو چ -
 همش واسه تو! خورمینم

 یادهرنگ و ممد گفت پ یاخونه قهوه یهدر  یدیمنگفتم که رس یچیه دیگه
 شو.

بود  یمتو معده گرامجاشون  یگهربع د یهکه تا   یابه خوراک یاذوقمندانه نگاه
 شدم. یادهانداختم و برشون داشتم و پ

*** 
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 «یصبر  حدیث» 

 رویترالن افتادم که جز من کس  یاد  یهوتخت نشسته بودم که    یرو  حوصلهبی
 تهران نداره.

اون  یاصال به کل یعنیش و گرفتم. و شماره یسمت گوش یدمجت پر  عین
 رفته بود! یادمکرم و 

 تم:گف  یع تا برداشت سر  همین

 یی؟کجاسالم ترالن  -

 تو تلفن: یچیدممد پ یدر کمال تعجب صدا یهو که

 من! یشپ -

 ممد...؟ با تعجب گفتم: یشچارتا شد! ترالن پ چشام

 تو چرا؟! یشپ-

و  یشونیمبهم گفت، محکم با پشت دست زدم رو پ یوو همه چ یدخند ممد
 گفتم:

 .یطونهش یلیخ ین. ایارفته بود! ممد مراقبش باش یادماصال ترالن رو  -

 و گفت: یدخند ممد

 !مونهیساله م ۲! مثله بچه ید! کشت منو تا خوابیطونهش یلیاره واقعا خ -

 و گفتم: خندیدم
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 پارک؟ ریمیامروز ساعت چند م ی،اک  - 

 گفت:  ممد

 پنج. یادبه احتمال ز -

 رو زدم به گردنم و گفتم: دستم

 ی؟ارند یباشه کار -

 و قطع کردم. یمکرد  خدافظی

 پنج عصر ساعت

و خواستم برم از در اتاق  یفمرو گذاشتم تو ک یمست بنفش زدم و گوش یه
لب به  یر ارسالنه! ز یدم! سرم رو گرفتم باال دیکیرفتم تو دل  یهوکه   یرونب

 .یمکرد  یهم سالم

 اومد یبرم که ارسالن چند بار اتفاق  خواستم

 که آخر گفتم:  جلوم

من برم  یساچپ راست چپ راست! وا یه  یگههه ارسالن! مثِل آدم برو د -
 بعد تو برو!

 برم سمت در که ارسالن مچ دستم و گرفت و گفت: خواستم

 ی؟شرط بند -

 و گفتم: باریدیاز چشاش م یطنتکردم که ش  نگاهش
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 !یحله شرط بند - 

گرفتم   ییپا  یر سمت در که واسه ارسالن ز  ییدیمالبته بالنسبت خر دو  ین،ع  یهو
 !ینو خورد زم

درآوردم و گفتم: من بردم! خب  یو زبون  یدمپر  یینو با خنده باال پا خندیدم
 آقا ارسالن! یبه من بدهکار یخر سوار یهحاال 

 گفت:  یزدخنده موج م یهاکه توش رگه  ییبلند شد و با صدا ارسالن

 !یدخانوم شما باز تقلب کرد یرمنه خ -

 یمخنده از پشت سرمون اومد، همزمان برگشت یبزنم که صدا یحرف  اومدم
ارغوان، دارن با  یارسالن و ارغوان و رستا دختر کوچولو یمامان و بابا یدیمد

 !کننیخنده نگاهمون م

 که مامان ارسالن گفت:  یمکرد  یو سالم خندیدیم

از شمال؟ بازم  ینمگه امروز برنگشت ین؟دسوزون یشآت یشما دو تا باز کل -
 یرین؟بگ یپکل  ینبر  خواینیم

 گانش گفت:که رستا با همون لحن بچه  یمبزن یحرف  خواستیم

 ی؟و زنداد یبلم همالعه داد یدهمنم م -

 که ارغوان گفت:  یمتعجب نگاهش کرد با

 مامان؟! یهک  ییزندا -

 به من کرد و گفت: یابا دستش اشاره رستا
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 (ی؟ن  ییمجون زندا یث! )مگه حدی؟ن  یمدون زنداد یثَمده َدد - 

رستا من و  کهینته دلم از ا یول یدمزد و منم آروم خند یاقهقهه ارسالن
 ذهنش گذاشته بود کنار هم، ذوق زده شده بودم! یارسالن رو تو

 :باز که ارسالن گفت یدیمو خند یمبه هم کرد یارسالن نگاه  منو

 خدافظ! یم! ما رفتیدند یاد یزاروچ ینبچه ا ینقدر به اان -

 یدمجت پر  ینکه ع  یرونب یماز خونه زد یع سر  یمتکون داد یارسالن دست  با
 که ارسالن گفت:  ینکنار ماش

 چته؟ -

 خنده گفتم: با

! دوییبعد م یشرط بند یگیم یهوگفتم باز البد   یست،ن یدبع یچیاز تو ه -
 ... یدحاال واسه شرط بن

 گفت:  یع سر  ارسالن

 نه! ینه توروخدا خر سوار -

 و گفتم: خندیدم

 باشه بابا! -

 زد به سرم و گفتم: یفکر  یهکه   یمراه بود توی

 ارسالن! -
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 گفت:  یدباز منو د یشن تا 

 تو ذهنته؟ یچ -

 :من

 !یخر برام ب یکیسوسک پالست -

 و گفت: خندید

 !یتهبهتر از خرسوار خرمیباشه م یول خوره؟یبه چه دردت م-

 دونمینگاهش قفل شد تو نگام. نم  یهوو    یدو نگاهش کردم که چرخ  خندیدم
 سرمو گرفتم سمت پنجره. یعقلبم اومد تو دهنم سر  یهوچرا 

 !کوبیدیوار به قلبم م یوونهو گذاشتم رو قلبم که د دستم

مون نگاهش کردم، انگار تازه متوجه لباساش شده بودم... . هردو یچشم زیر 
 !یمست کرده بود

*** 

 :گفتمیرو م یرهبا مهراب بگ خواستیکه م  یپیداشتم کل یبه ست  رو

 شهیبعد دعواتون م  بینینیچند بخشه! اولش تو و مهراب همو م  یست   ینبب  -
پس  یبزن  یدبا ی،کرد یبا دوستات شرط بند کهینا یچون تو از قصد برا

 کلش!

 یهوکه   یزیسرش کرم بر  خواییو م بینییدوم: فرداش مهراب رو م بخش
جا . ممد اونکنییو داد م  یغرو سر مهراب بعد تو مثال ج  ریزنیچند تا پسر م
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چرت و  ینو از ا شییبعد توهم نگرانش م یدهمهراب و نجات م رسهیم 
 پرتا... 

 که زد پس کلم و گفت:  زدمیزر م داشتم

 !یشورب یچرت و پرت خودت  -

 نگاهش کردم و ادامه دادم: پوکر 

بعد ما چند تا بخش  ی؟بهش! اک  بندییانگار دل م یهوبعدش اونجا  -
! یادکه چرا نم یپارک تو نگران  یومدهکه مهراب مثال چند روزه ن گیریمیم

با  یاناسمتش، اون قسمت د یریبا خنده م یادبعدش که فرداش مهراب م
با خنده بعد تو مشت  یرنت تو دست مسمت مهراب و دس یادم یخوشحال

 ! حله؟یواربه د یوب کیم

خنده  یر . مهراب زد زینبا مخ زم یفتمبود ب یک زد پس کلم که نزد یست  یهو
 گفت:  یکه ست 

 . گوه نخور!کنمینم یمتقس یمن مهراب رو با کس -

! یمکه چندشم شده باشه نگاهش کردم بعد منو ترالن همزمان عق زد  یحالت   با
 چندشا!

 شدم و گفتم: بلند

 !ینمبب یدگفتما! پاش  یچ  گمینم یگهمن د -

 و گفتم: یدم. دستش و گرفتم کشکردینگاهم م یطور یه ستی
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 !ینمبب یایدسراغت حاال ب یادم ینبدتر از ا یاعتراض کن - 

 رو به ترالن گفتم: یریم،بگ یلمف وایسادیم

 ممد خوش گذشت بهت؟ یخونه ینمخب بگو بب -

 زد و گفت: یچشمک  ترالن

 نهار! یمخورد یاداد! تازه الزان یفانقد ک یجات خال -

دارن ماهم  یقش. ملت رفبه عالمت تأسف تکون دادم و زدم تو کله سری
 !یمدار یقرف

 اومد گفت: ینکه مت  کردمیصحنه رو نظارت م داشتم

 چطوره! یندارم بب یدها یه یاب یثحد -

 گفتم:بهش   رو

 !؟تیدههست ا یو تموم کنن! حاال درمورد ک  یپکل  ینا یناصبر بده ا -

 گفت:  متین

 !یتوهم ه  ینمبب یاب -

قشنگ دستم از جا کنده  یعنیتکون داد.  یو سر  یدترالن خند ید،کش  دستمو
 شد.

منو ارسالن  یرو گفت. چشما شیدها ینکه مت  ینو مت یکاکنار ن  وایسادیم
 چهارتا شد.
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 :گفتم 

 .ینمبرو بب یامونده وسط پارک تانگو برم. ب ینمعامو. هم ینمبرو بب یاب -

 گفت:  ارسالن

 حرفشم نزن. -

 داد زد: یکان یهوکه   زدیمیم یحرف  یه هرکودوم

 .یاریدنه م کنیدی! هردوتون غلط مینمبب یدخفه ش -

 گفتم:  ینتو گوش متباال!  یدیمزد که ده متر پر  یچنان داد اصال

 ی؟کن  یزندگ  ینبا ا خواییم یخدا به دادت برسه چجور -

 گفت:  یکاکه ن  یدخند متین

 !گیریمیم یلم. االنم فیدحاال هم بر  -

 رفت! با حرص نگاهش کردم. نیکا

 برگشت سمتم و گفت: ارسالن

با تو محشور   یدکردم که با  یچه گناه   دونمینم  من  ین؟عذاب واالتر از ا  یگهد-
 بشم!

 م و رو صورتش چرخوندم و گفتم:سمتش و انگشت اشاره برگشتم

 با تو وسط پارک قر بدم. خوادی. منم دلم نمیزنیزر م یلیخ -

 بزنم ناقصش کنم! یگهم یطونهرو درآورد. ش ادام
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 کردم.  یها منگاه بچه یحالت زار با 

. کننینو مسخره منکنه دارن م کارشونیخدا بگم چ  یشمترالن و ستا این
 !یارنحرص منو درب یرناسکال دارن تانگو م ینع یسادنوا

 دست ترالن رو گرفت و چرخ خورد و گفت: ستی

 !یزمعز  یثآه حد -

 اییدهچه ا  یننثار همشون کردم! آخه ا  یلب درد  یر خنده که ز  یر زدن ز  هابچه
 ز آب!ا یادبدک در نم بینمیم کنمیکه فکر م  یکم یول ین؟مت ییبود خدا

 !یدهداره بهم دست م یزنید یلمایف ینچرا حس ا دونمینم اصال

 با خنده گفت: متین

 نکن! یتشوندو سه بخش اول! ترالن ولشون کن اذ یک  -

 گفت.  یاو باشه یدخند ترالن

تو  یرمگل رز بگ  یهمثال  یداسکال با ینا ینقرار بود که من ع یناول از ا بخش
بهتر بگم  یاساله راه برم  یشبچه ها پنج ش ینخودم مثل ا یدستم و واسه

و آواز  یرهراه م یبازار چطور یدختره تو یدیدو دلبر هست د یود ینا
 مثل اون! خونه؟یم

 منو کشته! ینمت هاییدهحجم از ا ینا اصال
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 ین پخش زم  کردییو ترالن و ول م یست  یعنیدرآوردن    یاسکل باز  وایسادم 
داشت خط و نشون  یکان یخودمم خندم گرفته بود ولاز خنده.  شدنیم
 .یدمنخند کشید،یم

 شروع کردم! یندو سه گفتن مت یک  با

 یو واسه رقصیدمیحوض بزرگ پارک آروم م یرو بو کردم و کنار لبه گل
 .یدماومدم برگردم ارسالن و پشتم د یهوکه   خوردم،یخودم چرخ م

داد بهم. سرم و به چپ و راست  هیگگل د  یهتکون دادم که  یو سر  خندیدم
حوض  ینا یهالبه یآروم تکون دادم و با خنده و شروع کردم راه رفتن رو

 بزرگه وسط پارک.

 : »بخش دوم.«متین

تنها نبود! متعجب   دفعهیننشسته بودم که ارسالن اومد، منتها ا  یصندل  روی
 نگاهش کردم...

 حلقه داد بهم و گفت: یهگل و   یهنشست کنارم و  اومد

 ی! منو تو... تویاییتو رو یلیخوب بود! منتها تو خ یلیمنو تو خ یرابطه -
 !شهیکه نم  دونیی! میمبا هم بساز تونیمینم یواقع یایدن ینا

به حلقه انداختم. دستم رو  ینگاهش کردم که گذاشت رفت. نگاه  متحیر 
 ود!ب یصندل یکه رو  یمشت کردم و محکم زدم به گل رز

 : »بخش سوم.«متین
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رضا  یدبا جاینا یدن،و شروع کردم چرخ یابونهمون گل رز رفتم وسط خ با 
 !ینو مثال بزنه به من با ماش یادب

. بعدش ارسالن ینرضا اومد زد و منم افتادم زم یهوکه   چرخیدمیم داشتم
 یهاومد سمتم و منو بغل کرد و با گر  زدیطور که با داد اسمم رو صدا مهمون

 !یشونیمو گذاشت رو پ یشونیشپ یمثال ساختگ  ی

 .کردیحالم رو دگرگون م خوردیگرمش که رو صورتم م  نفسای

 : »بخش آخر.«متین

 به عنوان خاطرات گذشته. شهیم یدسف یاهقسمت س ینگفت ا  متین

 بخش پارک که پر گل بود، یه یمو رفت یمشد بلند

 .رقصیدیمیم یدمثال منو ارسالن با جااین

 حرف زد(  شهینم  یکاو ن  ینخب رو حرف مت  ی! ولیزهچ  یلیخ  دونمی)خودم م

ذهنش  یتو کردیمارو نگاه م یهرک  یعنی! یدنرقص یکمبا ارسالن  وایسادیم
 اسکالرو! یننگاه ا گفت؛یم

 گفت:  ینچرخ زدم که مت یه یدنرقص یهثان ۱۰ بعد

 تموم شد! یاک  -

 زل زدم و گفتم: ینبه مت همچال

 !یجر خورد یه! از سه ناحینخوب نشده باشه مت یعنی -

 و گفت: یدخند متین
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 هم قشنگ شده! نگران نباش! یلیاتفاقا خ - 

 !یدوارمدلم گفتم ام توی

 و داد و گفت: یمگوش  ینکه مت  یرو صندل نشستم

 ببر! یفشوکن و ک  یاحتس -

 یو پل یلمکردم. ف  یمگوش  یو نگاه صفحه یدمبهم زد! خند یچشمک  یه بعد
 پخش شد! یااناستاز اهنگ کارتون یکردم که صدا

 قشنگ دراومده بود! یلیگرفتنش خ  یبگم واقعا، برخالف مسخرگ  تونممی

 کردم و گفتم:  ینوار نگاه مت تشکر 

به  یشتر خاطر تو! ب مدت به ینا ی...توکهی! مرسینقشنگ شده مت یلیخ -
 شدم. ازت ممنونم. یک ارسالن نزد

 زد و گفت: یلبخند متین

 !کنمیخواهش م -

*** 

 روز بعد« چند»

 یدمزد رو شونم! برگشتم د یکی یهوکه   یدمآب و برداشتم و سر کش بطری
 .یینکه سرش و انداخته پا  یاناعهد

به  یو موقع برگشتن به تهران فراموش نکرده بودم ول  یششروز پ  ۵کار    هنوز 
 .یاوردمروشم ن
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 رمان  کی

 تو هم جمع کردم و گفتم: لبامو 

 ی؟داشت  یکار  -

 س!معلوم بود کالفه ید،کش  یپوف  دیانا

 بگم باز که گفت: یزیچ خواستم

...خب؛ من متأسفم! فقط یبهت بگم، ول  یچجور  دونمیمن نم  ینبب  یثحد  -
فنا درست  یکیکه    یتیاد  یدمد  یوقت   یهوچرا    دونمیارسالن حساسم! نم  یرو

 شدم. واقعا من... یعصب ی،کرده رو خواست بذاره استور

 کهیننلرزه از ا کردمیم یکه سع ییش و با صداگذاشتم رو شونه دستمو
 همو دوست دارن گفتم: یاناارسالن و د

 ! یدمببخشمت. بهت...حق م ینکرد یکار  یانا،د یستمهم ن -

 زد و گفت: یلبخند دیانا

 ی؟آشت  -

 .یسکه بغلم کرد و رفت سمت مهد  تکون دادم سری

 برسم من؟ جاینبه ا کردیفکرش و م ی. ک یدمکش  یقیعم نفس

اون چرا داره  ین؟من! مت یهزندگ یز به خودم اومدم ارسالن شد همه چ یهو
 دونهیکه م  یدرحال ذاره،یمنو کنار ارسالن م یشهاون چرا هم کنه؟یکمکم م

 دوست دارن؟ یلیهمو خ یاناارسالن و د



 

 
284 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

کنم از   یکار  یه یدبا کردمیو داشتم فکر م ینزل زده بودم به زم طور همون 
 از پشت سرم گفت: یکی یهو! تو حال خودم بودم که یامحال و هوا درب ینا

 پخ! -

...با خندهیارسالن پشتمه و داره م  یدمباال که د  یدمو با ترس پر   یدمکش  جیغی
 حرص نگاهش کردم و گفتم:

 االغ دلم کنده شد! -

 خنده دستشو آورد سمتم و گفت: با

 !یارفت بهت سوسک رو بدم. ب یادم! یشروز پ ۵ یشرط بند -

 گفتم:  یخوشحال با

 بچمو! ینماصال حواسم نبود. بدش به من بب یوا -

جعبه داد بهم. پوکر نگاهش کردم و  یهتکون داد و  یبا خنده سر ارسالن
 گفتم:

 تو جعبه جواهرات آخه؟ کنهیم یو ک  یکیسوسک پالست -

 و گفت: یدخند ارسالن

 من! -

 یه یهوو در جعبه رو باز کردم که  یدمکش  یتو! پوف  یبترک  یدلم گفتم ا توی
! خب یاههسوسک س یه یدمبکشم که د یغ رفت رو دستم خواستم ج یزیچ

 ی؟االن که چ 
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 رمان  کی

و  یدندو گرفتم و از رو دستم برش داشتم و رو به ارسالن که اول خ شاخکش 
 بعد بهت زده نگام کرد گفتم:

 بکشم؟ چرا؟ یغ ج یدبا یعنیاالن  -

 ارسالن و گفت: یبا خنده زد رو شونه متین

 !ترسهینم ینداداش! ا یبازم گند زد-

سوسک و گرفتم تو  یه؟. خب چکردنیبهم نگا م یها چهارچشمبچه یهمه
 دارم.  یاسوسکا خاطره ین! واال من با ایستدستم! بمب که ن

 ارسالن و گفتم: سمترفتم

 ترسم؟یمن م یاالن فکر کرد یعنی -

 شده بود گفت: یع که ضا  ارسالن

 !ترسیدیبود م یهرک  -

 یه؟سرم. هان چاومد تو یطانیفکر ش یه یهوکه   یمقدم با هم فاصله داشت دو
 حرکت!  ینشده ا  یمیقد  یلینه بابا خ یرهنش؟تو پ  ندازمیم یننکنه فکر کرد

زد و شروع   یسوسک و انداختم تو شلوارش که داد  یحرکت انتحار  یک در    یهو
غش غش  یمها شروع کردتنوع! با بچه یه یگنم ین! به اییدنکرد دو

 !یدنخند
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 رمان  کی

قشنگ شده بود  یعنیباال.  پریدیو م دوییدیبود. م یدنیارسالن د یعنی 
 یلمرو دراورده بود ف یشکه گوش یکاو افعل و فوال. ن یاهنگ فرار یکسم
 .گرفتیم

 !ییکه آخر رفت تو دستشو  یومدهم داشت اشکش درم یچارهب ارسالن

 که نفس نمونده بود برامون.  یمبود یدهانقد خند یعنی

که   ینرو زم یماز خنده نشسته بود ینامن و روم ییرفت سمت دستشو ممد
 یومد! اصال ارسالن رنگ به رو نداشت! رو پابا ارسالن ا یقهدق ۵ممد بعد 

 گفت:  به پام زد و یاز خنده افتادم که ارسالن لگد یناروم

 بود؟ یچه کار ین! ایریمرض بگ -

 و گفت: یدخند ممد

 ولش کن. -

 زد به پام و گفت: یگهد یکی ارسالن

 یوونح -

 بلند شدم و گفتم: ینخنده از رو زم با

 ی؟ثابت کن یوچ خواییخرم تو م دونمیمن که خودم م -

 گفت:  یهو ارسالن

 !کشمیمن تورو م یعنی -

 افتاد دنبالم و منم ِد در رو! یهو



 

 
287 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 *** 

 «فردا»

 خر است! یزندگ  ین. چقد اییالالال الالال،

صبحه!   ۵! ساعت  یبابه ساعت انداختم، به به چقدر ز  یسر رفته! نگاه   حوصلم
تو حال خودم بودم و داشتم به  االن از خواب ناز بلند بشم؟ یدچرا من با

 ین! چقد زود گذشت! انگار همکردمیفکر م  یم...سه ماه و نیناتفاقات تموم ا
 خدا! یبود که...ه  یروز د

 زد به ذهنم! یزیچ یه یهو

ست؟ شدم و المپ و روشن کردم و رفتم سمت ساک، خب دفترم کجا بلند
و  یز ر یهابه بعد همه خاطره یناز ا خوامیکردم. م  یداشگشتم که پ  یکم

 داخلش! یسمدرشت و بنو

 یروز  یهرو نوشتم،  ! با تموم اتفاقات...همهیکردم نوشتن! از اول همه چ   شروع
 . چقد اون روز قشنگه!خونمیم یناروا یهمه شمیبزرگ م

 م!االن نوشت یندوست دارم. هم یلیقسمت و خ این

 یاالن دار یدم. شایتا همشو بخون  یدمدفتر و بهت م ینا یروز یه ارسالن
...ساعت یقهبه دق  یقهدق  یهبه ثان  یهچند ماه...ثان  ینا  یروزا  ی! همهخونییم

 بودن! یمزندگ یروزا ینمن بهتر  یبه ساعت...همش، برا
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 رمان  کی

هم که صاحب قلب توعه.  یانا! دیرو دار یانا! ددونمیم یستیحق من ن تو 
! دیدییقلب منم م ینا شدیکاش م ی! ادیدییم منم شدیکاش م یا

 !یچهدر برابر من ه یاناعشق د فهمیدییم یداونوقت شا

نداره به چه عنوان...  یکه کنارت باشم، فرق  ین! اینآرزو دارم هم یه فقط
 !یقدوست! رف

 عشق! یحت  یا

 کنارت باشم!  خوامیم ولی

 ...تو

 !یدوم شخص مثبت من نهات

قورتش   یع بغضم گرفت. سر   یهودفتر که    یبستم و سرمو گذاشتم رو  چشمامو
 بشکنم؟ مگه نه؟ یددادم، من نبا

ساعت  ۳قشنگ  ینیمن؛  یخدا یبه ساعت کردم؛ وا یو نگاه  یدمکش  پوفی
 گذشت؟ چقد زود.

 لجوجانم و پاک کردم و بلند شدم. یو اشکا خندیدم

 زدم. یسمت پنجره و لبخند تلخ  رفتم

رفتم سمت دفتر و بستمش که ارسالن   یع حال خودم بودم که در باز شد. سر   تو
 شد. یانتو چارچوب در نما

 گفتم:  یساختگ  یخنده با
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 رمان  کی

 !یشد یدار تو االن ب یسالم چسونه! عجب- 

 و چشماشو مالوندو گفت: خندید

 یشی؟م یدار آره خودمم در عجبم، تو چرا انقد زود ب -

 رو برداشتم و گفتم: گوشیم

 !یگهبه هرحال، منم امتحان دارم د -

دارم! بدتر  یاضیظهر امتحان ر ۲اومد امروز ساعت  یادم یهوگفت که   اهانی
 ین؟از ا

 گفتم:  یع خواست بره که سر  ارسالن

 !یار یار -

 برگشت و گفت: ارسالن

 بله؟-

 تو هم جمع کردم و گفتم: لبامو

 ی؟...کمکم کنشهیدارم م یاضیمن امتحان ر -

 فکر کرد و گفت: یکم ارسالن

 !یروزسوسک د ینچ! تالف -

 یپوف  ین؟بدتر از ا یخدا بدشانس ی! واشدیباز و بسته م یماه  ینع دهنم
 خدا! ی! ارونیکه ارسالن رفت ب  ینو از حرص پامو کوبوندم به زم یدمکش
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 رمان  کی

 لب گفتم: زیر  

 تف تو روحت! -

و  یدمخندم گرفت! خند یهوچرا  دونمیبه در انداختم نم ینگاه  یچشم زیر 
 تکون دادم! یسر 

 ...یدونستی)م

 ...یکن  یتالف  خواییکه م  یمواقع حتی

 ... یاریحرصم و درب یا

 دلبر( خوامت،یبدتر م من

و  یم! گوشفهممینم یچیخدا واقعا ه یو کتابم رو بستم، ا یدمکش پوفی
 رو گرفتم که بعد دوسه تا بوق جواب داد؛ کفتم: یست  یبرداشتم و شماره

 !یالو ست  -

 بود حوصله نداره، گفت: معلوم

 هان؟ چته باز؟ -

 مچاله شد و گفتم: مقیافه

 یی؟بگو بله. کجا یه؟هان چ یشور ب -

 انگار خودشم کالفه بود گفت: ستی
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 رمان  کی

 یدارم، اومدم خونه یاضیتو امتحان ر ینسرم ع یر منم خ یگهد یچیه - 
 بده! یادممهراب مثال 

 یخونه یچ  ینیتو گلوم و شروع کردم سرفه کردن!  یدپر  یهوکه خوردم   آبی
 گفتم:  یغ ج یغ مهراب؟ با ج

 اسکل پلشت؟ کنی،یم کار یمهراب چ  یخاک تو سرت خونه  یست  -

 با خنده گفت: ستی

 !یومدمکه ن  یشخاک تو سرت کنم! خونه مجرد -

 و گفتم: یدمکش  یاز سر راحت  نفسی

 مامان و باباشم هستن؟ یاخونه یاومد یعنیزودتر بگو خبر مرگت!  -

 گفت:  ستی

 خوادیکه دلم م پرسییم ییسواال یهوقتا  ی. واقعا بعضیثحد یثحد -
 ی؟نه پدر و مادرش به صرف نهار! بعدخو یمبکشمت! بعله اومد

 شدم! سرمو خاروندم و گفتم: یجگ  اصال

 االن تو فقط... یعنی یست  -

 قطع کرد و گفت: حرفمو

 !یواقعا خر  یثحد -

 حرص گفتم: با
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 رمان  کی

 مغزم! زنهیم یرینمن ش دونیی! تو که میعهه ست  - 

 و گفت: خندید

 شد؟ یخونش! حاال اک  ! مامان مهراب با خانواده دعوتم کردهدونمیبعله م -

 و گفتم: خندیدم

 برو. یشم! مزاحمت نمیخوش باش یاک  -

به ساعت کردم. ساعت   یو نگاه   یدمکش  یگفت و قطع کرد، پوف   یلب مرض  زیر 
 یناز ا یکم! ارسالن تف تو روحت! یدمکش  یفیخف یغ شد؟ از حرص ج یک 

 !یربگ یادمهراب 

 ین،و مت یبادر باز شد و قامت ز یهوکه   یساختگ  ییهگر   یهکردم مثال   شروع
 شد! بالشتم و پرت کردم سمتش و گفتم: یانارسالن نما

 چته باز؟ -

 گرفت و گفت:  بالشتو

 ی؟مگه امتحان ندار -

 ذوق کردم و گفتم: یهو

 ی؟کمکم کن  یاومد -

 !ینه، اومدم بگم موفق باش -

 و گفت: یدو مچاله نگاهش کردم که خند یدخواب بادم
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 رمان  کی

 بدم! یادت یراییتو پذ یمبر یاکردم ب  یشوخ  - 

 یو نشستم رو مبل. چقد خوبه کس یراییو بردم تو پذ یالموسا یخوشحال با
رمانا شده  یتو یایبده. مثِل همون رو یادبهت درس و  یکه دوستش دار

 من! یزندگ 

سم به درس نبود، به چشاش من اصال حوا یول دادیم یادمداشت  ارسالن
سرش و  یهودادنش! به صداش! انقد محوش شده بودم که  یحبود، به توض

 که گفت:  یینهول کردم و سرم و آوردم پا یهوآورد باال، 

 یا؟گفتم آ   یچ  یدیفهم -

زدم و سرم و آوردم   یدلم گفتم! لبخند ساختگ   یو تو  ینکه نه! البته ا  معلومه
 باال و گفتم:

 ی؟موقع امتحانم بهم برسون  شهی! فقط میآره مرس -

 داد به مبل و گفت: یهتکون داد و تک یسر  خندید

 بده! یحپس برام توض یدی؟االن فهم یعنی -

 و دندون گرفتم و گفتم: یینمو کم داشتم ل**ب پا ین! هماه

مطمئن بشم درست  کهینا یفقط برا ی؟بد یحتوض یگهبار د یه یشهم -
 بدم ها! یحبرات توض خوامیم

 تکون داد و گفت: سری

 قشنگ گوش بده! دفعهینبار آخر، ا یبرا -
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 رمان  کی

 یگوش بدما! ول  کردمیم یدادن، سع یحتکون دادم که شروع کرد توض سری 
 مغزم ی! آخه ه تونستمینم

 دادن گفت: یحربع توض یهسمت صورتش! بعد  رفتینگاهم م و

 !یگهد یگرفته باش  یاد رمیدواام -

 تکون دادم که گفت: ییدبه عالمت تأ ینگرفته بودم سر  یاد کهینا با

 !یگهبرو د-

 بود خودشم خسته شده! معلوم

 بگم؟ ی)آخه چ 

 برام( ذارهیو صدات حواس نم چشات

*** 

 «ی.عصر ترالن»

اتاقم ممد  یهو  خوابیدمیش مشب بود خونه ممد بودم و شب خونه چند
 گفت خودت بردار!

 یه حوصلهیو منم ب  گرفتیم یغ سر رفته بود و ممد هم داشت تبل محوصله
 گوشه مبل نشسته بودم.

 رو گرفت و اومد کنارم نشست. یغشتبل باالخره

ه خودش نگم ک یچیکردم محل ندم و ه  یسع یبهش کردم ول ینگاه  تک 
 گفت:
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 رمان  کی

 !یمامرد یگشنگ   یی. االن خانم خونه مثال تویتر تر  - 

 هم جمع کردم و گفتم: ی**بام و تول

 غذا درست کنم یستماوم من بلد ن -

 با خنده گفت: ممد

 ! پاشو.زنیمیم یگند  یهباالخره با هم  یمبر  یااشکال نداره، ب -

چشمک هم بهم زد و خودش جلو رفت و من به دنبالش  یهپشت بندش  و
 راه افتادم سمت آشپزخونه.

هم تو دستش بود و  یکیبود و  یدهبند پوش یشسر آشپزا پ ینمثِل ا ممد
 گفت من ببندم.

 یبا خودم که بند پشتش و ببندم که بو رفتمیگرفتم و داشتم کلنجار م  ازش
 شد! یقبهم تزر یلحظه آرامش خاص یهو کنار صورتم حس کردم که  یخوب 

 و اومد بستش! یرمبنده درگ یشبود با پ یدهبود که فهم ممد

 ینکه همزمان با من ممد هم هم  یر با پن یخواستم ِمنو بدم بگم ماکارون  منم
 و گفت!

 و باال زدم تا دست به کار شم. ینامخنده و آست یر ز یمزد پقی

*** 

 شنفکر«.روممد»
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بروز  یدبا یچطور دونستمینم یبه ترالن داشتم ول یحس یهوقت بود  چند 
امشب بهش  ی،ول یموضوع  ینسخت بود گفتن همچ یلیبدم! آخه واقعا خ

 !یگمم

که احساس   یمکردم که نگاهش گره خورد به نگاهم و تو حس بود  نگاهش
 !یادم یبد یکردم بو سوختگ 

 زد تو سرش گفت: یپوک  ترالن

 به ناهار! یمگند زد  یاب -

 خنده گفتم: با

 سرت بابا! یفدا -

 ینکتو س یختمحرکت همه غذا رو ر یه یو ط  یمو گرفت دماغامون

 بهم انداخت و گفت: یکه ترالن نگاه  یراییرفتم تو پز  و

 ممد من گشنمه. -

 به ساعت کردم و گفتم: نگاهی

و بعدشم اگه  خوریمیناهار م یرونب ریمیحاضر شو م یاشکال نداره زود -
 !یدیوسر و ریمیها اومدن مبچه

 و بلند گفتم: یدمرفت حاضر شد و منم زود لباسم و پوش پاشد

 !یاتو هم ب ینماش یشپ یرممن م یترالن قل -

 گفت:  یغ ج با
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 ت! من ترالن خانومم!عمه یترالن قل- 

 گفتم:  یره،حرصش بگ کهینا بخاطر 

 یترالن قل -

 شدم. ینبستم و رفتم سوار ماش یمترالن اومد، ج یغ زلزله ج تا

*** 

محو چشماش   یشتر ! بخندیدیو م  گفتیهاش مبا خنده برام از خاطره  ترالن
 هاش، تا گوش دادن به حرفاش!بودم و خنده

 طوریینمن هم یاونم برا یها و چشماافتادم! خنده معرفتیهمون ب  یاد
 که رفت؟!  کنم  کار یچ  یجذاب بود و محو کننده! ول

 ...یاعتماد ندارم ول یگهد یعشق  یچبه ه انگار 

 !یرهدستش بگ یو تو یارهدل من و به دست ب یترالن بلد بود چطور انگار 

و اسمم   دهیصورتم تکون م  یترالن داره دستش و جلو  یدمخودم اومدم د  به
 . سرم و تکون دادم و گفتم:کنهیرو صدا م

 !ی؟گفت   یزیچ -

 تکون دادم و گفتم: یخنده دست  با

 فکر! یلحظه رفتم تو یه یدببخش -

امشب بهش   ینهم  یترالن و از دست بدم...واسه  خوادینم  گفت. دلم  اهانی
 بشه! یر د یعسر  یهمه چ  خوادیبهش دارم! دلم نم ییحسا یهانگار  یگمم
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 رو به هم گره زدم و گفتم: دستام 

بهش  یه دوستت داره تو، چه جواب مثل من بهت بگ یآدم یهاگه  ترالن -
 !یدی؟م

 چونش و حالت تفکر به خودش گرفت و گفت: یر دستش و گذاشت ز ترالن

نه! اگه دوستش داشته باشم   یاداره من دوستش داشته باشم    یبستگ خب...  -
 آخه وسط نهار؟! یهسواال چ ینخودمم، خب...اه ممد ا

 دم و گفتم:ش یرهدهنش و با لبخند بهش خ یرو گذاشت تو قاشق

 دوستت دارم ترالن! -

 شروع کرد سرفه کردن و بعدش با خنده گفت: یهو

 !ی؟چالش گرفت  ینمبود! بب یجالب یلیخ یلیخ یشوخ  -

 جلوتر و گفتم: یکم یدمرو چرخوندم و خودم و کش چشمام

حس  یعنی! واقعا، از ته ته، قلبم...من دوستت دارم! یگمم ینه ترالن جد -
بدونم االن که بهت حسم و گفتم؛ ازم  خوامیبهت دارم! م ییحسا یه کنمیم

 !یاد؟بدت م

نگفت و من همچنان منتظر  یچیترالن ه یلبم ول ینشست رو یتلخ  لبخند
 که گفت:

 ممد، منم...حس تورو نسبت به خودت دارم! -
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 یین؛ گرفتم باال و نگاهش کردم که سرش و انداخته بود پابا شدت سرم رو    یهو 
 با دستم سرش و گرفتم باال و لب زدم:

 دوستت دارم!  -

*** 

 «صبریحدیث»

به  یعنیبرم؟  یدبا یزود ینبه ا یعنی... یعنیماه و دو هفته! چرا؟  ۴ شد
 ماه و دو هفته؟ ۴شد  یزود ینهم

به  یا! خدارفتمیزود م یا یر د یدبا کهینخاطر اآخه؟ دلم گرفته بود به چرا
 !کنمیخواهش م یا! خدایشهخودت قسم دلم براش تنگ م

 !گزهیمن برم اصال ککشم نم دونمی! میاناراحته با د اون

 رو باز کردم و نوشتم: دفترم

م دوست دوستت نداشته باشم آد  تونمیمن، نم  یول  یتو منو دوست نداشت   -
 من! یداشتن

زنگ  یمنوشتم. تو حال خودم بودم که گوش یسیاسم ارسالن و انگل یرشز و
 جا خوش کرد رو لبم. یترالِن! لبخند یدمبرش داشتم که د حوصلهیخورد. ب 

 الو جانم ترالن؟ -

 خبر بهت بدم توپ! یه خوامیم یی؟کجا  یثسالم حد -

 شده؟یچ  -
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 !یافتاد یلباست و آماده کن عروس - 

 تو؟ یگیم یخل نشو ترالن. چ  -

 یبهم گفت! گفت ممد بهش باالخره گفته دوسش داره! لبخند یوچ همه
 نشست کنج لبم و گفتم:

 ین! حاال مراقب خودت باش به ایگهد  یتو گوش نکرد  یبهت گفتم خانم! ول  -
 ن گفتن بود!منو خاله کرد! از م یدید یهو. یستان یممد اعتماد

و  یدکش  یغیج یهوحرفم شد،  یانگار تازه متوجه معن یگفت ول  یاوهوم یه
 گفت:

 ! ینم! گمشو ببیعوض-

بهم بگه که...دوسم داشته.  یروز یهکاش ارسالنم   ی. ایمحرف زد یهم کل با
 البته حق دارم نرسه! چون منو که دوست نداره! رسه؟یروز نم ینچرا ا

 یراییالن صدام زد، شالم رو کردم سرم و رفتم تو پذحال خودم بودم که ارس  تو
! با کنهیم یهکنار در و خاله داره گر   یسادنساک به دست وا یناخاله ا یدمد

 رفتم سمتش و گفتم: یتعجب و نگران 

 شده؟ یخاله چ  -

 پس زد و زد رو شونم و گفت: اشکاشو

 بگم؟ یچ  -
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سالش  ۱۳دختر خواهرش که انگار  یدمهاش فهم یهگر   ینکه من از ب  طور این 
ارسالن رو به  یناراحت شدم که بابا یلیبوده تصادف کرده مرده! خودمم خ

 ارسالن گفت:

 یث! مراقب خودت و حدیایمهم نم  یگهبابل، تا دوهفته د  ریمیارسالن ما م  -
 باش!

 یارسالن پوف  ییم؟االن منو ارسالن خونه تنها یعنیکردن و رفتن.   خدافظی
 شده بودم. گفتم: یرهنقطه خ یه به یدکش

 !یرازش گردمیدارم برم یگهارسالن، من دوهفته د -

 خورد برگشت سمتم و گفت: یکهانگار  ارسالن

 یگه؟د کنییم یشوخ  یدار -

 که تو چشام بود برگشتم سمتش و گفتم:  یغم با

 !یشیاز دستم خالص م یگههفته! د ۲ماه و  ۴شده  یگهنه. د -

 و گفت: خندید

 . باالخره تموم شد!شهیخدا اصال باورم نم یوا -

 . با حرص گفتم:یایماز حالت دپ درب خوادیم فهمیدم

 ی؟چ  یعنیحرفت  ینارسالن ا -

 سمت در گفت: رفتیطور که مخنده همون با
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خدا باورم  ی! واکنمیم یدانجات پ یلعزرائ یهمن از دست تو یگهد یعنی - 
 !شهینم

 !یدمتکون دادم و خند یسمتش که در رفت تو خونه. سر  ییدمخنده دو با

*** 

 «یمی.رحدیانا»

و برداشتم و زنگ زدم و  یمحرف بزنم تا آروم بشم! گوش یکمبا ارسالن  باید
خنده و داد زدنش که داشت به  یمنتظر بودم جواب بده، جواب داد که صدا

بهم منتقل  یهو یدحسو یحسا ی! همهیدمبده شن یوگوش  گفتیم یثحد
 شدن.

 گفت:  حدیث

زر نزن! الو  ینهار درست کردن و باخت  یبله! ارسالن نکن! شرط بند یاناالو د -
 یانا؟د

 گفتم:  سریع 

 کنین؟یم کار یچ  یندار ی؟خوب  یثحد -

 یشنهارش بدمزه شد گوش  یهرک   یمکرد  یبابا امروز شرط بند  یچی! هیمرس  -
 شور شده بود! ارسالن ی. غذایکیهساعت دست اون  ۲۴

 وسط حرفش و گفت: یدارسالن پر  یهو

 .یتو بود! تو شورش کرد یر همش تقص یه  -
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 کردم و گفتم:  یتلخ  ی خنده 

 !زنمیم من بعدا باز زنگ  -

و بغض   یتقطع کردم، با حرص و عصبان  یوبزنه گوش  یبذارم حرف   کهینا  بدون
 !یدمکش  یغیو ج یوار و پرت کردم سمت د یگوش

و پرت کردم  یز م یرو ی! با حرص چاقویدبه اون دل ببنده نبا یدنبا ارسالن
 !یوارد یسمت عکس رو

 !ذارمینم یارسالن و عاشق خودت کن ذارمنمی

*** 

 «صبریحدیث»

ول  ینستام سر رفته بود. داشتم تو اواقعا حوصله یم،بود خونه توی
بود. لبخند جوکر    ینارسالن و حس  یو...از الیدمد  یتیاد  یه  یهوکه    چرخیدمیم

 و ارسالن مال همن!  یاناد  گنیهمه دارن م  یاومد سراغم. حت   یو بغض  یتلخ 

 عکس اومد که نوشته بود: یهکه آخرش   یبعد یتبزنم اد خواستم

 .یدقلب بنفش کامنت کن یه یدو ارسالن هست یانااگه موافق زوج د-

خودم  یقلب شکسته یندرست ع یقلب مشک  یهو قورت دادم و  بغضم
 کامنت کردم.

من دوستش دارم! دفترم و درآوردم و   دونهینم  یارسالن...اون حت   یده؟فا  چه
 زدم و نوشتم: یختار
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 ...یمشک  - 

 بد! یلیبده! خ یلیخ یادن این

 که دوستش داره دوستت نداره!  اونی

 شدن! یاهاز س تر یاهرنگاهم برام س ینتر روشن حتی

 دوست داره. رویگهد یکیکه دوستش دارم...  اونی

 گفتم:  حوصلهیکه در اتاق زده شد! ب   یدمکش  یبستم و همزمان آه  ودفتر 

 تو ارسالن! یاب -

 تخت و گفت: یو باز کرد و نشست رو در 

 کنی؟یم کار یچ  یدار -

 و لجباز و زدم...  یطونش یثهمون حد نقاب

 سمتش و گفتم: برگشتم

 د آخه به تو چه؟! -

 گفت:  ارسالن

 یای؟کوه، م  یمبر  یکاو ن ینبا مت خوایمیم -

 به همو گفتم: یدمها دستامو کوبکوه دوست دارم! مثِل بچه  ! منعر 

 !یمبر  -
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. متعجب یمنقاش یلچشمش خورد به وسا یهوو خواست بره که  خندید 
 که گفتم:  کردیداشت نگاهشون م

 خوشگلن، نه؟ -

 سمتم و گفت: برگشت

 یم؟بکش یکوه نقاش  یباال یم؟بر  یهنظرت چ -

 تکون دادم. ییدبه عالمت تأ یها! سر  گهیفکر کردم. بدم نم یکم

منو ارسالن   یهوکه    ینسوار ماش  یمصندوق عقب و نشست  یمگذاشت  هارووسایل
 :یمهمزمان گفت

 !یشرط بند -

 خنده. ارسالن گفت: یر ز یمو بعد زد یمبه هم نگاه کرد متعجب

 !یخیالو ب یشرط بندبنظرم  -

 کردم...   ییدو تأ خندیدم

 .زدنیکنار در داشتن حرف م  ینکه با مت  یکان یدم در خونه رسیدیم

 به سمت کوه. یمو حرکت کرد نشستیم

*** 

 کردم و گفتم :  یمهود یبایج یتو و دستام

 تابستوِن هوا هم سرده هم دلچسب! کهینبا ا -
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 قهوه گرفت جلوم و گفت: یوانل یهبا خنده  نیکا 

 اره هواش واقعا خوبه! -

اومد.   ینقاش  یلکه ارسالن با بوم و رنگ و وسا  خوردیمیهامونو مقهوه  داشتیم
 با خنده بلند شدم و رفتم سمتش و با ذوق گفتم:

 یم؟کن  یکجا نقاش  یمخب بر  -

 با خنده گفت: ارسالن

 کوه؟  یقله یبر  خوایی! نکنه میگهجا د ینهم -

 ام و تو هم جمع کردم و گفتم:**بل

 برو عمتو مسخره کن! -

هم   یو که گاه   زدنیداشتن باهم حرف م  یکاو ن  ینمت  یمدرست کرد  وسایالرو
 .کردنینگاِه ما م

 که ارسالن اومد سمتم و گفت:  کشیدمیم ینقاش داشتم

 ی؟کرد  کار یچ  ینمبب -

 سمتم و گفت: اومد

 اوم خوبه. -

 نگاهم کرد و گفت: برگشت

 صورتت! یرو یثحد -
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 گفتم:  ترس با 

 شده؟ یچ -

 و گفت: ینیمبدون انتظار قلموش و زد رو نوک ب یهوکرد و   یز ر چشماشو

 !یدلقکا شد یهشب یلیفقط خ -

 و گفتم: یدمکش  یغیخنده و حرص ج با

 ارسالن! -

 زدم و گفتم: یرنگ صورت  یقلموم و تو بعد

 !یبش یتوهم رنگ  ید. بایمندار ین! ببیگهد یاب -

هامون کل خنده یو منم دنبالش! صدا رفتیعقب م یبا خنده ه  ارسالن
منتظره قلموم رفت  یر و کامال غ یسادارسالن وا یهومحوطه رو پر کرده بود که 

 شد! یموهاش صورت  یتو موهاش و جلو

 اومد سمتم و گفت: خنده! ارسالن یر زدم ز یهو

 وروجک! برات دارم صبر کن! یا -

 !رفتمیخنده از دستش در م با

*** 

 «امینیمتین»

 گفت:  یکا! نکردمیو ارسالن نگاه م یثخنده به حد با
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 بگذره! یهمه چ  یع انقد سر  کردمیاصال فکر نم - 

 تعجب برگشتم سمتش و گفتم: با

 چطور؟ -

ن موقع چه ارسالن او دونمی! نمیرهم یگههفته د ۲ یثکه...حد دونییم -
از عشقش به   کردمیم  یطرفدار  یاناکه از د  یمن  دونمیاصال نم  یاداره!    یحس

 ارسالن... 

 ش و گفتم:و گذاشتم رو شونه دستم

روز تقاصش  یه یانا! دیخوب فکر کن یزای. بهتره به چیستمهم ن یگهد یه  -
 !یدهرو پس م

 تکون داد. یسر  نیکا

*** 

 روز بعد چند

 یعصر  ترالن

 کردمیگرفتن بچه ها نگاه م  یدیوپارک و داشتم به و  یگوشه  یه  یمبود  نشسته
 کهینکه غم تو چهرش بود و معلوم بود ناراحته از ا  یثهم؛ به حد  یو از طرف 

 بره! خوادیم

ازش واسش سخته  یدوست داره و دور یلیارسالن و خ یثحد دونستممی
 م!به ممد بگ یدگرفتم و با  یمتصم یه ینهم یواسه
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تن  یکمکردم. چون فاصلش باهام دور بود  یداشو چرخوندم که پ نگاهم 
 صدام و بردم باال و داد زدم:

 ممد روشنفکر یجناب آقا-

 زد پس کلم و گفت: یکیرضا  که

 ! کر شدم!زنییانقدر داد م یستیاسکل سر فلکه که ن-

 .زدم که ممد خودش و بهم رسوند یاخنده تک 

 ونم باهام موافقت کرد.و بهش گفتم که ا تصمیمم

 :گفتم

 دعا کن قبول کنه! یرهگسخت یلیباباش خ-

 با خنده گفت: ممد

که حرف ممد روشنفکر رو رد   یهاگه قبول نکرد بده خودم باهاش حرف بزنم ک-
 کنه؟!

 لباسش و درست کردم و گفتم: یو درآوردم و گوشه یدنخند ادای

که انقدر حرفتون قبول کن داره! حاال ساکت تا زنگ   یدبامزه چشم نخور  یآقا-
 بزنم.

جواب داد که  یثحد یو زنگ زدم دو بوق نخورده بابا یدمکش  یقیعم نفس
 گفتم:  یع سر 

 الو سالم عمو-
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 با خنده گفت: عمو 

 !یاز ما کرد یادی! چه عجب ی؟سالم ترالن خانوم خوب -

 کردم و گفتم:  یمثال خجالت  یخنده

رو  یبگم، ول یزیچ یهعمو زنگ زدم  یبودم. راست  یر درگ میک یگه،د یدببخش-
 !یاریدحرفم نه ن

 جانم عمو بگو.-

 دست و اون دست کردم و گفتم: ینا یکم

درس  یمن مستقل شدم تهران چه واسه دونید،یکه م  ییجا+ عمو از اون
 یثحد یدبزار خوامیخونه هم اجاره کردم. ازتون م یه. یزندگ  یچه واسه

 !یاریدنه ن کنمی! خواهش مدمیچند وقت؛ خودم مراقبشم؛ قول م یهبمونه 

 کردمینکنه! داشتم دعا م  یریسخت گ  دفعهینا  یاخدا  ینگفت. وا  یچیه  عمو
 که گفت:

باش  یثمراقب حد یاوم، خب ترالن من مثِل چشمام به تو اعتماد دارم ول-
انجام بدم و  جایناز هم کنمیم یکاراشم سع یهدست از پا خطا نکنه! بق

 !ینِ مراقبش باش و تنها شرطم هم یلیخالصه که خ

قبول کرد و  یعنیکه   به ممد زدم یو چشمک  یدمکش  یاز سر خوشحال جیغی
هم از سر  اییگهد یغ گفتم که قطع کردم و ج یثحد یبه بابا یچشم

 !یدمکش  یخوشحال

 گفت:  ممد
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 !یم؟بهش بگ یمبر - 

 گفتم:  بهش

 !یمکن  یزشفعال نگو بعدا سوپرا-

*** 

 روشنفکر ممد

 ترالن و گرفتم و گفتم: دست

 ینها گفتن کجا رفتکه بچه  یمشد یها راه . به سمت بچهیریمبگ یدیوو بریم
 !یچوندیمشونپ یمقدم بزن یمرفت یهو با 

*** 

 یعصر  ترالن

ذهنم و به ممد   یاومد تو  یکی  یهوکه    دادنیم  یدیوو  یشنهادداشتن پ  هابچه
 فتم که اونا هم قبول کردن.گ  یکاو ن ینو مت

 !ینو غمگ یقشنگه! هم قشنگ هم احساس یلینظر خودم که واقعا خ به

 کردن.  یباز یمشروع کرد یندو سه گفتن مت یک  با

تا باهام  رفتیور من مو اون ور ینا یو ممد هم ه  یگوش  یو کردم تو سرم
 بهش توجه نکردم. یحرف بزنه ول

 و بعد ما کرد و گفت: یبه گوش یکات داد و نگاه   متین
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 دو سه... یک . بخش دوم خوبه 

با  یکابود که ن یگوش  یکه من همچنان سرم تو  زدیمیقدم م یمممد داشت با
 دستش اومد و گل و گرفت سمت ممد. یگل تو  یه

گل   دم؛ینم یتو بهش اهم ِی من سرم تو گوش یدبه من کرد و د ینگاه  ممد
 فت و باهم رفتن.گر   یکاو از ن

 یتیو اد  ینو گرفتم به سمت دورب  یم. گوشزدم  یکردم و لبخند تلخ   نگاهشون
پا لگدش گردم و افتادم   یر و نشون دادم. قلبم و درآوردم و ز  زدمیکه داشتم م

 .ینزم

 گفت:  متین

 قشنگ شده... یلیخ-

ر بغلم کرد و آروم د کنمیم یهدارم گر  یدو ممد تا د یدلحظه بغضم ترک یه
 گوشم گفت:

 نترس بابا تا تهش ور دلتم!-

نثارش  یا یوونهلب د یر و پاک کردم و با خنده بهش نگاه کردم و ز اشکام
 کردم.

*** 

و معلوم بود تو فکره و حالش   خوردیدستش و م  یتو  یپسداشت چ  حدیث
 .یستخوب ن
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 شونش و گفتم: یدستم و گذاشتم رو رفتم 

 نگران نباش؛ حلش کردم! یتو چته. ول دونمیمن که م-

 زدم و بهش گفتم: ینگاهم کرد که چشمک  سوالی

 ...فقط یکردم که بمون   یشبا بابات حرف زدم. راض-

 گفت:  یو قطع کرد و با خوشحال حرفم

 !یثترالن بگو جون حد-

 خنده زدم پس کلش و گفتم: با

 ! بعدشم انگار جونش برام مهمه!یثجون حد-

 بازوم که گفتم: خنده زد به با

 ...یگهکردم، اره د  یشوخ -

 گفت:  سریع 

 خب بعدش؟!-

 و چرخوندم و گفتم: چشمام

! فقط مونییمن م یشباشه گفتم من خونه اجاره کردم. تو هم پ یادت-
 یلتهم وسا یگهد یهفته یه. یند یسوت  یبفهمه قراره بمون  یدنبا کسیچه

 یخونه یایم یول یراز ش یبد خواییم یعنیدنبالت که  یایمو جمع کن ما م
 ما!
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 با شوق و ذوق بغلم کرد و گفت: حدیث 

باشه باشه! بوس بوس بوس! اصال انقدر خوشحالم  یخوب  یلیترالن خ یوا-
 !دونهیاالن که خدا م

 گفتم:  یثگفتم، بعدش رو به حد  یثبه حد یعنیزدم به ممد که  چشمکی

 ی! ولیند یکه سوت   یر به خودت بگ ینغمگ ییافهحاال جمع کن خودت و ق-
 !یبرام جبران کن یدبگم ها، با ینما

 خنده گفت: با

 هم هستم! یمن چاکر ترالن قل-

 تکون دادم و گفتم: یدادم بهش و سر  تکیه

 احسنت!-

*** 

 فررامینستایش

 یمنگاهش، همه نگاهش کرد  یمونده بود. با ناراحت   یثهفته به رفتن حد  یه
 که گفت:

 همتون! یشر یخب یام! من بازم میستاصال مهم ن ها،بچه یه -

. تو حال یمبا هم گرفت یدست جمع یادگاریعکس  یهزدم و  یتلخ  لبخند
 مهراب نشست کنارم و گفت: یهوخودم بودم که 

 ! پاشو.یمبساز یپکل  یمبر  خوایمی! پاشو میاگرفته  ینمنب-
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 و گفت: اومد سمتمون یثلبم! بلند شدم، حد یبه زور اومد رو لبخندی 

 !ینمبب یدنه؟ راستش و بگ یا یددار یدها-

 و گفت: یدخند مهراب

 نه!-

 و بهمون گفت؛ بنظرم واقعا قشنگ بود! یدشا حدیث

 و ازم گرفت و گفت: یمگوش  حدیث

دوساعت براتون  یقبل یپایگفتم مثل کل ینره چ  یادتونفقط توروخدا، -
 بدم! یحتوض

 که مهراب با خنده گفت:  یمتکون داد سری

 اصال غمت نباشه! -

 گفت.  یادو سه یک تکون داد و  یسر  حدیث

 (یپه مال کل یدبخون خوایدیکه االن م  یکارا  دونیدیخودتون م یگه) د

 یهکه ارسالن اومد سمتمون و هراسون   زدیمیحرف م یمممد رضا داشت با
 فت!تو گوش مهراب گفت که مهراب با عجله بلند شد و ر  یزیچ

 مشت زدم به پام! شدم و اروم یمونبرم دنبالش که پش خواستم

 کات داد و گفت:  حدیث

 بخش دوم...-
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و زنگ زدم به مهراب،   یبود نه خوده گوش  یو برداشتم البته قاب گوش  گوشیم 
 بار! دوبار! سه بار! چهار بار! یه

 اومد سمتم و گفت: رومینا

 !یستن یگه! اون ددییخودت و عذاب م یدار یست -

 بغض نگاهش کردم که بغلم کرد! با

 گفت:  حدیث

 بخش سوم!-

 سمت مهراب گفتم: یتبغض و عصبان با

! مهراب جواب زنمیبهت زنگ م ی!؟ هر روز کلدییمهراب چرا جواب منو نم-
 بده!

 و گفت: یینپاانداخت سرشو

 ! گمیبهت م یروز یه-

 گفت:  حدیث

 بخش آخر-

 اومد سمتم و گفت: ارسالن

 ...یبهت بگم ول یزیچ یه خوامیم یشستا-

 بغلم کرد و با بغض گفت: نیکا
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 یتو متنفر بش خواستیهمش نقشه بود! مهراب سرطان داشت! م یست - 
 !یتو خوشبخت بش خواستیازش! اون م

 !ینافتادم رو زم یکااسمش و بلند صدا کردم و از تو بغل ن یساختگ  ییهگر   با

*** 

 کرد و گف:  یتو اد یلمف حدیث

 خوشگل شده! یلیخ-

 خنده بغلش کردم که مهراب گفت: با

 به لطف تو بله که خوشگل شده!-

 که ممد گفت:  یدنخند ها بچه

 !یخوشگلتو بد یها یدها ینا یستین و رییم یدار یگهد یفح-

انگار موفق نشد و حال هممون گرفته   یبگه ول  یداشت با خنده و شوخ   سعی
 شد!

 گفت:  یثدستش و انداخت رو کمرم و روبه حد بمهرا

 !ی؟بر  یدحتما با-

 قورتش داد و گفت: یبغضش گرفته بود ول خودشم حدیث

 بابا! گردمی! برمینخل و چل یلیخ-

 !ینغمگ یول خندیدیم



 

 
318 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ
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 "یرهت ی)"اب  

 نگرانش بشن... یهبق کهینا ینبودن انسان، برا یا بودن

 داره که چقد مهربون بوده باشه! بستگی

 !یشندار یگهد ی،قدرش و ندون  اگه

 (ینه هم زندگی

*** 

 کاشیارسالن

فردا پس یثداشتم. حد ینداشتم، حس کالفگ  یچیه یو حوصله حال
 بمونه! خواستیبره! دلم م خواستیچرا اصال دلم نم دونمی! نمرفتیم

و آروم رفتم سمت اتاق  شب بود. بلند شدم  ۱۰به ساعت کردم ساعت   نگاهی
نقطه.   یهگوشش بود و زل زده بود به    یتو  یو در و باز کردم، هندزفر   یثحد

 لبم! یاومد رو یلبخند محو

باال، تا  یدکه با ترس پر   یدمو از گوشش کش یرفتم سمتش و هندزفر  آروم
 و گفت: یدکش  یقیمنم نفس عم یدد

 یشعور تو به ک   دونمیتو اتاق من؟ آخه من نم  یاومد  خبر یتو باز ب   یکله رنگ -
 من لباس تنم نبود! یدرفته؟ شا

 لحنش خندم گرفته بود که با حرص گفت: از 

 !یارارسالن انقدر حرص من و در ن خندی؟یم یبه چ -
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 گفتم:  یرونب رفتمیخنده بلند شدم و همون طور که داشتم از اتاق م با 

 ... یرونب یمبر  خوادیباشه فقط خواستم بهت بگم اگه دلت م-

 تو کولم و گفت: یدپر  یهو که

 حاضر و آماده دم در! یدملباس پوش یده دقه صبر کن-

و لباس   یرونتکون دادم و از اتاق رفتم ب  یاومد، سر   یینکه از کولم پا  خندیدم
 .ینو نشستم داخل ماش یرونو از خونه زدم ب یدمپوش

*** 

 صبریحدیث

 کردم!  یدالباس مورد نظرم و پ گشتم که  یکمبپوشم من؟  یچ  خب

! کنهینشسته داره به جلو نگا م ینماش یارسالن تو یدم. دیرونرفتم ب سریع
 یز سوپرا  یهوبزارم همرو    یا  یراز؟برگردم ش  خوامیبهش بگم اصال نم  یدبا  یعنی
 کنم؟

 واقعا! یهوییش ینقشه ها ینترالن با ا یندست ا از 

 که گفت:  یندادم و رفتم سوار ماش یرونبا هوف ب نفسمو

 شی؟یآماده م اییقهکه ده دق-

 خنده گفتم: با

 ! چشه مگه؟!یقهدق ۲۰!حاال شد یعه ارد-
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 گفت که گفتم:  یلب مرض یر تکون داد و ز سری 

 !یدماشن-

 گفت:  یو روشن کرد و با سرتق  ماشین

 !یمنم گفتم بشنو-

 کردم و با حرص گفتم:  یز و ر چشمام

 ی؟عه؟ پس چرا آروم گفت -

 ینهدرآورد خواستم بزنم تو دهنش که گفتم ولش کن! دست به س زبونشو
 .یدکش  یبهم کرد و پوف  ینگاه  یم. ارسالن نیدادم به صندل یهتک

 یتزد رو ترمز که باعث شد با کله برم تو داشبورد! با تعجب و عصبان یهو
 گفتم:

 کنی؟یم کار یچ  یبدونم دار شهیم-

بگم قلبم محکم  تونمیدروغ چرا؟ م ی؛دستش منو چسبوند قد صندل یه با
 !ینمبه س کوبیدیداشت م

کمربندم و  خوادیخم شد روم، نفسم و حبس کردم. حدس زدم م ارسالن
 ببنده! چشامو بستم تا کنترل خودم و از دست ندم!

 نشست سرجاش و گفت: ارسالن

 و ببند! کمربندت  یهمراه من ی'وقت 

 گفتم:! با حرصیومدخونم درنم زدییبگم کارد م یعنی
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 منو؟ دییارسالن چرا حرص م- 

 و گفت: خندید

 .خوادیدلم م-

 خفه کردنش و درآوردم! یحرص ادا با

 !شیمیاز شهر خارج م یمکه حس کردم دار  یم،راه بود یتو یربع یه حداقل

من و بخوره؟ نه بابا مگه لولو  خوادینکنه م شیم؟یاز شهر خارج م یمدار چرا
 !یستن یدبع یچیه یکله رنگ   ینخر خرس؟ البته از ا

خل  یثحد یبدنم و بفروشه؟ وا یمنو بدزده و اعضا خوادیخدا نکنه م وای
 !یاشد

 یدید یهو؟شد  یارسالن بلند شد. بسم اهلل! چرا جن یخنده  یصدا یهو که
 تو کفششه؟ یگیر یهگفتم 

 گفت:  خندیدیور که مطهمون ارسالن

هم تو کفشم  یگیر یچبدزدمت! ه خوامیبخورمت، نه م خوامینترس. نه م-
 !یبعد حواست باشه افکارتو بلند نخون  ی! دفعهیستن

خاعک که افکارم و بلند خوندم! تو   یعنی!  شدیباز و بسته م یماه  ینع  دهنم
 خودم بودم که ارسالن گفت: یریحال درگ

 با سرعت برم! خوامیو سفت بچسب! تا خود مقصد م یصندل-
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 ییهو  یگازشو داد! عاشق سرعت بودم! با خوشحال  یهوبزنم که    یحرف   خواستم 
 و گفتم: یدمو خند یدمکش

 خوبه! یلیارسالن خ یوا-

پنجره رو باز کرده  کهین! بخاطر ادهیم یفک  یلینگفت. خ یچیو ه خندید
 بودم شالم از سرم افتاد.

! هردومون کردینگاهم افتاد به ارسالن، داشت نگاهم م یهوچرا  دونمنمی
 خنده! یر ز یمو زد یمو سرمونو برگردوند یمهول شد

*** 

 و پارک کرد و گفت: ینماش ارسالن

 !یدیمرس-

بود، کل  یچ هر  یکجا بود ول  دونمیشدم! نم یادهپ ینذوق و شوق از ماش با
 پامون بود! یر تهران انگار ز

 گفتم:  یخوشحال با

 !یمحشرهه! مرس جاینارسالن ا یوا-

 درخت و گفت: یهنشست کنار  ارسالن

 !ینیرو بب جاینا یارمتب یبر  کهینخواستم قبل از ا-

کاش بهش بگم  یلبخند تلخ! ا یهشد به  یلحرفش لبخندم تبد ینا با
 نه؛ بزار با ترالن هماهنگ کنم! یبرم؛ ول خوامینم
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 یومد،کنارم کردم، واقعا قشنگ بود! داشت باد م  یبه منظره یذوق نگاه  با 
 ی! شالم و ول کردم که افتاد رویستن  یکله رنگ   ینجز ا  ی.جا که کسینخب ا

داشت! چشام و بستم که  یموهام! واقعا حس خوب  یر شونم، که باد رفت ز
 شدم. متوجه حضور ارسالن کنار خودم

 !جاینا یامبگم م یبه کس کهینبدون ا گیره،یدلم م ی: وقت ارسالن

 و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 !ی؟االن دلت گرفته؟ واسه چ  یعنی-

! یدمنپرس یچیه یگهنگفت و منم د یچیکنج لبش نشست و ه  یتلخ  لبخند
 بحث و عوض کنم با خنده گفتم: کهینواسه ا

 !جاینقشنگه ارسالن ا یلیخ یلیواقعا خ-

 یدکش  یقینفس عم  چرخوندیروبه رو م  یطور که نگاهش و به منظره    همون
 و گفت:

 یاوردمو تاحاال ن کسیچ...و تو! هیه...به جز مهددونییقشنگه! م یلیاره خ-
 !یارمتچرا گفتم ب دونمینم جا،ینا

از جانب من باشه رفت قدم بزنه! حس کردم داغ  یمنتظر حرف  کهینا بدون
ممکنه   یعنیبزنم!    یبلند  یغ ج  یاز خوشحال  خواستیواقعا؟ دلم م  یعنیشدم!  

 مونده باشه؟ یاناعشق منو د یدوراه  یندرست باشه و ارسالن ب ینحرف مت
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اون   یده؟به هرحال چه فا  یین،سرم و انداختم پا  یمسئله با ناراحت  ینا  یاد  با 
که   یمنفر  ینبدم، من دوم یدواریبزار به خودم ام یدوست داره! ول رو یاناد
 مهم ترم! یاناپس از د یده،رو د جاینا

 )"بنفش"

 رو ندارم!  یبمن شانس رق دونمیم کهین. با اکنمیرو خوش م دلم

 یدی؟ته دلم غم بزرگ نداشتن اون رو دارم. خدا رو چه د کهینبا ا خندممی
 شد( یباز شانس رق تر یششانس من ب یروز یدشا

*** 

 کاشیارسالن

 .جاینا یارمشدلم خواست ب یهوچرا  دونمینم خودمم

*** 

 بک فلش

 رو گرفتم و گفتم: یهمهد دست

 انقدر ورجه وورجه نکن! ینجا بش یه-

 و گفت: خندید

 واقعا قشنگه! جاینا یایمب یشهکه، هم  گمی! مگیریایارسالن سخت م-

 لبخند نگاهش کردم و گفتم: با
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 ! خوبه؟!ینجاا یارمتمن هرشب م یاگه تو بخوا- 

به هم. انقد ورجه  یدتکون داد و با ذوق دستاش و محکم کوب یو سر  خندید
بستش کردم. دستم و  یوورجه کرد آخر خوابش برد! با لبخند نگاِه چشما
 !ینانداختم دورش و بغلش کردم و بردمش داخل ماش

 روبه روم کردم. یدادم و نگاِه فضا هیتک ینماش به

 تمومم بشن؟!   یاخوش  ینا  یهمه  یروز  یهممکنه    یعنی.  یدمکش  یقیعم  نفس

 فکر نکنم. یزاچ ینتکون دادم، بهتره به ا سرمو

*** 

 حال

 ینا کهیناون شب به ا وقتیچکاش ه  ی. ایینانداختم پا یبا ناراحت  سرمو
 !کردمینه فکر نم یاتموم بشن  یروز یهممکنه  یاخوش

 یادمهمون روز    یزدم. فردا  یبغلش کنم! لبخند تلخ   تونستمیکاش بازم م  ای
 با هم دعوامون شد! شد؛یو چ  یسر چ  یادنم

 شد،یداشت رد م یابونزد بهم و گفت دنبالش نرم؛ رفت تو خ یفشک با
شت سمتم، برگ دونستی....بلند صداش زدم که بره کنار؛ انگار خودش میهو

 سمتش! ییدم....رف رو هوا! با داد دویهو زد؛یانگار داشت بهم لبخند م

به  یهمهد ی؛آمبوالنس. ول ینبدنش پر خون؛ بلند داد زدم زنگ بزن صورتش
 چشاشو باز کرد و با لبخند گفت: یزور ال
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 ارسالن دوستت دارم! - 

 نموند، تموم کرد! یگهنبود! د یگهبست! د چشاشو

رو داشت. اجازه دادم  یهمهد یکردم. اونم همون اخالقا  یثحدبغض نگاِه  با
 !یینپا یاناشکام آروم ب

 .یرمبم خوادیخودم جون داد...دلم م یتو دستا کنمیفک م ینبه ا وقتی

 اومد سمتم و گفت: یثحال خودم بودم که حد توی

 !کنی؟یم کار یارسالن، چ -

 خودم و جمع کردم و گفتم: سریع

 !یگه؟د یم! خب بر یچیه-

 .یمشد ینو سوار ماش یمتکون داد. بلند شد ییدتا یو به معنا سرش

 سرم؟! یتو یادها مامشب همش داره اون صحنه چرا

! لبخند یدهخواب یثحد یدمبزنم که د یو پارک کردم و خواستم حرف  ماشین
جمعش  یع سر  یلبم ول یشد نشست رو یداشاز کجا پ دونمیکه نم  یتلخ 

 کردم.

 !تونمیچرا نم دونمینم یکنم؛ ول  یدارشو بردم سمتش که ب دستم

 شدم و رفتم بغلش کردم. یادهپ یناز ماش خیالبی

 توجه نکردم!  یول  یدته دلم لرز  یزیچ  یهبه صورت خواب آلودش کردم،    نگاهی
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 اتاقم. یتخت و رفتم تو یرو گذاشتمش 

 ! یاناهم از د  شش تا  ینو بعد چهار ساعت روشن کردم، دو تماس از مت  گوشیم

رو  یدمدراز کش یرونب یو با همون لباسا یز و گذاشتم رو م یمگوش  خیالبی
 تخت!

 !رهیم یثحد فرداپس

عمرم  یروزا ینبه جرعت بگم بهتر  تونمیو هشت روز م یچهار ماه و س این
 بود!

*** 

 بود. یریبه نظر خودم و و همه واقعا روز دلگ امروز 

 دار درست کردن نداشت!خنده یپکل  یحال و حوصله کسهیچ

 با خنده اومد سمتمون و گفت: حدیث

بابا. بلند  ین! پاشینعذادارا نشست ینا ینبابا! ع ینها اخماتونو وا کنبچه-
 یه ینها با شمام من. اصال پاش! بچهیندوسه تا جک بگ ینقر بد یکم ینش
 ! رضا!یمدار درست کنخنده یپکل

 شد و گفت:بلند  رضا

بره  خوادیفردا م ینما یم،ها نشستننه مرده ین. مثِل ایدها بلند شبچه-
 .ید! پاشیروز آخر  یمبغ کرده همه نشست طوریینا

 اومد سمتم و گفت: یاناکه د  یمبلند شد همه



 

 
328 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 با هم؟! یریمبگ یپکل  یه یایارسالن م- 

 لبم و گفتم: یاومد رو یبهش کردم که لبخند نگاهی

 !یمباش بر -

 و گفت: یکاو داد به ن یشگوش  دیانا

 !یریابگ یلمهروقت عالمت دادم ف-

 یلمشروع کرد ف یکاعالمت داد که ن یاناگفت و رفت عقب تر د  یاباشه نیکا
 گفت:  یاناکه تموم شد د  یپگرفتن، کل

 !ی؟تو خودت  کنمیارسالن چرا حس م-

 زدم و سرم و سمتش خم کردم و گفتم: لبخندی

 ! خوبم.یاناد یستن یچیه-

 شک گفت: با

 !یگه؟مطمئن باشم د-

اومد  ین. متیکاباال انداخت و رفت سمت ن یاشونه یاناتکون دادم. د سرمو
 سمتم و گفت:

! ارسالن اون ی؟ندار یثنسبت به حد یحس خاص یچه یارسالن مطمئن-
 !یکه دار  یهفرصت ینآخر ین! ارهیداره م

 و گفتم: ینحرص برگشتم سمت مت با
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 چرا؟! یگهتو د یننسبت بهش ندارم! مت یحس خاص یچمن ه- 

 مطمئنم! ینو! ایدو راه  ینقلبت افتاده ب کنمی+ چون حس م

من افتادم  یچ  یعنی نگفتم. یچیشدم و ه یمونبزنم که پش یحرف  خواستم
 درک کنم! تونمیو واقعا نم ین! ای؟دو راه  یتو

. حس گرفتیم یپکردم که داشت با رضا کل یثبه حد یحس نگاه  بی
 نسبت بهش ندارم! یکه حس خاص  گمیدارم به خودم دروغ م کنمیم

*** 

 ی.صبر حدیث

 اومد سمتم و گفت: ترالن

 من؟! یشپ یایب خواییم ی! اسکل تو هنوز بهشون نگفت یثحد-

 و گفتم: خندیدم

 !یر نه خ-

 س کلم و گفت:زد پ ترالن

 و زهر مار! یر و درد! نه خ یر نه خ-

 گردنم گذاشتم و گفتم:  یرو دستمو

 چته خب؟!-

 گفت:  ترالن
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 تهران! یبمون  خوایی! برو بگو میانداخت  ینگاه کن همرو به چه روز- 

 و خنده گفتم: یطنتش با

 یزشونپارک سوپرا یایمب یمترالن بزار االن ناراحت باشن، بعدا که باز خواست-
 !خندیمیم خورنی. تازه حرص مکنمیم

 با خنده گفت: ترالن

 .گیایناقال! راس م یا-

 خنده گفتم: با

 پس لذت ببر فعال.-

 آخه؟! یثمبه بچه ها کردم. چقدر من خب یتکون دادم و نگاه  سری

*** 

 گفت:  یکادور زدن که ن یمها اومداز شام با بچه بعد

 !شهیتنگ م ی! دلمون برات کلموندییکاش م  یا یثحد-

 ل**باشو تو هم جمع کرد و گفت: عسل

 تهران، مگه نه؟! یای! دوباره مگهیراست م-

 محکم زد تو کمرم و گفت: یست  یهو

 ! مگه دست خودشه؟!یادن کنهیغلط م-

 .یدنخند یافمها بخاطر قنگاهش کردم که بچه مچاله
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که با   یدمزدم و خند یکابه ن یرو صدا زد. چشمک  یکااومد سمتمون و ن متین 
 خنده گفت:

 خاک تو سر منحرف تو!-

 با خنده گفتم: رفتیکه داشت م  طور همون

 منظورو. گیرییم یادخوشم م-

و من تنها موندم، تو حال  یناروم یشمهراب و عسلم رفت پ یشرفت پ ستی
 خواستمیو م میدارسالن خر یبرا یزیچ یهاومد  یادم یهوخودم بودم که 
 امروز بهش بدم.

 و گفتم: ینمت یشپ رفتم

 و بده! ینماش ییچسو ینمت-

 !خوای؟یم یچ  ی: برامتین

 گذاشته بودم؟  ی_صندوق عقب چ 

با  یدبا یدر هرکار یادو داد )خوشم م یچگفت و سوئ  یبا خنده اهان  متین
هماهنگ کنه، گوساله( از صندوق عقب باکس و برداشتم و در صندوق  ینمت

 .ینو دادم به مت یدو بستم و کل

درخت نشسته   یتنه  یبودن و ارسالنم تنها رو  یکار  یه  یر ها هرکدوم درگ  بچه
 نشستم و گفتم: یششبود. رفتم پ یشبود و سرش تو گوش

 ! یارد-
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 نگاهم کنه گفت: کهینا بدون 

 ها! خارهی! تنت می؟ارد یفت تو باز به من گ-

 و گفتم: خندیدم

 بهت بگم آدم باش. یزیچ یه خوامیم یارس-

 و گذاشت کنار و گفت: یگفت و گوش  ایباشه

 باز؟! یدار یچه کرم-

 بهش گفتم و باکس و آوردم روبه روش و گفتم: یاحساس یلب ب  زیر 

 !یزدانگ دانگ! سوپرمن ر ید ید-

 گفت:دو دل باکس و گرفت و   ارسالن

 !یست؟مارمولک ن یااز کجا مطمئن باشم داخلش سوسک -

 و چشامو چرخوندم و گفتم: یدمکش  پوفی

 !یستن یکرم  یچه دفعهین! باور کن ای؟بازش کن خوایینم یعنی-

 شد و بازش کرد و اولش تعجب کرد و بعد با خنده گفت: مطمئن

 !یوونهد-

 لش! یرهنپ یهبودم و  یدهخر یهود یه براش

 با خنده گفت: ارسالن

 قشنگن! یلیخ یمرس-
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 تکون دادم و گفتم: سری 

 یهحداقل    رمیکه دارم م  یدم! برات خر یگهمنه د  ییقهمعلومه که قشنگن سل-
 !یازم داشته باش یادگاری

که   یکرم. ارسالن با همون لبخند  یگه! کرم دارم دیثمخدا که من چقد خب  وای
 لبش بود گفت: یرو

 !تر یک نزد یاب--

 شدم که گفت: یکبهش نزد یحرف  یچه دونب

 چشماتو ببند!-

 یث! حدبندهیو دور گردنم م یزیچ یهبستم که حس کردم داره  چشمامو
 !یگهاسکل نشو، گردنبنده د

 باز کردم که گفت: چشمامو

ندم! انگار از   یادودل بودم بدم    یول  یانااول بدمش به د  خواستمیم  دونییم-
 بود. اولشم قسمت تو

قشنگ بود با لبخند  یلیبه گردنبنده کردم. خ ینده نگاهش کردم و نگاه خ با
 بهش گفتم:

 !یخوشگله ارسالن، مرس یلیخ-

 تکون داد! یو سر  خندید

 میرمی)من همونم که برات م
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 ...گیرمیم جون تو با 

 گیرمیکه م  دستاتو

 راهه حالم روبه

 ...( رمیباهات راه م وقتی

*** 

مبل. ارسالن   یرو  یمخونه. خودمونو پرت کرد  یمسه شب بود که اومد  ساعت
 با خنده گفت:

 خونه! یماالن اومد شهیاصال باورم نم یاخدا یوا-

 گفتم که گفت:  یخنده منم با

 !ری؟یفردا م-

 و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

باهاش کل   یستن  یکس  یگه! درمیدارم م  یقدرمو ندونست   یدی؟! دیگهآره د-
 بچه کوچولو! ی! بهش بگ یکل کن

 خنده نگاهم کرد و گفت: با

 !رییم یخداروشکر که دار-

درآورد.  یمبل و پرت کردم سمتش که گرفتش و زبون  یخنده کوسن رو با
سمت اتاقم  رفتمیطور که متکون دادم و بلند شدم و همون یو سر  یدمخند

 گفتم:
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 !یکله رنگ   یر شبت بخ- 

اتاق و در بستم و نشستم پشت   یمنتظر جوابش بمونم رفتم تو  کهینا  بدون
 گردنبند!  ینو گردنبند. دلم خوش شد به هم یدمکش  یدر و دست 

به ماه کردم که درست مثله گردنبنده  یبالکن و نگاه  یشدم و رفتم تو بلند
 !درخشیدیساعت م ینا یمن تو

دوسه هفته که  ینا یبهشون! تو یچیگفت تا دوسه هفته نگم ه ترالن
 !تونم؟یدور باشم از ارسالن؟! م تونمینم

ناراحت   یلیخ  یلیخ  یگسد  یکیکه قلب ارسالن مال    کنمیفکر م  ینبه ا  وقتی
 !یستمن ن یارسالن واقعا برا یدخب، شا ی! ولشمیم

 یمنم بشم ماه ارسالن؟! چ  یروز یه شهیم یچ  یدم،به گردنبنده کش دستی
 !شهیم ی! آخ که چه عالیام؟ب یروننزاره بقلبش  یمنم برم تو شهیم

 یدم که د  ینمو بب یدشو برداشتم و رفتم بازد یمتخت گوش یرو یدمکش  دراز 
 بخوابه؟! تونهینم االن اونم مثِل من یعنی! ینِ آنال

 یاناالف خشک شد. اون االن بخاطر د یبدم که دستم رو یامبهش پ اومدم
 نگم. یزیبهتره من چ کنهیو داره با اون چت م یدارهب

 امروز. یدیویزدم به سقف. فکرم رفت سمت و زل

*** 

 یپبک به کل فلش
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و تو! خسته شدم   دونمیمن م  یباز گند بزن   یدو سه...ارسالن بخوا  یک :  عباس 
 !گیرمیشما دوتارو م یپدوساعت دارم کل

 خنده گفتم: با

 ام.حرف نزن! برو عباس آماده-

 دو حرکت. یک : باسع

و قبلمو  ینبه چپ و راست کردم و سرمو گرفتم روبه دورب ینگاه  یناراحت  با
 نشون دادم که مثال شکسته.

نصفه قلب گذاشت   یهنصفه قلب با دستم گرفتم که اولش ممد رضا اومد و    یه
و  ینمت یبرفت. بعدش هم به ترت یکااومد با ن یکاو قلبه کامل شد بعد که ن

 هم فرزاد اومد. یو بعد یذعدشم ممد و پانو ب یسمهد

هلش  کهینو فرزاد و هل و بده و مثال بزنه! بعد از ا یادب یدارسالن با جااین
و  یمقلب دستمو کامل کرد و نگاهه هم کرد یداد و مثال زدش خودش نصفه

 !یدیمخند

*** 

 حال

 .یدماز ته دل کش یدوست دارم! اه  یلیو خ یپکل  این

(Isn’t it lovely, all alone? 

 ییهمشه تنها یست؟ن عاشقانه
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Heart made of glass, my mind of stone 

 ساخته شده، فکرم از سنگ یشهاز ش قلبم

 

Tear me to pieces, skin to bone 

 تکه تکه کن، از پوست تا استخوون من

 

Hello, welcome home 

 (یبه خونه خوش اومد سالم،

زنگ خورد و خودم خودکار بلند شدم و  یمساعت شش بود که گوش صبح
 خاموشش کردم.

خونه  یناز ا خوامیبه بدنم دادم. امروز م یرو تخت و کش و قوس نشستم
ارسالن  یبمونم! دلم برا یشتر ب خواستیبمونم! دلم م خواستیبرم! دلم م

 .شهیتنگ م

کم و گذاشتم دم در و رفتم سمت اتاق ارسالن که بغض آماده شدم و سا با
خواب آلودش  ی یافهبه ق یخواب بود. در اتاقشو باز کردم و با بغض نگاه 

 نلرزه آروم گفتم: کردمیم یکه سع  ییکردم و رفتم سمتش و با صدا
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برات! با  شهیچقدر دلم تنگ م دونستییکاش م یا یتهرانم ول کهینبا ا- 
 شده! از االن دلم تنگ  یلو یشتماالن پ کهینا

که   یانا،که تورو داره! ارسالن خوش به حال د  یاناخوش به حال د ارسالن،
دوستت دارم  گمینم ینواسه هم ی؛دوستش دار یلیخ دونمیقلبتو داره! م

 تا تورو از خودم دور نکنم!

االن  خواستی. دلم میدمو پاک کردم و خم شدم و گونشو ب*و*س اشکام
 که خواب بود!  یفح یکنم ول  یهبغلش کنم و تو بغلش گر 

 اشک لب زدم: با

 !بینمتیم یگه! دوهفته دیخدافظ کله رنگ -

 .یروناز اتاق رفتم ب یهگر   با

 ینمبود دنبالم. االن من منتظر ا یومدههنوز ممد ن یاط،بودم تو ح وایساده
 باطل! یالخ یخب، زه  یارسالن بلند بشه از خواب ول

واقعا  کهینمثله ا یگهاومد. نه د ینبوق ماش یحال خودم بودم که صدا تو
 ! در و باز کردم و که ممد اومد سمتم و سالم کرد و گفت:یادنم

 ی؟خوب -

نگفت و چمدونم و  یچیدادم که ه ینگاهش کنم سرم و تکون  کهینا بدون
 برداشت و گذاشت تو صندوق عقب.
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ارسالن و  یصدا یهوکه   ینماش به خونه کردم و خواستم برم سمت نگاهی 
 یختشبه هم ر  ی  یافهبه ق  ی. برگشتم سمتش و با خنده و اشک نگاه یدمشن

 موهاش و گفت: ی. دستشو کرد الیاطکردم و رفتم تو ح

 !ری؟یم یواقعا دار یعنی-

 گفتم که گفت:  یتکون دادم و اره ا یو تو هم جمع کردم و سر  لبام

 یلیبا تو خ یبگم؛ ول خوامیو م ینکه ا  شهی! باورم نمموندییکاش م  یا-
 !یثخوش گذشت حد بهم

بعدش دستاش   یبغلش! اولش جا خورد ول  یدمپر   یهواشک نگاهش کردم و    با
 و گفت: یک و دورم حلقه کرد و سرش و آورد نزد

 !یخوب برام ساخت   یخاطره  یمدت کل  ینکه تو ا  یدوستت دارم! مرس  یثحد-

 کهین! با اریختیدوستت دارم تند تند داشت م یفقط بخاطر کلمه اشکام
 بود! یهمون برام کاف  ی،منظورش از دوستت دارم عاشقتم نبود...ول

 اومد. از بغلش دراومدم و گفتم: ینبوق ماش یکه صدا  یدمبو کش عطرشو

 وقت رفتنه ارسالن! منم دوستت دارم! کهینمثِل ا-

خودشم بغضش   کردمیچرا حس م  دونمی. نمخم کردم و نگاهش کردم  سرمو
 رو کنه! خوادینم یگرفته ول

 زد با دستاش اشکامو کرد و گفت: لبخندی
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از  یبچه کوچولو! مراقب خودت باش! باز نخوا شهیتنگ م یلیدلم برات خ- 
 باال! یدار و درخت بر 

ه ک  یمنثارش کردم. به هم زل زده بود  اییوونهو د  یدمخند  یهاون همه گر   بین
 ممد از پشت سرمون گفت: یهو

 !یای؟نم یثحد-

 سمتش و گفتم: برگشتم

 صبر کن! یامم-

 به ارسالن کردم و کوتاه بغلش کردم گونشو ب*و*س کردم و گفتم: نگاهی

 خدافظ چسونه!-

شدم و ممد خواست   ینتکون دادم براش و سوار ماش  یسمت در و دست   رفتم
 بزنه که گفتم: یحرف 

 نگو! یچیممد توروخدا....ه-

 یگهاگه دوباره بخوام به ارسالن نگاه کنم، د دونستمیحرکت کرد. م ماشین
برنگشتم که نگاهش کنم! اون بغلم کرد! بهم گفت   ینبرم؛ واسه هم  یاددلم نم

 دوستت دارم! چه خوب!

 االنشم دلم برات تنگ شد!   ینکه بهم داده بود! هم  یبه گردنبند  یدمکش  دستی

*** 

 ارسالن



 

 
341 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 !یرهبخاطر رفتنش بغضم بگ شهینم باورم 

 کم دارم!  یزیچ یه کردمیکم بود! حس م  یزیچ یهداخل خونه. انگار  رفتم

 یب  یواقع یخونه به معنا کنمیباره حس م ینپرت کردم رو مبل، اول خودم
و  یثحد یدادو داد و ب یغ ج یصدا خواستیروحه! چقدر االن دلم م

 االن! دمدایو حرصش م شنیدمیم

 !یع االنشم دلم براش تنگ شد سر  همین

 یندرآوردم از باکس و نگاهش کردم. ب یدکه برام خر   یتو اتاقم و هود رفتم
 یو رفتم جلو  یدمرو پوش  یو هود  یدمبشکنه خند  خواستمیکه نم  یاون بغض

 !ینهآ 

 بهم؟! گفتیم یچ  دیدیو م یهود ینبود و ا یثاالن اگه حد یعنی

 .ینهآ  یو زل زدم به خودم تو یصندل یرو نشستم

 دلم تنگ شد! یع سر  چقد

من بخاطر  یرمان قرار بوده دو فصل باشه! ول یننکته ا یهها ) خب بچه
فصل  یگهنکردم و د کاروینا یگهد یدهم خودم و خودتون راحت باش کهینا

 نکردم( یشبند

 رهیاه مم یهبعد بعد از  یث! حدیدنش یجبدم که گ یحو توض یزیچ یه)من 
 یناروها بگه تهران بودم و ابه بچه یادو قرار بوده بعد دو هفته که ب یراز ش

 یو سر   شهیخراب م  یشکه ماه آخر گوش  مونهیم  یراز . دوماه شکنهیکنسل م
 ازش نداره ( یخبر  یچه کسیچماه ه یهو  یگهد یزایچ
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 *** 

 کاشیارسالن

 ینها نگاه کردم. ابه بچه  حوصلهیب   یشه**بامو تو هم جمع کردم و مثل همل
 مسخره شده. یلیخ یلیخ ینظرم همه چ رفته به یثکه حد  یسه ماه 

 یام بار بهش زنگ زدم و پ یهسه ماه فقط  ینا یتو یدار باشه ولخنده شاید
ده و نش ینآنال ی،که بگ   ییو هرجا ینستاا یماهه اصال تو یهدادم و خودشم 

 ینبه مت کهینبا ا کنه؛ینگرانم م یلیموضوع خ ینکال خاموِش و ا  یشگوش
 اومده!   پیشخراب شده و براش مشکل    یشزنگ زده بود و گفته بود که گوش

دلم   گفتمی! مثال مگفتم؟یم  یبدم چ   یامپ  یازنگ بزنم    خواستمیبهشم م  اصال
 برگرد؟! یاتنگه 

 .دادیو بهم نم یکار  ینهمچ یغرورم هم اجازه اصال

 بود! یعال یثبا حد یواقعا همه چ  واقعا،

 من شده اسم اون!  ییههرثان  یقه،چم شده من؟! هر روز، هرساعت، هردق  آخه

 !کنه؟ی! اصال به من فکر مکنه؟یم کار یکجاست؟! داره چ   االن

 نشست کنارم. یکیو تلخ خودم بودم که  یرینش یاالیفکر و خ تو

. لبخند یاناعهداد که د یصتشخ یشدعطرش م ینگاه کردن هم از بو بدون
 زدم و نگاهش کردم که گفت: یزورک 

 شده؟! یزیارسالن چ-
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 نگفتم. یچیه یگهتکون دادم و د ینسرم و به طرف یحرف  یچه بدون 

 تهران؟! گردهیبرم یک   یعنی

. رفتگیم یورضا که داشت ال یشرفتم پ یاناو بدون توجه به د کشیدمپوفی
بود از  یبرو هم نداشتم، واقعا عج  یاناد  یروزا حال و حوصله  ینا  یگهد  یحت 

 من!

 .خوندیرضا که داشت کامنتارو م یو گذاشتم رو شونه  سرم

و جواب   خونیدیکامنتارو نم  یهمه    یثنوشته که چرا مثل حد  یکی: خب  رضا
 یستتهران ن یثها، اوال که حدکجاست؟! خب بچه  یثو اصال حد دیدینم

 ! ارسالن شونم له شد!یگهد خونیمیدلتون نشکنه م کهینا یو دوما برا

. رضا مهراب و صدا یدمبهش گفتم و خند یشعوریلب ب یر برداشتم و ز سرمو
 بقچه جا داد وسط ما! ینکرد و مهرابم خودشو ع

 یدسوال بپرس  گیمیماعه ما م  یو! آقا الیستماهه فعال ن  یهچرا    یث: حدرضا
خوده حالل زادش بعد   یناهاش! ایدو اون بپرس  یناز ا  کهیننه ا  دیمیجواب م

 باال... یادشد. بزار بزنم ب یداشماه پ یه

 یثدروغ نگفتم! حد  ینمبه س  کوبیدیمحکم م  یاگه بگم قلبم از خوشحال  یعنی
ه مهراب با داد سمت بچه لبم ک  یاومد رو  یلبخند  یهاومد باال.    یهبعد چندثان

 ها گفت:

 اومده! یثحد ییدها بدوبچه-

 زد و گفت: یقهقهه ا حدیث
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ماه نبودم  یهاومده انگار از سفر قندهار برگشتم!  یثحد گییم یطور یه- 
 فقط.

 با خنده گفت: رضا

 یدل هممون برا یبدون! کل دونستیینم یشعوریب یلیحرف نزن! واقعا خ-
 تنگ شده بود! یکیتو 

 اومد و هلمون داد و گفت: ینمت یهو

 !ی؟به ما زنگ بزن  یدنبا گمشو! تو  یثحد یخر  یلیخ-

 ی. ولگفتینم  یچیو ه  خندیدیم  دادیمیکه بهش م  ییفقط به فوشا  حدیث
 یدنو شن  یدنشد  یاز خوشحال  خواستیدل من...چش شده بود؟ چرا دلم م

 !ی؟وشحالخنده هاش پرواز کنم از خ یصداش و صدا

 هاتنگ شده بچههمتون یبرا نهایتی: دلم ب حدیث

 بدون من؟ گذرهیهم نداشتم! خب حاال چخبر؟! خوش م یگوش  کال

 صداش! یدنبعدا شن ی،چ  یعنی یواقعا دلتنگ  فهممیم حاال

 بود گفتم: یو دلتنگ  یلبخند تلخ که از سر دور یه با

 تهران؟! یایم یکجا بود؟! ک   ینه بابا خوشگذرون -

 **باشو توهم جمع کرد و گفت:ل

 ! نگران نباش!یامم-

*** 
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 صبریحدیث 

گذاشتم تو ساک که در اتاق باز شد و بابا نشست   هامویلهو وس یدمکش  پوفی
 کنارم و گفت:

 تهران؟! یبر  خواییباز م-

 تکون دادم و گفتم: ی**بامو توهم جمع کردم و سر ل

 ترالن. یشپ مونمیدوستام تهرانن! م یبه هرحال همه-

 یششوندارم از پ  کهیناز ا  دونستمیم  ینگفت، ول  یچیتکون داد و ه  یسر   بابا
 !کنمیناراحته؛ درکش م یکم رمیم

 تکون دادم. یبه در اتاق انداختم و سر  ینگاه  یرون،از اتاق رفت ب بابا

. البته ترالن یرازماه برگشتم ش یهترالن و ممد و بعد  یماه موندم خونه یه
 خونوادم تنگ شده بود. یخب، خودمم دلم برا یاصرار کرد بمونم ول یلیخ

*** 

 یقی. نفس عمیرونبه بدنم دادم و از فرودگاه اومدم ب یو قوس آروم کش
هوا  یکه بخاطر آلودگ  هامیهتازه بفرستم به ر یکردم هوا یو سع یدمکش

 یمبکش یقنفس عم یایم! مدهیومآدم بودنم به من ن یگهد یاسرفم گرفت! ب
 تو دماغمون! رهیدودع م یهرچ 

 یسر قبر هردوتاشون من بندر یشاالا ی! ایان؟ترالن و ممد خر نم ینا چرا
 یعنی.  یدمکش  یبرقصم که دوساعته منو معطل کردن! پام درد گرفت خب! پوف 

. بابا خوابم یابونوسط خ شینمیم رمیبخدا م یانن یگهد ییقهدق ۵اگه تا 
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خب،  یول یماهواپ وبودم ت یدهمثله خرس خواب کهیناه! البته با ا یگه،د یادم 
نشست رو   یدست   یه  یهو! تو حال خودم بودم که  یادخوابم م  کنم، بازم  کار یچ 

ترالن   یدنسر خودمو...با برگشتنم و د جایناگه طرفدار باشه هم  یعنیشونم.  
. از بغلش دراومدم یمهمو بغل کرد  یغ با ج  بغلش.  یدمافکارمو قطع کردن و پر 

 و گفتم: یدم. خندکردیخنده مارو نظاره م ابه ممد کردم و داشت ب یو نگاه 

 !ی؟ممل یچطور-

 و گفت: یدخند ممد

 !یتو انگار بهتر  یخوبم ول-

 !ینسمت ماش یمبهش گفت و باهم رفت یمرض ترالن

*** 

 زدم و گفتم: یخونه چرخ  توی

 ! قشنگ تر شده!ین؟رو عوض کرد جاینا یکِ -

 اپن گفت: یو نشست رو یدرو از دست ممد کش یبطور که سهمون ترالن

 .یتو که رفت -

اصطالح  یهفقط  ینچرت گفته و ا یدنگاهش کردم که خودش فهم پوکر 
 یهاکلمه

 تاسف تکون دادم و گفتم: یبه معنا سری

 !یهنوز که هنوزه آدم نشد-
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 گفتم:  یع ارسالن قلبم به تپش افتاد و سر  یادآوریبا  یهو 

 ارسالن؟! یشپ ریمیم یک -

هول زده گفتم که خودمم موندم! ممد و ترالن با خنده دست زدن و  انقد
 به هم که ممد گفت: یدندستاشونو کوب

 ینگران نباش. بزار برس یششپ ریمیارسالن. م یگیاالن م دونستمیمن م-
 اول بعد بگو!

 حرص گفتم: با

 !یششپ ریمیامروزم م ین. همیدمکه رس  بینییم-

نثارش  یشوریب یغ خنده که با ج یر من بدتر زد ز یاز لحن حرص ترالن
 کردم...اه!

. یمکن  یزشونسوپرا ریمیکافه ماهم م  رن،یها مگفت ساعت پنج بچه  ترالن
ارسالن تنگ شده بود!  یکه چقدر دلم برا  دونهیخدا م یعنیدل تو دلم نبود! 

و منم  یارهدوباره صداشو بشنوم، دوباره حرصم و در ب خواستیدلم مانقد 
 !بینمشب خوامیدوباره بعد سه ماه م شهیبکنم! باورم نم یتشاذ

 آخه؟! گذرهیساعت سه بود، چرا انقد زمان کند م تازه

لبم.  یاومد رو یلبخند یهواکنشش چ یدنمموقع د کهینفکر کردن به ا با
 بغلش! پرمیهمون موقع م

*** 
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 ی.عصر ترالن 

 به ممد کردم که گفت: ایخنده

 !کنهیاالن داره اتاقو متر م بندمیهوله نگو نه! شرط م ینا گمیم یمن ه -

 تکون دادم و گفتم: یو سر  خندیدم

 !یگهآخه؟! عاشق ارسالنه د یدار کارشیچ -

و دستش و دور کمرم   یدتکون داد. نشستم کنارش که خند  یو سر   یدخند  ممد
سرم و موهامو  یشونش. سرشو گذاشت رو یگذاشت و سرمو گذاشتم رو

 و گفت: یدبو کش یقعم

 یامتا بعد ب یمن بدتر اون دوتا تورو دوست دارم! منتظرم بزرگتر بش-
 مال خوده خودم! یو بش یتخواستگار

تاده باشه! گونه هام گل اف  بندمیگر گرفته بودم و شرط م  زدیکه م  ییحرفا از 
 !زنهیحرفارو بهم م ینکنارشم و داره ا  ینکهحسارو داشتم از ا ینبهتر 

 :گفت

 !کنمیبازم صبر م یول یامب تونمیاالنم م ینهم کهینبا ا-

 یروز یه کردیفکرشو م ینگفت! ک  یچیو ه یدمحکم گرفتم که خند دستشو
 یدند ی! حت یپ؟تو اک یاماصال ب یامن عاشق ممد بشم و ممد عاشق من؟! 

 هم خارج بود از تصورات من! یاهارو ینا
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و  کشیدمیممد م یپا یبا دست آزادم رو ینامعلوم یکه خطا طور همون 
 فکره با تعجب سرمو گرفتم باال و گفتم: یتو یدمفهم

 !کنی؟یفکر م یبه چ -

 کرد و گفت:  نگاهم

 به تو چه؟!-

! دمینخواد بهم بگه بهش حق م یدمورچه ناراحت شدم.خب شا یه یاندازه
 گفتم:

 ام...خب باشه!-

 که چونمو گرفت و سرمو گرفت باال و گفت:  یینانداختم پا سرمو

 البته تو اون "چه" آخرشو حذف کن!-

 ب*و*س کرد. یشونیموبا تعجب و بعدش با خنده نگاهش کردم که پ اولش

 برم؟؟ شهی)م

 کجا؟

 قلبت..! تو

 !نه

 !چرا؟

 که هست ... (  ییبره جا تونهیآدم نم یه چون
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 *** 

مخصوصا ارسالن! انقد دلم براش تنگ شده  ینم،تو دلم نبود بچه هارو بب دل
بچه   یهمه    یتا وقت   ینمکافه بش  ی! ترالن گفت برم طبقه باالدونهیکه خدا م

 کردمیخودمو ارسالن و نگاه م یبشن! داشتم عکسا یز سوپرا یهوها اومدن 
 که ترالن اومد و گفت:

 همه اومدن. یث،پاشو حد-

 اومد سراغم و گفتم: یجاناسترس و ه ینب یزیچ یه

 ! ارسالنم اومده؟!ی؟_ارسالن چ 

 و گفت: یدخند ترالن

 !یباش یروز ! موفق و پیابعد تو ب یینپا رمی! من االن میگهاره اومده. پاشو د-

 ینهآ   ینثارش کردم. ترالن که رفت، رفتم جلو  یزدم به دستش و مرض  مشتی
 و خودمو درست کردم. یسادموا یقد

بچه   یدمو د  یینها رفتم پاکنم! از پله  کار یچ   دونستمیکه داشتم نم  یجانیه  از 
و رفتم سمتشون   یدمکش  یقی! نفس عمخندنیو م  زننیها همه دارن حرف م

 گفتم:  یبلند یو حواسشون نبود با صدا

 تنگ نشده؟! یگر ج دختر خوشگل و یه یدلتون برا یانادوستان شما اح-

. حقم شدیباز و بسته م  یاصال دهنا مثل ماه   کردن،ینگاهم م  یرتبا ح  همه
 تکون دادم. یو تا بنا گوش وا کردم و دست  یشمداشتن بدبختا! ن
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و شروع کردن فوش دادن من بدبخت که چرا انقد  یدنبا تعجب خند همه 
طور که به حرفاشون فوشم داد! با خنده و همون  ینهم مت  یشتر اومدم! ب  خبر یب 

هنوز  هایچارهرفتم سمتشون و تک به تک بغلشون کردم. ب دادم،یجواب م
 ورشهنوز با یدفهم شدیشک بودن! رفتم سمت ارسالن و از نگاهش م یتو

به بچه ها کردم که  یهم جمع کردم و نگاه  یل**بامو تو نشده من اومدم.
 .کردنیداشتن منو ارسالن با خنده نگاه م

 گفت:  ارسالن

 !شهیاصال باورم نم-

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !ی؟بغلم کن خواییاومدم. نم بینییحاال که م-

 تکون داد و گفت: یو سر  خندید

 !ینکرد ییریتغ یچه یشی،هنوزم مثل سه ماه پ-

 نگاهش کردم و گفتم: پوکر 

 یلسه ماه تبد یمن تو ی! بعد توقع داریشسه ماه پ گییم یخودتم دار-
 !یسون؟بشم به اد

تو بغل خودش. اولش تعجب کردم   یدمنو کش  یهونگفت، که    یچیو ه  خندید
بغضم   یاگه بگم از خوشحال  یعنی.  یدمبعدش خند  یبغل کردنش ول  یهوییاز  

ساعت ها فقط و  خوادیگرفته بود دروغ نگفتم! چقد دل تنگش بودم! دلم م
 فقط بغلش کنم!
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از بغلش   یهمن، دلش برام تنگ شده باشه. بعد چند ثان  یکاش اونم اندازه  ای 
 یاکه چشم غره  کردنینگاهم م  یطنتها داشتن با شدراومدم و نشستم. بچه

که   دادمیازم و منم جواب م پرسیدیم یزیچ یه یهرکس به همشون رفتم.
 ممد گفت:

 بگم؟! یزیچ یهها بچه-

 به عالمت اره تکون دادن که ممد گفت: یسر  همه

 منو ترالن بود! یشماهش و خونه من پ یه! یرازرفت ش یشدوماه پ یثحد-

حرف از دهنشون اومد بار  یخنده و بچه ها هرچ  یر ز یمترالن و ممد زد منو
 ا کردن!م

*** 

کنار ارسالن بودم! االنم بام   یواقعا خوش گذشت بهم! مخصوصا وقت  امشب
مسخره  ینکنن! بابا ا  یتا خودشونو خال زننیو بچه ها دارن داد م یمتهران

! واال! شینیم یقشنگ خال ینزور بزن ییدستشو ینآخه؟! بر  یهچ یاباز
و کنارم  یکیکه حضور   کردمیبچه هارو نگاه م یبودم و مسخره باز یسادهوا

نگاهش گره خورده بود،  ی! نگاهم توینِ مت یدمحس کردم و نگاهش کردم د
 گفت:

 تنگ نشده؟! ینتداداش مت یتو دلت برا-

 خنده گفتم: با

 تنگ شده! چرا تنگ نشه؟! یلیچرا خ-
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 اومد سمت ما و گفت: یکاخنده بغلم کرد که ن با 

 به هم؟! گینیم یشما دوتا چ -

فقط و فقط برام  ینکه مت  دونستیراحت بود. چون م یالمخ یکابابت ن از 
 داداش بود. یهمثل 

 با خنده گفت: متین

 !یدل تنگ  یحرفا-

 گذاشت و گفت:  ینمت یشونه  یو بغل کرد و سرشو رو ینمت نیکا

 یبه رو خوادینم یبرات تنگ شده ول یگهد یکیدل  یشتر،البته که از ما ب-
 !یارهخودش ب

 گفت!  یا گهیو راست م یدخند متین

 که گفت:  یدمرضا رو شن یکه صدا  یینو سرمو انداختم پا خندیدم

 !یدی؟تو خجالت کش یماالن باور کن یعنی-

 زدم به بازوش. یخنده مشت  با

 یکاو ن ینبود. عسل و رضا و مت یگوش ینشسته بود و سرش تو ارسالن
 که گفتم:  زدنیداشتن با هم حرف م

 ارسالن! یشپ رمیبچه ها من م-

ارسالن و نشستم  یشاز جانبشون باشم رفتم پ یمنتظر حرف  کهینا بدون
 کنارش و گفتم:



 

 
354 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 چسونه؟! یچطور- 

 لبخند زد و گفت: یهفقط  یدمنو د یگرفت باال و وقت   سرشو

 .یانگار تو؛ بهتر از من یخوبم، ول-

 چشماش و گفتم: ی**بامو توهم جمع کردم و زل زدم تول

برگردم و دوباره   کردمیم  یبرات تنگ شده بود ارسالن. لحظه شمار  یدلم کل-
 !ی؟! تو چ ینمتبب

 ینشده بود. منتظر بودم اونم هم یقچشمام عم ینگاهش رو کردمیم حس
روبه   یو بعد زل زد به منظره  ییننگفت و سرشو انداخت پا  یچیه  یو بگه ول

 روش.

 .یگهپس البد دلش برام تنگ نشده د خب

 :ارسالن

 ما؟! یخونه یایبازم م یاالن که برگشت -

 باال و گفتم: یدابروم پر  یتا یه

 سر بزنم... یامخب اره م-

 ل**بم و گفت: یاشارشو گذاشت رو انگشت

 .یکن  یما زندگ  یشپ یایبود بازم ب یننه منظورم ا-

 و گفتم: یینو گذاشتم پاتعجب نگاهش کردم و دستش با
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 زحمت بدم باز... خوامیترالن و ممد، نم یشپ مونمیخب م- 

 حرفمو قطع کرد و با اخم گفت: ارسالن

حرفا نزن. مطمئن باش مامان و بابا  یناز ا یگه! ددی؟یگفته زحمت م  یک -
و حرفم  یایباز. پس م یکن یما زندگ  یشپ یایهم از خداشونه که تو ب

 !زنیینم

 بگم که ارسالن با تحکم گفت: یزیچ خواستم

 ساکت!-

شدم و با خنده سرمو و  یمونپش یبگم ول یزیدهنمو باز کردم چ اولش
 .یینانداختم پا

 تنگ شده بود. ی،تازه، دلمم برات کل-

 یو سر  یدم. خندیاناد یشگرفتم باال که نگام کرد و بلند شد و رفت پ  سرمو
قلبم دلش  کردمیگ شده، حس مگفت دلش برام تن یتکون دادم. وقت 

 شدم! ی! آخ که چه حالیرونبزنه ب ینماز س خوادیم

*** 

 ی.کاشارسالن

انقد دلم براش  شهیخوشحال بودم. واقعا باورم نم یثاز برگشتن حد خیلی
 تنگ شده بود!
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 رفته بود دستاشو بشوره. یاناو د یمرستوران نهار بخور یماومده بود یاناد با 
 که گفت:  دادمیم یامپ ینداشتم به مت

 االن؟! ییدکجا-

 کردم  تایپ

 .یانارستوران با د یماومد-

 !شه؟یکلکا! بدون ما؟! اصال مگه م  یا-

 و نوشتم: خندیدم

 یاخب توهم پاشو ب-

 !یارمام یمهمون افتخار یامبمن-

 کردم:  یپتکون دادم و تا سری

 یاباشه بابا ب-

نشست  یاناحرف زدم و آدرس رستوران و بهش دادم که د ینبا مت یگهد  یکم
 و گفت:

 نه؟! یاهم داره  یرستوران آوردن شما مناسبت خاص ینا ینمخب؟! حاال بب-

 با خنده گفتم: گرفتیمیکه منو رو از دست گارسون م  طور همون

 .یادم ینممت ی،داشته باشه! راست  یمناسبت  یدنه نداره! مگه حتما با-

 باال و گفت: یدب ابروهاش پر با تعج دیانا
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 تنها؟!- 

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 !یارهب امیبا خودش مهمون افتخار یدنه، گفت شا-

هم جمع  یکردم که ل**باشو تو  یانابه د یچونم و نگاه  یر گذاشتم ز  دستمو
 یرهبهش خ یدد ی. وقت کردیرستوران و نگاه م یونکرده بود و داشت دکوراس

 شدم گفت:

 !ی؟شد یرهبهم خ طوریینشده ا یزیچ نمیبب-

 زدم و گفتم: لبخندی

نهار امروز و  خواستینگاهت کنم! دلم م ینمبش یادب ینتا مت خوادیدلم م-
دوم  یطبقه یاونم به خواست شما تو یمعاشقانه بخور یفضا یکباهم و در

 جور نشد! یگه،خب د یرستوران ول

 با خنده گفت: دیانا

 !خندیمیم یکل  یادم ینمبعد، تازه االن مت ینداره ارسالن! دفعه یبیع-

 دستم فشار دادم و گفتم: یگرفتم و تو  دستشو

 !یاناد یتا تو فقط بخند دمیرو م یادن یهمه-

خندش  یکرد که دروغ بود اگه بگم دلم برا  یاکه زدم خنده  یجواب حرف  در 
 نرفت!
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که گفته شد به خودم   یبا اهم  ویهکه    کردمیفقط نگاهش م  یحرف   یچه  بدون 
 اومدم.

 نشست و گفت: متین

 !خورهیشماهم حال آدم به هم م یدنکن یشهند یگهد-

سالم کردن چند نفر به گوشم و خورد و  ینگاه کردم که صدا ینبه مت پوکر 
 یاومدن. سوت  ینهم همراه مت یثو ترالن و ممد و حد یکان یدمبرگشتم د

 گفتم:  ینو روبه مت یدمکش

 مگه؟! یراه انداخت  یجوجه کش-

 نشست و پوکر نگاهم کرد و گفت: حدیث

 !یعرض کنم، جوجه خودت  یدبا بینهیکورت نم  یاگه چشما-

 خنده گفتم: با

 بچه پرو!-

کردم که   یانابه د  ینگاه  یچشم  یر ز  برام انداخت و همه سفارش دادم.  زبونی
به حسادتش کردم و  یم. اخکردیو نگاه م یثداشت با حرص حد ینگ  یبگ 

 تکون دادم. یسر 

. دستشو کنهیم  یکه واقعا آدم و عصب  کنهیم  ییحسادتا  یه  یاناوقتا د  بعضی
 گوشش گفتم:  یگرفتم و تو
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 یبرا یثباور کن حد یانا! دکنی؟یم یحسود یثمثال به حد یتو االن دار- 
 !کنی؟یو باور نم یننداره! چرا ا یمن با ارغوان فرق 

فت و با حالت قهر روشو برگردوند. چشامو چرخوندم که نگاهم نگ  یچیه  دیانا
 لب زد: یث،افتاد سمت حد

 !شده؟یچ -

ها درحال حرف . بچهیدگفتم که فقط خودش شن  یآروم یچیجوابش ه در 
 .یمساکت بود یثفقط من و حد ینشونزدن بودن و ب

 به ساکت بودنش زدم و گفتم: لبخندی

 ...یثحد یراست -

 نگاهم کرد که گفتم: یو سوال برگشت

 یخوشحال بود از برگشتنت واسه یمامان کل ی،گفتم برگشت   ینابه مامان ا-
 فردا شب شام دعوتت کرد! ینهم

 زد و گفت: ییدندون نما لبخند

 دعوت باشم و نرم!؟ ییجا شهی! مگه میولا-

 بهش گفتم. اییوونهلب د یر بهش کردم و ز ایخنده

 یحرص یهاوسط نگاه ین. البته بماند که ایمخورد یدو با خنده و شا نهار 
هم زنگ  یهپارک و به بق یمها رفتمخ بود. با بچه یکوچولو رو  یههم  یاناد
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که   دیدمیرو م یتاو داشتم اد ینستاا ی. رفتم تویانب یگهساعت د یهتا  یمزد 
 !یثکه قشنگ بود، از من و حد  یتیاد یهچشمم خورد به 

شونم.   یاومد و زد رو  یاناد  یهوکه    کردمیم نگاهش مکردم و داشت  استوریش
بود. با  یاز بس عصب یرونب یزدبرگشتم سمتش، قشنگ از چشماش دود م

 آروم باشه گفت: کردیم یکه سع  ییصدا

 ...یثحد گییارسالن؛ تو مگه نم-

داشت حرف  طور ینمخش. هم یو رو یشگیبحث هم ینشدم از ا عصبی
 .دادمی. واقعا داشتم کنترلمو از دست مزدیم

 اومد عاشقت کرد؟! یهو: آره، آره پس بگو، اون دختره دیانا

 آروم باشه گفتم: کردمیم یکه سع  ییصدا با

 !کنمیبس کن؛ خواهش م یاناد-

 !یگهد گمی: چرا بس کنم ارسالن؟ چرا؟ دارم راست مدیانا

 دوست دارم هان؟من فقط تورو  یبفهم خوایی! چرا نمیدع لعنت -

! چرا همش فکر و ذهنت شده ی! اگه عاشق منی: اگه منو دوست داردیانا
 !یث؟حد

 یثحد  یاناچرا آخه؟! د  یانا! دکنی؟یم  یدختر بچه حسود  یهبه    یتو االن دار-
ماهم هست. اون فقط مثل خواهره برام! بس کن!  یدوستته دوست همه

 !کنمیخواهش م
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تورو  یروز یه دونمی! من مزنمیچرا بس کنم ارسالن؟! حرف حق و دارم م- 
 !دونمی! مدمیبه خاطر اون دختره از دست م

گوشش که پرت شد   یحرفش کنترل خودمو از دست دادم زدم تو ینبا ا یهو
 چشماش اشک جمع شد و گفت: ی. ناباور نگاهم کرد و توینزم یرو

 ! واقعا که!شهیارسالن باورم نم-

 حرص گفتم: با

 شهینم  یل! اگه دوستت دارم دلکنییدرازتر م  یمتپاتو از گل  یدار  یگهد  یاناد-
من!  ی! بفهم اون مثل ارغوانه براکنییم ینتوه  یدار  یبهت نگم وقت   یچیه

 و تمام! ینهم

 یمون. پشکردیو آب م  یهاش دل هر سنگ   یه. گر کردیاشت نگاهم مد  یهگر   با
گوشش؟! اه اه اه! با حرص   یچرا زدم تو یاکه کردم، خدا  یشده بودم از کار

پام. بلند شد و خواست بره که صداش  یجلو یها یزهزدم به سنگ ر یلگد
 خودمو برگردوندمش سمت    یدممچ دستشو کش  یهونکرد که    یتوجه  یکرد ول
 بغلم و گفتم: یتو یدمشو کش

لحظه کنترل خودمو از دست دادم! منو ببخش! باور کن،  یه! یانامد یدببخش-
من نداره!   یبرا  یفرق   یچبا ارغوان ه  یثحد  یزترینیبه جون خودت که برام عز 

 ! منو ببخش.یاناد خوامیمعذرت م

 گفت:  یهگر   با
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چرت   یلیمن شد، واقعا داشتم خ  یر ! تقصیداشتباه کردم ببخش  اره ارسالن من- 
 !شدیچ  یدمواقعا نفهم یدمد یتواستور یلحظه وقت  یه. گفتمیو پرت م

 یههم آروم گرفته بود و گر  یانانگفتم. د یچیهم فشار دادم و ه ی**بامو تول
 هاش بند اومده بود.

دستمو انداختم دورش و سرشو  .یصندل یرو یمبغلم دراومد و نشست از 
 شونم و گفتم: یگذاشت رو

 !؟یاناد یدیبخش-

 به دستم داد و گفت: یفیو گرفت و فشار خف دستم

 !یدماره بخش-

 !شدیو روش بلند نم شکستیکاش دستم م  یبوس کردم. ا سرشو

*** 

 یصبر  حدیث

دادم بهش! چرا اون   یهزدم و نشستم پشت درخت و سرمو تک  ینیغمگ  لبخند
 بخاطر من دعوا بکنن؟! چرا؟! یدبا یشهوتا همد

ارسالن تورو مثل خواهر خودش دوست داره؟ تو که  یدیدلم؟ د دیدی
 ینتون   یگهآخه که االن د  یبست چرا بهش دل  یاناعه،ارسالن مال د  دونستییم

 !ی؟ازش دل بکن
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عاشق ارسالن بشم، چون ارسالن عشق   خواستمینم  من  دونییخودت م  خدایا 
من با خودم عهد بسته بودم  دونستیینه من! تو که م یاناعه،عشق د یقِم،رف

پس چرا خودت عهد منو  دوسش داره!  یگهد یکینشم که  یعاشق کس
اونم   هبشکن  یانادل د  خوامینم  یاانصاف بود واقعا؟! خدا  ینا  یا! خدای؟شکست 

 ، نه ارسالن حق من!بخاطر من! نه من حق ارسالنم

احساس  ینخودت ا یاکن من دل بکنم از ارسالن! خدا  یخودت کار یاب پس
 یکار  خواییپس فردا هم م  ی،االن عاشقم کرد  یا،خدا  تونمیمنو خفه کن! نم

من واقعا   ی،کار و کن  ینا  خواییبدون اگه م  یادلم بشکنه، مگه نه؟! خدا  یکن
 !میرمیم بدون یاو تحمل ندارم. خدا تونمینم

 .یختمپاهام و آروم اشک ر یگذاشتم رو  سرمو

 باشه یبهتر  یفردا فردا یدوارم،)ام

 فردا فکرت تو سرم نباشه!( امیدوارم

*** 

شام   خواستمیو من امشب م  دیدیمیم  یلمف  یمو داشت  یمنشسته بود  ترالن  با
 ترالن و گفتم: یشونه  یارسالن. زدم رو یبرم خونه

 ترالن، ترالن، ترالن، ترالن، ترالن، ترالن، ترالن، ترالن، ترالن...-

 گفت:  صداش کردم که با داد انقد

 اهه! دع مرض! دع کوفت! زهر آالله و ترالن! چته؟-

 کردم و گفتم:  یزیر ی خنده
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 اون زهر هالهله نفسم!- 

 !دادیلب به خودم و خودش فوش م یر کوسن مبل شروع کرد منو زدن و ز  با

 صورتش زد کنار و گفت: یشد و موهاش و از رو خسته

 خبر مرگت چته!؟ یشاالا ینمحاال بنال بب-

 بپوشم امشب؟! یبه نظر تو، لباس چ  یگماحساست تو حلق ممد! م-

از چشماش بخونم االن دوست داره   تونستمیپوکر نگاهم کرد، قشنگ م  ترالن
 زدم که گفت: ییمنو درحد مرگ بزنه! لبخند دندون نما تونهیتا م

 ...یکیشوخب، برو بپوش  یهمه لباس دار ینا-

 و مثل خر شرک کردم و گفتم: چشام

 !یترل-

*** 

! پوکر گرفتیو به قول خودش داشت اندازمو م چرخوندیمتر و م یه  ترالن
 زدم به سرش که اخش رفت هوا و گفت: ینگاهش کردم و تقه ا

 ل تفکرم؟!درحا بینییدستت قلم بشه! چته خب؟! نم یا-

 ینبدونم االن ا شهیبرم! م یگهساعت د ۳ ید! من بازنی؟یم یجترالن چرا گ-
 خواد؟یم یمتر دست تو چ 

 رفت سمت لباسام و گفت: ترالن
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 .کنهیچه م یترالن قل ینحرف نزن عامو، حرف نزن، ساکت باش و بب- 

زدم به کمرم و ابروهام و انداختم باال و سرم و تکون دادم. نشستم رو   دستمو
 و گفتم: یدمکش  ی! پوف شده؟یبه ترالن بگم چ   یعنیافتادم.    یروز د  یادتخت و  

 که...  گمیترالن م-

 پرت کرد سمتم و گفت: یهود یهترالن  یهو

 ...ینمشال، ا ینمشلوار، ا ینمو بپوش! ا ینا یاب-

و شلوارمو پرت کرد تو صورتم با ذوق و شوق برگشت که شال  طور همون
 نگاهش کردم که با ذوق و شوق گفت: یسمتم. مچاله و سوال

 ی؟مونده چ  یاگه گفت -

و  یرونتکون دادم که از پشت دستش گردنبندمو آورد ب یچ  یبه معنا سرمو
 گفت:

 بهت داد! یکه ار  ییکادو-

 !یارسالن! بگو عادت کننه و آقا  یو پرت کردم سمتش و گفتم: ار بالشتو

 گفت و اومد نشست کنارم و گفت:  یمرض یااخم بامزه با

 خانم... یثخب، حد-

روش و  یدمو گرفت سمتم، گرفتمش و نگاهش کردم و دستمو کش گردنبند
 شونم و گفت: یکه ترالن دستشو گذاشت رو  یدماز ته دل کش یاه 

 باز؟ شدهیچ -
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 به ترالن کردم و گفتم: ی**بامو توهم جمع کردم و نگاه ل 

 بهت بگم؟! یزیچ یه یحال دار-

 تخت و بغل کرد و گفت: یرو یاره تکون داد و پتو یبه معنا سری

 !شدهیچ  ینمحاال بگو بب-

 فکر. یو بهش گفتم که رفت تو یروز د یماجرا یهمه

 ارسالن منو دوست نداره! دونستمیترالن؟ من م یدی_ د

 با اخم گفت: ترالن

تا دلشو به دست  یمطمئن باش دوستت داره! تو االن فرصت دار یثحد-
 !تونییو مطمئن باش م یاریب

 و گفتم: یدمکش  پوفی

 !یدشا-

 به ساعت کردم و انگار که هول شده باشه گفت: یزد و نگاه  یلبخند ترالن

 شد! یر بدو بپوش لباساتو د-

طور که موهامو منو ترالن، آماده شدم! ترالن همون  ینده و اسکل بازخ  یکل  با
 :زدیداشت از دانشگاهش حرف م بافت،یداشت م

روز  یتو یثحد یی.وایدمرس یر د شدیسرم داشت منفجر م یچیه یگهآره د-
 خوامیم کنمیدادم اونم بدجور! اصال بهش فکر م یاول با اون استاده سوت 

 ....ینزم یر آب بشم بدم ز
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شلوارم باال رفته بود! مقنعمم برعکس بود  یکالس، پاچه  یهول رفتم تو با 
 یر کالس و با هول گفتم: سالم استاد سرم د  یدر و باز کردم و رفتم تو یهو

 منفجر اومدم!  کرد،یم

مغرورا بود   ینهمه از خنده قرمز شده بودن! استاده هم از ا  یثحد  یعنی  وای
 اونم خندش گرفته بود. قشنگ ابروم رفت!

 خنده گفتم: با

 !ی؟اسکل یثابت کن یدخاک تو سر تو، که همه جا با-

 با خنده گفت: ترالن

به ساناز  شودیم یلشهر تبد یینپا یبچه یاصغرخان  یتموم شد! کبر یاب-
 !یه؟خاتون! حست چ

 و گفتم: نگاه کردم ینهآ  یخنده بلند شدم و خودم و تو با

 !گیریی! چقدرم خودتو دستا باال میامو بافت یهحاال خوبه -

 با خنده گفت: ترالن

 !یخداروشکر کن یبر  یدبا ینمزر نزن بابا! هم-

 . رفتم سمت در که ممد گفت:یدیمترالن خند با

 شد! یر د یگهد یاب-

 خنده گفتم: با

 ها! یدنکن یرو یادهفقط ز رمیمن دارم م -
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 یغیج یدگفتم و بعد که فهم  یچ  یدمتفکر نگاهم کرد. انگار اولش نفهم ترالن 
 دنبالم که در رفتم! یادو با حرص خواست ب یدکش

*** 

 ی.عصر ترالن

دادم  یحخب ترج یبرم ول خواستیبرسونه، منم دلم م یثورفت حد ممد
دستمال سر بستم   یه!  یلهطو  یمرتب کنم... شده بود انگار  یکمبمونم خونه رو  

. مبالرو جا یکار  یز و شروع کردم به تم یونتلوز یو آهنگ و گذاشتم رو باندا
 .یاددر ب یدست  یک به جا کردم تا خونه از حالت 

 یمیزده بود توش و باز کردم که با حجم عظ یمهخ یثکه حد  یدر اتاق  رفتم
س پشمامو به وضوح ح یختنر یهو لباس مواجه شدم و در عرض ثان یلهوس

 کردم!

نثار روح مرده و زندش کردم و با خودم مرور کردم  یبستم و فوش قشنگ  درو
 یکیها رو دو تا مرتبش کنه حداقل. پله یکمباشه بهش بگم  یادمکه حتما 
مرتب کردم و رفتم  یکمو رفتم سمت آشپز خونه و اونجا رو هم    ییناومدم پا

 .یادد بشدم تا مم یونتلوز یدننشستم رو کاناپه و مشغول د

چنگ زدم   یموکرده! گوش  یر د  یلیبه ساعت کردم و متوجه شدم ممد خ  نگاهی
 یکمکردم و    یر گ  یک برداشت و گفت تو تراف  یوبوق نخورد گوش  یهو برداشتم و  

 کردمیم یینباال پا یونوتلوز یکاناال  یتا برگردم! به حالت چندش شهیم یر د
کردن کارتون مورد   پایینباال و  یکمبود و... با  یُکشت   یکیاخبار بود،  یکیکه 

 کردم!  یداعالقمو پ
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 !یاسفنج  باب 

 (کنمینگاه م شینمی)هنوزم که هنوزه م

 :گفتمیو م خونمیبا ذوق و شوق آهنگ اولش و م بلند،

 !یاسفنج  باب

 !یاسفنج  باب

 !یاسفنج  باب

 !یمکعب شلوار 

 بوم از پشت بوم اومد...  یصدا یه یهو که

اسمش  دونمیو لرزون به سمت آشپز خونه رفتم و چاقو بزرگا) نم ترسون
که به پشت بوم   ییدار برداشتم و رفتم طرف پله هادسته  یتابهماه  یه( با  یه چ

 راه داشت!

رو  یتابهو رفتم پشتش و شتلق ماه یدمنفرو د یه یهرفتم جلو و سا آرومآروم
خودم گفتم حقش   یشدن! پو شروع کرد آه و ناله کر   ینزدم تو کلش. افتاد زم
 یحق به جانب  یافهصداش آشناس... با ق  یدمد  یول  یسبود و برم زنگ بزنم پل

 گفتم:

 یه؟اسم و رسمت چ یاری،کله خ  یهو-

 صداش در اومد: یهو

 !ینممت یه،زهرمار و اسم و رسمت چ-
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 آروم زدم به لپم و گفتم: یدونه 

 !یی؟تو ینواقعا مت یع ه-

 :گفت

 هستم! یتو جهان مواز ینمت یکینه اون -

خب حقش بود  یمحکم زدم ول یلیناراحت شدم بخاطر سرش چون خ یکم
که خودش   یاومد طورییناومد ازش بپرسم چرا ا یادم.یادتا بدون اجازه ن

 قدم شد و گفت: یشپ

 یشدر خونشو پنج ش  یرونب  یمبر   خوایمیو هردفعه که م  ترسهیممد از دزد م-
 !یستدارم و خواستم بترسونمش که ن یدمن کل یول کنهیقفله م

 ینبه مت یابه مغزم و نگاه موشکافانه یدنقشه مرموزانه رس یهکه گفت   اینو
بهم کرد و دستامو  یتو سرمه نگاه  یابود چه نقشه یدهزدم و انگار اونم فهم

 دادم! یحزدم به هم و واسش توض

*** 

 ی.صبر حدیث

 خنده روبه خاله گفتم: با

 خوشمزه بود! یلیتت درد نکنه خخاله دس-

آورد باال  یشگفت که ارسالن سرشو از گوش  کنمییبا خنده خواهش م خاله
 لبش برو باال و گفت: یباال
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 !یرینخودش- 

 دستش و گفتم: یدونه ناگت برداره که زدم رو یهدراز کرد تا  دستشو

 بسته! یگهد یدشما نخور یفتهتلخ ش یآقا-

 ارسالن با قهقهه دست زد و گفت: مامان

 نوش جونت هستشم تف کن! ی؟بعله آقا ارسالن! خورد-

 با اعتراض گفت: ارسالن

 !یستحساب ن-

 که خاله گفت:  خندیدیم

! نه هم یو بخواب  یما بمون  یشپ یدامشب و حتما حتما با یثحد یراست -
 !یاریب شهینم

 ل**ب به اعتراض وا کنم که خاله گفت: خواستم

 !یستراض وارد ناعت-

 خنده گفتم: با

 تنها گذاشت! شهیترالن و ممد و نم شهیخاله نم-

 و گفت: یدخند خاله

 نشد! مگه بچن؟ یچیشونتو نگران اونا نباش! سه ماه تنها بودن باهم ه-

 نگفتم. یچیباال انداختم و ه ی! شونه ایدکنم خاله کال منظور منو نفهم  فکر 
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و  یدیمد یلمشب با خاله و ارسالن ف یکاعت ارسالن خونه نبود. تا س بابای 
 یرفت تو یسالم و احوال پرس یارسالن اومد و بعد کل یکه بابا  یدیمخند

 اتاق و معلوم بود خستس!

 بلند شد و گفت: خاله

 !یریاز ارسالن لباس قرض بگ ید. فکر کنم امشب و باخوابمیم رمیمن م-

 عمرا! گفتم: یرم؟قرض بگ لباس یببو گالب  ینچهار تا شد! من از ا چشمام

 از عذاب جهنمم بدتره! ینخاله، چرا؟! بخدا ا-

 زد و گفت: یچشمک  خاله

 حاال!-

انداختم. آخه خدا  ییارسالن که رفته بود دستشو یخال یبه جا نگاهی
 رفتن بود؟ یینکنه، االن چه وقت دستشو کارتیچ 

 مبارکشو آورد و گفت:  یفتشر   یقهاتاق که ارسالن بعد پنج دق  یرفت تو  خاله

 شد؟یخب چ -

 حرص نگاهش کردم و گفتم: با

 یلباسا یدنداره؟ مادرتون امر به جا آوردند، که من با شدیمحترم چ  یآقا-
 ...یهتو

 و با حرص گفتم: یدمکش  پوفی

 آخه چرا؟ یاخدا-
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 و گفت: یدخند ارسالن 

 !یفعال که مجبور-

ارغوانم  یداتاقش. البته با یبهش گفتم و همراهش رفتم تو یمرضلب  زیر 
که من داخلش بودم رو حواسش نبوده و همراه   یاتاق  یدفحش داد که کل

 خودش برده خونش. چرا واقعا؟ چرا؟!

 و با حرص نگاه کردم که گفت: ارسالن

 ی؟که تو لباس منو بپوش  یممثال من راض یاالن فکر کرد-

 که گفت:  شدیه مباز و بست ینع دهنم

 !خورهیبه دردم نم یگهو بعد بندازم دور! د یدیکه پوش  یباشه لباس یادم-

! با حرص پامو یرونب زنهیداره از گوشام دود م کردمیاحساس م قشنگ 
که ارسالن ادامو درآورد، بالشت و برداشتم و با بالشت  ینبه زم یدمکوب

مخه؟ خسته شدم   یبشر انقد رو  ین! چرا اخندیدیارسالنم فقط م  کوبیدمیم
 باعثبالشت خورد به سرم که  یه یهوو موهامو درست کردم که  یسادمو وا

 !یدمارسالن و شن یقهقهه  یزدم که صدا یفیخف یغ ج ین،شد بخورم زم

 _ خاک توسرت ارسالن!

 سمت در بالکن گفت:  رفتیطور که با خنده مو همون  خندیدیفقط م  ارسالن

 !یابالکن لباستو عوض کن ب یتو رمیم من-

 با حرص گفتم: زیر 
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 !یر برو بم- 

و دوسه تا  ینبه زم یدمبالکن. با حرص پاشدم و پامو کوب یرفت تو ارسالن
بپوشم   یاسکل چ   ینا  یفحش به ارسالن و ارغوان دادم! آخه من االن از لباسا

 یی؟خدا

ودم و خ  یدمشخوبه! پوش  یندکمه دارش، اوم، ا  یدخورد به لباس سف  چشمم
جونم،  یتنم بود! ا یتنگاه کردم، راحت بودم داخلش! قشنگ ف ینهآ  یتو

که داره نگاِه آسمون   یدمبالکن و ارسالن و د یبودم من؟ رفتم تو ینفس ک 
 و گفتم: یصندل ی. نشستم روکنهیم

 چسونه! یهو-

نکرد دوباره صداش زدم و دستمو براش تکون دادم که برگشت   یتوجه  اولش
 سمتم و گفت:

 آرامش داشته باشم، نه؟ یقهپنج دق ذاریینم-

 درآوردم و گفتم: اداشو

 !کنمیم یق! من فقط آرامش تزرگیرییمرض بابا! تو خودت آرامش م-

و منم مثل ارسالن  یدمکش  ینگفت. پوف  یچیصورتشو مچاله کرد و ه ارسالن
 یتو یچیدآروم ارسالن پ یزمزمه  ینگاهمو دوختم به آسمون که صدا

 گوشم...

 پروانه شم دورت بگردم! بهتر که من یناز ا یچ -

 ادامه نداد. یگهو د یدکش  یقیعم نفس
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و خوند. لبم و با  یبیازشون غم عج شدیکه م  ییو دوختم به چشما نگاهم 
 یشونش و ادامه  یدم و دستمو گذاشتم روجمع کردم و بلند ش یناراحت 

 اهنگ و خوندم

 کردم!  یوونهدل و برات د ینبهتر که ا یناز ا یچ -

 ...یمنگاهم کرد و همراه هم خوند یبا لبخند تلخ  ارسالن

 دردم؟ یه،چ ی،تو که باش-

 بهتر که دستام یناز ا چی

 دور گردنت شه؟ شال

 بهتر... یناز ا چی

 ه؟عشقت مرحم درد و غمت ش که

 ...عشق

 درد تو به جونم!  یعنی

 شونش! یکردم و سرمو گذاشتم رو  یک به ارسالن نزد یشتر ب خودمو

 عشق...-

 قلبت شده خونم! یعنی

 ...عشق

 ...یباش یهرجور یعنی
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 ! مونمیعاشق تو م باز  

 یول یبشد. نفسم از حس عج یک که ارسالن بهم نزد  یدمکش  یقیعم نفس
حالت!   ینهم  یتو  یسه،االن زمان وا  ینخوب حبس شد و آرزو کردم هم  یلیخ

 زدم و نگاهم و دوختم به ماه. یلبخند پنهون 

 موهاش و گفت: یارسالن کالفه دستشو برد تو یهوکه   یدمکش  یا خمیازه

 .خوابمیم رمیمن م-

کردم و سرم و   یانگاهش کردم که رفت. خنده یهوییشتعجب به واکنش  با
 تکون دادم. یینپا انداختم

 !یبابت امشب هم مرس خدایا

تخت   یاتاق ارسالن که رو  یبالکن و بعدش رفتم تو  یموندم تو  یقهپنج دق  یه
زدم  یتختش و با پام لگد یبود! با حرص نگاهش کردم و رفتم رو یدهخواب

دستمو گذاشتم به  شو باز کرد و به تعجب منو نگاه کرد.به بازوش که چشا
 تخت با تعجب گفت: یرو کمرم که نشست

 کنی؟یم کار یچ  یاالن دار-

 تکون دادم و گفتم: ی**بامو توهم جمع کردم و سر ل

 بدو! ینم،جانم! بدو بب یینپا خوابیدیو م کنیدیشما لطف م یزمعز -

. یینپا  یوفتمبود از تخت ب  یککه نزد  یدزانوش دستمو کش  یرو  یسادوا  ارسالن
 و با حرص پرتش کردم اونور و گفتم: یدمکش  یفیخف یغ ج
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 !خوابمیتخت م یارسالن من رو - 

 با تعجب نگاهم کرد و گفت: ارسالن

 خوابن! ینابخوابم؟ بعدشم آروم حرف بزن مامان ا یینپا یدمن چرا با-

 حرص گفتم: با

 یتو حلق من؟ دارم احساس خفگ   یو نخوا  یبخواب   یینپا  یبر   شهیارسالن م-
 واقعا! کنمیم

 نه! یدنگ یپسر کال خنگه ه  ینا گمیمن م یباال انداخت، ه  ییابرو النارس

چشمام  شدی"عشق" اومد سراغم و باعث م یاون حس دوست داشتن ولی
ارسالن و از خودم جدا  یخودمو نگه داشتم. با حرص ساختگ  یبسته بشه ول

تخت و کلمو  یرو یدم. با خنده دراز کشیینتخت پا یکردم که افتاد از رو
 ردم تا ارسالن و نگاه کنم، با خنده گفتم:ب

 !یافشوآخ آخ آخ ق-

 ! خندیدمیو من فقط م کردیبا حرص نگاهم م ارسالن

 بالشت و گفتم: یبراش دراوردم و سرمو گذاشتم رو زبونی

! یستابد ن یرمان بخون  یکمتخت باشم،  یرو خوامیم ! مندونمیمن نم-
 !یکاش  یآقا خوابنیمبل م یرو یوناصوال آقا

 یدتخت و دراز کش  یرو به رو  یبا حرص بلند شد و رفت سمت کاناپه    ارسالن
 و گفت:
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 دارم! یکیتو  یمن بعدا برا- 

 .یدمخنده اداشو درآوردم و خواب با

*** 

 ی.عصر ترالن

گفتم و خوشبختانه اونم موافقت   ینکه تو سرم داشتم رو به مت  یطانیش  نقشه
 کرد!

تنگ بود به زور  یلیخ کهینبود ممد برسه. جورابا رو با ا ک یکم کم نزد  دیگه
 یپشت بوم...از لبه نگاه  یمگفتم بپر بر   ینو بدو بدو به مت یدمسرم کش یرو

رو انداخت و درو باز کرد و اومد داخل.آروم به   یدانداختم که ممد کل  یینبه پا
 .یدگفتم که رس  ینمت

 مکث گفت: یکمبا  اونم

 با تو بسازه! خوادیممد که م یچارهب-

 گفتم:  یحق به جانب یافهتر از اون با قآروم منم

 دلشم بخواد! یلیخ-

 یدیمکوب  ینزم یرفت داخل پاهامونو محکم رو یو وقت  یمنگفت یزیچ دیگه
 ییصدا  یهراه رفتن و رژه رفتن باالخره    یپشت بومه! با کل  یدزد رو یعنیکه  

 اومد ازش!

 لرزون گفت: ییداد و صدا با
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 اونجاس؟! ی! ک یهو- 

 !یمشباال و بترسون یادکه ب  یمنگفت چیزی

که در باز   یمپشت بودم شد یرو یلپا که اومد مشغول برداشتن وسا صدای
 ید شد. اومد جلو و د یانچهار چوب در پشت بوم نما یممد تو یکلشد و ه

چاقو  ینطبق نقشه مت یهو. ترسو تو چشماش خوندم بچم! یمما اونجا هست
 گفت:  رفتیکه عقب عقب م  طور ینو ممد هم یدکش

 آرزو دارم! یسانپنج تا ن یه یدمنو نکش یول ینبردار خواینیم یهر چ -

 بودم!  یدهخنده ترک از 

 ینو درو بست! منو مت یددنبال ممد که اونم مثل جت دوو یدمدوو یهو
آروم   یمو همونطور که از خنده غش کرده بود  یمونو برداشتسرم  یرو  یجورابا

 :یمگفت

 ممد درو وا کن!-

مرده و زندمونو واسمون آباد نزاشت!  یگهو هراسون درو باز کرد و د گیج
تو گوشش   یعشقم  یدو آروم ببخش  یدمبغلش و گونشو ب*و*س  یدمپر   یع سر 

سوخته بود رو  یکمکه درست کرده بودم و  یتا شام یینپا یمگفتم و رفت
 الگرفتم تو اتاق ال  یمبخوابه و منم تصم  ینجاقصدش بود شب ا  ین! متیمخورد

 خوابم برد! یومدهبالشت ن یکنم و سرم رو

*** 

 _روشنفکرمحمد
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شدم و همچنان که فحش به فرد پشت  یدار زنگ خوردن در خونه ب یصدا با 
و رضا و  یثو ارسالن و حد یکان یدمد رفتم که یفونبه سمت آ  دادمیدر م

لحظه  یه! یسادنباز پشت در وا یشن یهها با بچه یهو بق یانامحراب و د
 .یختپشمام ر

 یدمفکر کردن فهم  یکم! با  یلهطو  یبه سر و وضع خونه انداختم که انگار  نگاهی
اومده بودن و  یزشها واسه سوپرابود و بچه ین...امروز تولد متیهبرنامه چ

نشه مشغول  یدار ب ینکه مت  یرفته بود! ترالن و آروم صدا زدم و طور میاد
 .یمخونه شد یینجمع کردن خونه و تز 

*** 

 ی.صبر حدیث

لب دوسه تا فحش قشنگ به اون دوتا کرکس عاشق دادم که دوساعته  زیر 
 مارو عالف خودشون کردن!

 با حرص گفت: نیکا

 آخ ممد! آخ ممد! چقد خوبه من االن بزنم تو سرت خب درو باز کن!-

 یچیو ه یدم! خندیهممد عصب ینبدتر از من از دست ا یکان کهینمثل ا نه
 ستن و در و باز کردن!نگفتم که باالخره مارو قابل دون

 خونه! یتو یمرفت یسپوکر ف همه
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 یزاییچ یهدوتا چغندر  یناز ا کهیننظر گرفتم، نه مثل ا یر خونه رو ز قشنگ  
دوتا باشه  ینکار ا  دونمیم یدبع ی! ولیزهباره خونه انقد تم ین! اولیادهم بر م

 بگم که ترالن آروم گفت: یزیحتما خدمتکار گرفتن بابا! خواستم چ

 یدار ب  ینکبتت داد بزن   یاالن با اون صدا  خواییخوابه! تو هم م  ین! متیسه-
 !شهیم

 نگفت. ارسالن آروم گفت: یچیبهش کردم که ه اییکج   دهن

 کنم؟  کار یو چ  یک ک-

! با یخچال یبزار تو یناروفعال ا یمبر  یارو ازش گرفتم و گفتم ب یاصل کیک 
از  یدپوک یهوو با پاش باز کرد که  یخچالآشپزخونه. در  یتو یمارسالن رفت

اپن. خودمم خندم گرفته بود! دستم و زدم به کمرم   یو گذاشتم رو  یکخنده! ک
 آشپزخونه و گفت: یکه ترالن اومد تو

 چتونه شما دوتا؟-

 و گفتم: یخچالکردم به   یخنده اشاره ا با

 !فهمیینگاه کن م یخچالترالن خودت به -

رو آماده   یناو ا  ینتزئ  یآشپزخونه جمع شده بودن تا کارا  یهمشون تو  هابچه
 یدنو با د یخچالکنن که حواسشون اومد سمت ما! ترالن رفت سمت 

جمع کرد و اون لنگه   هم  یل**باشو تو  یخودشم خندش گرفته بود ول  یخچال
 وکیدهها از خنده پبود و برداشت! بچه یخچال یکه تو  یشلوار یر جوراب و ز

 بودن!
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 به ممد گفت: رو 

 بودش! یخچال یو لنگه جورابت تو یشلوار یر ممد! ز-

 با خنده گفت: آتوسا

 ینجاس؟مگه ا یناا یآخه جا-

 بگو! ینو: همنیکا

 سرشو خاروند و گفت: ترالن

 یاونور فقط دستش به سو ینگفت کجا یگهو بزار اونور د ینار ممد گفت ا-
 ذاشتم؟یم ید! نبایخچال یرفته بود! خب منم گذاشتم تو یخچال

 .یدیمترالن خند ییافهبه ق همه

طور که و همون یهچارپا یکردن. رفتم رو  یز خونه رو تم یسادیمها وابچه با
 !رقصیدمیو م خوندمیخودم م یبه سقف واسه زدمیرو م هایسهداشتم ر

از پشت منو گرفت! با  یکیکه   یوفتمبود ب یک نزد یهو! ینانا ینا ینا نانای
 ارسالِن. یدمتعجب برگشتم سمتش که د

رو  هایسهر یبا آرامش خاص یسادم،اومد باال که صاف وا یهاز چارپا خودش
 از دستم گرفت و گفت:

 شدیهم نم یگهد شدییکتلت م  یوفتادیمراقب خودت باشه وگرنه االن م-
 ت ندارم!تورو جمع کرد منم کتلت له شده دوس



 

 
383 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 یبزرگ  یسک ر ایمیهرو چارپا یفح یول شدیباز و بسته م یماه  ینع دهنم 
 سرش!  یاگه بخوام برگردم و بزنم تو شهیم

 یاناارسالنم منو مثل د شدی. مثال مزدمیو منم چسب م ذاشتیم ارسالن
فکر  ینبا ا یهو یم؟عاشقا کارمون و انجام بد یندوست داشت که االن مثل ا

از  یناخودآگاه آه  زننیبا هم رل م یروز یهصد در صد  یاناکه ارسالن و د
 دهنم خارج شد.

 و گفت: یکسرشو آورد نزد ارسالن

 کنی؟یفکر م یبه چ -

 لب گفتم: زیر 

 !یچیه-

 شده بودم! یطور یهکردن،   ینحضورش کنارم موقع تزئ از 

که بغلم کرد و   یینپا یامو خواستم ب یینکه تموم شد ارسالن اومد پا  کارمون
 بگم که با خنده گفت: یزیو تا خواستم چ یینآوردم پا

 !یوفتیگفتم االن م  یهست  یدست و پا چلفت -

 یدمزدم به بازوش و برگشتم تا برم بادکنکارو باد کنم که د یحرص مشت  با
 ! با تعجب گفتم:کننینگاهم م یطنتو ترالن دارن با ش یکان

 چتونه؟-

 گفت:  یطنتبا ش نیکا
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 ! فقط خوش گذشت اون باال؟یچیه- 

 و درآورد و نشونم داد و گفت: یشحرص اسمش و صدا زدم که ترالن گوش  با

 باحال! یلحظه یهاز ثبت  ینما-

از من و ارسالن عکس گرفته اونم   یدمکردم که د  یشگوش  یبه صفحه    نگاهی
 !یچه عکس

 یمنثارشون کردم که حس کرد یا یوونهلب د یر خنده نگاهشون کردم و ز با
 اتاق. یاز تو یادپا م یصدا

 آروم گفت: ممد

آشپزخونه تا المپارو   یتو  یدبر   ییدشده باشه بدو  یدار ب  ینبچه ها فکر کنم مت-
 خاموش کنم.

 یمکه با ارسالن رفت ییکوچولوها یک آشپزخونه. اون ک یتو یمرفت همه
 پشت مبال. یمو رفت یمو برداشت ینسر مت یزدن تو یواسه یدیم،خر 

*** 

 صبریحدیث

. یدنشن  یجواب   یچه  یو دوسه بار ممد و صدا کرد ول  یروناز اتاق اومد ب  متین
و داد   یغتا روشن کرد با ج  ینتا المپ و روشن کنه و هم  یز دستش رفت رو پر 

 خدا سکته کرد! ی. بندهیمو تولدت مبارک گفت یدیمهمه پر 
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ناقص  یاصال سکته ینبهش. مت یمزد یکاروو ک ینتپشت م یمارسالن رفت با 
 رو رد کرد!

صورتش پاک کرد و با  یاز رو یکارو. ککردیمیو نگاه م ینبا خنده مت همه
 خنده گفت:

 کردنه؟ سکته زدم!  یز چه وضع سوپرا یننکنه! ا یکار خدا بگم شماهارو چ-

 و گفت: ینمت یشونه یبا خنده زد رو ممد

 خر شدنت مبارک!  یشتر سال ب  یه  ینداشت! ول  یراه   یناز ا  یر به جون تو به غ-

 یباال یختمو از دست آتوسا گرفتم و ر یپوکر نگاهش کرد. برف شاد متین
رفت سمت  یکاهم به خودش زحمت داد و اهنگ گذاشت.ن یسسرش، مهد

 و گفت: ینمت

 تولدت مبارک اسکل جان!-

چشماشو  یغل کرد که عباس با دستش جلورو ب یکاو با خنده ن یدخند متین
 گرفت و گفت:

 !یادهبچه ز ینجا! زشته اید! جمع کنیدکن  یاح-

رو عاشقانه ب*و*س کرد! ممد  یکان یشونیبا خنده پ ینکه مت  یدیمخند همه
 وسط و گفت: یدپر 

 اصال من قهر چوسوندم! کنی؟یرو ب*و*س م یبهغر  رییاصغر حاال م-

 رامون نموند!که روده ب  یدیمخند انقدر 
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و  زدیها دست ممثِل بچه ین. متیدیمو بر  یمو آورد یکک  یدنرقص یکل  بعد 
 یک . بعد کخندیدیمیو ما بهش م خوندیخودش تولدت مبارک م یواسه

. یممبال پهن شد یو رو یمهمه خسته شد اییقهدق یستب یوال یهخوردن و 
 ارسالن و گفتم: یبا حرص زدم به پا

! پاشو ارسالن حرص منو یمن و اشغال کرد یجا ین،تو پاشو برو اونور بش-
 !یاردرن

 درآورد و گفت: یزبون  ارسالن

 خودم! یشپ یا! مهراااب، توهم بخوادیدلم م-

 و گفتم: ییدمهم سا یحرص دندونامو رو با

 ارسالن! -

برام دراوردن و هم و بغل  یارسالن و هردوتاشون زبون  یشنشست پ مهراب
 دن!کر 

مچاله  یخرجشونه! منو ست  یلیونبا شناسنامه هم صد م ینابخدا ا یعنی
 گفتم:  ی. روبه ست یمنگاهشون کرد

 !یادار ییباوفا یار عجب -

 کرد و گفت:  ییدسرش تا با

 اصال دور و زمونه عوض شده!-
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که داشت به ارسالن   یاناتکون دادم. چشمم خورد به د یسر  یحالت زار با 
غبطه   یانااگه بگم به د  یعنی.  کردیو ارسالن هم متقابال نگاهش م  کردینگاه م

رو زهر   یهکردم روز خوب خودم و بق  یو سع  یدمکش  ینخوردم دروغ گفتم! پوف 
 مار نکنم!

*** 

 امینیمتین

 روز بعد... چند

تهران و چند  یادب ییبه حال خودم. مامان گفته بود قراره دا یدمکش  پوفی
کنه و   ییمن اصال تحمل دختر دا یما بمونه و خوب بود، ول یخونه یروز

و  یکان یدم در خونه یسادمو وا یچوندمچندشم تارا رو نداشتم. فرمون رو پ
 شدن. یناومدن و سوار ماش یثو حد یکادوسه تا بوق زدم که ن

 یدهپوش  یصورت   یهود  یه  یثهردوتاشون کردم؛ حد  ییافهو ق  یپبه ت  نگاهی
سبزش رو  یهم پالتو یکاسرش گذاشته بود و ن یبود و کاله بنفشش و رو

به هردوتاشون  یسرش. سالم یگذاشته بود رو  یکاله مشک   یهبود و  یدهپوش
 سمت پارک. یمکردم و رفت

 یبدبخت  ینا تمدونسینم یراه دارم ول یتو یدجد یبدبخت  یه دونستممی
برگشت  یثشد. حد یادهپ یثزودتر از من و حد یکاممکنه چقد بدتر باشه! ن

 سمتم و گفت:

 شده؟ حالت گرفتس امروز! یچته؟ چ  ین،مت یهو-
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 که بهش بگم؟ گفتم:  یثبهتر از حد یکردم. ک   نگاهش 

 یست،مشکل من با اومدنش ن یران،ا یاددارم که داره م ییدا یهمن  یثحد-
 بهت بگم...  یزیچ  یه یث...حدیلیدخترش خ  یثمشکل من با دخترشه! حد

 شونم و گفت: یحرفم و قطع کرد و دستشو گذاشت رو حدیث

 !گمینم یچینگران نباش! من ه ینمت یه -

 پام زدم و گفتم: یجلو هاییزهبه سنگ ر لگدی

هم با خبر  یو از تموم راز ها یمبا هم بود یشهاون موقع من و پسرخالم هم-
شدم. تارا دختر   ییمعاشق تارا دختر دا  یدمسالم بود، فهم  ۲۰. اون موقع  یمبود

 یک سال از من کوچ ۲بود فقط  یو مهمون  یپارت  یهر روز تو یبود ول یقشنگ 
 تر بود.

عشق من و تارا زبون زد همه   یلکل فام  یمن و دوست داره! تو  گفتیم  اونم
 یبهش بگم رفتم مهمون   کهینروز منم بدون ا  یه  یم؛ع نامزد بودبود. ما اون موق

 یهفرشته ساختم  یهذهنم از اون  یکه من تو  ییتارا دونستمیکه بود، نم
ذهنم ازش ساخته بودم  یکه تو یزاییچ یباشه! همه یفیآدم کث ینهمچ

وجود نداشت برام و من نابود شدم. نابود شدم  ییتارا  یچه  یگهخراب شد! د
 من....  یدمبغل پسر خالم د یتارا رو تو یوقت 

من بهت زده نگاهم کرد و  یثادامه بدم و سکوت کردم. حد  تونستمینم  دیگه
 یرون. نفسشو با پوف بیگهم یچ  ینمواکنش ازش بودم تا بب یهفقط منتظر 
 داد و گفت:



 

 
389 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 دونه؟یم یزیهم چ یکس- 

 ترسمی! میزیچ  ینبود گفتن همچ  یبزرگ   یلیخ  یسکو، معلوِم که نه! ر_ جز ت
 یرو! حت  یز بفهمه همه چ یکاکه ن  یبه اون روز ی...وایکان یران،تارا که اومد ا

 فکر کردن بهش هم عذاب آوره!

 ی! بله! هرک یفتهب یاتفاق  یچه ذارمیمن پشتتم! نم فهمهیمعلوم که نم-
آب، آره داداش تو غمت  یر ز کنمیش و مکنه خودم سر   یتخواست تو رو اذ

 نباشه!

 تکون دادم که گفت: یو سر  یدمخند یشلحن الت به

 ها!بچه یشپ یمبر  یاب یدیحاال که خند-

 ها که گفتم:سمت بچه یمتکون دادم و رفت ییدتا یو به معنا سرم

 با هم؟ یدتو ارسالن االن چطور-

 بعد با خنده گفت: یمن ول یهوییجا خورد از سوال  انگار 

تر از کم  یکمام... یم،خب، خوب یباهم! ول یمباش یچطور یم_مگه زن و شوهر 
 یددل ارسالن بع یتو یزیچ یچه یو...ول ذاریمیم یگهد قبل سر به سر هم

 کنه! دستم رو دور شونش حلقه کردم و گفتم:  ییر تغ دونمیم

 دونی؟یم یدبع یچ  یعنی

اون   خواد؛یکه م  یبرسه به اون   یدعا، ارسالن باواق  یدشا  ین؟مت  یهچ  دونییم-
 یچو ه خندهیم ینرو دوست داره! نگاه کن چقدر کنارش خوشحاله! بب یاناد

 هم ساخته شده باشن! یواقعا، اونا برا یدنداره! شا یغم
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 خودمم ناراحت شدم و گفتم: ینشلحن غمگ از  

 شی؟یم یدناام تو

 نه تکون داد و گفت: یبه معنا سری

 خودش انتخاب کنه! ذارمیم ینه معلوم که نه، چون؛ دوستش دارم! ول-

 دادم! یحسکوت و ترج ینهم یگفتن؛ واسه  ینداشتم برا یزیچ دیگه

 بدتر نشه! یدعا کن ید! فقط باشهینم خواییکه م  یزیاون چ وقتیچ)ه

. عادت رهیو م  هکشیخودش پر م  یواسه    ی،فکر کن  ی! به هرچ ینههم  زندگی
 کن!

 بشه... ینروز بهتر از ا یه شاید

 تو بشه... یبرا شاید

 من... یبرا ولی

 !ینِ غمگ یرمان عاشقانه یهمثل  یز همه چ پایان

 عادت کن!( ینه،هم زندگی

*** 

 .فرین.رامستایش

گوشم و چشمام و بستم و با اهنگ قشنگ رفتم   یرو گذاشتم تو هندزفری
 .خوندمیحس و باهاش م یتو
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 حال دلم، وصل به حال دلت- 

 من جون خودت عوض نشو جون

 دلم... واسه

مهراِب، با خنده ازش گرفتم   یدم. برگشتم دیدو از گوشم کش  یهندزفر   یکی  یهو
 و گفتم:

 ی؟سالم چطور-

 کنارم و گفت:  نشست

 !شمیم یتو حالت خوبه، منم عال بینمیم یوقت -

 و گفتم: یدمخنده لپش رو کش با

 کارات؟  ینبا ا کنییلوسم م یدار دونستییم-

 گفت:  ییصدا یه یهونگفت. نگاهم رو دوختم بهش که  یچیو ه خندید

 ماهم بمونه! یبزار برا یشبابا خورد-

که داشتن   یثممدرضا و رضا و حد ییافهرو گرفتم سمت صدا که با ق سرم
 !یمروبه رو شد کردن،یماها رو مچاله نگاه م

 گفت:  یساختگ  یتبا خنده و عصبان مهراب

 ! بچه فوضوال!ینمبب یدبر  یایدب-

 کفشش رو پرت کرد سمتشون که در رفتن تا بهشون نخوره.  مهراب



 

 
392 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 که مهراب گفت:  خندیدم 

 خنده هاتم! ینعاشق ا دونستییکاش م  یا-

 یغیمحکم زد به کمرم، ج یکی  یهوعاشقانه بلغور کنم براش که    یز چ  یه  اومدم
بلند شد و منم با  یهواز ترس! فکر کنم به کمر مهرابم زد چون مهرابم  یدمکش

رو  یثکه حد  یمبه پشت سرمون کرد یبلند شدم. نگاه  یهوییشبلند شدن 
 خوادیاگه بگم از حرص االن دلم م یعنی. یصندل یکه نشسته بود رو  یدیمد

 و گفتم: یدمکش  یغیفتم! با حرص جموهاش رو بکنم دروغ نگ یدونه دونه

 کنمیشل و پلت م زنمیم یامم یثحد ی؟اعصاب من ی! چرا انقد رویثحد-
 ها!

 با خنده زد رو پاش و گفت: حدیث

عاشقانه تون رو خراب کردم؟ حقتونه!  یهاصحنه ینچه راحت ا یدیدد-
 !یبابا شماهم ه  یدنفسم! عوق! چندشا! پاش یشمهراب عشقم ستا

 :گفت  مهراب

 اصال! یستیبخدا تو آدم ن-

 تکون داد و گفت: یبا خنده سر حدیث

من و  یدراه د ینم،کنار بب  یدمن بر  ی. حاال هم از کنار تخت پادشاه دونمیم-
 !ینمبب ید! بر یدبست

حرص دوسه تا شکلک براش در آوردم که ادام رو در آورد. مهراب با حرکات   با
 و گفت: یدمن خند
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 ی؟خوریحرص م یاالن دار- 

 !خورمیمهراب! نه په، دارم تورو م-

خنده مهراب  یبودم و مثال قهر کرده بودم که صدا یسادهوا ینهبه س دست
 گفتم:  رفت،یم یسهاومد. برگشتم سمتش که داشت از خنده ر

 خندی؟یم یچته؟ هان؟ چته؟ به چ -

 با خنده گفت: مهراب

 !خندمیچرا دارم م یخودت تا بفهم یحرفت رو مزه مزه کن برا یگهبار د یه-

! ییوا یست  یگفتم من؟ نه په دارم...وا  ی**بامو توهم جمع کردم. مگه چ ل
 یتر شد! آخه سوت   یدمهرابم شد  یهابه دهنم که خنده  یدمدستم رو محکم کوب

از خجالت داشتم آب  یعنیخاک تو سرت! خاعک!  ی؟ناجورتر ست  یناز ا
 که مهراب گفت:  دمشیم

 یسوت  ینهم ینداره؛ اصال دوران رل واسه یباون خجالتت! ع یفدا یا-
 قهر نکن! یا! بیگههاش باحاله د

هم  یدروغ نگفتم، از طرف  یهگر   یر االن بزنم ز خواستیاگه بگم دلم م یعنی
 ینزم  ینحس کردم ب  یهوبکنم.    تونستمیخندم گرفته بود! اصال نگاِه مهراب نم

 که مهراب گفت:  یدمکش  یغیعلقم، جو هوا م

 نکش! یغ _کر شدم بابا! ج

آموزشگاه اسب  ینکنار هم یسادیموا یدمکه د ینمنو گذاشت زم بعدش
 نگاهه مهراب کردم که گفت: یکنار پارک! سوال  یسوار
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 ی؟اسب سوار یبر  خوایینکنه نم یه؟چ- 

 گفتم:  یخوشحال با

 !یانب گفتییها مکاش به بچه  یا ی! ولیماالن بر  یننه نه! تورو خدا هم-

اومد.  یقهگفت و رفت سمت بچه ها و بعد پنج دق  گییراست م یه مهراب
 یلیداخل. مهراب منو بلند کرد و سوار اسب شدم! خ یممنو مهراب رفت

 یهوقته سوار نشدم! مهراب دستم و گرفت و  یلیخوشحال بودم، آخه خ
شروع کرد آروم حرکت  دستشم گرفت قد اسب و اسب رو راه برد که اسب

 و شوق گفتم: ذوقکردن. با 

 ی؟توهم سوار ش شهیمهراب نم-

 و گفت: یدخند مهراب

 !یاول تو سوار بش یکمصبر کن  شهیچرا که نم-

 گفتم:  یسرتق  با

 !یامهراب ب یگهنه د-

 .اسب یاومد نشست رو یع حرکت سر  یه یگفت و تو  یاباشه مهراب

 گفت:  مهراب

 !ینجاا یاوردمتزودتر م یاد،خوشت م دونستمیاگه م-

 خنده گفتم: با

 !گذرهیبهم خوش م یشتر که...ب  دونییبا تو، م یول یاد؛خوشم م یلیآره خ-
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شونش و نگاهش  یو بوسم کرد و منم سرم رو گذاشتم رو یدخند مهراب 
عذاب  یاون الهه یدوباره صدا یهوکه   یمزد یکردم. هردومون به هم لبخند

 گوشمون!  یتو یچیدپ

اه اه اه اه! با تو  یدا؟هم هم رو ول نکن ینجا: خاک تو سر هردوتون! احدیث
 !یدبابا حالم رو به هم زد ید! بر گذرهیبهم خوش م یشتر ب

 یمخدا که هروقت ما دار  یمن با حرص! ا  یول  کردیبا خنده نگاهش م  مهراب
 !ذارهیاالغ نم نیا کنیم،یم یجادهم ا یعاشقانه برا یصحنه ها

*** 

 ی.عصر ترالن

رو اسب نشسته بودن  یالو طور یلیو مهراب کردم که خ یشنگاه به ستا یه
بود  ی! بخدا حالم به هم خورد! در حدیاوردندر م یجونگول باز ینگیلیو ج

و مهراب   یشگفتم که ستا  یبلند  یشا  یه!  یرهمنو بگ  یکه به ممد گفتم چشما
 به من کردن و مهراب گفت: ینگاه 

با عشقم   ینحاال اگه گذاشت  یماباش  یک سوار بر اسب رمانت  یمبار خواست  یهحاال  -
 !یمراحت باش

 بهش کردم و گفت: ینگاه  یسانهف پوکر 

مثل   یم! مثال منو ممد دارکنیم؟یم  یاالغ سوار  یمدار  یمونالدنگ پ بق  یهو-
 و ارس...  یثحد یا یکاو ن ینمثال مت یا یاریم؟در م یشما خز باز
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کردم که   یانانگاه به د یه یعاومدم ادامشو بگم حرفم تو دهنم موند و سر  تا 
 یمونکه زدم پش  یلحظه از حرف  یهو تو چشماش خوندم و و حسادت بغض

 شدینم یگهبود و د یختهر یقال یبود که رو یمثل شکر  یگهد یشدم ول
 اد گفت:با د یاناجمعش کرد! خودمو زدم به اون راه که د

منو   ینچه نخوا  ینهم شلغم! شما چه بخوا  یاناو ارسالن، د  یثحد  یگهآره د-
اگه ارسالنو دوست دارن به کتف راستم!   یاحاال بعض  یمارسالن همو دوست دار

 دل خودشونه... یر دوست نداشته باشن تقص خواستنیم

که  کردمیموقع باز شد داشتم فکر م یحرص خوردم که چرا دهنم ب  کلی
 بلند شد: یاناد یممد بلند تر از صدا یصدا

تو سرت جلو جمع؟ حرف تو درست که به قول خودت  ندازییچرا صداتو م-
! یرو بشکون   یگهنفر د  یهدل    شهینم  یلدل  یول  ین،تو و ارسالن همو دوست دار

 یتو بجا یانادهم مثل خودت دل دارن؟!  یهکه بق  یسن یتحال یچیچرا ه
 ...یوفتیاز چشم هممون م  یشتر ب  یکن  یز خودتو واسه ارسالن عز   یبخوا  کهینا

بود و منم همزمان باهاش  یثحد یبرگشت سمت کنار استبل که جا ممد
مواجه شدم! ارسالن دستاش  یثحد یخال یبرگشتم و نگاه کردم که با جا

سمت در  یدوشد و د یمونبگه که پش یانابه د یچ  یهمشت شد و برگشت 
که سر جاش خشکش   یانا. همه پشت ارسالن رفتن و من موندم و دیخروج 

 یدسر به عنوان تاسف واسش تکون دادم و انگشتمو به نشونه تحد  یهزده بود.  
 جلوش گرفتم و گفتم:
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زندت  یوفتهب یثواسه حد ی. اتفاق یچه جسم یبه جان ممد چه روح - 
 !ذارمینم

که بدون توجه بهش پاکش کردم و پشت سر   یداز چشمام چک یاشک  قطره
 بچه ها رفتم...

*** 

 کاشیارسالن

 .یرونآموزشگاه اومدم ب از 

تو؟!   یبگه آخه مگه مجبور  یستن  ی! کسیاناد  ینخدا، از دست ا  یخدا، ا  ای
تا  ییدمدو یکمپارک  ی. تویستن یدمد یگشتم ول یثبا چشم دنبال حد

 شمال بشه؟ ییهدلشوره افتاد به جونم، نکنه دوباره مثِل قض یهوکنم   یداشپ

به موهام زدم و دوباره پارک و گشتم و تو کافه رو هم گشتم.  یچنگ  کالفه
. بچه ها هم اومدن کردمیو رو م یر ساعت داشتم ز یمقشنگ کل پارک و ن
 گفتم:  یتکنار من که با عصبان

 ید؟چرا اومد یگهشماها د-

 گفت:  مهدیس

 !یمدنبالش بگرد یمخب ماهم اومد خوری؟یحرص مچرا -

برن التماسش کنن برگرده! چرا؟  یدهمه با کنن،ی! خانم قهر میگه: اره ددیانا
 و دل نازِک! شکنهیدلش م یع چون سر 
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 گفت:  یتبا عصبان متین 

نزنم تو  کنمیم یو سع دارمی! بخدا دارم حرمتت رو نگه میانابس کن د-
 دهنت! بس کن نرو رو اعصابم!

 بار و بس کن! یه ینهم یانا: دآتوسا

 با بغض گفت: دیانا

 منم ادمم، دل دارم! یاعصاب! ول یرو رمیباشه نم-

اونم گذاشت رفت. دلم از صداش که پر بغض بود به درد اومد، دو سه   بعدش
 نکرد و رفت! یسمتش و صداش زدم که توجه ییدمقدم دو

 پارک و گفتم: یبه حوض تو یدمپام رو کوبحرص  با

ها قهر کنه بچه ینع خوادینم یکس  یگهو کم داشتم! د یکی ین_قهر کردن ا
 بذاره بره؟

 گفت:  مهدیس

 !یانادنبال د ریمیم ینامن و روم-

پارک،  یحوض تو یمن. نشستم لبه یاز زندگ  ینمخدا ا ی. ایدمکش پوفی
 موندن کنار من. یگشونمنصف د ایانها هم نصفشون رفتن دنبال دبچه

 ی؟کن  کار یچ  خوایی: االن مترالن
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 ینمرو درآوردم تا بهش زنگ بزنم بب یمتوجه به حرف ترالن، گوش بدون 
جواب نداد. دوباره   یالمصبشو گرفتم ول  یپونزده بار اون گوش  یککجاست، نزد

 زنگ زدم.

ودن. داشت و نگران ب چرخیدنیدور خودشون م طور ینو ترالنم هم ستایش
 از کنارم گفت: ییصدا یهکه   خوردیبوق م

 االن؟ گردیی_ ارسالن دنبال من م

 یچ   یدم. نفهمیینبلند شدم و برگشتم سمتش، سرش رو انداخته بود پا  سریع
حدس بزنم  تونستمیبغلش کردم و سفت به خودم فشردمش. م یهوشد که 

 که اونم من رو به خودش فشرد.  یدنکش یشوکه شده، طول

 کردم و گفتم:  یک رو به گوشش نزد سرم

 دونییدنبالت؟ م گشتمیساعت داشتم کل پارک و م یمن یکجا رفته بود-
 !شهیشمال م یفکر کردم االن مثل ماجرا ی؟هممون رو نگران کرد

 تکون داد و گفت: یبغلم دراومد و سر از 

 !ینکن یدامچشمت نباشم تا پ یکردم جلو  ینرفته بودم، فقط سع ییجا-

 و گفت: یثبا حرص اومد سمت حد ترالن

تو دهنت که اسمتم  زنمیچنان م یکارا کن  یناز ا یگهبار د یهفقط  یثحد-
 خرابت! یسابقه ینبره! با ا یادت
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از بابت   یالمبگه هممون خندمون گرفت! خ  یتبا عصبان  کردیم  یسع  کهینا  با 
وسط ناراحتش  ینهست که ا یزیچ یهمعلوم بود  یراحت شد ول یثحد

 ! رفتم سمت ممد و گفتم:کنهیم

 .یانادنبال د رمیمن م-

 برم که دستم و گرفت و برگشت سمتم و گفت: اومدم

 ییهکنه مشکلش رو با خودش حل کنه. من و تو و بق  یسع  یداون با  ارسالن،
 !خوادیم ینطوریخودش ا یوقت  یمکن  یبهش کمک  تونیمیها هم نمبچه

 اومد: یثحد یبزنم که صدا یحرف  اومدم

مشکل خودش  تونهینم ییکه تنها  یانا! دیاناولش کن بذار بره دنبال د ممد
 !یششرو حل کنه، بزار ارسالن بره پ

باهاش  یانابود که بخواد مثل خوده د یز طعنه ام یاناکاش لحنش مثل د  ای
رو بفهمم! ممد   یغم  یهو    یلحنش دلسوز  یتو  تونستمیفقط م  یرفتار کنه، ول

 نگاهم کرد و دستم و ول کرد و گفت:

اون دلت رو شکست  یت؟دلسوز یناز ا یدست بردار خواییم یک   یثحد-
 هنوزم؟ یبفهم خوایینم

 زد و گفت: یلبخند تلخ  بدون توجه به ممد سمت من حدیث

 برو ارسالن!-

 !رفت یاناکه د  یتوجه به اونا رفتم سمت  بدون
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 *** 

 صبریحدیث

تر رفتنت هم قشنگ  یجمله افتادم؛ حت  یه یادِ شدم که  یرهرفتن ارسالن خ به
 هاس! ممد گفت: یلیاز خ

 ...یاناعهمشکل د ینا حدیث

 حرفش رو ادامه بده و گفتم: نذاشتم

حلش کنم! چرا اون  تونمی! مشکل من که نمیستن یانامشکل د ینا ممد،
 عشق من بسوزنن؟ یشتو آت یدبا پرستنیدوتا که هم رو عاشقانه م

 اومد سمتم و نگاهم کرد و بغلم کرد و گفت: ترالن

نکن، بغض نکن، چرا حرف گوش  ینگو، مهربون نباش، دلسوز طوریاین
 شکنه؟یکه دلت رو م  یدر حق کس  کنییم  یدلسوز  طوریینچرا ا  کنی؟ینم

جمع کردم و  ی. ل**بامو توگمینم یچیه یدد یآروم در اومد وقت بغلم  از 
 یکنم، وقت   یسنگدل خواستمیم ینگفتم. چطور یچیزدم و ه یلبخند کوتاه 

باهاش رفتار کنم   یانامثل خود د  تونمیم  ینداده؟ چطور  یادبهم    کسیچکه ه
 یآشت  سریع قهر کنم،  یستمبلد ن ینداده؟ من حت  یادبهم  یناروا یکس  یوقت 

بغض نکنم؟ چرا  تونمیم ینکنم؟ چطور یدلسوز تونمیم ی! چطورکنمیم
 نداده؟ یادبهم  یمزندگ یرو تو یزاچ ینا یکس

 گفتم:  یشگیمجو رو عوض کنم با لحن هم کهینا برای

 ! عه!یدرو درست کن یپاتونکل  ید! پاشینمبب یدبر  یدپاش-
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نگفت.  یچیار نگاهش کردم و هبزنه که التماس و یخواست حرف  متین 
طرف پارک معلوم بود رفته اون  یکه ارسالن رفت ول  یچشمم و دوختم به سمت 

 کنم اصال!  یداشپ تونستمیچون نم

! گرفتمیم یپکاش ارسالنم بود که با اون کل  یا  یسرم ول یاومد تو  یپیکل  یه
 یه. ادیمن موندم تا ارسالن ب یگرفتنشون ول  یپبچه ها هرکدوم رفتن سر کل

فکر   کنی،یسرم. انقد ارسالن ارسالن م  یتو  کوبیدیداشت مثل پتک م  یزیچ
باطل!  یالخ هیدوستت دارم؟ ز  گهیبهت م یادآخرش مثال ارسالن م یکرد
ارسالن   یادن  ینا  یاز من تو  یشتر ب  یاناد  ید. شازدیعقلم هم بهم پوزخند م  یحت 

داشتن باهم  ینو مت یکا! نیماونا اضاف ینواقعا من ب یدو دوست داره، شا
شعر حرف دل منو  ینآهنگشون اومد چقدر ا یکه صدا ساختنیم یپکل
 ! با شعرش شروع کردم خوندن:زدیم

 ...کنییفکر م یبه هرچ  اولش

 !شهینم آخرش

 بند اومده منم!  بارون

 اون بده منم!  آخرشم

 که همه جا پشتت دراومده!  اونی

 ...و

 و اون زده...  ینپر ا تو

 !منم
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فکر کنم کنسل باشه. با بچه ها دوسه تا از   یومدمنتظر ارسالن موندم ن  هرچی 
 کردم.  یگرفتم و استور  ریمیکه راه م  یپاکل  ینا

 ییدها یهمجبور شدم از  ذارمیم یدگفته بودم ساعت هشت پست جد  چون
 نگرفته بودم واسه یپو ترالن کل یوقت بود با ست  لییاستفاده کنم. خ یگهد

 دوستانه! یپکل  یه. یرمبگ یپرفتم تا با اونا کل ینهم

 .یرهبگ یلمرو دادم دست ممد تا ف گوشی

 :ممد

 دوسه... یک -

که مهراب اومد سمتشون، مثال  زدنیو ترالن با هم داشتن حرف م ستی
 چقدر غر زد! یو بماند که ست  ینجامهراب مزاحم بود ا

و ترالن دراومدم و  یبرو مزاحم نشو. از پشت ست  گفتنیم یه  یو ست  ترالن
 گفتم:

 آقا بند کفشت بازه! هی

خم شد تا بند کفشش رو ببنده که هر سه تامون همزمان مثال به  مهراب
 ابم پرت شد!و مهر  یمزد یمهراب لگد

و با خنده  ینسمت دورب یمو ترالن انداختم و برگشت یدور گردن ست  دستمو
رو از ممد گرفتم و آهنگ "از اون به بعد  ی! گوشیمحرکت کرد ینسمت دورب

 .هم تالک داون" رو انداختم روش یز همه چ یمشد
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! یگهنشد د یول یرمذهنم بود با ارسالن بگ یکه تو یپست  خواستیم دلم 
کردم فکرم رو منحرف کنم از  یو سع یینسرم رو انداختم پا یدمکش یپوف 

 ارسالن!

بود اگه  یسک بود، ر یاناد یشارسالن هنوز پ یغروب آفتاب بود ول نزدیکای
. کردیقهر م  یاناچون صد در صد بازم د  یمبساز  یپکل  گفتمیو بهش م  رفتمیم
لب  یر خودم قدم بزنم، ز یپارک واسه یساختن! رفتم تو یپکل خیالیب 

که تنها   دیدمکه ارسالن و    خوندمیو م  یخودم آهنگ بچه محل زدباز  یواسه
 ها. با ذوق رفتم سمتش و گفتم:سمت بچه یادداره م

 یریم؟بگ یپکل  یه یایم گمی_ ارسالن م

آره تکون داد و رفت سمت   یبه معنا  یاول متعجب و بعد با خنده سر   ارسالن
 یپیکل  یرینیرو فراموش کرده بودم و اون لحظه فقط به ش  یانادها. به کل  بچه
 فکر کردم! یریمبگ خواستیمیکه م

قدم رفتم  یهچشم تو چشم شدم.  یاناها که با دبرگردم سمت بچه اومدم
من در  دونستمی. مگفتیمینم یچیو ه یمشده بود یرهعقب، فقط به هم خ

آدم بدم. سرم رو  یهنش ذه یاالن تو دونستمی*نت کردم، میاحقش خ**
گوشم   یتو یچیدپ یاناپر بغض د یداشتم که بگم؟ صدا یچ  یین؛انداختم پا

 گفت:  هک

 ی؟من و از ارسالن جدا کن  خواییچرا م  یری؟ارسالن و ازم بگ  خوایی_ چرا م
و بهت  یدچون ارسالن چند بار تو روت خند یفکر کرد ی؟چرا دوستش دار

اون و ازم  یمحبت کرده دوستت داره؟ من ارسالن و دوست دارم و تو دار
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دست  بهتو قلبش و  خوامی! ازش دور شو، از ارسالنم دور شو، نمگیرییم 
 یکار  یهوگرنه  یرونبرو ب یشارسالن مال مِن، فقط مال من! از زندگ یاری،ب
 دلت بمونه! یتو یهمه چ  کنمیم

. شدنیقلبم و بشنوم که داشتن خورد م ایهیکهت یصدا تونستممی
 یآدم رو ینمن بدتر  کنمیکرد! حس م  یرمحس کنم حرفاش پ تونستمیم

 !ینمزم

 یریم؟بگ یپکه کل  خواستییمگه نم یث،حد-

بهت بگم  یچطور ینبود. لعنت  یاناد یول یدمرو گرفتم باال که ارسالن و د سرم
 دونستییم یاشقتم؟ لعنت بپرم بغلت و بگم ع خوادیدلم م کنییصدام م

قشنگ؟ لعنت به تو و   یزندگ   کنمیچقدر حس م  کنییاسمم رو صدا م  یوقت 
 دل، لعنت! آروم رفتم عقب و گفتم: ینا

 نباشه! یشدم، ولش کن! فکر کنم امروز روز خوب  یمونپش نه

 شونم و گفت: یدستش رو گذاشت رو ارسالن

تو  گمیم یث...حدیاناسد یکه حالت خوبه؟ اگه بخاطر حرفا مطمئنی
 واقعا...

داشتم که بدم؟ که ممد صدام  یچه جواب  یبگه، ول یچ  خوادیم دونستممی
ارسالنم صد در صد آزار   یکه حت   یقتیبگم نجاتم داد از گفتن حق  تونمیزد و م

 !دادیم

 ممد و آروم گفتم: یشرفتم پ یدیببخش با
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 ی؟داشت  یم_ کار 

 اومد سمتم و گفت: ترالن

 عا! شهیم یر د ی؟بزار خواستییتو مگه امروز پست نم-

 تمام گفتم: یحس یب  با

 فردا گرفتم؛ امروز حالم گرفتس!پس یافردا  یدنه امروز حوصله ندارم، شا-

 گوشم:  یتو یچیدپ ینمت ینگفتم. صدا یچیه یصدام زد ول ترالن

 یارسالن هم صد در صد دوستت داره ول ی،دوستش دار دونمیم ث،ی_حد
! کنهی*نت میاخ** یاناداره به د کنهیچون فکر م جنگهیداره با خودش م

پس صد در صد  ی،زمان بده، هم به خودت، هم به ارسالن! تو دوستش دار
 !رسییبهش م

باز و  ینانبه چشماش رو با اطم ینمت یبغض نگاهم رو دوختم به چشما با
 گفت:  یکابسته کرد. ن

 بد امروز رو فراموش کن! یزایو چ یاناد حرفای

! یرمبگ یدهناد تونستمیم یفراموش کنم ول تونستمیتکون دادم. نم سری
و لحظات   گذرهیم  یدل من، همش بدبخت   ینانگار فقط خودم خبر داشتم ته ا

 !شهیمداره گم  یهمه بدبخت  ینا ینخوشم ب

قولم نزده  یر پستم گرفتم که حداقل ز ی" برایداب با آهنگ "دل دل ته یه
زد رو شونم،  یکی یهوکه  ینمهام رو ببباشم و پستش کردم! اومدم اعالن

 دستِش و بچه ها همزمان گفتن: یکک  یه یست  یدمبرگشتم که د
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 کا شدنت مبارک سوتون!  پونصد 

! دخترا رو بغل کردم جز یدمخنددستم رو گذاشتم رو دهنم و  یخوشحال با
 ینهم یهنوز دلخوره، واسه دونستمیعقب. م یدکه خودش رو کش یاناد
 نگفتم. ترالن گفت: یچیه

 !یبش یلیونم یه ایشاال

 با خنده گفت: رضا

 سوتون؟ یآخر پونصد کا شد دیدی

 و گفت: یلمف یرو درآورد و زد رو یشگفتم. ارسالن گوش  یاخنده آره با

 عذاب!   یپونصد کا شده! پونصد کا شدنت مبارک الهه  ید،کن  یگاو ن  ین! اهابچه

 داد گفتن: یغ با ج دخترا

 پونصد کا شدنت مبارک! دوباره

و  یدمرفتن! بهشون خند یکیو ممد اومدن وسط موج مکز  ینکه مت  خندیدم
 گفتم:

 یتخودتون برام اد یگهد گمیم یکپونصد کا شدنم رو به همتون تبر  آقا
 !یدبزن

 هاشون و مچاله کردن و آتوسا هم گفت: یافهو ارسالن ق مهراب

 !یفتهخودش-

 !یمگرفت  اییقهدق یس یوال یهو  یدیمبچه ها خند با
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که   ین...همیامروز قلبم شکست؛ ول  یدافتاد برام، شا  یادامروز اتفاق بد ز  شاید 
 !یمراض ینها، مخصوصا کنار ارسالن، فکر کنم به همکنار بچه  ینجاماالن ا

 !ی)تو دلم رو شکوند

 ...گیرمیم یدهمن ناد ولی

 گرفتم؟(  یدهناد یعچقدر سر  دیدی

*** 

 ایزدیانعسل

روز  یازده یقادق یعنیو هفت بهمن ماِه.  یستامروز ب یدمو د یمسر تقو رفتم
 یخوشحال بودم! واسه یلیهشت اسفند تولد رضا بود و خ یعنی یگهد

 ی. حداقل سه چهار روزینمبزرگ براش تدارک بب یز سوپرا یه خوامیتولدش م
. یمبزن یدور یه یرونب یمبزار بهش زنگ بزنم باهم بر  یدمشهست که ند

 گوشم:  یتو یچیدخواب آلودش پ یبوق، بوق، بوق صدا

 ! جانم عسل؟الو

 حرف زدنش و عسل گفتنش رفت! با ذوق و شوق گفتم: یبرا دلم

 !یارتوروخدا نه ن یم؟بزن یدور یه یرونب یمبر  یایم رضا

 و گفت: یدخند رضا

 یگه؟دنبالت! امر د یامم باشه

 فکر کردم و گفتم: یکم
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 !یایام یفقط مراقب خودت باش دار یستن یامر  یگهنه د اوم، 

 !یگهد یایدن یهکه زد من و برو تو   یاقهقهه صدای

 یتخت و واسه یرو قطع کردم و پرتش کردم رو یو گوش یمکرد  خدافظی
به  یو نگاه  ینهآ  یروبه رو یسادمزدم و وا ی. چرخ خوندمیخودم آهنگ م

! بعد زدن کرم و یشیمخودم کردم و بعد نگاهم و چرخوندم سمت لوازم آرا
پشت چشمام   یدو سف  یآجر   ییهسا  یهرنگمو زدم و    یآجر   یکرم پودر رژگونه

خودم  یبوس واسه یهرو تموم کردم!  یشمآرا یلب نارنج ژ ر  یهکردم با   یادهپ
 یدسف یو هود ی! شلوار مشک یدهم خودتون یفته! خود شینهآ  یفرستادم تو
 یهرنگم و با  یدانداختم و شال سف یمشک  یپالتو یهو روشم  یدمرنگم و پوش

 یدمکه د  یرونب تمو برداشتم و رف یمانداختم سرم و گوش ینارنج  یکاله بافتن
کردم   یاچشمش زده! خنده  یرو هم رو  یشآفتاب  ینک دم در و ع  یسادهرضا وا
 و برام باز کرد و گفت: ینتکون دادم و رفتم سمتش که در ماش یو دست 

 !یایدب یرتر د یکم خواستیدیعسل خانم م یدفرمود مفتخر 

 خنده نشستم و گفتم: با

 نمکدون یز نر  نمک 

 روشن کرد. و ینتکون داد و نشست و ماش یخنده سر  با

" رو گذاشتم و باهاش داب یهامو وصل کردم به ضبط و آهنگ "عشق ا  گوشیم
 . رضا گفت:یو گذاشتم استور یمدرآورد یاسکل باز یکمو  یمگرفت

 یم؟کجا مد نظرت که بر   خب



 

 
410 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ
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 هم جمع کردم و گفتم: ی**بامو تول 

 جا که برف باشه! یه یم! نه نه نه! بر یهرجا که تو، بگ  خب،

 گفت:  و یدخند رضا

 کجا؟  آخر 

 و تا بناگوش باز کردم و گفتم: نیشم

 !یبرف باز-

 گفت.  یبا خنده باشه ا رضا

 یجا یلیخ یساعت راه بود ول یه کهینبرف داشت. با ا یجا که کل یه رفتیم
درست   یو آدم برف  کردنیم  یاز مردمم داشتن برف باز  یبود و بعض  یقشنگ 

 !کردنیم

 گفتم:  یخوشحال با

 باشه؟ یمدرست کن یآدم برف  یمبر  یاب یومدبرف ن یادکه ز  تهران

 یآدم برف   یم. همونطور که داشتدادیو انجام م  خندیدیرضا م  گفتمیم  هرچی
گوله برف زدم به صورتش که اول بهت زده نگاهم کرد و   یه کردیمیدرست م
زدم به سرش و رفتم پشت   یگهد  یکیکردم و    یرشکه دوباره غافلگ  یدبعد خند

گه درست کردم یگوله برف د  یهدرآوردم. خم شدم و  یو براش زبون  یدم برف آ 
 یفیخف یغ بود که ج یهوییروبه روم. انقد  یسادهوا یدمتا بزنم بهش که د

 .کنهیگوله برف و داره با خنده نگام م  یهدستش  یتو یدمکه د  یدمکش
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 :گفت 

 کنم؟  یتالف  بزنم

 لحظه! یهخنده گفتم: صبر کن  با

 صورتم و گفتم: یکاپشنم رو کردم سرم و دستم و گرفتم جلو  کاله

 بزن! حاال

چشمام رو وا کردم که  ی،فرو رفتم تو جسم گرم یهو یبودم که بزنه ول منتظر 
 . با خنده دستشو دورم محکم حلقه کرد و گفت:بغل رضام یتو یدمد

 خوشگلم رو بزنم؟ یادنظر تو، من دلم م به

و من  یدنکردم! خند کارییچلبخند محو ه یهچشماش شده بودم جز  غرق
 !یاعِ دن یلحظه ینلحظه بهتر  ینبغلش. چقدر ا یفرو رفتم تو

 گوشم:  ینجوا شد تو صداش

کنم!   یزندگ  تونمیرو بدون که بدون تو، نم یندوستت دارم؛ ا یلیخ عسل،
 و بدون! ینمن، ا یدننفس کش یلدل یشد

 و گفتم: خندیدم

 یکه خودت رو تو  یی! فقط تویکه فکر کن  یزین چاز او یشتر عاشقتم! ب رضا،
 حد بگم! یندر هم یوونتم! دیقلب من جا داد

 یههردومون  یسرد بود ول یلیهوا خ کهیندورش حلقه کردم. با ا دستامو
 ینبهتر  یاالن رو یزندگ  یعنی ینو ا کردیمیلحظه هم احساس سرما نم
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 یدننفس کش یلدل یکه شد  یخوبه کس یلی! خزنهیهاش داره ساز ملحظه 
 !یبغلش باش یاالن بغلت کرده باشه و تو تو یتو زندگ

 ینا  کردمیفکر نم  وقتیچکه ه  گفت؛یم  یاعاشقانه  یهاگوشم جمله  یر ز  رضا
 حرفا رو بلد باشه!

هر لحظه رو من فقط و فقط با تو  یو شاد یرو، برف باز یزندگ  ین)هرسال ا
 با تو تجربه کردم!بار هام رو  ین! چون اولخوامیم

 }ُط{( فقط

*** 

 فررامینستایش

 خوندمیفرستاده بود و م  یثکه حد  یامسخره  یخودم آهنگا  یلب واسه  زیر 
 یکس  یدمبه خونه انداختم که د  یمهراب. نگاه  یدمزنگ خورد و د  یمکه گوش

و   یصندل  یبالکن و نشستم رو  ی. پوف خداروشکر! رفتم توخونه  یتو  یستن
 گفتم:  یجواب دادم و با خوشحال

 عشقم؟ ی! شتر الو

 که با خنده گفت:  خندیدم

 یکار چ یی!کجاشهیحالم خوب م یلیخ یلیخ شنومیتورو که م صدای
 کنی؟یم

و  کشیدمیم یبیغر  یبعج یکاغذ شکال  یو برداشتم با رو یز م یرو خودکار 
 گفتم:
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 رمان  کی

 یی؟خونه! تو کجا یتو بیکار  

 و گفت: یدکش  پوفی

 توهم؟!  یایم  یس،ارسالن با ممد رضا و مهد  یبرم خونه  خوامیم  یکارم،ب  منم

 گفتم:  یخوشحال با

 !یاآمادم ب یآماده

 تعجب و خنده گفت: با

 ی؟ااالن آماده یعنی

 بلند شدم و گفتم: یصندل یرو از 

 آماده! یآماده

 گفت:  مهراب

 !یینپا یاپس من دم درم ب باشه،

 خنده گفتم: با

 آمادم! یگهد ییقهدق بیست

 پوکر شده. گفت: یافشحدس بزنم که ق تونستممی

 ی؟اآماده گییچرا م پس

 بابا! خدافظ! یر سخت نگ-
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 رمان  کی

براش به   یبدم قطع کردم و با خنده زبون   یخدافظ   یبهش اجازه  کهینا  بدون 
 ِی ودعوض کردم و ه  یشلوار اسلش مشک   یهشلوارم و با    یع درآوردم! سر   یگوش

سرم و بعد  یرو گذاشتم رو یدمو موهام و بافتم و کاله سف یدمسبزم رو پوش
تا  مینو ه یرونرفتم ب یمو برداشتن گوش یک مختصر و کوچ یشآرا یه

 کوچه مامانم گفت:  یخواستم از در خونه برم تو

 ی؟شال و کاله کرد کجا

 

 خنده برگشتم و گفتم: با

 یای؟ن مجو یدوست پسرم مهر  یخونه رمیم دارم

 رو پرت کرد سمتم و گفت: ییشدمپا مامانم

 سرخود! یبشه! دختره یدار ! بزار بابات بکنییغلط م یلیخ تو

 رو پرت کردم سمت خودش و گفتم: ییشخنده دمپا با

 !یثحد یشکردم دارم پ  یمامان شوخ  بابا

 فکر کرد و گفت: یکم

 !یاهمون دوست خل و چلت؟ خب برو تا فردا هم ن آهان

 روبه مامانم گفتم: یطنتو خواستم درو ببندم با ش یرونکه رفتم ب  طور همون

 !یدبغل کردن بچه ندارم ها! مراعات کن یمن حال و حوصله فقط
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

رفت هوا!  یز مامانم و چند تا فحش پند آم یغج یدر و بستم که صدا سریع 
بوق  یو برداشتم تا به مهراب زنگ بزنم که صدا یمگوشاوه اوه اوه! با خنده  

سوار شدم و  یع مهراب! سر  ینماش یدماومد، سرم رو گرفتم باال که د ینماش
 و ممدرضا سالم کردم که مهراب گفت: یسبه مهراب و مهد

 کنی؟یم یتمن و اذ که

 و گفتم: یدمخنده لپش و کش با

 .یگهد بسه

و  یمنگفت یچیه یناارسالن ا ینگفت. تا خود خونه یچیو ه یدخند مهراب
 یدیمآهنگ بود! رس  یهمون صدا  شکستیو م  ینکه سکوت ماش  یزیتنها چ

 بشم که مهراب گفت: یادهدم در خونشون، خواستم پ

 تو صبر کن! ستایش

 گفت:  یسبعد روبه ممدرضا و مهد و

 !یدشما بر  یایماالن م ما

 از رفتن اون دوتا گفت: بعد

 بگم! یزیچ یهبهت  خوامیجلو م ینبش بیا

 تعجب گفتم: با

 !چی؟

 خنده گفت: با
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 رمان  کی

 .یاتو ب حاال 

 رفتم نشستم جلو و منتظر گفتم: ینگفتم و از همون داخل ماش  یا باشه

 ی؟بگ  یچ  خواییم خب

 و گفت: خندید

 داشبورد و باز کن! در 

دستم   یجانسته گل رِز قرمز داخلشه! با هد  یه  یدمداشبورد و باز کردم که د  در 
 دهنم و گفتم: یرو گذاشتم رو

 منه؟ برای

تکون داد که با خنده دسته گل و درآوردم و بوش کردم که  یو سر  خندید
نوشته، بلند  یزیچ یهروش  یدمکارت هم روشه! برش داشتم که د  یه یدمد

 خوندمش:

ون شک زنده نخواهم ماند! اون روز من هم بد  ی،از کنار من برو  یروز  یک   اگر 
 !یشکس زندگ  یزتریناز طرف مهراب به عز 

بغضم نگرفته!  یکرده بود! دروغ بود اگه بگم از خوشحال  ینشبرچسب تزئ با
 گفت:  لرزیدیکه داشت م  ییو صدا یبا خوشحال

 دوستت دارم مهراب! خیلی

 کردیو موهام و زد پشت گوشم و همونطور که کالهم رو درست م خندید
 گفت:
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 رمان  کی

 !یشترب من 

 کرد:  یهمخون  ینماش یخنده نگاهش کردم که با اهنگ تو با

 چشات! کنهیم غوغا

 !خواستییو م همین

 چشات... کنهیم شیدا

 !خواستییو م همین

 داره چشات؟ یوا چ  ای

 !خواستییو م ین: هممن

 دل و... کنهیاز جا م-

 !خواستییو م ینهم-

 دل و... برهیدرجا م-

 !خواستییو م ینهم-

 دل بر منو... یوا یا-

 !خواستییو م ینهم-

 که گفتم:  یدیمبا هم خند همزمان

 !یکه هست   یمرس مهراب،
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 رمان  کی

هام و   یهر  یتو  یدمبه صورتم که بغلش کردم و عطرش رو کش  یدپاش  لبخندی 
بستم. دستاش و محکم دورم حلقه کرده بود و   یهچشمام و با آرامش پنج ثان

 سرم و بوس کرد و گفت: یقهسرم. بعد از چند دق یسرش رو گذاشته بود رو

 !کننیمسخرمون م یها کلوگرنه بچه بریم،

 داخل!  یمو رفت یمشد یادهپ ینتکون دادم و از ماش یخنده سر  با

*** 

 کاشیارسالن

که فقط خودش و   یکه رو به ممدرضا طور  زدنیداشتن با هم حرف م دخترا
 مهراب بشنون گفتم:

 یه؟خبر  یستو و مهد بین

 یبالشت پرت شد تو یه یهوتکون داد که  یبه عالمت منف  یسر  ممدرضا
 گفت:  یثصورتم! درست نشستم سرجام که حد

 !یرونب یدخونه ها! ما رو ببر  ینا یتو یدیماسکال! ما پوس هوی

 گفت:  یدرآورد که ست  ییموهاش و درست کرد و ادا هرابم

 شما دارم! یعشقم! من بعدا برا مهراب

رضا  ینهم یو واسه یعسل و رضا رفتن برف باز ید)بچه ها اگه دقت کن
 (یست ن

 درآورد که مهراب گفت: ییادا ممدرضا
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 رمان  کی

 خاص! یسواالت آقا یسر  از  

 رو کرد به ممد رضا که ممدرضا گفت: بعدش

 یدیم؟نپوس گنیچرا نم یدیم؟پوس گنیم چرا

 با خنده بالشت و پرت کرد سمت ممدرضا و گفت: حدیث

من  دید؟یم یلخاص تشک یستاد آقا یرونب یدما رو نبر  کهینا یواسه عه؟
 شما سه تا دارم!  یبرا

 خنده بلند شدم و گفتم: با

 یر باز بهتون گ یناا یدخاص و انجام بد یبابا! شما هزار بارم ستاد آقا پاشید
 پاساژ! یمنگفتن بر  ید! خداروشکر کندنیم

 گفت:  یثگفتن که حد  ییهورا دخترا

 آماده بشم!  رمیم من

*** 

 یه! یاناها زنگ زدن به ممد و ترالن و دو از اونور هم بچه یشهرباز رفتیم
 یر گ  یه  واستخیخوشحال نشدم چون دلم نم  یادکه اومد ز  یانااسم د  ییطورا

و اونور  ینور با ذوق و شوق ا یثبشه. حد یکس  یبده و باعث ناراحت  یالک 
 . با خنده گرفتمش و گفتم:رفتیم

 توهم!  یساجا وا یه دِ 

 و گفت: خندید
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 رمان  کی

 کنم!  یبرم باز خوامیخب م عه، 

 برام درآورد گفت: یدستم در رفت و زبون  یر تکون دادم که از ز سری

 !یرمن و بگ یاب تونییم اگه

و در رفت. داشتم دنبالش  یدکش یفیخف یغ دنبالش که ج ییدمخنده دو با
 آروم رفتم سمتش که برگشت سمتم و گفت: یساد،وا یهوکه   دوییدمیم

 ترالن! یش؛پ رمیم من

و  یدمکش  یرفت. پوف  یعبزنم که سر  ینگاهش کردم و خواستم حرف  متعجب
 :یدمرو از پشت سرم شن یاناد یبه دور و برم کردم که صدا ینگاه 

 سالم! ارسالن،

 سمتش و گفتم: برگشتم

 چطوری؟

 و گفت: یدخنده دستم و کش با

 یم؟کن  یباز بریم

 یهوکه نظاره گر ما دوتا بود. حس کردم   یثگره خورد به نگاه حد  یهو نگاهم
 و گفتم: یدمکش  ینفس بکشم! پوف  تونمیراه نفسم بسته شده و نم

 !بریم

کردم   ییبه ترن هوا یکه نگاه   ییو کشوند سمت ترن هوابا خنده من  دیانا
 و گفتم:
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 رمان  کی

 ی؟سوار بش خواییکه م  نگو 

 زد به کمرش و گفت: دستشو

 چمه؟ مگه من ببینم

 و چرخوندم و گفتم: چشمام

 ترسی؟یباور کنم که تو، نم گییم یعنی

 اشارش رو چرخوند و گفت: انگشت

 !یکاش  یآقا یدد یدخواه حاال

 یغوقتا ج یبعض یانا. دیمگفتم و سوار شد یاباال انداختم و باشه ایشونه
و چشماش   دادیبغلم جا م  یباال خودش و تو  رفتیکه م  یو موقع  کشیدیم

 گوشش گفتم:  یر ! دستم رو دور کمرش حلقه کردم و زبستیرو م

 نه؟ ترسنینم یابعض که

 به دستم داد و گفت: یفیبا دستش فشار خف دیانا

دل و رودم  کنمیحس م یینباال و پا رهیداره م یه  ینن االن ام ارسالن
 پرونی؟یم یکهت یباال و قبض روح بشم بعد تو دار یادب خوادیم

 گفت.  یبا خنده مرض یاناگفتم که د  یبلند یتکون دادم و هو یخنده سر  با

بچه   یشپ  یمکه رفت  یمدراومد  ییرفتن از ترن هوا  یینباال و پا  یقهچند دق  بعد
 سرش و گفت: یدستش و گذاشت رو یاناها که د

 !رهیم یج! سرم داره گیوفتمخدا االن که ب وای
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 رمان  کی

 گفت:  مهراب 

 !دییم یفقط تز الک  ی؟آخه مجبور یکه دل و جرئت ندار  تو

 اومدن سمت ما و گفتن: یثبا اعتراض مهراب و صدا زد. ترالن و حد دیانا

 سالتوِر؟! ییهپا یک   هابچه

 گفت:  انیجبا ه ستی

 کجاست؟  کو؟

 گفت:  یکه سالتور بود کرد که ست   یبا قسمت  یبا دستش اشاره ا حدیث

 !ترسمیبزرِگ من م یلیخ یگهد یکی ینا نه

 یاناکردن و منتظر روبه ما بودن که من و د  ینثار ست  ییو ترالن ترسو حدیث
 عقب که ترالن گفت: یدیمکش  یهو بق

 !ریمی! خودمون دوتا منیاید

و با خنده رفتن سمت  یدنزدن قد هم و خند یثون و با حددستاش بعد
 سالتور.

 یخنده یدنش. از خندیثبره دنبال حد خواستیامروز فقط دلش م چشمم
 لبم. ینشست رو یمحو

 :مهدیس

 !ترسنیباور کن م ینیمدوتارو بب ینا یمبر  بیاید
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 رمان  کی

صورتم و با دستش قاب گرفت   یاناسمت سالتور که د  یمگفت و رفت  ینچ   ستی 
 و گفت:

 یم؟کن  یباز یمو تو بر  من

 و گفتم: یاناو گذاشتم به کمر د دستم

 شو! خیالیامروز و ب  یه دیانا،

 و گفت: یدکش  یپوف  دیانا

 .شینمیم یصندل یرو جاینتو برو من هم اصال

 و گفتم: یدمکش  پوفی

 ی؟قهر کرد یا ی،اعصاب و من و خورد کن خواییم االن

 حرص گفت: با

 فکر کن هر دو! تو

 به موهام زدم و گفتم: یچنگ  کالفه

به من  یومدین یاومد ی،ندارم امروز! اومد یمنت کش یحال و حوصله من
 !یستمربوط ن

 یگهد یناز ا یشتر چه وضعشه؟ ب ینخدا، آخه ا یگفت. ه   ییبرو بابا دیانا
 ها.بچه یشرفتم پ ینهم یاعصابم خورد بشه؛ واسه خوامینم

*** 
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 رمان  کی

 .روشنفکرمحمد 

 یخسته بودم نگاه  یلی...خیمولو بود یشب بود و ما هنوزم تو شهرباز آخر 
اشاره بهش  یه...زدنیداشتن حرف م یو ست  یثبه ترالن انداختم که با حد

 جلو. یادکردم که ب

 مکث اومد گفت: یبا کم که

 عشقم؟ جانم

ها بگو به بچه ینجاا یمموند یبسه هر چ  یگهد یشنهاد،پ یهترالن  گمیم -
 !کنیمیم  یکار  یهخونه ما شب اونجا بمونن فردارو هم    یمبساطو جمع کنن بر

 فکر کرد و گفت: یکم ترالن

 یکابه ن گمیخوبه فقط تو با پسرا هماهنگ کن منم به دخترا م  یلیمخ  یاوک   -
 !گمیم زنمیو عسل هم زنگ م

 تکون دادم و گفتم: سری

 حله باشه

 به ارسالن و ممدرضا کردم و بهشون گفتم اونا هم که رو هوا قبول کردن! رو

*** 

 ی.عصر ترالن

و مهراب  یو ست  یسنشست پشت رول و ممدرضا کنارش و منو مهد ممد
جا نبود ارسالن گفت با ما  یگهکه د  یادب خواستیم یثمعقب! حد یدیمچپ



 

 
425 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

تو فاز چسناله! آهنگ اوج گرفت و منم  یمکرد و رفت  ی. ممد آهنگو پلیادم 
 شروع کردم به خوندن با آهنگ!

 اما... یمونمپش من

 نداره... یدهفا پشیمونی

 از گناهم... یتو نگذر وقتی

 چاره نداره...!  یگهد دلم

 و گند زد به حالم! یزد بعد یممد زرت  یرمرو بگ یاومدم اوج بعد تا

 زد فاز: یهو

 پهالنه! حامد

 از همه سر تره اون! گنمی

 :یمگفت  یسمو مهد یست  منو

 !یدیمکه ند  ما

 ممد و مهراب و ممد رضا: دوباره

 از همه بهتره اون! گنمی

 ما: باز 

 !یدیمما که ند -

 وسط بلرزون ..! یاب یلرزهدل آدم م یرقصهم یجور یه گنیم -
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 رمان  کی

 !یدیمما که ند - 

عسل و رضا دم   یدیمخونه که د  یدیمرس  یک اوضاع تراف  یمساعت و ن  یک  بعد
 یثرو به حد  یستن  یاناد  یدمها انداختم که دنگاه به بچه  یهدر منتظر بودن.  

 گفتم:

 کو ؟  دیانا

 زد و گفت: یلبخند تلخ  حدیثم

 خونشون! رهیراه با ارسالن دعواش شد بعدم گفت م تو

 باال! یمو رفت یدمخنده به روش پاش یه

 ...!یختپشمامون ر یمکه مواجه شد  یابا صحنه که

*** 

 حدیث

 . با تعجب روبه ترالن گفتم:کردیمیخونرو نگاه م یمداشت یچشم چهار 

 یده؟داخلش بمب ترک ینطوریه؟چرا خونه ا ترالن

دهنم   ی. دستم و گذاشتم جلویوفتیمه باعث شد همه به سرفه بداخل ک  رفتیم
 که ممد رو به ترالن گفت:

 ی؟گاز و خاموش نکرد  یر مگه تو ز ترالن

 و دست به کمر گفت: یدکش  ینیه ترالن
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 رمان  کی

 !کنییخاموش م یبه من چه! تو گفت  ممد 

 :ممد

 من سپردم به تو! ولی

 :ترالن

 به تو گفتم! منم

 :ممد

 خودت خاموش کن! پوشمیبعدش گفتم دارم لباس م یول آره

 :ترالن

 ! کردمیمنم داشتم لباس عوض م یول گفتی

 :ممد

 !ینماش یزودتر از تو رفتم تو من

گردنمون جا به   یهادوتا مهره ینا ینب یدبخدا، انقدر که سرمون چرخ یعنی
 جا شد! با داد گفتم:

 ! عه!یگهد یدش ساکت

 زد و گفت: یبشکن یهو ترالن

 منه! یر تقص گهی! راست مآهان

 که ارسالن اومد وسط و گفت:  یمبه ترالن نگاه کرد یسپوکر ف هممون
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 رمان  کی

 !یمافتاد یخونه تکون  یهکنم که،   فکر  

 مبل و گفت: ینشست رو ستی

 بزنم!  یدو سف یاهاگه من دست به س عمرا

 :یمکنارش و گفت  یمنشست یسمو مهد من

 !طورینهم ماهم

نگاهمون  ینشست! پسرا چهارچشم ینه،بش یادبه نعفشه ب یدد ترالنم
 که ارسالن گفت:  کردنیم

 یفته؟م یاتفاق  یدبزن یدو سف یاهروز دست به س یهشماها  یعنی

و بعد  یاهشو اول انگشت زدم به شلوار س یسادمشدم و روبه روش وا بلند
 و گفتم: یدشو بعد به ساعت سف

 !شینمیپس م یدو سف یاهدست زدم به س من

ها انداختم و بچه یینکه ابروهام و باال پا  کردیبدبخت مات نگاهم م ارسالن
 دستمال پرت کرد تو بغلمون و گفت: یه یکیممد  یهوخنده!  یر زدن ز

 !ینمبب ید! دو نفره دو نفره کار کنزنیدیحرف م یددار یلیخ دیگه

 حرص به ترالن نگاه کردم و گفتم: با

 ده؟بو یچ  یاون گاز کوفت  یرو ترالن

 زد و گفت: یلبخند گل گشاد ترالن



 

 
429 
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 رمان  کی

 !ینیزم سیب 

 با خنده گفت: یرفت بغل ممد که ست  یدبه پاش که پر  زدمیحرص لگد م با

 بدبخت! یلذل رل

 و گفت: یوارابه مبال و د یدکش  یدست  ممدرضا

 داغون شده خونه! یلیبه صرفه تره! خ یاریب کارگر 

 زد و گفت: یبشکن مهدیس

 هدف! یتو زدی

 خنده گفتم: با

 !یادکارگرم م  زنمینباشه االن زنگ م غمتون

 متعجب نگاهم کرد که گفتم: ارسالن

 خوره؟یم یبه چه درد یپس دوست  یه؟چ هان؟

 یکاخنده. اول زنگ زدم به ن یر که تازه منظور من و گرفته بودن زدن ز  هابچه
! میگرفت  یبهشون گفتم؛ مهمون  یول یانجمع کنن ب یانو گفتم خودش و پو

و به همشون   یهبه بق  زدنیها هم زنگ م! ارسالن و بچهیدهم خودتون  یثخب
 ممد باشن! یخونه یگهساعت د یه یمگفت

 یقد دستا یم! با خنده زدیمکن  کار یچ  خوایمیم یمگفت  یر به آتوسا و ام ولی
نگاهم  خندیدیمیکه م ینطور . همیدیمو خند یمگفت ییهم و همزمان هورا
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 رمان  کی

جهت نگاهم   یع به سمتم! سر   یدنگاه اونم همزمان چرخ  رفت سمت ارسالن و 
 و عوض کردم.

*** 

 امینیمتین

 نحس تارا بلند شد. یموهام که صدا یو کالفه بردم تو دستم

 :تارا

 ها! ینماتاق؟ من از راه دور اومدم تورو بب یتو یچرا نشست  یزمعز  متین

تخت بلند شدم. برگشتم سمتش و  یحرص دستم و مشت کردم و از رو با
 گفتم:

و اعصاب من و خورد   یلحظه اون دهن مبارکت و ببند  یهلحظه، فقط    یه  اگه
 !شهیم یعال یلیخ ینکن

 سر داد و گفت: یا قهقهه

 من دوستت دارم! ینبا من؟ مت کنییم طوریینا چرا

 هوا چرخوندم و گفتم: یو تو دستم

 !یلیتارا خ یاعصاب  یرو یخیل

 گفت:  یسمتم و با لوند اومد

 یشچند سال پ  خواستیمیمن و تو مثال م  یناعصاب باشم گلم؟! مت یرو  چرا
 نشده! یر ها! االن هم د یمنامزد کن
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 رمان  کی

 :یدملب غر  یر و مشت کردم و ز دستم 

و به هم زدم.  یهمه چ  ینهم یو واسه خواستمیاز همون اولم تورو نم من
 که همه جات عمله!  یرمکه تورو بگ  یستماونقدرها هم خر ن

 ...اون بهتره نه؟یکایپس اون ن-

 یقشبرداشتم سمتش و    یز باد کرده! خ  یرتمکه اومد حس کردم رگ غ  یکان  اسم
 و گفتم: یوار و گرفتم و چسبوندمش به د

 یکاو تو! ن  دونمیم  من  یاریاون دهنت ب  یرو تو  یکااسم ن  یبخوا  یگه،بار د  یه
 تو! یشرف داره به صد تا

 و گفت: یرونب یداز دستم کش یتلباسش و با عصبان ییقه

 سر ترم حاال نگاه کن! یکامن از ن ولی

 و گرفتم سمت در و گفتم: دستم

 !یرونهم برو از اتاق من ب حاال

 داد زدم: رهیو داره با موهاش ور م رهینم دیدم

 !یرونبرو ب گفتم

 باال و گفت: یدپر 

 رفتم بابا! ایش

زنگ خورد. بدون توجه به اون جلبک رفتم  یمبره سمت در که گوش خواست
 ی. لبخندکنهیم ییاسم "وروجک" روش داره خودنما یدمکه د  یمسمت گوش
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 رمان  کی

 یتو یچیدپ یثحد یجانپر شور و ه یو جواب دادم که صدا یمزدم و گوش 
 گوشم:

 ی؟الو سالم قورباغه چطور-

 و گفتم: خندیدم

 وروجک؟! یعمته! تو چطور قورباغه

 خنده گفت: با

 یممد. مهمون   یخونه  یاجمع کن ب  گمیم  ینخوبم و خوشم و خواستم! مت  منم-
 یخونه  یقادق  یگهساعت د  یه!  یاخونش بزن و برقص پاشو جمع کن ب  یمگرفت

اغ کمدم بزنم که قطع کرد. با خنده رفتم سر   ی! خودافظ! اومدم حرف یاممد باش
 اتاقه. گفتم: یجلبک تو ینهنوز ا یدمتا لباسم رو عوض کنم که د

 .یرونبرو ب-

 داد و گفت: یو تاب  یچو پ موهاش

 . هوم؟!یگهد ریمیم ییدوتا ی،بر  ییجا خواییخب اگه م-

 حرص گفتم: با

 .یرون! حاال هم برو برمیمن جهنم هم بخوام برم با تو نم-

و  یکی ینا یادر و قفل کردم. خدا یع سر و منم  یرونگفت و رفت ب ایشی
 یچتکون دادم و لباسم رو عوض کردم و سوئ یبکن! سر  یر خودت ختم به خ

 که مامان گفت:  یینرفتم پا یعو برداشتم و سر 
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 رمان  کی

 ین؟مت رییکجا م- 

 گفتم:  پوشیدمیکه کفشام و م  طور همین

 ممد. یخونه  رمیدارم م-

 با اعتراض گفت: تارا

 اصال! برهیعمه؟ من و نم بینییم-

 پاش و گفت: یکی اون یپاش و گذاشت رو زندایی

 ...یگهجون ببرش د ینخب مت-

کردم. هردوتاشون سر تا پاشون عمل بود. انقدر   یینگاه تارا و زندا وار چندش
تولدا ازشون   یبه عنوان بادکنک تو  یدکرده بودن که با  یقژل به خودشون تزر
 و گفتم: یمهود یبج یو گذاشتم تو یماستفاده بشه! گوش

 !بردمشیهمه اونجا پسرن اگه دختر هم بود مطمئن باش نم-

و سوار  یروناز خونه زدم ب یع باشم سر  اییگهمنتظر حرف د کهینا بدون
 شدم. ینماش

 !(یدراحت و آزاد باش یدفحش بد یاروعه ینفقط به ا تونیدی)تا م

*** 

 صبریحدیث

و آتوسا   یر ها قشنگ جمع بشن بعد! امبچه  یکه همه  یمعمد در و باز نکرد  از 
از اونورم مهراب و ممد رضا رفته بودن خونشون   یچ،که زودتر از همه اومدن ه
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 رمان  کی

بگم  ینمکرده بودن آورده بودن! ا  یدابود پ یلباس گشاد و شلوار کرد یهرچ  
و ممدرضا با شخم  بمهرا کهینارسالنم رفتن شخم زدن! از تصور ا یخونه

تصور بودا واقعا با شخم نرفتن(  یه ینارسالن خندم گرفت! )ا یرفته خونه
 ارسالن با خنده گفت:

 صداشون در اومده! قشنگ،

 گفت:  ترالن

 !یادبدتر صداشون در م یم،بزار در و باز کن حاال

 تکون دادن که ممد گفت: ییدتا یبه معنا یسر  همه

 اومدن! همشون

و کال همه جا پر از دود بود و فقط   یوارابه خونه انداختم هنوزم در و د  نگاهی
بچه  یهو. آتوسا رفت سمت در و در و باز کرد و یمپنجره ها رو باز کرده بود

 یدنبزنه که با د یخواست حرف  ینداخل خونه! مت یختنها مثل قوم مغول ر
 شون وا موند!خونه همه دهن

 گفت:  نیکا

 شده؟ یشکل ینخونه ا چرا،

دست پرت  یههمه  یمبل بود و واسه یکه رو  ییسمت لباس گشادا رفتم
 کردم و گفتم:

 !یدکار کن  یکم یدیدو خواب یدخورد یادخونه هاتون ز توی
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 رمان  کی

 گفت:  پانیذ 

 یح! با لبخند ملرمی! من مکنمیم یشدوساعته دارم آرا ی؟کرد اسکلمون
 نگاه کردم و گفتم: همشون و

! یدبپوش  یناروا  ییدو شماها! حاال هم بدو  دونمیسمت در من و م  یدقدم بر   یه
 !کننیانگار از قصر اومدن که ناز م

 یول  دنیاون مغزشون بهم م  یاالن همه دارن دوسه تا فحش تو  دونستممی
دستم انداختم و روبه  یبه لباس تو یتکون دادم و نگاه  ی! سر یستمهم ن

 مهراب گفتم:

 دونمیم یدبع یست؟گشاد ن  یلیمال ارسالنه؟ آخه خ ینا یجد یجد حاال
 ها!

 با خنده گفت: مهراب

 !یدمتولدش خر  یواسه خودم

! یدمشاتاق ترالن و پوش یگفتم و رفتم تو  یلب با خنده تف تو روحت  زیر 
ارسالن! از تو اتاق  گشاد بود من که توش گم شدم چه برسه به  یلیخ ییخدا

که پاش بود   ِی اون شلوار کرد  یدنکه چشمم خورد به ارسالن. با د  یرونرفتم ب
 که ارسالن با خنده گفت:  یدماز خنده پوک

 شده کوزت! یده! خودش و ندمرض

 گفتم:  یغ خنده و ج با

 !یساکوزت؟ ارسالن برات دارم فقط وا  یهشدم شب من
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 رمان  کی

 ی! بعد کلخندیدنیخونه دنبالش و بچه ها بهمون م یبدو افتادم تو بدو 
 و گفتم: یسادمخونه وا یتو ییدندو

 شما دارم!  یمن بعدا برا یکاش  آقای

 و بستم دور سرم و گفتم: شالم

 !یمزد یزیچ کنهیفکر م ینهما رو بب یهرک  یعنی

 گفت:  کشیدیم یو ط  ینزم یذهمونطور که داشت با پان عسل

 بابام کار نکردم... یخونه  یهرچ  یعنی

 نذاشت حرفش و ادامه بده و گفت: رومینا

 کار کردم بخدا!  اینجا

 و گفت: یناسر روم یرفت باال متین

! یدیجارو درست دستمال نکش ین! ایهتالف یواسه یوقت خوب  یقادق االن
برو با  خوادی! اصال نمیهم نزد ینجاهم هست! ا ینجاقشنگ بزن! نگاه کن ا

و دستمال و زد به هوا  ینبرگشت سمت مت یناو پاک کن! روم یوار مسواک د
 و گفت:

 !یشوریب یلی! خمتین

 رفت سمتش و گفت: عباس

 !یرنتبگ یانکن ب  یکار  یشوور کن خواییفردا مکن، کار کن! پس  کار 
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 رمان  کی

. البته ترالن و شستیمیآشپزخونه ظرفارو م یتو یمو ترالن داشت یکاو ن من 
 خوندیما آهنگ م  یو فقط واسه  ینتکاب  یبود رو  که چه عرض کنم، نشسته

 !زدیو زر م

 گفتم:  ید؛کش  یفیخف یغ حرص اسکاج و زدم به صورتش که ج با

 کمک کن!  یگوش من زر زر کن  یپا ینکها ی! جایریبگ مرض

 یغیروم! با خنده ج  یختبا دستش آب ر  یهوشد و صورتش و شست که    خم
 ! با خنده گفتم:یکاروش که خورد به ن یختمزدم و منم آب ر

 اوه اوه! اوه

 کردیمیم یآب باز یمترالن! داشت یمن، ه  یه  پاشید،یآب م یکان یه  حاال
 !گیرهیم یلمداره ف یدمو برگشتم سمتش د یدمارسالن و شن یکه صدا

 گذرهیکوزت بودن خوش م  ی؛خانوم عصر   یخانوم فالح   ی: خانوم صبرارسالن
 بهتون؟!

 ا اعتراض گفت:ب نیکا

 !یندتو زن آ  یخودت  کوزت

 به ارسالن که گفت: یدمو آب پاش یکان یزدم به پا نامحسوس

 دستمه! ینکن گوش حدیث؛

 خنده گفتم: با

 کوزت!  یبه ما بگ  یتو باش تا
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 رمان  کی

چند بار کوزت کوزت گفت که ترالن  یارهحرص ما رو در ب کهینا یبرا ارسالن 
 ینزم یرو یختارسالن متوجه بشه کف ر کهینرفت پشت سرش و بدون ا

ها بچه ی! همهینخورد و با پشت افتاد زم یز که ارسالن اومد بره عقب که ل
 اپن و گفت: ینشست رو یخنده. ست  یر زدن ز

 گلوت!  یتف کن نمونه تو ی؟خورد ی،کاش  آقای

کرد. رفتم سمت ارسالن و دستش و   ینثار ست  یشوریب یهبا خنده  ارسالن
 گرفتم و گفتم:

 بابا پاشو! پاشو

 یک سمت خودش و نزد  یدو گرفت و خواستم بلندش کنم که من و کش  دستم
بغل ارسالن!  یکه رفتم تو  یدمکش  یغیو همزمان ج ینزم یرو یوفتمبود ب

همون حالت  یات توهمونطور م یهو بودم و چند ثان یدهلباسش و چسب
بلند شدم و روبه  یع و ترالن بلند شد که سر  یو ست  یکاسوت ن ی! صدایمبود

 گفتم:  نارسال

 !یهست  یدست و پا چلفت  خیلی

 با خنده بلند شد و گفت: ارسالن

 به من چه! یهست  یدست و پا چلفت  تو

 بهش! زدمیخنده و حرص آروم مشت م با

اومد   یسمت مبال که ممد رضا با گوش یمرفت  یستموم شدن ظرفا با مهد  بعد
 سمتمون و گفت:
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 !کنیمیما چند تا خانوم متشخص و مشاهده م جااین 

 صورتش و گفت: یبا خنده دستش و گرفت جلو مهدیس

 ممدرضا! نگیر 

همه   ی! با خستگ یدیمو خند  یمگرفت  یگهو عکس از همد  یلمف  یکل  یمتونست  تا
 گفت:  یر بود که ام یزونپام از مبل آو یهدست و  یهمبال!  یرو یمافتاد

 !؟یدنچقدر از من کار کش یدید یزمخدا خسته شدم! عز  ای

 گفت:  آتوسا

 ید و سف  یاهمن دست به س  یخودت فکر کرد  یخونه  یبر   یشما بخوا  یر،ام  آقا
 ! بعله.گیرییبرام خدمتکار م یا کنییخودت کار م یا زنم؟یم

 با خنده گفت: ارسالن

 !یهستشم بنداز سطل آشغال ی؟خورد امیر 

 گفت:  پانیذ

تر راحت یلیاالن خ کردمیمامانم کار م یاگه انقدر که کار کردم؛ خونه من
 بودم!

 و گفت: ینابالشت و پرت سمت روم متین

 ها! یفههنوز کث ینا هوی،

 با حرص دندوناشو نشون داد و بالشت و پرت کرد سمت ممد! رومینا
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 ! یدیمممد خواب یو شام آوردن و همونجا خونه یمزنگ زد یدن،خند یکل  عدب 

 !یمبود یدهتو حلق هم خواب یمبود یادانقدر ز ماشاال

 که عاقل نشدن مثل ماها!(  هایییوونه)خوشا د

! کردمیترالن و ممد و نگاه م یایخونه نشسته بودم و مچاله اسکل باز توی
 جمع شدن مشت چندش دور من یه

 !ی؟اگه بچمون پسر شد تو بازم دوسش دار گمی: ممد منترال

 کناز ترالن نشست و گفت:  ممد

 باشه! یخشک  یر بچم ش خوامیم یدوستش نداشته باشم! ول شهیم مگه

 با اعتراض گفت: ترالن

 ! ممد چرا؟!عه

 ترالن و گفت: ینگاهش و دوخت به چشما ممد

 هم کلکل نکن! یگهندارم! د دوست

 و گفتم: یدمکش  یفیخف یغ مبل و پرت کردم سمتش و ج یرو بالشتای

بابا چندشا! اه اه اه! اصال من برم زنگ بزنم   ید! عه! جمع کنیگهد  یریدبگ  مرض
 . چندشا!یرونب یمدنبالم بر  یادارسالن ب

 گفت:  یطنتبا ش ممد

 هم! یشخونه پ مونیمیبرو! من و ترالنم م تو
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 حرص گفتم: با 

 بهتون هست! حواسم

*** 

 عصرینترال

و سرم و  یششخونه تنها. رفتم پ یکه رفت من موندم و ممد تو حدیث
 ی. ممد هم سرش و گذاشت رویدمشونش و عطرش و بو کش یگذاشتم رو

 موهام که با خنده گفتم:

 !یادقلقلکم م ممد

 یغ ج یجانو از سر ه خندیدمیو شروع کرد قلقلک دادنم که م یدخند ممد
مبل  یالتماسش کردم بس کرد و با خنده رو یکل  کهین. بعد از اکشیدمیم

 و گفت: ید. ممد خندیمپهن شد

 !یه؟امروزت چ یترالن خانوم برنامه خب

 کردم و گفتم:  نگاهش

 ندارم! یخاص یبرنامه یگهجناب عشق جان! د یشپ موندن

 با خنده گفت: ممد

 !ینهمنم هم یبرنامه

 کردم و گفتم:  یشونو با دستم پر  موهاش

 روشنفکر! ینازت رو هم بزن اقا یشایاون ر یکه کرد  وقت
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 خنده گفت: با 

 !یاد؟خوشش نم یپس خانوم عصر  آهان،

 گفتم و نگاهش کردم.  یخنده نه ا با

برم بخوابم!  خوامیخب! م یادخوابم م یلیممد، من خ گمیخنده گفتم: م با
 و تو! دونمیمن م یکن  یتماذ یایب

آلو! نکش خب خانوم خواب یلیو گفت: خ یختم و به هم رخنده موها با
رستوران، کافه،   ی،شهرباز  یرون،ببرمت ب  خواستمیخودت و تازه من امشب م

 !یپاساژ، عروسک فروش

 یاد! ساعت پنج عصره خوابم میدمو درآوردم و گفتم: هه، هه، هه! خند  اداش
 بخوابم! خوامیم

 یلیمنم خ  کنمیدارم؟! برو بخواب حاال که فکر م  یکارتو گفت: چ  یدخند  ممد
 !یشتپ یاممنم م یادخوابم م

 یینپا یداتاق. رو به ممد گفتم: تخت مال منه! بفرمائ یتو یمخنده رفت با
 روشنفکر! یجناب آقا

 و گفت: یدخند ممد

 ما! یگهکه د  یمحرفارو ندار ینبخواب! ا ینزم یمن رو یشپ یاتوهم ب اصال

خودش و چون  یشپ یدبگم من و کش یزیبزاره من چ کهینبدون ا بعدش
 خوابم برد! یومدخوابم م یلیخ



 

 
443 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 نداشتم! یچرا حس خوب  دونمینم ولی 

*** 

 صبریحدیث

 یگهد کهینا یبود. واسه یشگوش  یعشق نگاه ارسالن کردم که سرش تو با
 یهاومد و    هابه دور و برم کردم که گارسون بعد مدت  ینباشه نگاه   یع ضا  یادز

بود. خم  یشگوش  یبه ارسالن کردم که هنوز تو یمنو گذاشت کنارمون. نگاه 
 و ازش گرفتم که گفت: یششدم و گوش

 بدش! یثحد عه

 و گفتم: یفمک  یو گذاشتم تو گوشیش

 باشه! یگوش  یکه شما سرت تو  یومدیمن یرونب یماومد یکاش  آقای

 زدم و گفتم: یو باز کرد و با خنده نگاهم کرد. چشمک  اخمش

 خوب شد! حاال

و نگاه   یرونبود ب  یزمونکه کنار م  ی. ارسالن داشت از پنجره ایمو داد  سفارش
 داشتم، که گفتم: یبیعج یدلهره یههم قالب کردم؛  ی. دستام و توکردیم

 سوال بپرسم؟! یه ارسالن

 برگشت نگاهم کرد و گفت: ارسالن

 ...رسبپ

 و گفتم: یدمکش  پوفی
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روز، من، بهت بگم دوستت  یه. اگه ینش یر ها! جو گ گمیروز، مثال م یه اگه 
 !کنی؟یم یکار دارم تو چ

 زد که با حرص گفتم: یابعدش قهقهه یاولش تعجب کرد ول ارسالن

 !کننیملت دارن نگاهمون م یریبگ مرض

 خندشو قطع کرد و گفت: ارسالن

! کنمیم  یکار چ  دونمیباشم...نم  یخب اگه بخوام جد  یبود! ول  یقشنگ   شوخی
 !کنهیم یکار بگه چ یقدق تونهینم یرهقرار نگ یتاون موقع یاصوال آدم تا تو

کاش  یحق با توعه زدم براش ا یبه معنا یتکون دادم و بشکن سری
! تونمیکه انگار نم  یف،ح یاالن بهت بگم که عاشقتم! ول ینهم تونستمیم

 !کنهیداره نگاهم م ارسالن کردمیحس م یسرمو گرفتم سمت پنجره ول

 !یث؟حد یدیسوال و پرس ینچرا ا-

 گفتم:  نگاهش کنم کهیندهنم. بدون ا یکردم قلبم اومده تو  حس

 !ینطوریبابا هم یچیه-

 نگاهم کن!-

 کردم که گفت:  نگاهش

 و؟!حرف ینا یزد ینطوریباور کنم هم یعنی-

 تکون دادم و گفتم: سری

 اره بابا!-
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 هم جمع کرد و گفت: ی**باشو تول 

 که...   یاناد یپس حرفا-

 نلرزه گفتم: کردمیم یکه سع  ییحرفش و قطع کردم و با صدا سریع

 . اشتباه فکر کرده!یر نگ یجد-

 

! یهگر   یر ز یزدمم ینجاهم کردنینگفت. اگه ولم م یچیتکون داد و ه سری
 !کنهیکردن رسوام م  یهگر   ینو ا ینجاستن اکه ارسالن اال  یفح یول

 .گفتمیدوست داشت، بهش م یانااگه ارسالن هم منو مثل د شاید

 

*** 

 کاشیارسالن

 

گفته  ینکه! انگار از ایدهقلبم به جواب دلخواهش نرس کردمیم حس
چرا   یاکه پسش بزنم، خدا  یجنگمم  ناراحتم. دارم با خودم  یدمپرس  ینطوریهم
 !تونم؟ینم
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 یثمن که عاشق حد  یانتخاب کنم؟! ول  تونمیعاشق دو نفر شدم؟! چرا نم  چرا 
 ی دارم قطعا از رو یثکه به حد  یحس یندوس دارم و ا یانارونشدم. من د

 نه دوس داشتن! یهبچه باز

 

بعد از خوردن غذا و حساب  کنم. یگهد یز چ یهکردم فکرمو مشغول  سعی
 یایدن یه. نگاهش کردم که کال داش تو میشد ینسوار ماش یمکردنش رفت

 و گفتم: یدمکش  یقی. نفس عمکردیم یر خودش س یواسه  یگهد

 خوایی! نمی؟بمون  یناممد ا ی خونه خواییکه، هنوز م  یگمم یثحد یراست -
 ما؟! یشدوباره پ یایب

 

 بهش انداختم که گفت: ینگاه  نیم

 !ینامممد ا یشفعال که پ یول دونمینم-

! اه! با حرص گی؟ی! چرا نمیشتونشما پ یخونه  یام! بگو میبگو اره لعنت  ده
 زدم به فرمون. یمشت اروم

 یبا کس یسیکه رودروا  دونییشما! م یشپ یاممن از خدامه ب دونی،ی+ م
 ندارم!

 

 . با خنده گفتم:کردیکردم که داشت با خنده نگاهم م  نگاهش
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 !یای؟پس م- 

 و دوخت به جلوش و گفت: نگاهش

 ترالن و ممد... یاز طرف  یدوست دارم، ول-

 منظورش و گرفتم و حرفش و قطع کردم و گفتم: سریع

 !یاامشب ب ین! همیستناونا بچه که ن-

 خنده برگشت سمتم و گف: با

 که...  شهیامشب؟ نم ینواقعا؟! هم یارسالن خل شد-

 

 ی. تازه کلیگمن و بابام بهشون مبه ماما  یزنمنشه؟! االنم زنگ م  یچ   یواسه  -
 .شنیهم خوشحال م

ما! با  یشپ گردهیخوشحال بودم که برم یلیخ یهول کرده بودم. ول انگار 
 تکون داد و گفت: یخنده سر 

 از دست تو ارسالن!-

*** 

 صبریحدیث

 شدم و گفتم: یادهپ ینماش از 

 شبه! یک ! ساعت یام؟امشب ب ینکه هم  یکه تو مطمئن  گمیم-
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 و گفت: ینسقف ماش یدستش و گذاشت رو ارسالن 

 معلومه!-

 باال انداختم و گفتم: ایشونه

 و جمع کنم. یلمتو تا وسا یاخب، پس...ب یلیخ-

و  یمداخل ساختمون و سوار آسانسور شد یمتکون داد و رفت یسر  ارسالن
 .یمممد و زد یطبقه خونه 

دلم  یسرم و از جاش کنده، ول بفهمه یانااگه د کهینبا ا دونیی: مارسالن
 !یما باش یشپ خوادیم

 یع ناراحت شدم و سر  یکم یدکردم که ارسالن فهم  یاخم یانااومدن اسم د با
 گفت:

 گفتم!  یتو...اصال فراموش کن چ  خوامیمن معذرت م یثحد-

و  یدگفتم. کل یستیدرش و باز کردم و همزمان مهم ن یسادکه وا آسانسور 
و  یجا کفش یو گذاشتم رو یفمداخل خونه. ک یمن رفتچرخوندم و با ارسال

 متعجب خونه رو نگاه کردم که ارسالن گفت:

 نگه دارن نه؟! یز خونه رو تم توننینم یناا-

 مبل و گفتم: یسمت لباس ممد که پرت شده بود رو رفتم

که   یهبودن خونه رو نداره! عجب  یلهترالن تحمل طو  یگه...دیشلختن ول  درسته
 نکرده! یزشتم
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 یا. شونهیدمنشن  یجواب   یمبل و اسم ترالن و صدا زدم ول  یو گذاشتم رو  لباس 
 یغیج یدمکه د  یاباال انداختم و رفتم در اتاق ترالن و باز کردم و با صحنه

سمتم. ترالن و ممد از  یادو رفتم عقب ارسالن بدو بدو خواست ب یدمکش
رو سر خودش!  یختهر یبود که چه خاک  یدهو ترالن تازه فهم دنیخواب پر 

 . با داد گفتم:کردیبلند شد و ممد کالفه داشت نگاِه دور و بر م یغترالن با ج

 !ین؟کرد  یکار چ فهمینی! مین؟کرد  یشما دو تا چه غلط -

! ترالن کردیم یهگوشه کز کرده بود و داشت گر   یهنگفت و فقط   یچیه  ترالن
 و داد گفت: یغ و ج یهبا گر  روبه ممد

 !ی؟آبرو کن یمن و ب  کهینبود نه؟! ا یننقشت هم-

 زد به موهاش که ممد گفت: یچنگ  ارسالن

! من، من متاسفم یفتهب یاتفاق  ینهمچ خواستمیواقعا نم دونم،ینم من
 ترالن!

 داد گفتم: با

 یه شهی! واقعا باورم نمشهینظر تو االن متاسف بودن تو...ممد باورم نم به
 ی؛ول گمیو دارم بهت م ینا شهیذهنم از خودت! باورم نم یتو یغول ساخت 

با  یدنبا فهمییم یمنحرف  کهینبا ا کردمیبهت اعتماد ندارم! فکر م یگهد
 . ترالن خط قرمز من بود!یکارا کن  یناز ا یهرکس

 گفت:  ارسالن

 ممد! یکرد  خراب
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 با داد گفت: ممد 

 .یوفتهاتفاق ب ینا خواستمیکه نم  گفتم

 یکار گوشش و گفت: 'محمد تو چ  یرفت سمت ممد و زد تو یهبا گر  ترالن
بهت  ی؟کرد یکار ! من...بهت اعتماد داشتم که موندم خونت! تو چی؟کرد

 اعتماد داشتم!

 متش و بغلش کردم و گفتم:. رفتم سیهگر   یر نتونست ادامه بده و زد ز دیگه

 خودتم بود ترالن! تقصیر 

 ارسالن گفتم: روبه

 ترالن... شهیامشب م ارسالن،

 حرفم و قطع کرد و گفت: یع سر  ارسالن

 نداره! عیبی

سمت اتاق من و ممد و با ارسالن تنها  یمتکون دادم و با ترالن رفت سری
 .یمگذاشت

*** 

 کاشیارسالن

 و روبه ممد گفتم: یثاتاق حد ینگاهم و دوختم به در بسته کالفه

 !ی؟کرد  یکار چ فهمییممد خودت م-
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 و گفت: یدمبل چنگ زد و پوش یلباسش و از رو ممد 

! باور یفتهاتفاق ب ینا خواستمیکردم! ارسالن من نم  یکار چ دونمینم خودمم
 کن!

 گفتم:  یتکون دادم و با ناراحت  ینگاه کردم و سر  بهش

 بهت اعتماد داشته باشن! یثترالن و حد یگه،که د  دونمیم بعید

 بلند شد و گفت: ممد

 !کنمیکه خودم کردم خودمم درستش م  غلطیه

 که مچ دستش و گرفتم و گفتم:  یثبره سمت اتاق حد خواست

 نرو فعال! فعال نرو! ممد

ر و اونو ینور به ا ی. کالفه نگاه یرونب یددستم کش یحرص دستش و از تو با
! رفتم سمتش و یوارد یپرتش کرد رو یهوو برداشت و  یز م یرو یوانکرد و ل
 گفتم:

 !ین! بس کن ممد بشکنی؟یم یهغلطا چ این

لحظه فکرم   یهرو بخونم!    یمونینگاهش پش  یاز تو  تونستمیکردم. م  نگاهش
که دوستش دارم و دوستم داره،  یمنم بخوام با کس کهینرفت سمت ا

 که موافق نباشه.  یو انجام بدم اونم درحال یکار  ینهمچ
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 رمان  کی

ممد زنگ خورد. با   یهتکون دادم که گوش  یو فکر منه. سر   یالتدور از تخ  اصال 
 یهم و گوش یو برداشت و اخماش رفت تو یتعجب نگاهش کردم که گوش

 و قطع کرد.

*** 

 عصریترالن

 

که   یثبه حال خودم زدم و رو به حد خندییش. نکردیو دلم درد م سرم
 داخل ساک گفتم: یذاشتداشت لباسارو م

 !تونمینم یثهضمش کنم حد تونمی! نمیدی؟! دشد؟یچ  یدید یث،حد-

نشست کنارم و بغلم کرد  یث. حدلرزیدمیو به خودم م کردمیم یهگر   داشتم
 و گفت:

 آروم باش ترالن! یش،ه-

 شدم و گفتم:جمع  ینبغلش مثل جن توی

 یدست  ی! خودم و دست تونمی! نمی؟! چطوریث؟آروم باشم حد یچطور-
 به محمد اعتماد کردم! کهینبدبخت کردم. فقط بخاطر ا

 هق هق ادامه دادم:  با

 کار و با من بکنه؟!  ینتونست ا یچطور-
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 رمان  کی

 ینبخاطر ا کنمیداشت که بگه؟ حس م ی. اصال چ گفتینم یچیه حدیث 
دستم و گرفت   یثشدن! حد  یزار از من ب  یثحد  یعالم و آدم حت   یاتفاق همه

 و بلندم کرد و گفت:

 کنیمیخونه باهم اجاره م  یهبعدش    ینا،ارسالن ا  یچند روز خونه  ریمیباهم م-
 داخلش! ریمیو با هم م

 به بهش گفتم: رو

 ی؟ارسالن و بزن  یشموندن پ یدق خواییخاطر من م به

 گفت:  کرد و  نگاهم

 نگو، باشه!؟ یچیه ترالن

شالم و برداشتم و کردم سرم که ارسالن  و برداشت و ارسالن و صدا زد. ساک
 سمتش گفت: یثاومد و حد

 !ین؟ماش یتو برییم یناروا ارسالن

 یفخودم و ک یفک  یثگفت و دو تا چمدون برداشت. حد  یاباشه ارسالن
به محمد   خواستیدلم نم  ی. حت یرونب  یمخودش و برداشت با هم از اتاق رفت

 سمت ممد گفت. یل**ب خدافظ  یر ز یثنگاه کنم! حد

محمد من و برگردوند سمت خودش. به   یسمت در که صدا  رفتیمیم  داشتیم
شده بود. انگار   یشوندستش بود و موهاش پر   یگارشداده بود و س  یهاپن تک

 بخونم. یمونیچشماش پش یاز تو تونستمیم
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 رمان  کی

توهم  معرفتیکار مثل همون ب  ین! بخاطر ای؟بر  خواییواقعا م یعنی- 
 !ی؟و تنهام بزار یکن  معرفتییب 

دلم  یگرفت از لحن حرف زدنش، دلم گرفت از حالت داغون بودنش؛ حت   دلم
 یششرو سرم اورده بمونم پبال    ینا  کهینبا ا  خواستیگرفت از خودش! دلم م

بهش اعتماد  یگهچون د یششبمونم پ خواستیهم دلم نم یاز طرف  یول
 سمت محمد گفت: یثنداشتم! حد

کاش  ی! ایخودت خواست  یبشه ول ینطوریا وقتیچه خواستینم دلم
 !کردییقبلش فکر همه جاش و م

 که ارسالن اومد و گفت:  یدو کش دستم

 و جا گذاشتم. گوشیم

برداشت   یز م  یو از رو  یشسمت ارسالن و ارسالن گوش  یمبرگشت  یثدو ح  من
لرزش   تونستمیچشمامون چارتا شد. م  یدیمکه د  یبا کس  یمتا برگشت  ینو هم

 جاینا ین،فرد رو به روم بدتر شد! ا یدنبدنم و حس کنم. حالم بد بود و با د
 ! با تعجب سمت محمد گفت:کرد؟یم یکار چ

 چخبره؟! ینجاممد ا-

دستشون زده بود  یها کردم. ارسالن و ممد از خشم رگابه بچه ینگاه  نیم
 ...یرونب

*** 

 روشنفکر ممد
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 رمان  کی

 :یدمغر  یتعصبان با 

 !کنی؟یم یچه غلط  جاینتو ا-

 شونم و گفت: یو دستش و گذاشت رو یکمنزد اومد

منم بوده محمد.  یخونه ینجاا یزمان  هی! کنم؟یم یکار چ جاینا یچ  یعنی-
مهمون هم  دونستمیخودم اومدم! نم یگهد یجواب نداد یبهت زنگ زدم ول

 !یدار

 باال! گفتم: یدکنارش و که از ترس پر   یوار و زدم به د مشتم

 من! یاز خونه یرونب رییاالن م همین

 و گفت: یددست ترالن و کش حدیث

 !یمهم ندار یمیتتو و رل قد حال و حوصله بحث ریمیم یگهد ما

 یتو یبوده ول یاسم رل ممد چ  دونمیو صدا زدم که پروانه )من نم اسمش
 (زاریمیرمان اسمش پروانه م

 ترالن و گفت: یثحد یک نزد اومد

 !یدار! مشتاق دیو خانوم صبر  یبه، خانوم عصر  به

 پروانه و گفت: یجلو یسادوا یتبا عصبان ارسالن

 !ی؟برگشت  یچ  یواسه

 .کردیمارو نظاره م یهو چرخوندم به سمت ترالن که داشت با گر  نگاهم
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 رمان  کی

 با خنده سمت ارسالن گفت: پروانه 

 !ی؟دار یعشقم، مشکل یشبرگشتم پ فقط

 جلوش و گفتم: اومدم

 تورو دوست ندارم! حاال هم گورت و گم کن! یگهکه من د  ینها مشکلش

 گفت:  حدیث

 ! یمبر  یابگذره؛ ارسالن فقط ب خوادیم ینتونب یندارم چ  کاری

 برگشت سمت ارسالن و گفت: پروانه

تر بزار راحت یا! ین؟به ا یدیرس یهم گذشت  یاناتا چند تا ارسالن؟! از د چند
 بگم...

تو  زدیوگرنه م گهیهش نمب یچیارسالن االن به حرمت من ه دونستممی
 دهنش!

 و گفت: یثروش و برگردوند سمت حد پروانه

! یدیدزد یاناکه ارسالن و از د یکرد یکار که چ یستو معلوم ن یتو اومد-
 !گم؟یدرست م

محکم زد تو گوش پروانه! پروانه ناباور  یهوبا دست ترالن و ول کرد  حدیث
 صورتش و گفت: یدستش و گذاشت رو

 !ی؟کرد  یچه غلط  تو



 

 
457 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

! بلند یهوشد    یهوشبزنه که چشمم خورد به ترالن که ب  یخواست حرف   حدیث 
اسمش و صدا زدم و رفتم طرفش و بغلش کردم و چند بار صداش کردم و 

 فت:رو به ارسالن با بغض گ یث. حددهیجواب نم یدمد

 !یمارستانب یمو روشن کن بر  ینتو روخدا برو ماش ارسالن

سمت  یمو رفت ینماش یتو یمتوجه به حضور پروانه ترالن و برد بدون
 .یمارستانب

*** 

 صبریحدیث

و فردا مرخص  مونهیم جاینشک بهش وارد شده. امشب و هم یه: دکتر 
 .شهیم

. ارسالن و ممد یرونت بتکون دادم که رف یبه دکتره کردم و سر  ینگاه  نیم
 اومدن داخل اتاق که برگشتم سمت ممد و گفتم:

 زدم یقطعا م یاگه دوستم نبود یبگم! ول یبهت چ  یدبا دونمیممد، نم ممد،
 یچی! ممد هکردمیکارو هم م  ینکه ا  دونیی! میتو دهنت که آسفالت بش
 موهاش. رو به ارسالن گفتم: ینگفت و دستش و برد تو

 !یدشما دو تا بر  یششممن پ امشب

 گفت:  ممد

 !مونمیمن م یباش یششتو پ خوادنمی
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 رمان  کی

 برگشتم سمت ممد و گفتم: یتعصبان با 

 یعنی مونمیمن م گمیم ی! وقت یاریباال م یسگ من و دار یممد اون رو-
 !مونمیم

 شده بود و گفت: یهم عصب ممد

و   مونمیم  یشش! خودم پیبکن  تونیینم  یغلط   یچ هباال  یادسگتم ب  یرو  اون
 تمام!

 نثارش کردم که ارسالن دستم و گرفت و گفت: یا یل**ب عوض زیر 

بمونه که اگه  یششبهتر باشه امشب ممد پ یدآروم باش! شا یثحد یه -
 ترالن به هوش اومد بتونن مشکلشون و حل کنن!

 سمتش و گفتم: برگشتم

 دوباره... خوایی! می؟شد یوونهارسالن د-

 و قطع کرد و گفت: حرفم

 ! جون ارسالن!یثبه خاطر من حد-

 . دستم و مشت کردم و رو به ممد گفتم:دونستیانگار نقطه ضعفم و م  لعنتی

 فقط به خاطر ارسالن!-

باز و بسته کرد.   ینانپر اضطراب به ارسالن کردم که چشماش و با اطم  نگاهی
 .یرونب  یماومد  یمارستانو با ارسالن از ب  یینو سرم و انداختم پا  یدمکش  یپوف 

 که گفتم:  یمشد ینماش سوار 
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 رمان  کی

 کاش...  یارسالن ا- 

 نگاهم و گفت: ینگاهش و قفل کرد تو ارسالن

 نه! یامشکلشون و حل کنن  یدبزار اون دوتا تنها باشن؛ باالخره با یثحد-

 گفتم:  یناراحت  با

! امشبم که اون رل ی؟و شکه بشه چ  ینهو باز بب بشه و ممد یدار ترالن اگه ب-
از  تر یختهاوضاع به هم ر کنمیو بدتر کرد! حس م یممد اومد و کال همه چ 

 !شهیم ینما

 شونم و گفت: یو روشن کرد و دستش و گذاشت رو ینماش ارسالن

 نگران نباش!-

. حال و حوصله بودم یب  یلیداخل. خ یمدر خونه رو باز کرد و رفت ارسالن
 بهم کرد و گفت: یارسالن نگاه 

 نه؟! یخودت خوش اومد یبهت بگم به خونه یدفکر کنم االن با -

 یارمحال و هوا درت ب یناز ا یکم خوامیزدم که ارسالن گفت: م یتلخ  لبخند
دارم! با  یز سوپرا یهخودت خوشحال باش! االنم برات  یخونه یباشه؟! اومد

تکون دادم و همونطور که  ی....سر یستحال و هوا ن ینمناسب ا کهینا
 سمت اتاق من گفتم: رفتیمیم

 !یه؟چ یزتخب، سوپرا یلیخ -

 . در اتاقم و باز کرد و ساکم و گذاشت داخلش و گفت:یدخند ارسالن
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 رمان  کی

 زده نشو! یجانه یادداخل فقط ز یاب - 

شده   یدهچند تا شمع چ  یدننگاهش کردم و رفتم داخل خونه که با د  متعجب
زده شدم! با  یجانو چند تا بادکنک و گل رز پر پر شده واقعا ه یز م یه یهرو 

 تعجب و خنده گفتم:

 !یه؟خبر  ینمبب -

 عکس گرفت و گفت: یشکه ارسالن با گوش  یز م یک نزد رفتم

 یبکوچولو ترت  یریغافلگ یهواست  یایم یمامان و بابا گفتن حاال که دار -
 ارغوان بود! ییده! ایمبد

 نده گفتم:خ با

 بلدن! ییکارا  ینباز خوبه ارغوان و مامان و بابات همچ -

 و درآورد و گفت: یدنخند یادا ارسالن

 !یارشورخ یاچقدر تو بامزه -

 خنده گفتم: با

 نه من! ییتو یارشور نفسم، خ -

ترالن  یشهنوز دلم پ یریغافلگ ینخب با ا یبهم کرد. ول یدهن کج  ارسالن
که ارسالن دستش و  یدمکش ی. پوف موندمیم یششخودم پ کاشیبود. ا

 شونم و گفت: یگذاشت رو

 مبارک!  ینتهم هست! ولنتا  یگهد  یز چ  یه  ی! راست یگهفکر نکن د  یزاچ  ینبه ا  -
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 رمان  کی

دستم و گذاشتم  یاز پشتش درآورد سمتم با خوشحال یخرس عروسک  یه یهو 
 دهنم و گفتم: یرو

 !یارسالن مرس -

 رو گرفتم که گفت: خرس

 یرتغافلگ یناز ا یشتر ب یخواستمبود! م ینشام امشب هم به مناسبت هم -
 نشد! با تعجب گفتم: یکنم ول

 ....یاناپس د -

 ل**بم و گفت: یسکوت گذاشت رو یاشاره و به معنا انگشت

! شبت به یوفتادن یخوب  یاتفافا کهیننگو! امشب شب تو بود! با ا یچیه -
 بچه کوچولو! یر خ

 فتم:کردم و گ  نگاهش

 !یکله رنگ   یر شب تو هم بخ -

. رفتم پشت یرونکه ارسالن در و باز کرد و رفت ب  یمنگاه به هم کرد  یقهدق  پنج
 .در  یدر و دستم و گذاشتم رو

کاش   ی! ایداز قبل دل من لرز  یشتر کارت چقدر ب  ینکه با ا  دونستییم  کاشای
 یف! فقط حیاسحس دن  ینبودن با تو بهتر   فهمیدییکه م  یحال من و داشت 

گردنم و   یبه گردنبند رو  یدمکش  یطرفس! دست   یهکه، حس من نسبت به تو  
دوستش دارم!  یگمو تصور کردم که من به ارسالن م یچشمام و بستم و روز

شمعاشو خاموش کنم. رفتم  یومددلم ن یز چشمام و وا کردم و رفتم سمت م
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 رمان  کی

ارسالن   یدمکه د  ینستاا  یو برداشتم و رفتم تو  میو گوش  یدمتختم دراز کش  یرو 
 گذاشته، بازش کردم.  یاستور

عکسم  یر و درآورد ازم عکس گرفت! ز یشگرفت. همون موقع که گوش  خندم
 نوشته بود:

 مبارک باشه وروجک! ینتولنتا ی،افتاد ول یبد یامشب اتفافا کهینبا ا -

 دونستمیکه م  یبغض لب با یر رو برداشتم و نگاهش کردم. ز یعروسک  خرس
 بود گفتم: یاز سر خوشحال

 دوستت دارم! یلیارسالن! خ یمرس -

! دلم گرفته کردیکدوم از ماها خراب نم  یچه یممد امشب و واسه کاشای
و خرس رو گذاشتم کنارم و انقدر  یدمکش یاالن ترالن! پوف  یبود از بدبخت 

 نگاهش کردم که چشمام گرم شد.

*** 

 عصریترالن

که داشتم  یدی. سر درد شدکنهیبدنم درد م یجا یهمه کردمیم حس
چشمام و هم باز کنم! به زور چشمام و باز کردم. من کجام؟!  یحت  ذاشتینم
داخل، با  اومد یکی یهوتشنمه! به زور نشستم سرجام که  یلیخدا خ یوا
که باهام  یبه خاطر کار یادنفسم باال نم کردمیممد موندم! حس م یدند

 کرده! ممد نشست کنارم و گفت:

 !خوای؟ینم یزی! چکنه؟یدرد نم ییتجا یچ! هی؟ترالن خوب  -
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 رمان  کی

که خودش به وجود آورده بود نگاهش  یمدت فقط داشتم با نفرت  تموم 
 و بغض گفتم: یت! با عصبانکردمیم

! فهمی؟یم یادمن ممد! ازت بدم م یشپ یا! اصال نین! همیرونبرو بفقط  -
 ازت متنفر بشم! یکرد  یخودت کار

و من   کردی! ممد ناباور نگاهم مگفتمیداد م  یهداشتم با گر   یگهد  یناروا  یهمه
پرستار  یه یهو! خواستمینبود که م یزیچ ینچون ا کردمیفقط هق هق م

 اومد داخل و رو به ما گفت:

 !یمارستانهب ینجاتر، مثال اخانم چه خبرتونه؟! ساعت چهار صبحه! آروم -

 گفتم:  یهداد و گر  با

 ! شهیمزاحم داره م  شناسمشی! من اصال نمیرونبره ب  یدآقا بگ  ینفقط به ا  -

 رو به ممد گفت: پرستاره

 !یمارستانحراست ب زنمیوگرنه زنگ م یرونب ییدآقا بفرما -

قطره اشک از چشماش افتاد  یه یهول**ب اسمم و صدا زد که  یر ناباور ز ممد
درد! من  یادن یهو من موندم و  یرونکرد!؟ پرستار بردش ب  یهاون گر  یین،پا

! ی! لعنت به همه چ یروز! لعنت بهت ترالن! لعنت به دیدمشکستنش و د
دهنم تا هق هقم  ی! دستم و گذاشتم روشد؟یم یینجورا یدلعنت...چرا با

 یچرا! ول دونمی! نمیستیممن و ممد سهم هم ن کردمیخفه بشه! حس م
 رمیو بعدش م یثحد یشپ رمیو م یدو روز یهبمونم تهران!  تونمینم

و  یستتنها ن یگهحاال که اون دختره اومده ممد د کنمیشهرستان! حس م
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 رمان  کی

! با ؟که عشق اولش اومده  یبخواد وقت  یچ  یه! من و واسشهیم یحالش اک  
ممد من و بخواد  کهین! فکر اشدیکردن منم دو برابر م  یهفکرا شدت گر  ینا

 حاال که اون اومده فراموش کنه زجر آور بود!

*** 

 روشنفکر ممد

گلوم   یداره رو یزیچ یه! انگار ینفسم گرفته به خاطر همه چ  کردمیم حس
 یال  یدم! دستم و کشکردم؟یم  یغلط   ینهمچ  یدچرا با  یا! خداکنهیم  ینیسنگ

فقط پروانه رو کم  یریو و یر ه ینا یبهشون زدم. تو یموهام و چنگ محکم
 داشتم!

دل  ینتا زجرم بده؟! تا دوباره بخواد ا یو فرستاد یندوباره ا یاخدا، خدا ای
در مقابل  اون یو بشکنه؟ دروغ بود اگه بگم هنوز دوستش ندارم ول یملعنت

 !یچهترالن ه

اکو   یثحد  یترالن من باشه! صدا  خوادینم  یگهد  یمن بهتر از اونه! ول  ترالن
ذهنم از خودت  یبهت اعتماد ندارم و تو یگهد گفت؛یسرم که م یتو شدیم

 یدمکردم من؟! چرا!؟ مشتم و کوب  یغلط  ین! چرا همچیغول بزرگ ساخت  یه
 !یدمکش  یتعصبان یاز رو یو همزمان داد یبه صندل

*** 

 کاشیارسالن
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 رمان  کی

 یاز ناشناسه! اخم کم  یدماز جا بلند شدم و رفتم سمتش که د  یمگوش  یصدا  با 
 یصدام از حالت گرفتگ  کهینا یگفتم و برا  ییو برداشتم و الو یکردم و گوش

 گفت:  یکردم که پشت خط   یکوتاه   یسرفه یه یاددر ب

 ی؟ارسالن کاش یآقا -

 :تخت و گفتم یرو نشستم

 بله خودم هستم! -

و  یشونا خوادیبه اسم محمد روشنفکر م ییآقا یهمرخص شدن  یمارتونب -
 شمارو به بنده دادن! یو شماره ذارنینم یمارتونببره خونه و ب

 تعجب گفتم: با

 !یامباشه االن م -

بلند شدم و رفتم دست و صورتم و شستم و بعدش لباسم و عوض  سریع
که   یعروسک  یدمزدم و آروم درش و باز کردم که دو  یثکردم. در اتاق حد

 ی! لبخند پنهان یدهها خواببغلش گرفته و مثل بچه یبهش دادم و تو یشبد
روش که نگاهم قفل شد به   یدملبم. رفتم سمتش و پتو رو آروم کش  یاومد رو

 یلی! خیهبد  یلیخ  یافتادم! دوراه   یر گ  یدوراه   یه  ینب  کردمیصورتش. حس م
و شدم و تا   ینو سوار ماش  یرونو بلند شدم و رفتم از خونه ب  یدمکش  یبد! آه 

 روندم. یمارستانب

*** 

 رحیمیدیانا
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 رمان  کی

دستم. دوستش ندارم همش ادعاس! فقط دنبال  یارسالن و گرفتم تو عکس 
 یروزا  یهستم! اونم انتقامه نه از باباش و مامانش! از خودش! همه  یزیچ  یه

قلبم گرفته به خاطر  کردمیحس م یر اون بود! ولبه خاط یدمکه کش  یسخت 
 اتاقم و گفت: یدارم! مامان اومد تو یحس یهانگار بهش  کهینا

 کار و نکن!  ینمامان، ا یاناد -

 برگشتم سمتش و گفتم: یهگر   با

 اون... ی! هان؟! اگه بابایری؟انتقام بابا رو ازشون بگ خواییتو نم یعنی -

 ینگفتم. مامان دستش و گذاشت رو یچیو ه نذاشت ادامه بدم یمگر   شدت
 شونم و گفت:

بابات و باباش نکن! االن هشت ساله  یماجراها ی! ارسالن و قاط یگهنه د -
 گرفتن انتقام...  یگه! دگذرهیکه م

 و قطع کردم و گفتم: حرفش

! از پسرش یرمازش انتقام بگ خوامیمن م یکه کن یمامان هرکار یول -
تا بسوزه! همونطور که من و تو رو دو سال سوزوند! همونطور که  گیرمیم

به پول   یاز ن  ی! همونطور که وقت یدیمد  یمارستانتخت ب  یجون دادن بابا رو تو
تماشا کرد  طارسالن و فق ینکرد بابا یکار  یچه یمتا قلبش و عمل کن یمداشت

 !ینهم

 گفت:  یبا ناراحت  مامان
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 رمان  کی

که من و   یباباته! موقع یخانواده یر ! تقصایاند یستارسالن ن یبابا یر تقص - 
 ما رو از خودشون روندن!   ینهم  یاونا مخالف بودن واسه  یمبابات ازدواج کرد

 :گفتم

باال و باعث شد  یدارسالن پول شرکت و کش یکه بابا یپس اون موقع -
 چرا؟! گیینم ینارو! ای؟و بابا سکته کنه چ  یمورشکست بش

 گفتم:  بزنه که یخواست حرف  مامان

 ! تورو خدا!ینمامان تورو خدا تنهام بزارم هم -

 نگفت و بلند شد و رفت! یچیه مامان

بابام!  یخودم، واسه یواسه سوزهیاتاق! دلم م یتو یچیدپ یمهق گر  هق
که آخر باعث   یثو اون دختره حد یرهبم خوادیکه م  یارسالن  یواسه یحت 

که نقشم و   یارسالن بهش برسه تا وقت  ذارمینم ی! ولشهیکشتن خودش م
! ینهم یرمانتقام خون بابام و بگ خوامینکردم و انتقام نگرفتم! فقط م یعمل

کردم. حس  یوار به عکس خودم و ارسالن که به زور زده بودم به د ینگاه 
 نفس بکشم! یذارهنم یزیچ یه کنمیم

 !(یستدرد ن یب  یآدم یچداره! ه یدرد یه ی)خب هرکس

*** 

 کاشیسالنار 



 

 
468 
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 رمان  کی

و باز کردم و همونطور که دستم و گذاشتم پشت کمر ترالن تا تعادلش و از   در  
 یعسر   یدمثل جت اومد و تا ترالن و د  یع و صدا کردم که سر   یثدست نده حد

 اومد طرفش و گفت:

 ترالن؟! یخوب  -

 گهینم  یچیترالن ه  یدد  یوقت   یثنگفت و فقط سکوت کرد. حد  یچیه  ترالن
 ت:و گف یدکش  یپوف 

 اتاق. یتو یمبر  یاب -

من و  یشو پ یروناتاق و بعد خودش اومد ب یترالن و بردش تو حدیث
 گفت:

 ی؟کرد  یکار ممد و چ -

 موهام و گفتم: یو بردم ال دستم

 به زور ردش کردم! -

 و گفت: یدکش  یپوف  حدیث

 !یهترالن چ یمتصم یگهد یدونم! نمشدیم طوریینا یدنبا -

 تکون دادم و گفتم: سری

 بمونه. ینجاا تونهیتا هروقت بخواد م یرهبخواد بگ یمیدهر تصم-

 تشکر وار نگاهم کرد و گفت: حدیث

 !یکله رنگ   یمرس -
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 رمان  کی

هم قفل بود  یتو یقهنگاهامون پنج دق یبازدم و نگاهش کردم. تقر  لبخندی 
به ساعت کردم و  ی. نگاه یینپا یمو سرمون و انداخت یمکه به خودمون اومد

 گفتم:  یثبعد روبه حد

 !بوسهیفکر کنم نهار امروز دستت و م -

 و با حرص ادام و درآورد و بعد گفت: یدکش  ینیه حدیث

 و بفهم! نفهم! ین! اکنمیارسالن من غذا درست نم -

 براش درآوردم و گفتم: یخنده زبون  با

 !ین؟نداد یاد یچیچرا بهش ه گنیبعد نم یشوهر کن خواییپس فردا م -

 مبل و پرت کرد سمتم و گف: یبا حرص و خنده کوسن رو حدیث

 ارسالن! یشعوریب یلیخ -

 بلند شد و رفت سمت اتاقش که گفتم: بعدش

از دست نهار درست کردن فرار  تونیینم یکن  یبخوا یهرکار یخانم صبر  -
 ها! یکن

 برگشت سمتم و با خنده گفت: حدیث

برات...تا ته معدت برنج  کنمیدرست م ینهار هیباشه بابا نکش خودتو ،  -
 سوخته بره! حاال نگاه کن!

 خنده گفتم: با

 برو حرف نزن! یاب -
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 رمان  کی

درهم و بر هم شده!  یهمه چ  کنمیاتاقش و در و بست. حس م یتو رفت 
 !یوقتنشه  ینتر از ااوضاع خراب یدوارم. امیستسرجاش ن یچیانگار ه

*** 

 فالحینیکا

 یدمزنگ خورد. رفتم سمتش که د یمکه گوش  کردمیست ملباسامو در  داشتم
جو  یق،آروم باش، نفس عم یکاو برداشتم. خب ن یگوش  ی! با خوشحالینهمت
 و جواب دادم و با ذوق گفتم: ینشو، حاال جواب بده. گوش یر گ

 الو سالم غورباقه! -

 یتو یچیددختر پ یه یبزنه که به جاش صدا یحرف  یه ینبودم مت منتظر 
 گوشم:

بعدشم زنگ زدم بهت بگم  ی،کن با عشق من درست حرف بزن   یسع یزمعز  -
 به نامزد من زنگ نزن! یگهکه د

! دستم و گرفتم به چرخهیداره دور سرم م یاقلبم گرفته و دن کردمیم حس
 تا تعادلم و حفظ کنم و بعد گفتم: یوار د

 ...ین! متیگی؟م یدار یکه...عشقت و نامزدت؟! چ   یه،شما؟! منظورت چ -

 زد از پشت تلفن و گفت: ایقهقهه

دوستت داره؟! من   یعنی  یدهروت خند  یدو سه بار تو  ینچون مت  یفکر کرد  -
 ی به تو تو یاجیاحت یچیعشق ثابقش و نامزدش و ه ییشتارا ام دختر دا

 کن...  یو سع یستما ن یزندگ 
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 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

و ازش  یاومد و انگار گوش ینمت یکه صدا  حرفش و بزنه یادامه خواست 
 !زدینم یگهقلبم و...انگار قلبم د یصدا یحت  کردمیحس نم یچیگرفت. ه

 :متین

 که تو...  یاونطور ینبب یکا؛ن الو

و شروع کردم  یوار و با داد پرت کردم سمت د یفقط قطع کردم و گوش سریع 
 کردن!  یهگر 

از  کنه؟یآخه چرا؟! مگه اون نگفت ترکم نم یاهمش دروغ بود؟ خدا یعنی
 م گرفته بود.سکسکه یهگر 

به  کردمیم یهداشتم گر  طور یننکردم و هم ییاعتنا یچه یاتاق باز شد ول در 
 نشست کنارم و با هول گفت: یانحال خودم. پو

 !کنی؟یم یهگر   ی! چرا داریکا؟شده ن یچ  -

 بگو همش دروغه!   یاکردم! خدا  یهبغلش و فقط گر   یدمپر   یهوکردم و    نگاهش

*** 

 امینیمتین

! رفتم یدکش  یغ که شکست و تارا ج  ینعطر تارا و زدم زم  ییشهش  یتعصبان  با
 و گفتم: یدمچسب یقشو

! دست کنییهان؟! به خدا تو آخر من و قاتل م  یبود که کرد  یچه غلط   ینا  -
 ن؟!! هایدی؟بردار فهم یماز سر من و زندگ
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 رمان  کی

 بزنه که گفتم: یحرف  اومد 

 یتو  کنمیعطرت و فرو م  یهاخورده  یشهش  ینهم  یبزن   یحرف   یکابه جون ن  -
 !کنمیکارم م  ینکه ا  دونیی! میریچشات که بم

به ته  یدمکنم؟! دستم و کش یکار خدا، حاال چ یخدا وا ینگفت. وا هیچی
بگم؟! بلند شدم و رو به  یو برداشتم. االن بهش زنگ بزنم چ  یو گوش یشامر

 تارا گفتم:

قشنگ  یا! یدی؟فهم یچرت و پرت گفت  گییم زنییبهش زنگ م -
 بفهمونمت؟!

 زد و صورتش و اورد جلو و گفت: یپوزخند تارا

 بکن! خواییم ی! حاال هرکارکنمیکار و نم  ینمن ا -

و روشن   یم. گوشینزم  یپرت شد رودهنش که    یشدم و محکم زدم تو  عصبی
 که گفت:  یدمنحسش و شن یکردم و که صدا

 داستان عاشقانه! یهشروع  گمیبگو نفرت؛ من بهش م ینتو به ا -

 یکار  یهبتونه    یدوارمام  یث،نثارش کردم و زنگ زدم به حد  ییشولب خفه  زیر 
ستاد  و یو اجتماع  یمسائل عاطف  یمو ترم یدگیاز عوامل رس ینجانببکنه! )ا

 آوردن!؟( یر حل مشکالت! چه خبره همه من و گ

که بعد دو سه بار زنگ زدن   یوار به د  زدمیو گذاشتم به کمرم و با پام م دستم
 و برداشت! یخانوم گوش یثحد

*** 
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 رمان  کی

 صبریحدیث 

 و گفتم: یدمو پوش کشامدست

 تو بشور! زنمیمن کف م یکاش  یآقا -

 پوکر نگاهم کرد و گفت: ارسالن

 تو آب بکش؟! زنمیکف م  یبهش بگ  خواییم ی،شوهرم بر  یتو خونه -

 خنده گفتم: با

 آره بابا! تازشم شام و نهار با اونه نه من! -

و با خنده رفتم عقب  یدمکش  ینیروم که ه یختآب ر یکمبا دستش  ارسالن
 و گفت:

 شوهرت بشه! خوادیکه م  یاون  یچارهپس ب -

بزنم  یهم جمع کردم و نگاهش کردم و خواستم حرف  یخنده ل**بام و تو با
 آشپزخونه. گفتم: یکه ترالن اومد تو

 به به! ساعت خواب! -

به هم  ینگفت. من و ارسالن نگاه ناراحت  یچیتکون داد و ه یسر  ترالن
 .یمانداخت

اپن برداشتم که  یو از رو یمکشام و درآوردم و گوشزنگ خورد. دست گوشیم
باشه!  یدار موقع ب ینکه ا  یبه. ساعت چهار بعد از ظهره عجیننوشته مت یدمد

 گفت:  یع باال انداختم و جواب دادم و تا خواستم سالم کنم سر  یاشونه
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 رمان  کی

 دارم! یاز بهت بگم، به کمکت ن یزیچ یه خوامیم یثحد - 

 دادم و گفتم: ینیصورتم چ به

 شده مگه؟! یباشه چ  -

داشت   یکارمچ  ینمرمزش باز بود مامانم صدام کرد رفتم بب  یم: امروز گوشمتین
اگه بگم چشمام   یعنیشد!(    یچ   دونیدیطبق معمول خودتون م  یگهکه تارا )د

 بلند گفتم:  یخدا! با تعجب و صدا  یادروغ نگفتم!   اومدیداشت از حدقه درم

 !ینخدا مت ی! وای؟کن  یکار چ خوایی! االن می؟چ  حاال

! با کردنیارسالن و ترالن کردم که داشتن با اخم و تعجب من و نگاه م نگاه
 حرص گفتم:

 یستمن یثحد یکله رنگ   ینبه جون هم ینم،و بب ییتدختر دا ینبزار من ا -
 !یینپا یارمدک و پوزش و ن

 گفت:  متین

 شده؟! یچ  گییم یکابه ن یثحد -

 رد!گفت و قطع ک  یو خدافظ  یدکش  یپوف  ینگفتم که مت  ایآره

 هم جمع کردم و گفتم: ی**بام و تول

 !شهینم ینبهتر از ا یگهد -

 با تعجب اومد گفت: ارسالن

 شده مگه؟! یچ  -
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 رمان  کی

 :گفتم 

اول من حرصم و  یناا ینمت یخونه ریمیخر تو خر شد! بپوش م یچیه -
 مشکل و حل کنم! یناا یکان یخونه ریمیکنم بعد م  یخال

 گفت:  ترالن

 مگه خب؟! شدهیچ  -

 و گفتم: یدمکش  پوفی

 بهتون. دمیم یحراه توض یمن تو یمبر  -

 برم سمت اتاق که ترالن گفت: اومدم

 ! یاممن نم یدشما بر  -

 شونم و گفت: یبزنم که ارسالن دستش و گذاشت رو یحرف  خواستم

 بزار تنها باشه! -

 آماده شدم. یع تکون دادم و رفتم سر  سری

 و گفت: ینفرمون ماش یبا حرص زد رو ارسالن

 !؟شهی! مشهینم ینبدتر از ا یگهد -

 حرص گفتم: با

 .یم! ما که شانس نداریگهد شهیحتما م -
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 رمان  کی

و زنگ خونشون و  یمشد یادهپ یناز ماش یع و پارک کرد، سر  ینماش ارسالن 
داخل خونه  یمرفت یع گذشت که در باز شد. با ارسالن سر   یهو چند ثان یمزد

. ارسالن رو به مامان یمجواب داد ییروسالم کرد که با خوش ینن متماما
 گفت:  ینمت

 کجاست؟!  ینخاله، مت -

 اتاقشه! یتو -

 گفتم:  ینو گرفتم و رو به مامان مت ینشخواست بره که آست ارسالن

 !؟یستیم! مزاحم که نیدمهمون دار یدمشن یراست  -

صبر کن کار دارم. فکر کنم منظورم و گرفت  یعنیبه ارسالن کردم که  نگاهی
 با خنده گفت: ین! مامان متیسادو مثل آدم وا یدکش  یچون پوف 

 تا آشناتون کنم! یاید! بی؟مزاحمت  یزمنه عز  -

 زن و گفت: یهکه رو کرد به   یراییسمت پذ یمرفت ینمامان مت با

 زنداداشم و دخترش تارا جون! -

و زل  رهیتارا داره با موهاش ور م یدمد که  یمکرد  یسالم یروزک  یخنده با
 !یزه یدختره یارمزده به ارسالن! بزار بزنم چشماش و در ب

 حرص رو به ارسالن گفتم: با

 !یاممنم االن م ینمت یشتو برو پ یزمعز  -
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 رمان  کی

گفت و رفت سمت   یابا تعجب نگاهم کرد که نگاهش کردم. باشه ارسالن 
 ثافت الدنگ بوق بوق گفتم:چندش ک ی. رو به اون دخترهیناتاق مت

 !یای؟لحظه ب یه شهیتاراجان م-

 که گفت:  ینداد و بلند شد. کشوندمش سمت در اتاق مت یبدنش قر  به

 !ی؟دار یکار  -

 زدم و گفتم: یطلبکار بود! لبخند زورک  انگار 

 !یزممعلومه عز  -

 یغ اتاق که ج یو وا کردم و بردمش تو ینو گرفتم و در اتاق مت یقش یهو
 و گفتم: یوار . در اتاق و بستم و چسبوندمش قد دیدکش  یفیخف

و دارم( من اعصاب  یخانوم خوشگله،) درخواست آهنگ شلوار پلنگ  ینبب -
ژل زدن به  یواسه یپول داد یهرچ  زنمیندارم، خب؟! م یدرست و حساب 

زرت و پرت گفتم!  گییو م یکان به زنییخودت بره باد هوا! حاال هم زنگ م
 خودت و بخون! یفاتحه ینگفت  ی،گفت   یگفت 

که   ینمات ارسالن و مت ییافهبه ق یکردم و دو قدم رفتم عقب و نگاه   ولش
کردم! رو بهشون اشاره کردم   ینگاه   چرخیدیچندش م  یدختره  ینمن و ا  ینب

 به موهاش داد و گفت: ی! تارا تاب یچیکه گفتن ه  یهچ

! اصال اگه خودش جرعت داره زنگ بزنه بهش گمیگفتم، من نم  ینمتبه م -
 !خواستمیبگه به من چه؟! من فقط عشقم و م

 گفتم:  ینبا حرص سمت مت برگشتم
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 رمان  کی

 ! حاال نگاه کن!شمیمن آخر قاتل م - 

 یهو! اخه ارسالن  کنهیاونقدرا خر نبودم که نفهمم داره به ارسالن نگاه م  دیگه
 کرد و بعد نگاهش و دوخت به من!  یسمت تارا و اخم یدنگاهش چرخ

 و رو به تارا کردم و گفتم: نگاهم

 !یروناز اتاق گمشو برو ب -

 من موند و گفت: یهوییحرف  یناز ا یهو

 !ی؟چ -

 عقب در و باز کردم و گفتم: رفتیسمتش که م رفتم

 ! شک نکن!کنمیپرتت م ینرفت  ی،رفت  ی! چهار کلمس! رفت یرونبرو از اتاق ب -

 پشت در و گفتم: یسادمهلش دادم و در اتاق و بستم و وا بعدش

 !ید! حاال تماشا کنکشمیشما م یمن آخر خودم و از دست همه -

 تخت و گفتم: یو نشستم رو رفتم

و از زبون  یتا حرف اصل شناسمیم یکاروحاال؟! من ن یدکن  یکار چ خوایدیم -
وقت   یریو و  یر ه  ینا  ی! آخه االن توکنهیو باور نم  یچیگورخر نشنوه ه  ینا
 اتفاق بود؟! ینا

 با تعجب گفت: متین

 !یری؟و و یر کدوم ه  -
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 رمان  کی

 و نگاهم و چرخوندم سمت ارسالن و گفتم: یدمکش  پوفی 

 .زنمیزنگ م ایکبه ن رمیخودت بهش بگو. من م -

*** 

 عصریترالن

زنگ زد!   یناشناس  یشماره  یه  یهوکه    کردمیعکسارو نگاه م  یگالر   یتو  داشتم
 گوشم!   یتو  یچیددختر آشنا پ  یه  یگفتم که صدا  ییبا تعجب جواب دادم و الو

 !یی؟ترالن تو -

 کردم و گفتم:  اخمی

 بله خودم هستم! -

 کرد و گفت:  یآروم یخنده

 یرل اصل  مخوشگل خانم، من پروانه  ینخب پس درست گرفتم شماره رو! بب  -
 ییزهبگم قشنگ آو یزیچ یهبهت  خوامیمحمد! م یز و عشق اول و همه چ

 گوشت بکن!

خودم! پس محمد فقط  یاز درد و بدبخت  زنهیقلبم نم کردمیم حس
 یازین  عنییاز اولشم به من نداشت،    یازیمن و بدبخت کنه! اون ن  خواستیم

 ! پروانه:یترالن، باز یخورد یبه عشق من نداشت! باز
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 رمان  کی

 ینخودش گفت ا  ینه،تورو بب  خوادینم  یگه! اون دیدی؟محمد دور شو! فهم  از  
که  ییکار کن...برگرد شهر خودت! برگرد از همون جا یهو بهت بگم! اصال 

 نکن! یداخودت و طرف محمد پ وقتیچو ه یاومد

 یزمم  یعطر رو  یهنگاه کردم و با گر   یطع کرد! به گوشبزنم که ق  یحرف   خواستم
 یمکاف  یبدبخت  ینا یا! خدایدمکش  یغیممد بود و پرت کردم و ج یهو که هد

عطر رفت  ییشهش کهینبا ا ینههمش دروغ بود؟! رفتم سمت آ  یعنینبود؟! 
 ینهآ   یتو  ینگاه   خودمبود! به    یناحالم بدتر از ا  یپام و پام و زخم کرد ول  یتو

 ! رمیم  یت! از زندگرمیمن م  خواییکه تو م  یزیهچ  یناگه ا  رم،یکردم. باشه م

 گفتم:  ینهرو به آ  یهداد و گر  با

 !رمیم یت! از زندگیعوض رمیم یتاز زندگ -

*** 

 روز بعد... چند

 صبریحدیث

 !ده؟یو نم کسیچاصال جواب تلفن ه یعنی -

 و گفتم: یدمکش  پوفی

 یاحد و ناس یچه یحال و حوصله گفتیم یانپو یبگم، ول یچ  دونمینم -
کنم؟! ترالنم   یکار حاال چ  گییم  یاتاق حبس کرده! ست   یو نداره و خودش و تو

 یبرم شهرستان! ست  خوامیم گهیداده م یر چش شده گ یستکه معلوم ن
 نگاهم کرد و گفت:
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 رمان  کی

 االن کجا رفته؟! - 

 تکون دادم گفتم: یباال انداختم و سر  ایشونه

! امروز عسل زنگ زنهیتنها باشم! با منم حرف نم یرونبرم ب خوامیگفته م  -
 خوامیتولد رضاست م یگهچهار روز د گهیم یریو و یر ه ینا یزده تو
 کمک!  یاکنم ب  یزشسوپرا

 و با خنده گفت: یدخند ستی

 !ییخدا یو کم داشت  ینهم -

 رت کردم سمتش و گفتم:حرص بالشت و پ با

 !گی؟یچرت و پرت م یدار یستمرض کثافت! من حالم خوب ن -

 با خنده گفت: ستی

 من پس! یک نزد یا! نی؟کرونا گرفت   -

 حرص زدم پس کلش و گفتم: با

 !کنمیشتکت م زنمیبرو م یاب -

 ساعت کردم و گفتم: نگاهه

 دم در خونشون؟! یمبر  یایم یست  -

 گفت:پوکر نگاهم کرد و   ستی

 !ی؟ک   یخونه -



 

 
482 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 حرص گفتم: با 

کجاست! زنگ   ینم! تا من زنگ بزنم ترالن ببیگهد یکان یعمم! خونه یخونه -
 مامانش اومد: یکه صدا  یمرو زد یکان یخونه

 !یدسالم بفرمائ -

 و صاف و صوف کردم و گفتم: صدام

 خونه هست؟! یکاخواستم بگم که ن یثم،! حدی؟سالم خاله خوب  -

 :یکان مامان

کجا رفته جواب   دونمی! نه واال از امروز صبح نمی؟جان، خوب  یثحد سالم
 باال گلم! یا! بدهیتلفن من و هم نم

 گفت:  ستی

کار   یدزنگ به ما بزن یهاومد  یکا. هر وقت نشیمیمزاحم نم ینه خاله مرس -
 راه رفتن. گفتم:  یمشروع کرد  یگفت و با ست   یاباشه  یکا! مامان نیمدار  یشفور

 !یمنش ینتر از ابدبخت یگهد یدوارمخدا، ام یا -

 گفت و بعدش گفت:  یاوهوم ستی

 بود؟! یتولدت ک  یثحد یراست -

 پام و گفتم: یجلو هاییزهرزدم به سنگ  یآروم لگد

 ده اسفند، چطور؟! -
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 رمان  کی

 گفت:  ستی 

 !ی؟دوستش دار یبه ارسالن بگ  خوایینم -

 زدم و گفتم: یو گرفتم باال و لبخند تلخ  سرم

ارسالن من  یوقت  تونمیو دارم؟ م یکار  ینبه نظر خودت، من جرعت همچ -
 !یه؟تو و مهراب که خداروشکر اوک ی! رابطهیو...اصال فراموشش کن ست 

 زد به بازومو گفت: یمشت  ستی

 !یدوارمما فعال! البته ام یمخوب اگه بخواد بد بشه! نه بابا یر زبونت و گاز بگ -

 تکون دادم و گفتم: سری

 منم! -

 و در آوردم و زنگ زدم به ترالن و که جواب داد و گفتم: گوشیم

 تو؟! ییترالن کجا -

 گفت:  ترالن

 االن خونه! یامم -

 که در خونرو باز کرد و گفت:  یو دادم ست  کلید

 منتظرم! -

*** 

 حرص گفتم: با
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 رمان  کی

بهش   یزیچ  یهها شما  ! بچهی؟بر   خواییم  یگرفت   یطبل  یرفت   یچ   یعنیترالن  - 
 !یدبگ

 گفت:  مهراب

 !یینپا یاب یطونترالن از خر ش -

 زد و گفت: یلبخند تلخ  ترالن

که هست   ینیبمونم حالم بدتر از ا  جاین! بخدا اگه اکنمیها خواهش مبچه  -
 !شهیم

روزاش! بغضم گرفته بود. رفتم سمتش و بغلش  ینبه حال ا سوختیم دلم
 کردم و گفتم:

 !کنمینرو ترالن خواهش م ی! ولینمتنب یگهروزا د ینا یبرات و تو یرمبم -

 و گفت: یرونب یدمن و از بغل خودش کش ترالن

 !یشیداز دستم راحت م یگه! دیثگرفتم حد  یطفردا بل یواسه -

 با حرص گفت: ستی

 !یبر  ی! حق ندارشیم؟یراحت م یچ  یعنیهنت! د یتو زنمیترالن م -

 نگاهش کرد و بعد گفت: ینفقط غمگ یدر جواب ست  ترالن

 به من نداره! یاجیاحت یگهعشق ثابق ممد برگشته د یگهاالن د-

 بزنه که ترالن گفت: یخواست حرف  ارسالن
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 رمان  کی

تحمل  طوریینواقعا سخته بخوام ا ید؛ها! درکم کنبچه کنمیخواهش م - 
 کنم!

 اتاق و در و بست! یرفت تو دشبع

 .یمبهم کرد ینیها نگاه غمگو بچه من

( 

 ...•دوتامونوعشقواسهمنیرم)•بم

 ...•انتهامونوبیتنهاییواسه•

 ...•(داغونوقلباینکنهجمع بایدکی•

*** 

 فردا

 عصریترالن

 تونمیو دست گرفتم و منتظر اسنپ بودم تا برم فرودگاه! اصال نم چمدونم
شد؟!  طوریینا یهوچرا آخه  یا! خداشهیداره مانعم م یحس یهبرم انگار! 
 آخه چرا؟!

 یهبودم و فقط گر  یدار تا صبح ب یشباز د کهینحالم بد بود بخاطر ا انقدر 
بزنم از خونه  یرف ح یبه کس کهین! بدون ایوفتمهر آن ممکنه ب کردم،یم

چه   ینا  یااز رفتن منصرف بشم! خدا  خوامینم  کهینا  یفقط برا  یرون،اومدم ب
ساکم و  دشنشدم. باالخره اسنپ اومد و خو هامیه!؟ مانع گر یهحس بد
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 رمان  کی

از پشت  ییصدا یه یهوگذاشت صندوق عقب. خواستم برم سوارش بشم که  
 سرم اومد و گفت:

 آخه؟! تورو خدا ترالن! یبر  خواییم نکن! چرا یتخر  یثدترالن جون حد-

 رو به رو شدم! بغلش کردم و گفتم: یشاشک ییافهسمتش و با ق برگشتم

که بدون   یاون  ینه! مهم ایچه نخوا ی،! چه بخوایثبرم حد یدمن با یگهد -
 من خوشبخته راحت باشه!

 و گفت: ینزم یدها پا کوباز بغلم دراومد و مثل بچه حدیث

بگو!   یزیچ  یه! اصال ارسالن تو بهش  گمیکه م  ینترالن هم  یبر  یحق ندار  -
 بگو! یزیچ یهتو  یست 

ناراحت نگاهمون کرد و  یشنگفت و فقط سکوت کرد. ستا یچیه ارسالن
 گفت:

 !یینپا یاب یطونترالن بس کن، از خر ش -

 و بغل کردم و گفتم: هردوتاشون

 !دمیبابا! قول م گردمیبرم -

 شده بود پاک کرد و گفت: یطرف صورتش و که اشک  یهبا دستش  حدیث

 !دی؟یقول م -

 که خودش بشنوه فقط گفتم:  یکردم و با بغض طور  بغلش
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تو و ارسالن با  ینمکه اومدم بب یبعد یدفعه کهینبه شرط ا دم،یم قول 
روز تولدتم مبارک باشه  یشاپیش! پیثحد ی! بهش بگو دوستش دارینهم

 از بغلش در اومدم و رو به مهراب و ارسالن با لبخند گفتم:وروجک! 

 !یدمنم باش ییوونهد یدو تا دوستا ینخدافظ پسرا! مراقب ا -

 یحرکت کرد از پنجره  ینبراشون تکون دادم. ماش  یشدم و دست   ینماش  سوار 
 یدم! رسریختمیحال دل خودم اشک م ینگاهشون کردم و واسه ینماش

فرودگاه و ساکم و با کمک راننده اسنپه برداشتم و رفتم داخل فرودگاه. رفتم 
 ها و گفتم:باجه یناز ا یکیسمت 

 ... یزدپرواز تهران به  -

 و قطع کرد و گفت: حرفم

 داره ، پرواز نو و سه! یر ده دقه تاخ -

 گفتم و رفتم نشستم.  ایباشه

 نگ بزنه.ز  یهبودم که حداقل  معرفتیمنتظر اون ب  هنوزم

اومد که داشت   یز خانوم پشت م  یباطل...تو فکر بودم که صدا  یالزارت خ  ولی
 :گفتیم ینسبتا بلند یبا صدا

 !ی! خانم عصر یخانم عصر  -

عالمت  یافهو با ق یزشتکون دادم و رفتم جلو م یبه خودم اومدم و سر  که
 نگاهش کردم...  یسوال
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 صاف کرد: صداشو 

 یزد؟تهران به  ینبودشما مگه پرواز نود و سه ن -

 تکون دادم که گفت: ییدبه نشونه تا سرمو

سالن انتظار   یساعت هست که پرواز کرده و بلندگوها  یک   ین؟پس کجا بود  -
 اعالم کردن...

خودم فکر کردم با چه  یشلحظه انگار کل فرودگاه رو سرم خراب شد و پ یه
و دسته ...به سمت چمدونم حرکت کردم یناا یثحد یشبرگردم پ ییرو

به سمت در فرودگاه حرکت  یحس و حال یچمدونو گرفتم و به حالت ب 
حال منو  یشتر و آسمون دلشون خراب کردن ب ینکردم...انگار همه زم

 یهفرودگاه  یرونراه برم و همونجا تو محوطه ب تونستممی...نخواستیم
 کردم.  یدارو واسه نشستن پ ییجا

اجازه  یزدکه گلومو چنگ م  یو سرمو قالب دستام کردم و به بغض نشستم
خسته شده بودم از   یگهدادم...هق هقام کل محوطه رو پر کرده بود، د  یدنبار

 ...یهمه بدبخت  ینا

 دس!(زن یولش نتبر گذاشقو ت کہ یہکساون ث م م)حس

 کردمیمحمد فکر م  یشدنام توسط حرفا  و خام  یامداشتم به بدبخت  طور همین
نفر دستش و گذاشت رو شونم و اسممو صدا زد...فکر  یهکه احساس کردم 

نسبتا شکسته محمد  یافهسرمو برگردوندم با ق یوقت  یشدم ول یاالتیکردم خ
 رو به رو شدم!
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که انگار با هم   ییبا اشکا یسشدر ف یسبه جوش اومد که پاشدم و ف خونم 
 گفتم:  دندایمسابقه م

شکست   یناز ا  یشتر ب  خواییم  ی؟بدبخت ترم کن  یناز ا  خواییم  یه؟ها؟ چ  -
 یکه کمرم تو هجده سالگ  ینیبب یناز ا یشتر ب خواییم ینی؟خوردنمو بب

من  یبگ  یوجدان؟ اومد یب  یبگ  یچ  یاومد ی؟شکست و مقصرش تو بود
 ممه رو خوده  یبگ   خوادینه نم  خوام؟ینم  یگهبه عشق اولم و تو رو د  یدمرس
که   یبعد اون گند کهینا یبه جا یسرم آورد یبدبخت  ی! بسه هر چ دونمیم

گرم باشه که  ینبه ا یکه دلم حداقل سر سوزن  یپشتم باش یکم یایب یزد
 ینیم؟بب خوایینم یگهزنگ بزنه و بگه د  یدارم به اون پروانه گفت   اییبانهپشت

 !فکر روشن یبد به کارما اعتقاد دارم اقا یاز من که گذشت ول

رو پاهام نداشتم و نشستم سر جام که محمدم نشست کنارم و اشکاشو   تعادلی
 با پشت دست پاک کرد و گفت:

 ...ینترالن بب -

 قطع کردم و نگاهمو دوختم به روبرو و گفتم: حرفشو

 یشپ  یمکه با هم بود  یو گوش کنم. تو اون چند وقت   ینمبب  یچیوه  خوامینم  -
که   یکم یبوده؛ ول یماتفاق زندگ ینتو شدن بهتر  یر که درگ  کردمیخودم فکر م
افتاده بود! تو   یکه تو زندگ   یاتفاق   ینکه بدتر   یدمفهم  یدمرس  ینجاگذشت به ا

شدم   یدار ب  یو وقت   اشهخواب ب  یناکه همه ا  کنمیچند وقت همش آرزو م  ینا
 گذرهیم یهر چ  یلعنت  ینفس راحت بکشم بگم خوب شد خواب بود ول یه
نه  یگهد یهچ دونیی...مییتو ینشدن  یدار خواب ب ینو مقصر ا شمینم یدار ب
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از آرزوهام  یادتهدارم واسه دفاع کردن.  ینه حرف  یدندارم واسه بار یاشک  
 یگهکه د  خوام،یم یز چ یهفقط  خوامیاونا رو هم نم یگهد گفتم؟یواست م
 نباشم...

 گفت:  محمد

زنگ زدن اون پروانه َپست باخبر نبودم  یترالن به جان خودت از ماجرا -
 وگرنه....

 حرفشو قطع کردم و گفتم: باز 

 به دروغ جونمو قسم خوردن! یلیاقسم جون منو نخور! آخه خ -

 و صاف کرد و گفت:صداش ممد

 یمارستانن شب که از ببه جون مادرم همو یول یتو بگ  یباشه اصال هر چ  -
 یک یحت  یگهکردم و د  یرونشاز خونه ب یدمشکردن اومدم خونه و د  یرونمب

به   یاز کجا شمارتو آورده ول  دونمی! ترالن به جون مامانم نمیدمشبار هم ند
جبران  دمیم لو منو ببخش و برگرد منم قو یا. تو بیذارمقسم زندش نم یعل

 کنم.

 با بغض سر دادم و رومو کردم بهش و گفتم: ایقهقهه

 خرمیم رمیم گییکه م  یپفکمو خورد یا یمگه آبنبات چوب  ی؟جبران کن -
...خودمم بخوام یبکن تو مغزت تو آبرومو برد  ینومحمد ا  کنم؟یبرات جبران م

 کنمینگاهت نم  وقتیچه  یگهد  یول  یدمت! باش بخشیذارهببخشمت، دلم نم
صدا زدن   به  یتوجه  یگهماد ندارم! چمدونمو برداشتم و دبهت اعت  یگهچون د
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 یتاکس  یناول  یاز اشک برا  یسداغون و خ  یاسمم توسط ممد نکردم. با صورت  
رو  ینابرگشت به خونه ارسالن ا یدست تکون دادم و سوار شدم و چون رو

دادم به  یههتل رو دادم و سرمو تک یهآدرس  ینداشتم و به راننده تاکس
خودشونو  کار که هر کدوم جنب و جوش  کردم،یه به مردم مو نگا یشهش

 .یمتا برس یختنداشتن و شروع کردم به اشک ر

 روز، یک )

 کنم...  یرا باز م یمها دست

 !یرو یتو م و

 ی،ست که هرچه دورتر شو طبیعی

 تر...کوچک   شوی،یم تر کوچک 

 تر،کوچک 

 .(یجا شو یقدر که در آغوش هر کس آن

*** 

 .روشنفکرممد

 روز بعد... دو

جواب نداد! کالفه دستم و  یترالن و گرفتم که بوق خورد ول یشماره دوباره
بفهمه دلم براش  خوادی! چرا نمده؟یچرا جواب نم یاموهام. خدا یبردم تو
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 ینمش،دوباره بب خوادی! فقط دلم میثهحد یشتنگ شده!؟ حتما ترالن پ 
 بهش بگم غلط کردم! ! یددوباره بغلش کنم، بهش بگم ببخش

روندم.  یناارسالن ا یتا خونه یعاپن برداشتم و سر  یو از رو ینماش سوییچ
 شدم و زنگ درشون و زدم که ارسالن گفت: یادهو پارک کردم و پ ینماش

 باال. یاب -

باز شد. رفتم داخل ساختمون و تند تند از پله ها  یکیکوچ  یک ت یبا صدا در 
 در و باز کرد و گفت: یع دم در خونش سر  یدمتا رس ینرفتم باال و هم

 !ی؟سالم ممد خوب  -

 کجاست!؟  یثارسالن حد -

 کرد و گفت:  یاخم ارسالن

 داخل. یا. چطور؟! بیرونو عسل رفته ب یناو روم یذبا پان -

 . با تعجب گفتم:یستن کسیچه یدمداخل و د رفتم

 ترالن االن خونس؟! یعنیپس  -

 و گفت: یدخند ارسالن

 !یزدپرواز داشت رفت  یروز !؟ ترالن پر یشد یوونهد -

 سمتش و گفتم: برگشتم

! یدمشد یروز پروازش کنسل شد خودم پر  یارسالن! ول دونمیو م ینا -
 شما؟! یشپ یومداصال ن یعنیرفت!  یباهاش حرف زدم ول
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 با تعجب گفت: ارسالن 

 به خدا! بزار بهش زنگ بزنم. دونمیترالن پروازش کنسل شد؟! نم -

کجارو   یگهارسالن د یخونه یومدهگفتم. پس اگه ن  یاو باشه یدمکش  پوفی
و گذاشت   یبه ارسالن کردم که گوش  یداره که بره؟! نکنه رفته باشه هتل؟ نگاه 

 کرد و گفت:  یکنار و اخم

 اصال! دهیجواب نم -

 شدم که گفت: بلند

 !ی؟بر  خواییکجا م  -

 :گفتم

 ...ییاج یرفته باشه هتل یدصد در صد با -

 شونم و گفت: یدستش و گذاشت رو ارسالن

 داره تنها باشه ممد. یاز ن یدشا -

 و گفتم: یروننفسم و با آه دادم ب یناراحت  با

 !کردمینم یغلط  ینهمچ وقتیچه کاشیا -

 تکون داد. ینگفت و سر  یچیه ارسالن

*** 

 صبریحدیث
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چونش و اونم  یر نگاه کردم، دستش و گذاشته بود ز یذبه پان یحالت زار با 
 !ریختیقتل عسل و م یمثل من داشت نقشه

 :عسل

سرم!   یرو  یختهخدا! چقدر کار ر  یبادکنکارو؟! وا  یمبزن  یچه رنگ   یراست   هابچه
 ...یرمتاالر بگ گمیم

 :یمهمزمان گفت یناو روم من

 تاالر؟! -

 :گفتم

 ینا؟روم یمتولده با...چند نفر  یه! یه؟چ یعسل؟! تاالر آخه برا یخل شد-

 ل**باش و توهم جمع کرد و متفکر گفت: رومینا

 !یگهد شیمیم ینفر  ۲۵نفر  ۲۰حدود  -

 با تعجب گفت: عسل

 !ی؟رو حساب کرد یهنفر؟! بق ۲۵فقط -

 گفت:  یحال یبا ب  پانیذ

 !گیرییسخت م یبه خدا دار -

اومده واتساپ  یامپ یدمگفتم که د  یبرداشتم اوهومو  یمکه گوش  همونطور 
 برام از طرف ارسالن. بازش کردم که نوشته بود:
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. اومده بود گفت که ترالن پروازش کنسل شد بعد یشمهاالن ممد پ یثحد - 
ترالن  یعنیبعد ترالن رفت!  یکمممد که رفت دنبالش، با هم بحث کردن 

تو زنگ  ین! ببدهیجواب نم زنیمیزنگ م ی! من و ممد هرچ یزداصال نرفته 
 .دهیجواب م یبزن 

 بلند شدم و گفتم: یع و نگاه کردم و سر  یتعجب گوش با

 ! یامزنگ بزنم االن م یه رمیدخترا من م -

و  یرونرفتم از کافه ب یع از جانبشون باشم سر  یگهمنتظر حرف د کهینا بدون
 گوشم:  یتو یچیدزن نکبت پ ینا یاترالن و گرفتم که صد یشماره

 !باشدیمشترک مورد نظر خاموش م -

 حرص گفتم: با

 خاموش باشه! کنهیمشترک مورد نظر غلط م -

 تا جواب داد گفتم: ینو زنگ زدم به ارسالن و هم یدمکش  پوفی

 خاموشه! یشالو ارسالن گوش -

 گفت:  ارسالن

 !یکا؟ن یخونه ینرفت یست ! راشهیم یوونهبگم. ممد داره د یچ  دونمینم -

 و گفتم: یدمکش  پوفی

و  یچکسه خوامینم گهیکه، م  دونییخب خودت م یارسالن ول یمرفت -
 !ینمبب
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 و گفت: یدکش  یقینفس عم ارسالن 

 !ی؟ندار یخب، کار یلیخدا! خ یه  -

 هم جمع کردم و گفتم: ی**بام و تول

 نه خدافظ! -

 یدمکش  یرفته باشه؟! پوف   تونهیترالن کجا م  یعنیگفت و قطع کردم.    خدافظی
 و سرم و تکون دادم و رفتم داخل کافه.

*** 

 یمیرح دیانا

دوستش  یشنه ها! ستا ی. )ست یعکس گرفتم و گذاشتم استور یشستا با
 (یمیشصم

 گفت:  ستایش

 !یدمشوقته ند یلی! خی؟خبر دار یکااز ن یانا،د یراست  -

 و درست کردم و گفتم: موهام

 رابطشون شکر آب شده! ینمت ییارسالن گفته بخاطر دختر دا -

کم ازش خوردم که  یهنسکافم و برداشتم و  یوانگفت. ل یآهان  ستایش
 گفت:  یشستا

 !ی؟و بهم گفت! تو هنوزم به فکر انتقام یز مامانت همه چ یاناد یراست  -
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 اخم نگاهش کردم و گفتم: با 

! ولش کردی؟یم یکار چ یمن بود یشم؟! تو اگه خودت جانبا گییم -
 بگو. یش! ستاکردی؟یم

 و نگاهم کرد و گفت: یدکش  یپوف  ستایش

 یانااز اون ماجرا! د گذرهی! االن هشت سال مبخشیدمیمعلومه که م یاناد -
 یری؟از ارسالن بگ خواییم یوانتقام چ ی؟ارسالن و نابود کن خواییچرا م

 که گفت:  یدمکش  یقینگفتم و نفس عم هیچی

 !یستکارت درست ن  ینا یاناد -

 شد گفتم: یداشاز کجا پ دونمیکه نم  یبغض با

 !یرمانتقام بگ ینطوریا خوامی! میشارسالن و بکشم ستا خوامیم -

 با بهت نگاهم کرد و گفت: ستایش

 زندان؟! یخودت و بنداز خوایی! میش؟بکش خوایی! می؟خل شد یاناد -

 و ازش گرفتم و گفتم: نگاهم

 کنم!  ینکاروا خوامیآره م -

 گفت:  ستایش

 نکن... ینکاروا یکه دوستش دار  یجان هرک  یاناد -

 بغض حرفش و قطع کردم و گفتم: با
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 !یشخاکه ستا یر که من دوستش دارم االن هشت ساله ز  یکس  - 

 نگاهم کرد و گفت: یبا ناراحت  ستایش

انکار  یانا! دیاز دلت خبر دارم که ارسالن و دوست دار دونم،یمن م یانا؛د -
خرابش  خواییهم اون تورو! چرا م ی! هم تو ارسالن و دوست دارینونکن ا

 ی؟کن

 و مشت کردم و گفتم: دستم

 یفقط دارم ادعا دونییاز همه م یشتر ! تو که بیشمن دوستش ندارم ستا -
 !کنمیدوست داشتن م

 شونم و گفت: یدستش و گذاشت رو ستایش

 یشواقعا بکش یگرفته بود یمکه تصم یروز یادته! یانافکر کن د یکم -
 خوایی. چرا میتو هم دوستش دار یاناد تونی؟ینم یگفت   یادته ی؟نتونست 
 آخه؟ یانکار کن

 حرص گفتم: با

 بود! دوستش ندارم!  یع ضا یلیاون موقع نتونستم چون خ یشستا -

 و گفت: یدکش  ید و پوف بلند ش ستایش

اعماق  یفکر کن! تو ینتو بش یول یانا،د رمیماهان اومده دنبالم. من م -
اگه حرف من و  ینه! ول یا یواقعا دوستش دار ینوجود خودت بگرد! بب

! یستن یو انتقام کار خوب  یاناد یکه؛ تو اون دوستش دار  ینِ ا یبدون  یبخوا
 خدافظ.
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که با ارسالن گرفتم   یو درآوردم و عکس یمکردم که رفت. گوش  یخدافظ  آروم 
. اما یرمازش انتقام بگ خوامیمن دوستش ندارم! فقط م یو نگاه کردم. ول
اگه بخوام دست دست کنم اون دل ارسالن و  دونمیم یث،اون دختره حد

 ینبه ا  وقتی  کنمیچرا حس م  یاخدا  یاالنشم برده! ول  ینهم  کهینبا ا  بره؛یم
 یشکاش حرف ستا  ی! اگیره؟ینفسم م  یرم،انتقام بگ  خوامیکه م  کنمیفکر م

 بشم!  یمونکشتمش پش  یوقت  خوامیدرست نباشه! چون نم

 

*** 

 عصریترالن

! یزدباشن که من نرفتم    یدهفهم  یدها تا االن بابچه  یگهشب بود. د  یک  ساعت
و روشن  یمگوش  خوادیبهشون گفته باشه. اصال دلم نم یدصد در صد ممد با

 کنمی! حس مکشمیدرست بشه. واقعا نم یهمه چ  تر یع کاش سر   یکنم. ا
م که یدتخت و بعدش د یزدم رو ی! غلط یواقع یکم آوردم، اونم به معنا

خاطرمون  یاد یهوبلند شدم و رفتم نشستم کنار پنجره که  بره،یخوابم نم
 !یدمافتادم و خند

*** 

 بکفلش

 قهوه نشستم کنار ممد و گفتم: یواندوتا ل با

 !یوقت شب، من و از خواب نازم پروند ینکه ا  یمرس -
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 رو دادم دستش که گفت: یوانااز ل یکی بعد 

 خوبه! یلیستاره ها خ یدند یوقت شب واسه یناتفاقا ا -

 زدم به بازوش و گفتم: یحرص مشت  با

 !یخل و چل یلیخ یلیخ یوونه؟د یر کو  یممگه اومد -

 و با خنده گفت: یدخند ممد

! یمو دو روز بمون  یر دل کو  یتو  یمباهم، بزن  یی،دوتا  خوایمیروز هم م  یهاتفاقا    -
 !یمها رو نگاه کنو ستاره یمباش یدار شبا هم ب یم،روزا بخواب

 و با خنده گفتم: خندیدم

 جغِد؟ یهمن شب یکجا  یبگ  شهیمگه من جغدم؟ م -

 !یدارن؟عه! مگه فقط جغدا شبا ب -

 خوابم بپره خوردم و بعد رو به ممد گفتم: ینکها یاز قهوه رو برا یکم

 !شناسمیم  یکیجناب؟! البته من    یدهم مگه سراغ دار  اییگهد  یوونشما ح  -

 گفت:  ممد

 تا بعد من بگم. یه،تو اول بگو ک -

 خنده گفتم: با

 یچطور  یستکه معلوم ن  یرانا  ییارهناشناخته از س  یممد روشنفکر! موجود  -
 بسته؟! یاباشه! بازم بگم  یدار و چهار ساعته ب یستب تونهیم
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 پوکر نگاهم کرد و گفت: ممد 

 !یمرس یدمفهم یر نه خ -

 گفت:  اییثانهکرد و با لبخند خب  یطانیصورتش و ش یهو بعدش

 ها ها ها! یوآدمارو بخورن!  یانتا ب موننیم یدار ها شبا بمثال خون آشام -

 و مچاله کردم و سرم و بردم عقب و گفتم: قیافم

 یزاچ ین! خدا شفات بده! بعدشم من از اکنی؟یم طوریینممد چرا ا -
 جانم، برو عمتو مسخره کن و بترسون! ترسمینم

 یهر از ممد انگا یهوبراش درآوردم. تو حال خودم بودم که  یزبون  یه بعدشم
 باشه گفت: یدهترس یزیچ

 ترالن؛ ترالن، پشت سرت... -

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 ی؟اسکل کن خواییم یه؟چ -

 بلند شد و گفت: ممد

 ! اصال تکون نخور!یزیهچ یهترالن، باور کن پشت سرت  -

 گفتم:  یبود اگه بگم ترسم نگرفت! با حالت زار دروغ

 !یکن  یتماذ یاگه بخوا کشمتیپشت سرمه؟ م یممد، چ  -
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بلند گفت پخ  یهو. تو حال خودم بودم که یهچ ینهرفت پشت سرم تا بب ممد 
 شونم! یو دستش و همزمان زد رو

 ی ممد از خنده داره خود زن  یدمهوا که د یدمو سه متر پر  یدمکش جیغی
 هم جمع کردم. ممد با خنده گفت: ی! با حرص ل**بام و توکنهیم

 نه؟ ترسییدلممممم! که نم یخدا! ا ی! وایافشخدا، نگا ق یوا -

و رفتم سمتش   یدمکش  یفیخف  یغیشد. با حرص ج  یادشدت خندش ز  بعدش
و  خندیدیاونم م زدمشیو شروع کردم مشت زدن بهش و همونطور که م

 !یومدبدتر حرصم در م

من راحت  میریی! چرا نمیوونه! خل و چل و دیضممد، مر  یضی! مر یروان  -
 یلی! قبض روح شدم! خیبشم؟! خاک تو سرت کنن! روحم از تنم جدا شد لعنت 

 یحساب  کهینکردم و بعد از ا  یشفحش کار یگهد یکم! یح! کثافت وقیبد
 ینا ا! چر زنهیهنوز داره از خنده قهقهه م یدمکه د  یدمکش  یآروم شدم پوف 

هنوز داره به  زنی،یبشه بگه چرا م یعصب کهینا یخره؟! به جا قدر ینبشر ا
و گاو کن من و خر!  ینا یا. خداخندهیمن موقع سکته ناقص زدن م ییافهق

 !یدنکه منم از خنده هاش خندم گرفت و شروع کردم خند  یدانقدر خند

 !یمبود یوونهما! انگار د یخنده ها یتهران پر شده بود از صدا اونشب،

*** 

 حال
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آسمون، مثل دل من امشب خاموشه!  یگاه کردم، ولها نحسرت به ستاره با 
هم هستن که هنوز از هم  یا یگهد ی! عاشقاگیره؟یآسمون تو چرا دلت م

! ما که از هفت یننتورو بب یماه و ستاره ها خوادیجدا نشدن و و دلشون م
 ! پس خاموش نباش!یمستاره ها هم ندار یهآسمون 

 .یینزدم و سرم و انداختم پا یتلخ  لبخند

*** 

 .روشنفکرممد

 یه یمرضا و عسل اومد یشنهادبه پ یو دو شب بود ول یک ساعت  کهینا با
ها هم داشتن از فرصت استفاده پامون بود! بچه یر که کل تهران ز ییجا
 یمن دلم گرفته بود چون االن کس یول گرفتن؛یم  یو استور یلمو ف کردنیم

 ینا  کجای  یه؟بزرگ  ینشهر به ا  یاالن کجا  یعنیکنارم!    یستکه دوسش دارم ن
 گفت:  ین! تو حال خودم بودم که متمعرفت؟یدنبالت بگردم ب  یدشهر و با

 یا ی! ولدهیخوشش و به ما نشون نم یرو یزندگ  یشهداداش؟! هم یدید -
آروم نشون بده! االن  یکمبدش و نشون بده،  یرو خوادیم یکاش بشه وقت 

 !یکاالن و منم به بودن نبه بودن تر  یدار یاز تو ن

 و گفتم: یدماز ته دلم کش یتکون دادم و آه  سری

! اگه بخاطر اون پست شدمیانگار اگه به خاطر ترالن نبود من عاشق نم -
نبود  طورییناالن ا یچوقتمن، ه یفطرت پروانه نبود و کار احمقانه

 !یتمونوضع
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! یعاشقش بش یبخواکه   دیدیینبود تو اصال ترالن و نم یثاگه، حد یول - 
 !یاون  یونفکر کنم عاشق شدنت و مد

 لب گفتم: یر زدم و ز یتلخ  لبخند

 وروجک! -

 و گفتم: ینرو کردم به مت بعدش

 شد؟! یچ  یکاتو و ن یرابطه ی؛راست  -

 و گفت: یدکش  یپوف  متین

 یچند بار رفتن دم در خونشون ول ی،و ارسالن و ست  یثبگم آخه؟! حد یچ  -
که   یِس،مهد یششپ رهیکه م  یم! تنها کسینهو بب یکس  خوادیگفته نم  یکان

شده و  یعصب یکل  یکان یچند بار خواسته ماجرا رو بهش بگه ول گهیاونم م
 !دیگهکنم   یکار چ یدبا دونمینه من نه تو! نم یبزن  یگفته اگه حرف 

کردم و بعد دستم و انداختم دور شونش   ینشگغم  ینگاِه چهره  یلبخند تلخ   با
 و گفتم:

 ! مگه نه؟!یمبشه بازم من و تو با هم یکه، هرچ   ینهمهم ا -

 کرد و گفت:  نگاهم

 !یمباهم یشههم -

 و شکست و گفت: ینمن و مت یوروجک خلوت برادرانه یصدا یهو

 به هم؟! گیدیم یشما دو تا چ -
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باز نگاهمون   یشو با ن  یسادوسط ما وا  یثکه حد  یماز هم جدا شد  ینو مت  من 
 گفتم:  یزنونه ا یکرد. بعد از مدتها با صدا

 !یدیکه تو رس  کردیمیباهم اختالت م یزن و شوهر  یمداشت یچیه -

 مچاله نگاهمون کرد و گفت: حدیث

 شما دوتا شاسگول! یایبه لرزه دراومد با اسکل باز ینزم یعنی -

 با همون لحن گفتم: ینبه مت رو

 اسکل! گهیعشقم نگاه کن به من م -

 گفت:  یا یدهبا لحن کش متین

 اسکال! یبه زن بگ  ینمنب یگهد -

 اومد بغلم کرد و گفت: بعدش

 و تو! دونمیوگرنه من م -

 کرد و بعد گفت:  یا یدهن کج  حدیث

 یه. یستن یبد یز اسکل که چ یزن خر و اسکلت! ول ینا یبرا یری! بمیآخ  -
 شهیزمستون که م  کنه،یم  یرهخودش ذخ  یکه تابستون غذا واسه  یهپرنده ا

به دل  یکجا گذاشته غذاشو! چرا الک  رهیم یادش شهیعقلش برعکس م
 جون؟! یصغر  گیرییم

 که گفتم:  یدخند متین

 جون؟! یصغر  گهینگاه به من م -
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 گفت:  یثرو به حد متین 

 ها! یصغر  یگیبه زن م ینمنب یگهد -

 برگشت سمت من و انگار هنگ کرده باشه گفت: بعدش

 یه؟پس چ یستن یاگه اسم تو صغر  یراست  -

 هوا تکون دادم و گفتم: یو تو دستم

 !یتاآرم -

 گفت:  یابا لحن آهنگ گونه یثحد که

 !یستو شناسنامه فرنگ یول -

 نگاهمون کرد و بعد گفت: یجگ  متین

 !آهان

و بعد رو به  یدکش  یقیس عمنف یثخنده! حد یر ز یمهرسه تامون زد بعدش
 ماها گفت:

! خواستم ترسمیم یکم دونیدیم یگرفتم، ول  یمتصم یهپس پسرا؛  یراست  -
 اول به شماها بگم.

 :گفتم

 !ی؟چ  -

 :گفت



 

 
507 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

ترالن تولد رضا  دونمی! ممد نمیختمشما دوتا نقشه ر یواسه کهیناول ا - 
کارو   یناگه ا بندمیکن! شرط م  یاگه اومد ازش خواستگار ینه، ول یا یادم

 و.... شه،یدرست م یهمه چ  یکن

 دلم روشن شد! حرفش و قطع کردم و گفتم: یتو یدینور ام یه انگار 

 ...یومد...اگه نیعنی ده؟یجواب م یمطمئن -

 زد و با خنده گفت: یچشمک  حدیث

 حتما! یادتولد من م یگهد -

 ت:گف  ینرو به مت بعدش

گوشه و   یه. توهم به زور اگه شد ببرش یادکه صد در صد تولد رضا م  یکان -
 ... کهین! و ایاگه نذاشت بهش بگ  یو بگو حت  یتبهش واقع

 و گفت: یدکش  یحرفش و قطع کرد و پوف  متین

 !ی؟و کنم و بعد یمسع یدبا یگوش بده! ول  دونمیم یدبع -

بود بزنه و داشت دست  سختش یبزنه رو حساب  خواستیکه م  یحرف  انگار 
 که گفت:  کردیدست م

که، به ارسالن روز تولدم بگم که، دوستش دارم! تا تولدم فقط چهار   خوامیم  -
 مونده! یگهروز د

 با خنده گفت: یننگاهش کردم که مت مات

 !ی؟بهش بگ  خواییواقعا م -
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 با اخم گفت: حدیث 

 ...یمسخرم کن یاگه بخوا -

 شونش و حرفش و قطع کرد و گفت: یدستش و گذاشت رو ینمت که

 !یماگه ارسالن هم تورو َپس بزنه، ما پشتت یبشه، حت  یهر چ  -

 لبخند بهش گفتم: با

 !گهیراست م -

 و گفت: خندید

 از هردوتون! یمرس -

*** 

 یزدیانا عسل

 تولد رضا... روز 

 کردم و گفتم:  یثبه حد نگاهی

 ! یست؟سرد ن  یکمباغه،    ینبه نظر خودت ا  ییداخ  ی! ولییناتاز تز   ینمخب ا  -

 و بعد با خنده گفت: یدکش  یقینفس عم حدیث

سالنم و فالن  یبگ  یبخوا یستن یعضا یلیبه نظر خودت خ یول یلیچرا خ -
 و فالن!؟

 تکون داد و با خنده گفت: یسر  ارسالن
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 یکال! باریکالبار - 

 برگشت سمت ارسالن و گفت: دیانا

 !؟یهک  یشاالن رضا پ-

 : ممدرضا!ارسالن

 تکون دادم و همونطور که موهام و درست کردم گفتم: سری

 !کنهیسکته م یچارهب -

 و گفت:  یثبا خنده اشاره کرد سمت حد  ینباال انداخت که مت  یاشونه  حدیث

 !یگهوروجکه د -

 و زنگ زدم رضا که ممد با اشاره گفت: یدمکش  یقیعم نفس

 !یمبزار ماهم بشنو -

بلند تو که بعد چند تا بوق گفتن رضا جواب داد! همونطور که  یرو گذاشتم
 ینبلور یمرغبه من س  یدکردم با بغض حرف بزنم. بخدا با  یگفت سع  یثحد

 یگریهمه استعداد باز ینبدن با ا

 : الو جانم عسل؟!رضا

رضا رو درآورد و بعد  یکه ادا  یثبزنم که چشمم افتاد به حد یحرف  خواستم
براش رفتم و بعد سمت   ی! با حرص چشم غره ایستآدم ن  ینزد! بخدا ا  یاوق 

 گفتم:  یگوش
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بهت بگم. امشب تولدته  یزیچ یه خوامی! رضا می؟خوب  یزمسالم رضا عز  - 
 ...یکنم خب؛ ول  یزتکه امشب سوپرا  خواستیدلم م یلی، من خمن

کردم   یهتابلو نباشه گر   یادکه ز  یآروم طور  یکنم! الک   یهاشاره کرد که گر   حدیث
 گفت:  یکه رضا با نگران 

 !ینداره که نتونست  یبی! عسل اصال عشد؟ی! چ ی؟عسل خوب  -

و دوباره با  یدمکش  یها کردم که از خنده غش کرده بودن! پوف به بچه نگاهی
 گفتم:  یهمثال با گر  یصدا

 دونمیبده، من، من نم یلیخ یلیاومده خب!؟ خ یشپ یمشکل یهرضا  -
که بهت   یآدرس ینبه ا یاب کنمیحلش کنم! رضا خواهش م تونمیم یچطور

 باشه؟! یاب یع! فقط سر گمیم

 انگار هول کرده بود گفت: رضا

 نکن! یهباشه باشه، گر  -

د خنده هاشون بلن یکه بچه ها صدا  یدمکش  یقیقطع کردم و نفس عم  سریع
 باغ و فرستادم و بعد با خنده روبه بچه ها گفتم: یشنشد! لوک

 !یشورینب یلیخ یلیخ -

 و گفت: ینابه روم یدچسب پانیذ

 خدا! یخدا ا یمن ا یاومده! آه رضا یشپ یمشکل یه! یارضا توروخدا ب -

 حرص و خنده گفتم: با



 

 
511 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ
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 ! کنمیم یمن بعدا سر تولد شماها تالف  - 

 زد و گفت: یاز سرما بندر مهراب

 واقعا! لرزمیداخل تاالرش؟! من دارم م یم؟بر  شهینم گمیم -

 با حرص روبه مهراب گفت: ستی

 سرتا! یتو زنمیم -

اومد و  یعارسالن زنگ خورد که ارسالن رفت اونور و جواب داد که سر  گوشی
 گفت:

 !یدبش یمدرختا قا ینب یمبر  یید! بدویادها رضا داره مبچه -

رضا و ممد رضا   یاومد و بعد صدا  ینماش  یشدن. صدا  یمن قارفت  یع سر   همه
 اومد.

 یآروم یدو سه یک  یذ! اومد وسط باغ که پانزدیداشت اسمم و صدا م رضا
و همزمان   یرونب  یدیمو داد از پشت درختا پر   یغ هممون با ج  یهوگفت و بعد  

 نگاهه هممون  یجانطرفش! با خنده و تعجب و ه  یختیمو ترقه ر  یبرف شاد
 کرد و بعد دستاشو زد قده هم و گفت:

 نکنه! یکارتونخدا بگم چ -

 :یمهمه باهم گفت همزمان

 تولدت مبارک سوتون! -

 فشفشه رفتم سمتش و گفتم: با
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 کننده!  یسگاها یتولدت مبارک باشه آقا - 

بغل خودش!   یتو  یدبدون انتظار من و کش  یهوبا خنده نگاهم کرد و بعد    رضا
 گفتن که ارسالن گفت:  یبلند ییبچه ها او

 !گیرهیم یاد ید. نکنینجاستابچه ا -

 گفت:  متین

 !یخودت و بگ  ینکهمگه ا بینمیکو؟! من که نم  -

 و گفت: یثبغل رضا در اومدم که ارسالن اشاره کرد به حد از 

 !گمیو م یشونا -

زد  یو حرص مشت  یغاولش با تعجب به ارسالن نگاه کرد و بعد با ج حدیث
 ارسالن و گفت: یبه بازو

 !یارشورعمت بچس خ -

 خنده گفتم: با

 !ید؟شب و بس کن یه تونیدیشما دوتا نم -

 و ارسالن همزمان گفتن: حدیث

 نه! -

 خنده! یر به هم نگاه کردن و زدن ز بعد

 رضا گفت:! یدهم چرخ یو رضا نگاهامون رو من



 

 
513 
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 !یبود عسل! مرس یخوب  یلیخ یز واقعا سوپرا ینگرانت شدم! ول یلیخ - 

 زدم و گفتم: ییو لبخند دندون نما یدمکش  یقیعم نفس

 ! بازم تولدت مبارک!کنمیخواهش م -

 منه! یهشب زندگ ینازت! امشب بدون شب با تو بهتر  یمرس -

 دستم و گرفت! با خنده گفتم: بعد

 اییوونهد یلیخ -

 با خنده گفت: ارض

 !یگهتوام د ییوونهد -

 اهنگ اومد! یصدا بعد

 دوست نداشت؟! شهیاصال مگه م -

 نباش! یشمپ یه  حاال

 ...یواش یواشکه   یهمون  تو

 هاش!کشته خنده  منو

 ... ییتنها یتو چطور بگو

 !؟یاییلب در ریمی

 ...یدهمنو تو رو با هم د که

 !؟ییتو اونجا یبرا چ  اصال
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 با خنده گفت: دیانا 

 ینو تضم  یزیچ  یگهمن د  یدهم و نگاه کن  یدبخوا  یگهد  یهثان  یهبه خدا اگه    -
 !؟یهچ ینبابا! ا یدآهنگ شاد بزار یه! کنمینم

 یهگفت و آهنگ و عوض کرد و  یکه ارسالن چشم کشدار یدیمخند همه
 آهنگ شاد گذاشت!

*** 

 امینیمتین

 نه! یاکنم   یداپ یکارون تونمیم ینمها گشت تا بببچه یسمت همه نگاهم

 یکی  یهوکه    یینو سرم و انداختم پا  یدمکش  ی! پوف یومدهن  کهینمثل ا  یر،خ  نه
. یطرف  یهکه با چشماش اشاره کرد به  یِث حد یدمزد به شونم. برگشتم د

از سرجام بلند شدم  ی! با خوشحالیکابه، ن یدمنگاهش و دنبال کردم که رس
 زد و گفت: یچشمک  یثکه حد

 غورباقه! یمن هستم آقا ی! اگه کمک خواست یموفق باش -

 یدمبودن رد شدم و رس  یدنها که در حال رقصتکون دادم و از وسط بچه  سری
. دستم و بردم تا بذارم کردیها رو نگاه مکه حواسش و داشت بچه  یکابه ن

و  یدمکش  یو پوف  یینتم و انداختم پاشدم و دس یمونپش یشونش ول یرو
 اسمش و صدا کردم! برگشت سمتم و گفت:

 ! ی؟دلم و بشکون   خواییهان؟! بس نبود دلم شکست؟! بازم م  خواییم  یچ   -
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که   یشمشک  یهم فشار دادم و بعد نگاهم و دوختم به چشما  یو رو  چشمام 
 شده بود و گفتم: یاشک 

بدم برات   یحبزار توض  کنمیاهش مفقط به حرفام گوش بده، خب؟! خو  یکا،ن  -
 شده. باور کن... یکه چ 

و  یرونب یددستم کش یو صدا زدن اسمم قطع کرد و دستش و از تو حرفم
 گفت:

! فقط دست از سرم بردار یدمو فهم فهمیدمیم یدکه با  یزاییچ یمن همه -
 !ینهم

 بلند گفتم: یکه با صدا  یسرفت سمت مهد بعدش

 !دمیم یحتوض یوبه خدا برات همه چ یکان -

دادم به  یهبه راهش ادامه داد تک یو برگرده ول یسهبودم که وا ینا منتظر 
 یدیصدام زد سرم و با ناام یکیحال خودم بودم که  ی!گند زدم گند! تویوارد

 و گفت: یدکش  ی. پوف یکان یگرفتم باال که چشمام گره خورد به چشما

 باش قانع بشم! یدوار ام یباشه بگو؛ ول -

نگاهم گرفت به پشت سرش که ارسالن و  یهونگاهش کردم که  یخوشحال با
تکون دادن. با خنده روبه  یبودن و با خنده برام دست  یسادهدورتر وا یثحد

 گفتم:  یکان

 تا بهت بگم! ینبش -
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 یوو تمام و کمال همه چ یدمکش  یقیبود هنوز قهره نشست نفس عم معلوم 
 و گفتم: یدمکش  ی. پوف کردیگاهم مبش گفتم. بهت زده ن

 !یقانع شده باش یدوارمام یکا،تموم شد ن -

 بلند شد و گفت: نیکا

 دارم! ییبه تنها یاز خواهشا، فقط االن ن ینمت -

شده بود.  یر د ی. اسمشو بلند صدا کردم ولیسمت در خروج  ییددو بعدش
درست بشه!  یفقط همه چ  یدوارمام ینه، ول یارفت  یشخوب پ دونمینم

و ارسالن اومدن سمتم که  یث! حدتونمیبدون اون نم یچم،ه یکامن بدون ن
 ارسالن گفت:

 !ین؟شد مت یچ  -

 و گرفتم باال و گفتم: سرم

 !یندرست بشه هم یباش همه چ  یدوار فقط ام -

 گفت:  حدیث

درست   یهمه چ   یدم. بهت قول مینمت  زنمیباهاش حرف م  رمیمن فردا م  -
 ! بهم اعتماد کن!شهیم

 زدم و گفت: لبخندی

 اعتماد دارم! -

*** 
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 رحیمیدیانا 

 یدمکش  ی. پوف زننیدارن باهم حرف م یثو حد ینارسالن و مت یدمدور د از 
دو نفر بخوان کنار  ینا یه  کهینبه خودم گرفتم. اصال از ا یعصب ییافهو ق

 یول کردم؛یحس حسادت م یواقع ی! واقعا به معنایادهم باشن خوشم نم
 برای شهیاشتباه بزرگ محسوب م یهپسش زدم چون دل بستن به ارسالن 

و ارسالن   یششونپ  یدمبزرگ کنم! رس  یلیاشتباه خ  یه  خوادیمن و منم دلم نم
 و گفت: ینرو کرد به مت یثو صدا کردم که برگشت سمتم. حد

 به کمک داشته باشه! یاز عسل فکر کنم ن یشپ رمیمن م ینمت-

 گفت:  یثبه من کرد و بعد رو به حد ینگاه  متینم

 ! یامصبر کن تا منم ب -

 به ارسالن کردم و گفتم: یهردوتاشون رفتن. نگاه  بعد

 یبخوا یه  کهینبار هزارم بهت بگم. از ا یبرا خوامیو م یزیچ یهارسالن  -
! ارسالن خواهش ی؟درک کن  خواییم  یو ک   ینمتنفرم! ا  یناو ا  یباش  یثبا حد

 !ی؟دور و بر اون دختر نباش! اوک  کنمیم

 موهاش و گفت: یکالفه دستش و کرد تو  ارسالن

کن اخالقتو خوب  یسع یخب!؟ ول ی،دار یچه حس دونمیم یاناد ینبب -
من و  کهینهمه فقط بخاطر ا یدختر و جلو یننکن غرور ا ی! انقدر سعیکن

! یاریو اشکش و درب یدلش و بشکن یبخوا یا یبشکن یبزن  ی،دوست دار
 باشه؟!
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 گفتم:  یبلندتر  یباتقر  یکردم و با صدا  اخمی 

!؟ یارهتورو از چنگ من درب یاد! هان؟ بزارم اون دختره بی؟چ  یعنیارسالن  -
 یناز هم  یکیکه    کنییم  ی!؟ آخر تو کاریو درک کن  ینا  خواییارسالن چرا نم

 دوستت ندارم!  یگهنفرم و دازت مت یگهو بهت بگم د یامروزا ب

 گفت:  یتمچ دستم و گرفت و با عصبان ارسالن

اون  یکه برات قائلم. جلو  ییهمه احتراما ینا ینخدا، ب یبه خداوند یاناد -
 دهنت! یتو خوابونمیهمه چرت و پرت نگو که آخر م ینو ا یر دهنت و بگ

 و گفتم: یرونب یدمدستش کش یو از تو دستم

اصال،  یهست  یک   ی! فکر کردیو کن یکار  ینهمچ یخواب یتو جرعت ندار -
 !یاون دختر باش یشانقدر پ خوام،یبار هزارم، نم یهان؟ ارسالن برا

 یهو هر آن ممکنه  یدهرس یتارسالن به اوج عصبان یگهاالن د دونستممی
ازش باشم، رفتم سمت  یمنتظر حرف  کهینبدون ا ینهم یکنه، واسه  یکار
من بخواد  یکه بابا  کردینم یکار  وقتیچکاش بابات ه  یو آتوسا. ا یذپان

 ینا یاالن جا شدیکاش م  یها باشه! استاره یو االن جا یادبال سرش ب ینا
! کنهیهمرو نابود م زنهیم یگه،سرنوشِت د ی! ولخندیدیمیها مدعوا کردن

! دارهیو جا بر م یارهبد نداره و از پا درم یو که انتظار روزا یهرکس زنهیم
سرنوشت  ین! امان از ایرنبد و بگ یزایچ یکه آدما نتونن جلو  شهیباعث م

که عاشق   تونستمیکرد، من االن مینم  یکار  یناگه بابات همچ  یدبد همه! شا
 یفکر کردن به انتقام گرفتن و گرفتن جون تو، به خودمون تو یتو باشم؛ جا
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انتقام گرفتن باشم!   خیالیب   تونمیمن نم  ینه چندان دور فکر کنم! ول  ییندهآ  
 !یختهشده، به همه ر یختهبه هم ر یهمه چ 

 عسل اومد که گفت: یحال خودم بودم که صدا توی

 شمعارو فوت کنه! خوادیرضا م یاینب -

*** 

 رضابرزگر

تا آرزو کنم و بعد  شمردنیها هم داشتن مو بچه یز بودم پشت م وایساده
همه  یکردم که برا ییآرزو یهشمعارو فوت کنم! چشمام و محکم بستم و 

 لب آروم گفتم: یر باشه! ز

 برسن! یشونقلب یبچه ها به خواسته ها یهمه کنمیآرزو م -

! با یدندست زدن و هورا کش ها شروع کردنشمعارو فوت کردم که بچه بعد
 اومد وسط و گفت: یثخنده همشون و نگاه کردم که حد

 !یه؟خب، االن وقت چ یلیخ -

 با هم گفتن: همه

 خوردن! یکک  -

 با حرص گفت: حدیث

بخدا!  یدچاق شد یریدبگ یمرژ یکمکارد بخوره به اون شکماتون!  ینه! ا -
 یزید! وقت کادو دادنه. حاال بر یدکه دار  یوییک  یعقل و آ   ینبا ا  یریدبعدشم َنم
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کادوها و   یز م یها کادوهاشون و گذاشتن رو! بچهینمو بب یددار یهرچ  یرونب 
. همه کردمیم شونو بغل کردمی! و منم تشکر مگفتنیم یک هرکدام تبر 

 و بعد گفت: یثاهنگ و کم کرد حد یکادوهاشون و گذاشته بودن. صدا

 یکادوها رو بخونم و بعد بدم رضا اونوقت به سراغ شکما  یدخب، بزار  یلیخ  -
 خودمه! ی! اول نوبت کادوریمیشما هم م

 بلند گفت: یبره با صدا امیر 

 و نگاه چه زرنگه! ینا -

 گفت:  یبا اخم با مزه ا حدیث

 ساکت شو، عه! -

 کادوش و داد دستم و گفت:  بعد

 تولدت مبارک سوتون! -

به  یجعبه ا یکه تو  یزیچ یدنش کردم و با دازش گرفتم و باز  یخوشحال با
 یثحد  یننها هم ساکت بودن تا بببود پوکر شدم! بچه  یو خوشگل  یبزرگ   ینا

که با   چرخوندمیو کادوش م  یثبهم داده. نگاهم و پوکروارانه سمت حد  یچ 
 باز گفت: یشخنده و ن

فتم حداقل برنج و نداد! گ  یداد ول  یاون روز، اون طرفداره بهت تن ماه   یدمد  -
اومده!   یرتگ  ینم. بعدشم برو خداروشکر کن همیبرنج بهت بدم باهاش بخور

 خداتومنه داداش! بعله! یلوییبرنج ک
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همه پوکر  ینمن نگاهم و ب یبودن از خنده ول یدهها پوکبچه یهمه 
کادوهارو با اسماشون خوند و داد بهم و بعدش   یع سر  یثم! حدچرخوندمیم

 ساکت موند و بعدش گفت: یا یقهدو دق یکی

 یادمو  یکی یتموم شد و...عه عه، نگاه کن توروخدا! کادو کهینخب مثل ا -
 رفته!

 و زرد بود و برداشت و گفت: یکه مشک   ییجعبه کادو یه

 نومه!. به به! مال عسل خایهمال ک ینا ینمخب، خب، بزار بب -

 داد دستم که ارسالن پوکر گفت: بعدش

 !یکن  یتو اون و اذ ینا یادتوهم خوشت م -

 خنده گفت: با

 چه جورم! -

 رو به من گفت: بعدش

خودم! واال بخدا!  یداخلشه تا برش دارم برا یبدونم چ  خوامیبازش کن م -
 اومده امشب! یرتکادو گ  یلیخ

عسل و با شوق و  یتاسف براش تکون دادم و کادو یبه معنا یخنده سر  با
کاغذ   یهادکلن با  یهساعت و  یه یدم،دلم بود باز کردم که د یکه تو  یذوق 

 روش نوشته: یدمکوچولوعه! کاغذ و آروم برعکس کردم که د

 !یمتولدت مبارک تموم زندگ -
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 ییها او. همه بچهیدو خند  یینلبخند نگاهش کردم که سرش و انداخت پا  با 
 ها گفتم:بچه ی. رو به همهیدنو بعد خند یدنکش

 بتونم براتون جبران کنم! یدوارمازتون! ام یواقعا مرس هابچه

 بلند گفت: حدیث

 برام! کنییفردا جبران منداره داداش! پس یباصال ع یول ینبلند بگو آم -

 گفتن:  ینو ممد و مت یمتعجب جز ست  همه

 !چی؟

 نگاهمون کرد و گفت: مچاله

 یعنیپس فردا، دهم اسفند!    یعنیتولدمه    یگه! اسکال، دو روز دیو نخودچ   چی
 شدم ازتون! یدواقعا! قشنگ نا ام ی! مرسدونستید؟ینم ینمکه ا  ینانقدر خر 

 با خنده گفت: ارسالن

 !دونستمیکه م  من

 کرد وگفت:  یا یدهن کج  ستی

 جان عمت! آره

 !یمافتاد یز و سوپرا یگهتولد د یه. یمبا خنده نگاهشون کرد همه

*** 

 یعصر  ترالن
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منو چه  ینفر حرف بزنم ول یهبا  خواستیدلم م یی،شده بودم از تنها خسته 
بزارم،   یگر دندون رو ج  تونستمینم  یکه بتونم باهاش حرف بزنم؟ ول  یبه آدم

پر از  یکه صدا  یکاو زنگ زدم به ن یا... دلمو زدم به دریثهفردا هم تولد حد
 تو گوشم: یچیدتعجبش پ

 یی؟تو ترالن

 :گفتم

که   یبه آدرس یایب ییتنها تونییم یکان گمی! می؟چرا تعجب کرد یزمعز  آره
 فرستم؟یبرات م

 قبول کرد که منم حاضر شدم که برم به کافه مورد نظرم... یاقاشت با

*** 

 ی_فالح نیکا

عجله داشتم که و منم  یستموجود ن گفتیم یرمخواستم اسنپ بگ یچ  هر 
نبود بهش زنگ زدم  ینزنگ بزنم به مت کهینجز ا یازود برسم به ترالن چاره

 که دو تا بوق نخورده جواب داد:

 یکا؟جانم ن -

اسنپ  یهر چ  ییجا یه یمدنبالم بر  یایب تونییم ینبب ی؟خوب  ینسالم مت -
 .یارهنم زنمیم

 دم در خونتونم یگهساعت د یمباش حاضر شو ن -
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. چون یینکه رفتم پا  یدرس  ینساعت مت  یمدادم و حاضر شدم تا بعد از ن  اوکی 
بهم  ینهنگاه از آ  یه یننبودم رفتم عقب نشستم که مت یاوک  یادز ینبا مت

 نگفت. یزیانداخت و چ

*** 

 ی_عصر ترالن

 یکاو ن ینکافه که قامت مت  ینشسته بودم و زل زده بودم به در ورود منتظر 
سالم و احوال  یتکون دادم که اومدن سمتم و بعد از کل یشد. دست  یاننما

 بحثو باز کردم...  یپرس

دلمم نخواست واسه  ینبود، ول یو حالم اصال اوک  یثهها فردا تولد حدبچه -
 یکاگرفتم با ن یمتا کردم و تصممشت دو دوتا چهار  یهتولدش کم بذارم! 

که چه خوب شد تو هم   یم،ها هم بگبه بچه یمو زنگ بزن یمهماهنگ باش
 زینشهم با ه یمشکل یممکان خوب باش یهدنبال  ید. اول باینمت یاومد

هماهنگ  شناسینیرو م ییپس انداز کردم اگه جا یشندارم از چند وقت پ
 .یدکن

 گفت:  ینمت که

 زنمی. زنگ میقمهمال رف شناسمیم یک خفن و ش یلیغ خخونه با یهمن  آره
 نگران نباش! کنمیم یشاوک

 کردم و ادامه دادم:   یو تشکر یدمپاش ینمت یبه رو لبخندی

 ی؟دار ینتو که ماش ینتدارکات تولد مت یدخر  یمبر  یدبا یگهد یز چ یه فقط
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 اعتراضش در اومد: یکاتا اومد جواب بده ن که 

 پس من نقش برگ چغندر دارم؟ ینخو همش شد مت ینترالن! ا عهه

 که گفتم:  یدیمخند ینمت منو

 یالباهام تا وسا یپا کن یر ز یددارم کل تهرانو با یشتریب یواسه تو کارا نترس
 !یمرو بخر 

 ادامه داد: نیکا

ترالن   ی...راست یمسوار ش  یمبر   یاین!؟ بکنیدیخب پس چرا انقدر ِفس ِفس م  -
 ی؟خوب تو خودت 

 یلیکه تولد رضا بود خ  یروزم. ددونیدیندونه شماها م ینه راستش هر ک  -
 یثحد  یهخب    ینبود ول  یاصال حالم اوک   یتو تولدش باشم ول  خواستیدلم م
 خوب باشم! کنمیم یسع یمندار یشتر که ب

 در جواب حرفم گفت: متین

. فهممشیم  یششمپ  یشهو من که هم  یستترالن ممد واقعا حالش خوب ن  -
من  ینترالنو نبر  زنهیو داد م پرهیاز خواب م یشهتو فکره و شبا هم یشههم

 هنوز دوسش دارم!

نفر قلبمو گرفته بود و فشار  یهحالم بد شد و انگار  یلیخ ینحرف مت ینا با
 گفتم:  ینو مت یکا...رو به ندادیم

 یراره چ ق دونمیذره شده نم یهخودمم دلم واسش  یواقعا، ول دونمینم -
 بشه سپردم دست خودش.
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 *** 

 ینی_اممتین

دو  ینرابطه ترالن و ممد مثل قبل بشه. چون واقعا ا خواستیدلم م خیلی
به ترالن که  دمیکه ممد زد، حقو م  یتا بشر همو دوست دارن اما با اون گند

هست که مغزش کامله و هر  ی! چون اون دختر یرهخواست بگ یمیهر تصم
 یکتراف  یمموج عظ  یهبه    یم...تو راه خوردیهدرست  یم تصمکامال  یرهبگ  یمیتصم

دو تا  ینو بدم ا یستکنم تو دو تا ل  یمفاصله بچه هارو تقص ینو گفتم تو ا
 ها رو دعوت کنن!و زنگ بزنن بچه ین( که تا کمر تو گوشیکا)ترالن و ن یکار ب

 یکان یستترالن و خودمو هم گذاشتم تو ل یستاز عمد ممدو گذاشتم تو ل و
نمونن و  یکار دادم دستشون تا ب یستاروو دو تا ل یهعکس العملش چ ینمبب

 زنگ بزنن...

*** 

 ی_فالح نیکا

بهش انداختم که نفر   ینگاه   یهکه غورباقه نوشته بود و دست گرفتم و    لیستی
 یهل برو! و تو د یپپسر گل و خوشت یک ، ینیام یناول نوشته بود؛ آقا مت

واسم در   ییخنده که اونم متوجه شد و ادا  یر زدم ز  ینگاه بهش انداختم و زرت 
ندادم و شروع   هبحثو ادام  یست،ترالن حالش خوب ن  دونستمیآورد و چون م

 یزنگ خورد و نگاه  یشکردم به زنگ زدن اول زنگ زدم به غورباقه که گوش
 انداخت و گفت: یشبه گوش
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 !یامم یام! میدخدا اصرار نکن تورو 

 یستکه تو ل  ییبچه ها یهلبخند زدم و رفتم سراغ بق یهکه گفت بازم   اینو
 یمن بودن زنگ زدم که خداروشکر کس یستکه تو ل  ییبودن و به همه اونا

 !شهیم یترالن چ  یستل ینیمبب یمتا بر  یان،تو چس نبود و همه گفتن م

*** 

 ی_عصر ترالن

ممد و  یشخم ینمت یننفرو ا ینتو دستم کردم که اول یستبه ل ینگاه  منم
رفتارم  یلیخ یگههم د یبهش زنگ بزنه ول یکانوشته بود! خواستم بگم که ن

تنگ شده بود! زنگ  یشلعنت یو هم دلم واسه صدا شهیرو مخ م ینطوریا
 زدم که هنوز بوق نخورده جواب داد:

 ی؟جانم دورت بگردم خوب شد -

 گفتم:  یخودم نبود ول یلباب م یارمبه زبون ب خواستمیکه م  یزیچ کهینا با

 ینسالم آقا محمد شما خوب هست -

 تو گوشم: یچیداز بغض توش بود پ ییهامحمد که معلوم رگه یصدا که

 یاری؟اول اسمم هم اقا م یگهشدم که د یبهحد واست غر  یندر ا -

 دونییچه م  یگم لعنت لحظه دلم خواست از همون پشت تلفن داد بزنم و ب  یه
 بغضمو قورت دادم و گفتم: یذره شده بود، ول یهکه دلم واسه صدات 
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کنم،   یزشو سوپرا یرمتولد بگ یثواسه حد خوامیزنگ زدم بگم که، فردا م - 
 یارینب یفآدرس)...( تشر  ینشما هم به ا

 یببر  یشپ طوریینهم یمن اگه بخوا یممنون از دعوتتون ول یلیخ -
 ...یامنم

 ! یارینب یفتشر  یثبه خاطر حد یاینبخاطر من ب یستروشنفکر قرار ن یآقا-

و  یداز چشمم چک یکه با ِسمج   یقطع کردم و قطره اشک  یبدون خدافظ  و
بود رو سرچ کردم بهش  یستتو ل یپاک کردم و شماره ارسالن که نفر بعد
 تم:مقدمه گف یب  یثهحد یشبود پ ینزنگ زدم که جواب داد و چون حدسم ا

 بگو ِپخ! یشتهپ یثسالم ارسالن اگه حد -

 پخ! -

تولد   یثاونجا واسه حد  خوامیفردا م  فرستمیآدرس واست م  یه  یهخو اوک  -
 یاحتما ب یرمبگ

 آخه...  -

 یبا یایا،آخه و درد و بال، ب -

 ینبودن و رو به مت  یرو گرفتم که همشون خداروشکر اوک   یهقطع کردم و بق  و
 گفتم:  یکاو ن

 بودن یمن همه اوک  یستتو ل -

 ... طور ینهم گفت منم هم نیکا
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 *** 

داخل پاساژ و  یمداخل پاساژ قصر تولد پارک کرد و سه نفره رفت ینوماش متین
 یوغورباقه تا همه چ یکاسمت همون باغ به قول ن یمو رفت یدیمخر  یلووسا

 نباشه... یادیکه فردا کار ز  یمحاضر کن

*** 

 صبریحدیث

 یث! حدیلیک  یلیک  یلیک  یلیک  یلی! هو هو هو! تولد، تولد، تولدم مبارک! کواو
مبارکش باد!  یشاالمبارکم باد! ارسالن اسکل و ملنگه ا یشاالچقدر قشنگه، ا

 یو برداشتم و نگاه   یمنگاه روز تولدم چه خوشگل شدم قربون خودم برم! گوش
تولدت   یامپ  یه  حتی  کسیچ! ساعت پنج عصر شده و هیبهبه ساعت کردم. عج

رفته  یادشونممکنه  یعنیکه قربونشون برم من!   یجاممبارک نداده؛ جز فن پ
 یو اون اسک  ینو فقط داشتم رو مخ ا یروز . کل ددونمیم یدباشه؟ نه بابا، بع

 یدبع یزیچ ینابره؟ البته از ا یادشون شهیکه فردا تولدمه! مگه م رفتمیم
 رن!ت ر از خفاشم فراموش کا ینا. ایستن

 یزیونتلو یمبل لم داده و داره کاناال یارسالن رو یدمکه د  یروناتاق رفتم ب از 
 یو شاد و شنگول رفتم نشستم رو  یدمکش  یقی! نفس عمکنهیم  یینو باال و پا

 بهم انداخت و گفت: ینگاه  یممبل تک نفره. ارسالن ن

 چته تو باز؟! -

 باز کردم و گفتم: یتا کرج دم در عوارض ینجاو از ا نیشم
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 یه؟چه روز یعنی،ارسالن، امروز چند شنبس؟  یگمام - 

 پوکر نگاهم کرد و گفت: ارسالن

 !؟یهبه من چه که امروز چه روز -

 و گفتم: یدمسرم کش یقتلشو تو یحرص نقشه با

نم ! حرص میه؟ده اسفند چه روز  یه؟روباه مکار! امروز چه روز  یارسالن، آقا  -
 !یاربه اون عقل پوکت فشار ب یکم! یاردر ن

و حالت فکر کردن به خودش گرفت.  یدکش  یمچاله نگاهم کرد و پوف  ارسالن
 گفت:  یهومنتظر بودم بگه اهان روز تولدته که 

! اخه به من چه پرسیایم یزاییچ یه یثنه؟! حد یه،! البد روز نهال کارآهان
 اهر من!؟خو یمممگه من تقو یه؟که امروز چه روز

 افتاده بود و پرت کردم سمتش و گفتم: ینزم یکه رو  یحرص بالشت  با

 واقعا! خواهر من و هم کوفت و زهرمار! یشوریب یلیخ -

 ینچرا ا  یاخفش کنم من! خدا  یرمخدا، بگ  یاتاقم. وا  یبا حرص رفتم تو بعد
 نکش من گناه دارم! ینغلط کردم؛ ا یامن راحت بشم؟ نه، نه، خدا کشیینم

که اگه به ارسالن بگم   کردمیفکر م ینتخت و داشتم به ا یرو یدمکش  راز د
 یا،ممکنه بهم بگه که منم دوستت دارم؟    یعنی  یه؟دوستش دارم واکنشش چ

باالخره  ی،. ولشمیم یوونهدارم د یاخدا ره؟یو م ذارهیو تنهام م دهیهلم م
خودم بودم که  حال. تو یگهروز د یهبهش بگم! چه امروز، چه  یدبا یروز یه
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ارسالن داره با  یدمتخت که د ینشستم رو یخس یع در اتاق باز شد. سر  یهو 
 هم جمع کردم و گفتم: ی. از حرص ل**بام و توکنهیخنده نگاهم م

 من... یدشا ی؟خر  یلیارسالن بگو چرا خ -

 بفرما. خوای؟یم یاله اال اهلل! چ  ال

 :رسالنا

 !یای؟م یرون،ب یمبر  خوایمیها مبچه با

در  یاسکل باز یثحد یگهگرفتن؟ آره د یز فکر کردم. نکنه برام سوپرا یکم
 و گفتم: یدماز جام پر  ی! با خوشحالیاریم

 !یمبزن بر  یولا -

 مچاله گفت: ارسالن

 و شفا بده! یکینوبت تو  یخدا ب  -

 بزنم که گفت: یحرف  خواستم

 آماده شو! یعسر  -

که ارسالن   یرونزدم و رفتم ب یبنفش و مشک  یپت یهآماده شدن و  وایسادم
 و گفت: یدکش  یسوت 

 ماشاال سرعت عمل!  -

 .یمشد ینسوار ماش یمزدم و باهم رفت یگل گشاد  لبخند
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 و گفتم: یدمکش  پوفی 

 !رسیم؟یچرا نم یم؟بر  خوایمیبدونم که کجا م شهیارسالن، م -

 با خنده گفت: ارسالن

 ما! یدیمرس یبش یدار و بعد ب یراهش دوره! تا تو بخواب  یو،ک  یخانم آ  -

 باال انداختم و گفتم: ایشونه

 کن!  یدارمب یدیمپس رس یاوک  -

 ی. با تکون دادنایدمراحت گرفتم خواب یلیخ یه؟! چیگهخسته شدم د خو
 شدم. ارسالن کمربندشو باز کرد و گفت: یدار ارسالن از خواب ب

 .یدیمشو، رس یادهپ -

! یبزرگ و خوشگل یهاشدم. عر، چه خونه یادهپ ینکردم و از ماش نگاهی
 . رو به ارسالن گفتم:یکیشونبا ارسالن سمت  یمرفت

 هاش!ارسالن چقدر خوشگلن خونه -

خنده! زنگ  یر زد ز یکردن من خندش گرفته بود و پق   یفاز لحن تعر  ارسالن
داخل. من که داشتم   یمباز شد و رفت  یکیکوچ  یک ت  یو زد که در با صدا  یفونآ 

 یارسالن جلو  یهو!  ی! عجب خونه باغ خفنکردمینظاره م  یاطشوبا دهن باز ح
 چشمام و گرفت.با حرص گفتم:

 !کنی؟یم کار یچ  یبدونم دار شهیم -

 با خنده گفت: ارسالن
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 .یوفتحرف نزن راه ب - 

 اش و گفتم:دست یو گذاشتم رو دستام

 بابا کور شدم ارسالن! -

که بهم زد شروع کردم راه رفتن همراهش؛   یانگفت و با سلقمه  یچیه  ارسالن
 و گفت: یسادارسالن وا یهوکه 

 !ی؟اآماده -

 گفتم:  یجیگ  با

بدونم   شهیشدم، االن م  یدار از خواب ب  یستهم ن  یقهارسالن من االن ده دق  -
 باشم؟ یچ  یآماده یتوقع دار

ترقه  یو داد و صدا یغ ج یچشمام برداشت که صدا یدستش و از جلو ویه
 یسرم و با برگا  یشد رو  یختهر  یبرف شاد  یو فشفشه همزمان بلند شد و کل

 گل رز!

دهنم. همشون شروع کردن به خوندن  یدستم و گذاشتم جلو یخوشحال با
دستم و زدم به کمرم و با خنده همشون و نگاه کردم.   یهآهنگ تولدت مبارک!  

 بغلم و گفتن: یدنپر  ی! ترالن و ست یناخدا از دست ا یا

 تولدت مبارک زردآلو! -

بغضم گرفته  یاز بغلم دراومدن. اصال انقدر خوشحال بودم که از خوشحال بعد
 و بغض گفتم:بود! با خنده 
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 از همتون! یها واقعا مرسبچه یوا - 

 سرم و گفت: یکاله تولد گذاشت رو  یهبا خنده اومد سمتم و  عسل

 !یاهنوز بچه یول یسال بزرگتر شد یه ینبب -

 نثارش کردم. یلب مرض یر خنده ز با

*** 

 عصریترالن

 ییه. بقیکان  یشآهنگ و گذاشت و صداش و تا ته برد باال و نشست پ  متین
 با خنده اومد سمتم و گفت: یثوسط. حد یختنها هم ربچه

بود! تولدت حتما جبران  یخوب  یز سوپرا یلیخ یلیخ یلی! خیترالن مرس -
 برات! کنمیم

 جلوم و گفت: یسادبغلم دراومد و وا از 

 و فالن... . یاریبنه  یترالن. بخوا یمپاشو برقص -

 و قطع کردم و گفتم: حرفش

 فعال نه، باشه؟ االن واقعا حال ندارم! یثحد -

 و گفت: یدکش  یپوف  حدیث

 خب باشه. یلیخ -

 و گرفتم و گفتم: دستش
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 !یبا ارسالن برقص یبهتر باشه بر یدشا - 

. معلوم بود با رفتیور م یشبه ارسالن کرد که داشت با گوش ینگاه  حدیث
 یثتنها باشه! حد طوریینبود ارسالن ا یبعج یلیقهرن؛ چون خ یاناد

 باال انداخت و گفت: یاشونه

 خب پس من رفتم! یلیخ -

 یچیدممد پ یصدا یهوکه   کردمیتکون دادم. داشتم بچه هارو نگاه م سری
 گوشم:  یتو

 ی؟باهام قهر باش خواییتو هنوزم م ینمترالن بب -

باهات قهر باشم! اما   خوادیاالن بپرم بغلش و بگم، نه دلم نم  واستخیم  دلم
 نگاهش کنم گفتم: کهینبدون ا

 ندارم که بخوام باهاتون قهر باشم آقا! یمن اصال با شما صنم یدببخش -

 و گفت: یدکش  یمعلوم بود که حالش گرفته شده! پوف  ممد

ترالنم!   یدببخش  یول  ،یاز دستم دلخور  یبخاطر همه چ   دونمیم  ین،ترالن بب  -
 یستبشه! االن قشنگ پونزده، ب ینطوریکه ا  خواستیدلم نم وقتیچمن ه

 ترالن! یمهست که باهم سرد یروز

 سر جام بلند شدم و گفتم: از 

جشن تولد رو به کام خودم و  ینکه ا کنمیروشنفکر، خواهش م یآقا -
 ینبد داشته باشه از اول  یخاطره  یه  یثحد  خوادی! دلم نمیدخودتون زهر نکن

 !یدبحث و تمومش کن ینتولدش با شماها! لطفا ا
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 یمبود یدهرس یبارفتم. شروع کرد دنبالم راه افتادن و صدام کردن. تقر  بعد 
 تم:وسط بچه ها که در حال رقص بودن! برگشتم سمتش و گف

 ی؟کال نفهم  یا ی؟چ  یعنیولم کن،  گمیبهت م فهمییم -

 و ندارم! یتهمه دور ینتحمل ا یگه! بخدا دیگهترالن بس کن د -

! تو که یدور ینمنم ندارم ممد! منم ندارم! منم دلم خونه از تو و ا آخه
بغل کردن هر  ی! منم دلم تنگه واسه گذرهیم یدل من چ  یتو دونیینم

 !یت خواست خود یروزت؛ ول

 و گفتم: یدمکش  پوفی

 بس کن، اصال حال و حوصلت و ندارم! کنمیخواهش م -

 که مچ دستم و گرفت. برگشتم سمتش و گفتم:  یثکه برم سمت حد  برگشتم

 !یه؟چ یگهد -

روم و بازش کرد!  یحلقه گرفت جلو یجعبه یهجلوم زانو زد و  یدمد یهو که
 یو سوت همراه  یغها همه مارو با دست و جبهت زده نگاهش کردم. بچه

 کردن!

 دهنم و دو قدم رفتم عقب. ممد گفت: یو گذاشتم رو دستم

...بخدا همش از سر دوست یکردم ترالن! ول یتتورو اذ یلیخ دونمیم -
کنم!   یشرسم یشههم یدوست داشتن و برا ینا خوامیداشتن بود! االن م

 !کنی؟یبا من، ازدواج م ی،خانم عصر 
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 یحرکتش ب  ینبا ا خواستیدلم نم یگهاشکم دراومده بود! د یخوشحال از  
باهاش قهر باشم! آروم رفتم  خوادیدلم نم یگهتوجه باشم نسبت بهش! د

 جلوش که دست چپم و گرفت و حلقه رو کرد داخل انگشتم و گفت:

 و بدون! ینعاشقتم ترالن ا -

 بغلش و سفت بغلش کردم و گفتم: یدمپر  یهوو گرفتم که بلند شد.  دستش

 !خوامیکه باهات قهر بودم! معذرت م  یدممد ببخش -

 گفت:  ممد

 من بود! یر همش تقص -

 دوستت دارم ممد! یلیخ -

 !یوونهترالن د یوونتمد -

 

*** 

 فالحینیکا

ودنشون و قهر ب یدور ینخوشحال بودم براشون؛ چون باالخره ا یلیخ خیلی
ممد از ترالن  یخواستگار یدنبا د یلبخند بزرگ  یهباهم تموم شد! هممون 

حال خودم بودم  ی. توگرفتنیم یلمها داشتن ازشون فلبمون بود. بچه یرو
 گوشم:  یتو یچیدپ ینمت یکه صدا
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 یخواستگار  طوریینمنم ازت ا  ی،که اصال انتظارش و ندار  ییجا  یه  ی،روز  یه 
 !کنمیم

 خنده برگشتم سمتش و گفتم: با

 هنوز از دستت ناراحتم! یندارم، ول شک 

 دستش و انداخت دور کمرم و گفت: متین

 !یمانداشت یکا،بابا. ن ای

 خنده نگاهش کردم و گفتم: با

 غورباقه! یکردم آقا  شوخی

 رقصیدیمیم  یم. داشتیدنرقص  یموسط و شروع کرد  یمو باهم رفت  یدخند  متین
کالفس! شونه باال  یزیچ یه. معلوم بود از یاناد یرو دینگاه من چرخ که

رد  ین! متدهیخودش و ارسالن و عذاب م یانداختم. به نظرم فقط داره الک 
 نگاهم و دنبال کرد و گفت:

 !دهیکاراش، کار دست همه م  ینآخر با ا دیانا

 و ناراحت گفتم: یدمکش  پوفی

 یهست و عشقش واقع یزیچه چ یاناسر د یتو دونستمیاگه نم یکرد  فکر 
که فکر   یهمون دختر   یانا،د  یدمفهم  ی! وقت گرفتم؟یو م  یثطرف حد  یست،ن
 ین از بهتر   یرهانتقام بگ  خوادیفقط م  یاس،دن  یآدم تو  ینمهربون تر کردمیم
ارسالن  یهواس یاجازه بدم که اتفاق  تونمینم دونمیارسالن...فقط م یقمرف
 !یوفتهب
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 تکون داد و گفت: یسر  متین 

ارسالن صد در  یره،بخواد انتقامش و بگ یانابخواد د یوقت  یمثل تو! ول منم
 !خورهیم یبد یلیخ یصد ضربه

 گفتم:  ینرو به مت یانا،و د یثارسالن و حد ینو چرخوندم ب نگاهم

 امشب به ارسالن بگه که دوستش داره؟! خوادیمطمئنه که م یثحد -

 لبش و گفت: ینشست رو یلبخند پنهون  متین

 وقته! ینبگه. به نظر من، امشب بهتر  یدزود، باالخره با یا دیر 

 اومد و گفت: یست  یدنرقص یاز کل بعد

 شمعاشو فوت کنه! خوادیم یثحد یاید! بیدینرقص یلیخ یگهبسه د هابچه

 گفت:  یکه ست   یز سمت م یمبا خنده رفت همه

 خودت آرزو کن! شماریمیم دیگه

 کرد و گفت:  اییدهن کج  حدیث

 ! یستم. در اون حدم اسکل نیگهد دونممی

شمردن براش که شمعارو فوت کرد و همه براش دست  یمشروع کرد همه
 رقص مسخره رفت سمتش و چاقو رو داد بهش و گفت: یه. ارسالن با یمزد

 گشنمه!  یلیببر که خو  کیک 

 با خنده و حرص گفت: حدیث
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 !یاخدا گشنه ییشهچاقو بخوره تو معدت که هم همین 

 یلمعکس و ف یکل یمهم تا تونست ین. من و متیدو بر  یک طرف ک یه بعد
 و بغلش کردم و گفتم: یث. رفتم سمت حدیاستور یمو گذاشت یمگرفت

 !ی؟بهش بگ  خواییاالن م ینممبارک وروجک! بب تولدت

 که خودم بشنوم گفت:  یطور حدیث

 استرس دارم! یلیخ ی! ولیگهد آره

 تکون دادم و با خنده گفتم: سری

 !یباش موفق

 با خنده گفت: مهراب

 !یآرزو کرد یو بگو که چ  راستش

 موهاش و درست کرد و گفت: حدیث

 !شهیبرآورده نم یگهبگم که د اگه

 .یدیمخند همه

*** 

 صبریحدیث

بودم تا کادو دادنا تموم بشه و بعد به ارسالن بگم. اصال دل تو دلم  منتظر 
بخوام بهش بگم  کهیندلم داشتم! ا یتو یبد یلیخ یلیخ ینبود! دلشوره
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 یگه د یدارم، ول یترسناک بود! حس خوب و بد یکمدوستش دارم، خب،  
بهم  یکه ترالن سلقمه ا  یدمکش  یقیو گرفتم که بگم! نفس عم یمقطع یمتصم

 زد وگفت:

 !یشکه کادو ها تموم شد. حاال نوبت توعه بق  گمیم یث،حد

 و گرفتم و گفتم: دستش

 که بخوام بهش بگم.  یستمدلشوره دارم. اصال مطمئن ن ترالن

 شونم و گفت: یدستش و گذاشت رو ترالن

 !شهینم یچیه یثنباش حد نگران

 که ارسالن اومد سمتم و گفت:  یمحال خودمون بود توی

پاک شده  یماز گوش یپاچند تا از کل دی؟یو م یتلحظه گوش یه حدیث
 .خوامشونیم

و دادم به ارسالن. نفس   یمرفت. گوش  یعزد و سر   یبه ترالن که چشمک   نگاهی
 زدم و گفتم: یاسترسم بپره! لبخند ینکها یفقط برا یدمکش  یقیعم

 بود! یخوب  یلیامشب! واقعا شب خ یواسه یمرس راستی،

و داد بهم و خواست بره که اسمش و صدا  یمون داد و گوشتک یسر  ارسالن
 و گفتم: یدمکش  یکردم که برگشت سمتم. پوف 

 هم برام مهمه!  یلیبگم، که خ یزیچ  یهکه امشب، بهت    خوامیمن م  ارسالن

 تکون داد و گفت: یسر  ارسالن
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 .شنومیخب، م خیلی 

با  یکان و نو ترال یست  یدمها که دبچه ینو استرس وار چرخوندم ب نگاهم
 .کننیمنتظر و متعجب دارن نگاهمون م ینممد و مت

 نگاهش کنم گفتم: یحت  کهینا بدون

و  شناسیمیکه هست که من و تو، هم و م یسال یک  یبااالن تقر  ارسالن
 سخته برام!  یلی... ارسالن گفتنش خکهینا

آرامش خودت و حفظ کن،  یثمنتظرش. حد یچشما یچرخوندم رو نگاهم
 هم فشار دادم و گفتم: ی! چشمام و رویستن یچیه

 ...یول ی،شد و چجور یچ  یهو دونمیمن، من واقعا نم ارسالن

 با خنده گفت: ارسالن

 بگو خب. گی؟یم یول یول یچرا ه  حدیث

 هم قالب کردم و گفتم: یو تو دستام

 .من عاشقتم ارسالن!کنم. من...من..  یاعتراف  یهکه بهت   خوامیم ارسالن

االن   ینمچشماش نگاه کنم تا بب  یجرعت نداشتم تو  ی. حت یینو گرفتم پا  سرم
 نشون بده! خوادیم یچه عکس العمل

 یرهپر از بهت ارسالن خ یچشا یکه شد سرم و گرفتم باال و تو  یهر زحمت  به
نگاه کردن به هم ارسالن با  یقهبگو. بعد چند دق یزیچ یهخب  یشدم. لعنت 

 م گفت:اخ
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 !یستن یخوب  یاصال شوخ  ینه؟! ول یگه،د کنییم یشوخ  داری 

 گرفته بود و با همون بغض گفتم:  بغضم

 یچ  یدمبه خودم اومدم نفهم یهو! گمیم یارسالن، دارم جد کنمینم شوخی
 چطور بهت دل بستم! ارسالن من... یدمنفهم یهوشد! 

 حرفم و قطع کرد و گفت: سریع

 بشنوم! خوامینم یگهکلمه هم د  یه ی! تمومش کن! حت یثکن حد  بس

 لب اسمش و صدا کردم. ارسالن گفت: یر ز ناباور 

 تمومش کن، باشه؟ فقط

! چشمام و کردنیها داشتن ما رو نگاه مبچه یبلند شده بود و همه صداش
 هم فشار دادم. ارسالن: یرو

من تورو  یه؟ر باهات مهربون بودم و طرفتو گرفتم خبر چون چند با یکرد  فکر 
من اصال دوستت ندارم  یث! حداییگهد یز مثل خواهرم دوست دارم نه چ

 یکن بنداز  یکن، سع  ینه تو! سع  یاناسکه دوستش دارم د  یتنها کس  ی؟اوک 
 بهحس  ینکن با ا  یرو! سع یکه نسبت به من دار  یاحس مسخره یندور ا

 من، دوستت ندارم!  ی! ولینزن  یبخودت آس

سرم؛ من   یتو  شدی! صداش اکو مچرخهیداره دور سرم م  یادن  کردمیم  حس
 .یانب یینو به اشکام اجازه دادم که پا ییندوستت ندارم! سرم و انداختم پا

مسخرم!  یکوفت  یعشق و عالقه ینگرفته بود به شدت از خودم و ا دلم
مون جمع شده بودن. سرم و گرفتم ها دور بچه یهمه یگهاالن د دونستمیم
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 رمان  کی

اصال دوستم  گهیکه م  یارسالن  یزل زدم به چمشا یماشک یباال و با چشما 
و ممد   یکاها؛ نبچه  یننگاهش و ازم گرفت. نگاهم و چرخوندم ب  نداره! ارسالن

هم بهت   یهو بق  کردنینگاهمون م  یو ترالن داشتن با ناراحت   یو ست  ینو مت
 و رو به بچه ها گفتم:زدم  یزده! لبخند تلخ 

 بود! یخوب  یلیها، جشن تولد خبچه مرسی

 رو به ممد گفتم: بعد

 خونه؟ یمن و برسون  شهیم ممد

 و گفت: یدکش  یپوف  ارسالن

 ها!خونه، خدافظ بچه رمیم منم

 .ینشسمت ماش رفت بعد

 نگاهه ترالن کردم و گفتم: یهگر   با

 گفت دوستم نداره؟  یدیگفت؟ د  یچ  یدیکردم ترالن! خراب کردم! د  خراب

 گفتم:  یناومد سمتمون که رو به مت یکاو ن متین

 یدوراه  ینب یاون حت  یدی؟ذره! د یه یاصال من و دوست نداشت! حت  اون
 !ینعشق هم نبود مت

 و گفت: یینسرش و انداخت و پا یبا ناراحت  متین

 واقعا متاسفم! من

 اومد: یاناد یبزنم که صدا یحرف  خواستم
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 رمان  کی

دوستت   یکه به ارسالن بگ   یهالک  یفکر کرد  ی؟کرد  یک آخر خودت و کوچ  یدید 
اشتباه بود! از اولشم   یفکر کرد  یهرچ   یر،منم عاشقتم؟ نه خ  دارم بعد اونم بگه

 یریارسالن و از من بگ کهینا یواسه یختیکه نقشه ر  یدمفهم یاومد یوقت 
 بهت! گمیم یک ! تبر ینتونست  یول

 یحت  ینمو بب یچیه خواستیار دادم. دلم نمهم فش یو محکم رو چشمام
 گفت:  یکاو هم بشنوم! ن یکس  یصدا

 به نظر خودت، االن وقت زخم زبون زدنه؟ دیانا

 رهیداره م ارسالن یدمو برداشتم و خواستم برم که د یفمو ک یگوش سریع 
 ینارسالن رو به مت یدمو فقط برگشتم سمتشون که د یسادموا ینسمت مت

 گفت:

 دونستین؟یهم م یکاتو و ن پس

 اومد و گفت: ترالن

 ...یارسالن، ول دونستیمیهم م یو ممد و ست  من

 گفت:  یتبا عصبان ارسالن

جا تموم  ینهم یبزنم! همه چ  یحرف  یچه خوامینم یگهد کنم،یم خواهش
 !شهیم

 ما رو برگردوند سمت خودش: یاناد یکه صدا  یدمکش  یپر بعض نفس

 !یکاش  یتموم نشده آقا یچیهنوز ه کجا،
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 رمان  کی

 ...کردیمیزده نگاهش م بهت 

*** 

 کاشیارسالن

من و داشت با  ی. تفنگ و گرفته بود روبه روکردمینگاه م یانازده به د بهت
 گفت:  یتبا عصبان ین! متکردیپوزخند نگاهم م

 ی؟که راه انداخت   ایهیهچه مسخره باز ینا دیانا

 اومد جلوم و گفت: دیانا

 !یرمازت بگ خوامیهشت سال و م ین. انتقام ایستن یباز مسخره

! چرخیدیذهنم نم یداده باشه تو یمباز یاناد شهیباورم نم کهینجز ا هیچی
 با بهت گفتم:

بزارش  ی؟دستت گرفت  یهچ ینا یه؟کارا چ ینا کنی؟یم یشوخ  یدار دیانا
 .یینپا

 با داد گفت: دیانا

روزا رو هم  ینفکر ا یدبا یره،من بم یکرد که بابا  یموقع که بابات کار اون
 یهمه چ  خیالیمامانم ب  ید! شایرمو انتقام بگ یامروز ب یهکه ممکنه   کردیم

 !فهمی؟ی! متونمیمن نم یشده باشه ول
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 رمان  کی

اصال  فهممی! انتقام؟ مرگ باباش؟ نمزدینم یگهقلبم د کردمیم حس 
ش رو گرفت سمت اسلحه یانا! دزنهیحرف م یداره درمورد چ  دونمینم

 گفت:  یثو رو به حد یثحد

 !یرمبهتر باشه با تو هم انتقامم رو بگ یدتو...شا و

! ترالن کردینگاه م یاناکردم که اونم بهت زده داشت به د  یثبه حد نگاهی
 گفت:  یده،معلوم بود ترس یکاکه ممد گرفتش. ن  یاناخواست بره سمت د

 یلیخ کنییم یکه دار کاریینبس کن! باشه؟ ا کنمیخواهش م دیانا
 خطرناکه!

 و گفت: یکابرگشت سمت ن دیانا

از  یرمانتقام بگ خوامی! االن من فقط میستاصال برام مهم ن خطرناک؟
 ارسالن... 

 با داد گفت: ترالن

 نفهم؟ یدار یثدح کار یتو؟ چ  یشد دیوونه

 از خنده زد و گفت: یاقهقهه دیانا

 شراکت دست داشته! ینا یتو یثمحد یکه...بابا  جاستینجالبش ا ینکته

 گفت:  یانا. دیمنگاه کرد یگرومتعجب هم د یثو حد من

 یمن و بابا یبابا یش،شده. هشت سال پ یبزار قشنگ بهتون بگم چ  پس
بود!  یک ارسالن شر  یفقط با بابا یثمحد یبودن و بابا یک ارسالن باهم شر 
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 رمان  کی

باال! مارو ورشکست کرد، از  یدتموم پول بابام و کش یهوارسالن  یبابا ی،ول 
 ترشجالب یلیخ یلیخ ی! نکتهیالک  یپشت به بابام خنجر زد اونم الک 

 یبابام از بابا  یبودن باهم! وقت   یلفام  یثحد  یمن و بابا  یکه بابا  جاستینا
 نکرد! بابام سکته کرد و مرد! یکمک   یچکمک خواست، اون ه  یثحد

انتقام گرفتن اومده   یشدم که فقط برا یعاشق کس  کهینگرفته بود از ا  بغضم
 جلو! رو بهش گفتم:

 بود؟ یدوست داشتنات الک  ینتموم ا یعنی

 :دیانا

بهت ندارم  یاعالقه یچمن ه یر عاشق چشم و ابروتم؟! نه خ یفکر کرد پس
بکشم تا انتقام  خوامیامشب دوتاتون و م یث،! هم تو هم حدیکاش  یآقا

 !یرمبابام و ازتون بگ

قدم هم بردارن!  یه یکدوم از بچه ها از شدت ترس جرعت نداشتن حت   هیچ
 و گفت: یثحد یرفت جلو یاناد

 یم؟اول از تو شروع کن چطوره

 با داد گفت: ستی

 !یو ندار یکار  ینهمچ حق

 :ممد

 نکن! یباز یوونهد دیانا
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 رمان  کی

 سمت بچه ها و گفت: یدچرخ دیانا 

 !کنمیخالصش م  یر ت  یهباشه، با    یندارم که ک   یجلو کار  یادب  یکیتوناگه    حتی

 یزی بگم! زبونم قفل کرده بود از چ تونستمینم یچیرو به من. ه یدچرخ بعد
 یهمش ادعا بود؟ ول من و دوست نداره؟ یانا! دشنومیو م بینمیکه دارم م

کار بابام شدم؟ تک تک   یمن قربان  ی؟من که دوستش داشتم! پس من چ 
همش داشت نمک  یول شدیسرم رد م یاز تو یاناخوبم با د یهاخاطره

گلوم داشت   یرو یزیچ یهقلبم بود!  یکه رو  یدیزخم جد ینا یرو شدیم
 .کردیم ینیسنگ

 بغض نگاهش کردم و گفتم: با

 یخواست  یمن که دوستت داشتم! من که عاشقت بودم! من که هرکار دیانا،
 ! چرا؟!یوونتمچقدر د یرو برات کردم تا بفهم

 با داد و بغض گفت: دیانا

 خوامیارسالن! من بابام و م یستممن دوستت ندارم! من عاشقت ن ولی
که االن به لطف   خوامیم و ممرد، بابا یشکه هشت سال پ  ییبابا فهمی؟یم

 !فهمی؟یو م ین! تو ایستشما دو تا ن یباباها

 کنار من و گفت:  یساداومد وا حدیث

 ...یباباهامون نه ماها! چرا دار یناتفاقه ب یه ینا دیانا

 با داد گفت: دیانا

 !یثشو حد خفه



 

 
550 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

لرزش بدنش و از دستش   تونستمیو گرفتم. م  یثدست حد  یهوچرا    دونمنمی 
فقط   یدجلوم. شا  یسادتفنگش و گرفت روبه من و اومد وا  یانااس کنم! داحس

 ما. ینسه قدم فاصله بود ب

 گفتم:  یتکون دادم و با لبخند تلخ  سری

 همه دوست داشتن! یننبود آخر ا ین! ایاناما د ینعشق ب یفنبود تکل این

 باال انداخت و گفت: یا شونه

 به هرحال...  یست،ن مهم

 و گفت: یدتفنگشو کش یماشه

! چرا رسمیشدم م  یدهکش  ینجاکه باهاش تا ا  ییهشت سال دارم به آرزو  بعد
 دو، سه... یک،بکشم عقب؟ خدافظ ارسالن!  یگهد

 یصدا  یهوقلبم...که    یرو که گفت چشمام و بستم و منتظر شدم تا بزنه تو  سه
 ید توافتا یثچشمام و وا کردم که حد یع! سر یدمهمه دخترا رو شن یغ ج

 زد و گفت: یپوزخند یانا! دزدیواقعا نم یگهبغلم...قلبم د

 و آخر به کشتن داد! خودش

بسته شد! با داد اسمش و چند بار صدا  یهوباز بود و  یمهن یثحد چشمای
. ترالن با داد ینزم یاومدن سمتمون. نشستم رو یهبا گر  یکردم! ترالن و ست 

 گفت:  یهو گر 

 آمبوالنس! یدزنگ بزن توروخدا
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 رمان  کی

 و تکون دادن و گفت: یثشروع کرد حد بعد 

 شو! یدار توروخدا ب حدیث،

من بودم که داشتم ناباور و شک زده  ینغرق خون شده بود و ا یثحد بدن
 سمت من و گفت: یداسلحش و کش یانا. دکردمینگاهش م

 سراغ تو... یایمخب دوباره م خیلی

کردم. شب تولدش شب مرگش حساب   یثتکون دادم و دوباره نگاه حد  سری
و  یسپل ینماش یصدا یهوکه   شمردیم یک داشت از ده تا  یاناد یعنی؟شد 

 یاز تو یساپل یچند همه یدمآمبوالنس اومد. سرم و گرفتم باال که د
و با برانکارد بردن سوار  یثو چند نفر هم حد ییناومدن پا یناشونماش
 رفتن همراهشون. یو ترالن و ست  یکاکردن و ن  نسوالآمب

 :پلیس

 باال. یدو دستاتون و ببر  یینپا یدرو بزارلطفا اسحلتون خانم

 باال انداخت و گفت: یاشونه دیانا

 ...باشه

 یدماز سر درد کش  یزد به دستم! داد  یر ت  یهتفنگش و گرفتم جلوم و    یهو  بعدش
و رضا اومدن   ین. متکردمیم  یاناددستم و نگاه    یو دست سالمم و گذاشتم رو

 یانا. دیرونببرن ب ینجاکردن دخترا رو از ا  یپسرا هم سع ییهسمت من و بق
 یعباال که سر  رفتزد و دستاش و گ یو لبخند تلخ  ییناسلحش و انداخت پا

 بهش دستبند زدن.
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 رمان  کی

 به قلبم! زدیبزنه به دستم م کهینا یکاش جا  ای 

 !یکرد)خرابش

 !(¡کردیحراجشوعشقمونکهتویی

 یقادق یث،زد به حد یاناکه د  یری! تیلیبه هم، خ یختهبد ر یلیخ یچ  همه
شانس آورده که نخورده  یلیکه خ گنیدکترا م یقلبش! همه یخورد باال

 قلبش! یتو

به قلب من و من  خوردیم یر من، تا ت یجلو پریدینم یثکاش، حد  یا ولی
 یاصال من و دوست نداشته و همه  یانا،که د  فهمیدمینم  وقتیچو ه  مردمیم

 اییحال و روز درست حساب  کسیچانتقام گرفتن بوده! ه یکاراش برا
 االنماومدن تهران و  یع شده سر  یچ  یدنتا فهم یثمحد ینداشت! مامان بابا

 !یهوِش ب یثهست که حد یاهفته یه. قشنگ یثنسر حد یباال

اصال عاشقم  یثکاش حد ی! اافتادیاتفاقا نم ینکدوم از ا یچه کاشای
 !شدینم

نداشتم. اصال غذا هم  یچند روز اصال حس و حال درست حساب  این
! زنمیحرف نم  یادز  یمخونه حبس کرده بودم، با کس  یخودم و تو  خوردم،ینم

 !کنهیم ینیسنگ یدلم داره بدجور یتو یز همه چ

مامانم باشه!  یداتاق زده شد. صد در صد با خودم بودم که در  یبدبخت  توی
 حوصله گفتم: یب 

 که ولم کن!  کنمیمامان. خواهش م یرونب یامحوصله ندارم بخوام ب واقعا
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 رمان  کی

 اومد: یکان یکه صدا  یدمکش  پوفی 

 . باور کن که...یرونب یاکه ب  کنمیخواهش م ارسالن

 !یستفقط ولم کن! حالم اصال خوب ن یکا،ن -

! خواستم بهت بگه که، امروز... یستخوب ن  کسیچ! حال هارسالن  دونمیم  -
 ! خواستم بهت بگه که...یاناد  یدند  یمبر   خوایمیم  ینخب...پوف! امروز با مت

 یکاداغون ن یو در و باز کردم. از چشما یدماز جا پر  یع اومد سر  یانااسم د تا
 کرده! آروم گفتم:  یهمعلوم بود که اونم گر 

 !شمیصبر کن، االن آماده م -

 ین. بغضم گرفته بود از خودم، از همه، از اکردینگاهم م یفقط با ناراحت  نیکا
 گرفته گفتم:  ی! با صدایزندگ 

 بهتر نشد؟! حدیث

! کردیم ینیبدتر به دلم سنگ یمارستاناون تخت ب یرو یثبودن حد انگار 
 تکون داد و گفت: ینسرش و به طرف یکان

که به هوش اومدنش ممکنه طول بکشه   گنینکرده! دکترا م ییریتغ یچه -
 باشه! یهوشبازم ب یدشا

 دستم با بغض مشت کردم و گفتم:   یبود و تو  یدهبرام خر   یثکه حد  ایهودی

 تا چند وقت؟! مثال

 و گفت: یینسرش و انداخت پا نیکا



 

 
554 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 ارسالن!   یمره چقدر خوش شانس باشدا  یماه، دوماه، سه ماه... بستگ   یه  شاید 

 شده بود! تنگ  یلیدلم واسش خ چرخید؛یسرم م یتو یزیچ یه فقط

 :نیکا

 واقعا دوستت داره! اون...  یثحد ارسالن،

 هم فشار دادم و گفتم: یو رو چشمام

 لباسم و عوض کنم. خوامیم نیکا

 گفت:  یرونب رفتیکه داشت از در م  طور ینو هم یدکش  یپوف  نیکا

 کهینارسالن! بعد از ا یعشق  یدوراه  ینکه ب  یقبول کن یدخودت با آخرش
 .یمارستانب ریمیم یدیم،رو د یاناد

جوابش و بدم فقط در و روش بستم و لباسم و عوض کردم. دلم   کهینا  بدون
 یکه کس یزیهتر از اون چتنگ  یث،هم حد یانا،هردوتاشون هم د یواسه

 فکرش و کنه!

*** 

من،  یاناید یعنی. یمخفه کننده بازداشتگاه شد یوارد فضا یکاو ن نیمت با
 ینجاست؟االن ا

 گفتم:  یکاو ن ینبه مت رو

 ها!بچه کنمیباهاش تنها باشم و حرف بزنم! خواهش م خوامیم من
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که   یرو درحال یاناکه د  یرونبه هم کردن و بعد رفتن ب ینگاه  ینو مت نیکا 
 یدنقلبم درد گرفته و تحمل د کردمیبهش دستبند زده بودن آوردن! حس م

. سرش و انداخته بود یصندل یرو یمصحنه رو ندارم! هردوتامون نشست ینا
 !کردمینگاهش م یسخ یمن بودم که داشتم با چشما ینو ا یینپا

 گفتم:  آروم

 نگاهم کن. دیانا،

کرده! آروم سرم   یهبود که اونم گر سرش و گرفت باال. از چشماش معلوم    آروم
 و تکون دادم و گفتم:

پاک و مظلوم   یاناید  کنمیباشه! باور نم  طوریینآخر داستان ما ا  کنمینم  باور 
کرده باشه! قرار نبود آخر داستان   یعاشق و باز  یهانتقام نقش    یمن، فقط برا

 خوابه! یه ینو بهم بگو که ا یا! خودت بیانابشه د ینطوریما ا

 !یتههمش واقع یست؛نه ارسالن خواب ن -

 !ی؟تو واقعا دوستم نداشت  یعنی -

 ارسالن! دونمینم -

 و گرفتم و گفتم: دستاش

 !یاناد یتورو جون ارسالن، بگو که عاشقم یانا،د -

 بس کن! باشه؟ کنمیارسالن خواهش م -
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 یارمتکه م  دمی! قول مینمبب ینجوریو ا ینجاتحمل ندارم که تورو ا یاناد - 
 !یرونب

 تورو بکشم؟ خواستمیکه من م  یارسالن؟ وقت  یکار و کن  ینا خواییچرا م -

 !یاناچون دوستت دارم د -

 !ی؟و درک کن ینا خواییمن دوستت ندارم ارسالن! چرا نم یول -

! با یینچند قطره اشک از چشماش اومد پا یهوپر از بغض بود که  صداش
 دستم پاکشون کردم و گفتم:

 !ی؟گول بزن   ینطوریخودت و ا خواییم یاناد -

 هم فشار داد و گفت: یو رو چشماش

 که تورو دوستت داره، نه من!  یاون  یشبرو، برو پ ینجاارسالن از ا -

چه   یدار  فهمییرو! م  اییگهمن فقط تورو دوست دارم که کس د  یاناد  یول  -
 بشم؟! یگهد یکیکه عاشق   خواییاز من م ؟کنییاز من م یاخواسته

 سرش و گرفت باال و گفت: یهو بعد با گر  یینسرش و انداخت پا دیانا

من  یخب!؟ ول یثیمن و حد ینب یدوراه  یه یقبول کن تو، تو یاارسالن، ب -
که واقعا عاشق توعه،   یباشه؟! اون کس خواد؛یکه تورو م  یستمن یاون کس
ازش بدم  ینکهکه با ا  یه! اون دختر یستمعشقته، من نتو و داشتن  یقواقعا ال

انتقام   خواستممیبگم که اون واقعا دوستت داره! من فقط    خوامیم  یول  یادم
 ! حاال هم برو ارسالن... .ینکه گرفتم! هم  یرم،بگ
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پر از  ی. نگاِه چشماکردمیبگم. فقط داشتم نگاهش م تونستمینم هیچی 
 لب خوندم: یر ! آروم زیدهشدنش داره عذابم م یاشکش که اشک 

 همگناه من... ای

 محکوم به سقوِط! یشهُط پرواز، هم بی

 دارم... ینهکه تو س  حرفایی

 از جنس سکوته! همش

 !یشهزدن انگار، عشقم و از ر تبر 

 خونه بعد از ُط... این

 !یشهقفس م شکل

 ن...بدون ُط، بدون م یا،دن ینا دونیمی

 زندونه! دونیمی

 قسم به جون من... نده

 لب زد: یانانذاشت ادامه بدم! د یگهد بغضم

 !ینارسالن! فقط هم متاسفم

 نگاهش کردم که گفتن وقت مالقات تمومه! یگهچقدر د دونمنمی

 گفت:  یکا! نیومد. داشت نم نم بارون میرونبه زور اومدم ب  یر دلگ  یاون فضا  از 
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 یول گفتیم؛یبهت م یع رو سر  یهمه چ  ین،من و مت یدکه با  دونمیم ارسالن، 
که داره دست  یاو از خواسته شهیواقعا عاشقت م یاناکه د یمفکر کرد

 ! متاسفم!کشهیم

 نگاهش کنم گفتم: ینکها بدون

برم  خوامی! من میکه تمومش کن  خوامیبس کن! باشه؟ فقط ازت م یکان-
 !ید؟ندار یخونه، کار

 گفت:  متین

 !یمارستان؟ب یایب خوایینم-

 بلند نباشه گفتم: کردمیم یکه سع  ییصدا با

هنوز  یدهخواب یثکه حد  ینمو بب یامکه بخوام ب  یهحالم االن بدتر از اون من
 تونم ی! خب؟ واقعا حال ندارم، نمیومدهو به هوش ن یمارستانتخت ب یرو
 اتفاقارو هضم کنم! ینکودوم از ا  یچه

سرم و ازشون   یو انداختم رو  یمکاله هود  یع بزنن سر   یبزارم حرف   کهینا  بدون
داره، من  یزاروچ ینتحمل ا یتمومش کن! باشه؟ هرکس یادور شدم. خدا

 ندارم!

و  یصندل یپارک و نشستم رو یکردم و رفتم تو  یمغرور اشوان و پل آهنگ
 کردم!  یهگر   یث،و حد یاناغرور مسخرم، فقط به حال خودم و د خیالیب 

 یی؟من معلومه کجا ییوونه)د

 ...(ییهمه تنها یننبود اخه ا قرار 
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 *** 

 _روشنفکرممد

 یثرو بازداشت کردن و هم حد یاناهفته که گذشت و هم د یک  ینا تو
رالنم . تیمنداشت  یوکار  یچاز ما ها دل و دماغ ه  کدومیچه هوشه،یهمچنان ب 
و  کنهینشسته گوشه مبل و فقط به رو به رو نگاه م یروز و پر  یروز که مثل د

کلمه حرف!   یک لقمه غذا و نه    یه! نه  ینه خواب درست و حساب   ریزه،یاشک م
 و گفتم: یدمکش  یقیرفتم کنارش نشستم و نفس عم

درست  یزیچ کنیینم یو کار یکه تو نشست   طورییندورت بگردم! ا تری،
 ی،چه مهراب و ست  یکا،و ن ینباور کن هممون حالمون بده، چه مت شه؟یم

چه با درد  یادکنار ب تونهیاصال نم یچارهارسالن از هممون بدتر! اون ب
به دست و صورتت بزن و حاضر شو  یآب  یه...پاشو یشچه روح یشجسم

 م...یبر 

 حرفمو نصفه قطع کرد و گفت:

 دلم واسش تنگ شده بموال! یث؟حد یشپ یمارستانب یمشه بر  یمحمد م

 گوشه منم حالم بدتر شه... .  یه ینفقط نش ریمیم یباش هر جا تو بگ  -

 ترالن پاشد بره حاضر شه و منم پشت سرش رفتم لباسامو بپوشم... . و

*** 

 عصریترالن
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که   یمارستانیو روشن کرد و به سمت ب ینکه ممد ماش  یمشد ینماش سوار  
پکر و تو همه   یلیخ  یدمرو به ممد کردم که د  میاونجا بود حرکت کرد  یثحد

 من هم نابوِد نابود بودم... ! یو نه تنها اون حت 

روشن کردم و آهنگ تنگه   ینوو ِدپ بود ضبط ماش  ینسنگ  یلیچون فضا خ  که
 ... .یشهدادم به ش یهرو گذاشتم و سرمو تک یار دلم، از مهر 

 شهرو بهم! یز بر  یاب -

 که شد، پات هستم!  یچ  هر 

 اصال! یست،چقدر تنگه دلم دست خودم ن ینبب

 موت قسم قول دادمو... به

 اومدم پاش هستم! لفظ

 !ی؟رد شد یمزندگ یکجا  از 

 !ییمن تو بینمیهر جارو م که

 ...طوریینا ینبود بر  قرار 

 ...یدلخور ینمونبمونه ب که

 که من تنهام تو هر جمع...  یکار  کجای

 کردم...  یواست هر کار یدیند چرا

 ممد گفت: کردمیکه اشکامو پاک م  طوریهمین
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 کنی؟یم یهگر   یترالن دار - 

 ینتونستم حت  یکرد  یکه تو ازم خاستگار  یثاز اون شب مزخرف تولد حد -
 ممد... یدذره هم با تو وقت بگذرونم، ببخش یه

حس  یکل  یباش یشمهم که پ یهثان یک  یحرفارو نزن تو حت  یناصال ا ینبب -
 !شهیمنتقل م خوب بهم

 زدم و گفتم: یو لبخند تلخ  ییرو روبه رو ینایزدم به ماش زل

بازم اون  یارسالن دلشو تو شب تولدش شکست، ول کهینبا ا یدی؟د -
 یثبزنه به ارسالن، بازم حد یرواحمق خواست ت یانایکه اون د یالحظه

بش خودش قل  کهینحس نکنه با ا  یوقت ارسالن درد  یهخودشو سپر کرد که  
 یزی! عذاب وجدان گرفتم که کاش واسه اون شب برنامه رکردیدرد م

بازم قبلش بهم قول داده بود که شب تولدش به دوست داشتن   یم، ولکردینم
 یدید  یبود که ارسالنم دلشو نشکنه ول  یالخ  ینو به ا  کنهیارسالن اعتراف م

 شد؟! یچ 

*** 

با هزار  یول یشهو فقط از پشت ش ینمبب یک از نزد تونمینم یثوکه حد  گفتن
 یز مخصوص و ماسک و هزار تا چ یبا لباسا یقهشدن پنج دق یراض یبدبخت 
داخلش بود و محمدم پشت  یثکه حد یبرم تو همون اتاق  یگهد یکوفت 

 رفتم جلو و اروم زمزمه کردم: کردیداشت نگاهم م یشهش
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تو  یول ینمبقشنگ تو رو ب یمن اومدم چشا معرفتی؟یچقدر ب  ینبب حدیث 
 یدهتا حاال انقدر آروم بودنتو ند  ی؟پاش  خوایینم  یدی،و خواب  یچشماتو بست 

ارسالن چقد تو  ینپاشو بب یم،منو محمد با هم خوب ینپاشو بب یث،بودما حد
! پاشو شهیسر پا نم یگهد یپاک یاگه پا نش یثهفته شکسته شده، حد ینا

 !یآج  یمامنتظرت

 کرد...  یرونباشم و منو از اونجا ب یششپ تونمینم یگهاومد و گفت د پرستار 

که محمد و اومد   یروناز اشک رفتم ب  یسو خ  یزونآو  اییافهشل و ق  یپاها  با
 ویشونیمجلو و خودمو پرت کردم تو بغلش و شروع کردم زار زدن که پ

 و اشکامو پاک کرد و گفت: یدب*و*س

 یپو اک شهیم خوب یثکه حد  دمینکن! من قول م یهجون ممد گر ترالن
 واقعا خانم خودم! یگهد شییو تو هم م شهیسر جا م

تا برم  پوشیدمیم یدکه با یمزخرف  یو لباسا یدمبه صورتش پاش لبخندی
 یمارستانب ینگ پارک یدادم و با ممد راه  یلو در اوردم و تحو یثحد یشپ

واسه  یمیتصم یهتا  ینو مت یکان یشپ یمکه بر   یمشد ینو سوار ماش یمشد
 !یریمهم بگ یاناحال ارسالن و د

 !کنی؟یکارمیچبرممن :باب! اگهیک )پاتر 

 !(-تابرگردیکنمی:انقدرصبرماسفنجیباب

*** 
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بود و حرفاش!  یاناد کردمیکه فکر م  یزیدو روز به تنها چ ینا کاشیارسالن 
سکوت  یوسط عقلم هم روزه ینفراموشش کنم؟! ا یدبا یآخه من چطور

هاس؛ که حق با بچه  رسمیم یجهنت ینفقط به ا کنمیفکر م یگرفته! هر چ 
 یدهخر  یانارو که با د یآخه چرا؟ گردنبند ست  یموندم! ول یدوراه  ینمن ب

 طوریینما، ا ینب یهمه چ  شهیلب گفتم: باورم نم یر بودم و برداشتم و ز
خبرا مثل   یم. همهو برداشت  یمتخت و گوش  یتموم شد! گردنبند و گذاشتم رو

کاش، معروف   یکه ا  گمیوقتا با خودم م یبود! بعض یچیدهبمب همه جا پ
 ینعوض کردم. ا  بود  یدهبرام خر   یثکه حد  ایینبودم! لباسم و با همون هود

 پوشم،یرو م  یهود  ینفقط ا  شم؛یدلتنگ خودش و کاراش م  یچند روز، وقت 
 !شهیارم رفع مکه د  یاییدلتنگ یهمه  یدنشچون انگار با پوش

*** 

نشسته  یصندل یو ترالن و ممد رو ینو مت یکاکه انتظار داشتم، ن  همونطور 
اومدم مالقات   خوامیکه بعد نه روز م  کشیدمیبودن. انگار از خودم خجالت م

من بلند شد و اومد جلوم.  یدنها. ترالن با د! آروم رفتم سمت بچهیثحد
 داد و گفت: نتکو یصورتم! سر یکه بزنه تو  خوادیاالن دلش م دونستمیم

 یدهتو خواب یاالن، اون دختر، جا یبهت نگم! ول یچیکه قول دادم ه  حیف
 مالقاتش! یومدیبارم ن یهچند روز قبل،  ینا یتو یاون تخت و تو حت  یرو

 یحال و حوصله یانقدر خراب بود که حت  یمنداشتم بگم! حال روح هیچی
بگم سرم و  یزیچ کهینبدون ا ینهم یواسهبحث کردن و هم نداشتم! 

 گفت:  یکا. نیینانداختم پا
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به  یداخل تو. نگاه  یبر  تونییمالقاتش! م یبرا یمبه زور اجازه گرفت ارسالن 
همه دستگاه بهش بغضم  ینها کردم و رفتم داخل اتاق. از وصل بودن ابچه

خانوم! خانوم  یثو گفتم: حد یشکنار یصندل یگرفته بود! نشستم رو
باهات  ه! اومدم کیناراحت  یکل  یکله رنگ   ینکه از دست ا  دونمیخوشگله! م

که خودم و   خوامیفقط م ی! ولیبشنو تونیینم دونمیم ینکهحرف بزنم با ا
 کنم!  یخال

 یدستا یکه بود بغضم و قورت دادم و دستم و گذاشتم رو  اییهر سخت  به
 جونش و گفتم: یب 

 یاناخوده د  ی! حت یاناتو و د  ینب یدوراه   ی! تویثموندم حد  یدوراه   یه  توی
هم بدون تو،  کنمیحس م یث،که تورو انتخاب کنم! حد  گهیهم بهم داره م

 یدبا یه رنگ کل  ینکه ا  یو بگ  یبش یدار کاش تو ب  ی! ایچمه یاناهم بدون د
اولش   یومد! چقدر ازت بدم میادته؟و    یدیمکه هم و د  یروز  ینبکنه! اول  یکار چ

اون  یادته! یدیمکه هم و د  یاول یبه روزا یدمهمه اشک خند اون ینمن! ب
 یشکه بردمت پ  یمن تورو ترسوندم؟ اون روز اول ی،حموم بود یروز که تو

همه ازت   یهوبرعکس،    یول  یاد؛که از تو خوششون ن  کردمیها، خدا خدا مبچه
که همه بهم بخندن؟! دلم   یکرد  یرستوران کار یتو یادتهخوششون اومد! 

بهم بگو کله   یگهبار د  یه! فقط بلند شو  هاتیطنتش  یهمه  یتنگ شده واسه
بدونم که تو چرا عاشق من  خوامیم یستم؛ن یمن ادم خوب  یث،! حدیرنگ 
من و  یجلو یدیپر یهمه دلت و شکوندم، تو یجلو یت چرا وق یهو؟ یشد

غلط!   یدرسته و چ   یکه چ   گفتیبود و بهم م  یکیکاش االن    ی! ای؟خورد  یر ت
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برامون   یاتفاقا  ینهمچ  یدختم شد؟! چرا با  ینجاما به ا  یداستان همه  یهوچرا   
 یفتاد؟م

 یه یهونگفتم و فقط نگاهش کردم که  یچیه یگهتکون دادم و د سری
 اومد و گفت: یارپرست

تکون   یوقت مالقات تمومه! رو بهش گفتم: فقط چند لحظه! پرستاره سر  آقا
 ی. نشستم رویرونو رفتم ب یدماز ته دل کش یداد و رفت. بلند شدم و آه 

 کنار بچه ها و بهشون گفتم:  یصندل

 باشم! یثحد یشامشب پ خوامیمن م هابچه

 تکون داد و گفت: یسر  متین

 چطورن؟ یثحد یمامان بابا ی،خب بمون. راست  خیلی

 گفتم:  یبد بود! با ناراحت  یلیبرگشتن خونه حالشون خ وقتی

 و گفت: یدکش  یآه  یکا! نیمکه فکر کن  یزیهبدتر از اون چ حالشون

! افتادیاتفاقا نم  یناز ا  کدومیچاالن ه  یانا،د  یبه بابا  کردنیاگه کمک م  شاید
ماماِن  یدمزنگ خورد. برش داشتم د یمگوش یهوبگم که  یزیم چخواست

و جواب دادم: الو سالم  یو گوش یروندادم ب ی! نفسم و با ناراحت یاناستد
 خاله.

 یشنکه لوک  یاکافه  ینبه ا یایب شهیباهات حرف بزنم. م خوامیارسالن م -
. کردنیها کردم که داشتن متعجب من و نگاه مبه بچه ی! نگاه فرستم؟یم
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فرستاد. بلند   یشنلوک  یع خب. بعد قطع کردم که سر   یلیگفتم: خ  یرو به گوش 
 ها گفتم:شدم و روبه بچه

باشم ازشون  یمنتظر حرف  ینکه. بعد بدون ایامدوباره م ییجا یه رمیم من
 شدم. ینرفتم سوار ماش یعسر 

*** 

کردم. رفتم  یداشگشتم که پ یاناچشم دنبال مامان د کافه شدم و با وارد
 شدیهم م  یانامامان د  ییافه. از قییشرو به رو  یصندل  یطرفش و نشستم رو

 که منتظرم حرف بزنه و گفت:  یدحال بدش رو داد! انگار خودش فهم  یصتشخ

 وقتیچ! من به انتقام هیهست   یعصب  یلیخ  یانااالن از دست من و د  دونممی
 یانتقام و از تو ینکردم نتونستم ا یچرا! من هرکار یاناد یدم، ولفکر نکر 

 خواییم  یدفهم  یو وقت   پاییدیهمه جا، تو رو م  یشهسرش پاک کنم! اون هم
باهات آشنا   یقطر   یناونم شروع کرد دابسمش ساختن تا از ا  یتاکر بش  یک ت

فقط   یاناکردم د  ی! فکر میوفتهاتفاقا ب  ینکدوم از ا  یچه  خواستمیبشه! من نم
قصد  یدمبود، فهم یثاون شب که تولد حد ی،که دلت و بشکنه؛ ول  خوادیم

موفق نشدم! دعا دعا  یول یرمکردم که جلوش و بگ ی! سعیهچ یشاصل
بشه  یمونحماقت کامال محِض و پش یهکه خودش بفهمه کارش  کردمیم
 تم بگم اصال که گفت:نداش یچیبگم من واقعا متاسفم! ه تونمی...فقط میول

! خواهش یرو ببخش  یانامد  خوامیازت م  یارسالن، ول  ییهپرو  یلیخ  کهینا  با
زندان ارسالن!  یگوشه  یوفتهنزار ب یشه؛ازت دخترم تازه اولش جوون کنمیم
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 یتکه رضا  کنمیازت التماس م یکرده ول  یدر حقت بد یلیکه خ  دونمیم 
 که... حرفش و قطع کردم و گفتم:  یبد

 ی! منم اصال راضیرمندارم که بخوام پس بگ یانااز د یتیشکا یچمن، ه الهخ
همه   یانا،که د  دونییاز همه م  یشتر اون تو! خودت هم ب  یانابه بودن د  یستمن

 یترضا یدکه با  یبدم. اون  یترضا یدکه با  یستممن بود! اما فقط من ن یز چ
که   یدعا کن یبر  اید! بیدهخواب یمارستانتخت ب یکه االن، رو  یهبده اون کس

 !یمارستانهب  یاالن گوشه  یانا،فقط به خاطر من و د  یثخاله! حد  یادبه هوش ب

و سوار  یرونبلند شدم و از کافه اومدم ب یعجمله رو با بغض گفتم و سر  این
عشق، لعنت  ین! لعنت به اینبه فرمون ماش یدمشدم. با حرص کوب ینماش
 ینلعنت به ا ی،آخر داستان لعنت  ینبه ا لعنت یانا،انتقام مسخرت د ینبه ا

 سرنوشت؛ لعنت!

و مهراب اومدن.   یها همه رفتن و ست بچه  یدمکه د  یمارستانبرگشتم ب  دوباره
جواب نداد.  یساعت نه شب شده بود. رفتم سمتشون و سالم دادم که ست 

 شونم و گفت: یمهراب دستش و گذاشت رو

 !یهنشو؛ فقط از دستت عصب ناراحت

نباشم؟! بخاطر توعه  یبرگشت و گفت: چرا عصبان  ین دادم که ست تکو سری
شب تولدش دلش رو  ی! تو تویمارستانهب یدوست من االن تو ینکه بهتر 
 ی؛که دوستش ندار  یکه همه بشنون بهش گفت   یبلند جور  ی! با صدایشکوند

 یچون هرکس ی؛کاش  ی! برو خداروشکر کن آقایریاون نذاشت که تو بم یول
! نفس نداختیتو و جونش و به خطر نم یجلو پریدیبود، نم یثحد یجا
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 رمان  کی

آروم  ی،هم جمع کردم که مهراب گفت: ست  یو ل**بام و تو یدمکش  یقیعم 
 !یستحرفا ن ینا یواسه یباش! االن وقت خوب 

 مهراب گفتم: روبه

 !یمباشه، چون خودمم از خودم عصب یکه از دستم عصب  دمیبهش حق م نه

 ینیدلم سنگ یداشت تو یلیخ یلیخ ی. همه چ مارستانیب یاطح یتو رفتم
 ینا یهو شد،یهمه درست م ینداشت ب یکه همه چ   ی! درست وقت کردیم

و  یدمکش  یمامانمه. پوف  یدمزنگ خورد، برش داشتم د یماتفاق افتاد! گوش
 جواب دادم که گفت:

 !یی؟ارسالن، کجا الو

باشم؛  یششپ خوامی. امشب هم میثحد یشمامان، اومدم پ یمارستانمب -
 !ی؟دار یکار

 . حالش بهتر نشد؟!یچینه ه -

 تکون دادم و گفتم: سری

 ! خاله و عمو چطورن!؟دمیاصال عوض نشده! اگه بهتر شد بهتون خبر م نه

 و گفت: یدکش  یآه  مامان

 خبر خوبن! یه! فقط منتظر سیشهمثل هم حالشون

 شد! نتونستم ازش مراقبت کنم! من یر تقص -

 هممون بود! یر نه ارسالن، تقص -
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 گفتم:  ی. رو به گوشیانو مهراب دارن م یست  یدمکه د  برگشتم 

 !ی؟ندار یبرم کار یدمن با مامان،

 شد خبر بده. ینه فقط هرچ  -

 باشه خدافظ. -

 گفت:  یو قطع کردم که ست  گوشی

 بمونه؟! یثحد یشهست که امشب پ کسی

 آره تکون دادم و گفتم: یه معناب سری

 !مونمیم من

گفت:   یاعتراض کنه که مهراب رو به ست   خوادیکرد و معلوم بود م  یاخم  ستی
 یباشه. ست  یثحد یش. بزار ارسالن امشب پیخونه ست  یممن و تو بر  یاب

کردن و رفتن. رفتم   یتکون داد و خدافظ   یدودل به مهراب نگاه کرد و بعد سر 
رفتم  یع . سر یروناومد ب یثپرستار از اتاق حد یه یدمکه د  یمارستانداخل ب

 سمتش و گفتم:

 و نگاهم کرد و گفت: یسادنکرد؟! وا ییریتغ یچه یتشوضع خانم

 ییریتغ یچه یگهاگه تا دوسه روز د یاد،نکرده! به احتمال ز ییریتغ یچه نه
 گفتم:  یع کرد که سر   رخ نداد...مکث یمارتونب یتدر وضع

 خب؟

 تکون داد و گفت: سری
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در  یستاز دست ما ساخته ن یکار  یگهمتاسفم! ممکنه برن به کما و د واقعا 
 یلیخ یلیبازم خ یقلبش خورده، ول یبه باال یر ت کهینصورت! با ا ینا

 خطرناک بوده!

و   یصندل  ی! نشستم روچرخهیداره دور سرم م  یمارستانکل ب  کردمیم  حس
خودت نذار   کنمیخواهش م  یاکما!؟ خدا  رهیدوتا دستام. م  ینگرفتم ب  سرم و

 یشهبره کما! بلند شدم و از پشت ش یدنبا یثحد یا! خدایفتهاتفاق ب ینکه ا
هوش به به  یدیام  یگهممکنه د  یعنیکما؟!    یتو ممکنه بر   یعنینگاهش کردم.  

 یث،! حدیوفتهاتفاق ب ینا خوادیمن دلم نم یاومدنت نباشه وروجکم؟! ول
 یکما! االن چطور  یو نر  یبلند بش یدهم که شده تو با یکله رنگ   ینبخاطر ا
کاش شب تولدت   ی! ایوفته؟تو ب یبرا یها بگم که ممکنه چه اتفاق به بچه

دادن   یبا شب باز  دشینم  یکاش شب تولدت مساو  ی! اشکستمیدلت رو نم
 یتو یمحاله بر  ی،هست  اییقو یلیتو دختر خ دونم،یمن م یبا جونت! ول

گرفته بود.   یم. گر یثچشمات و باز کن حد یگهبار د یهکما؛ مگه نه؟! فقط 
کنار تختش   یصندل  یتکون دادم و آروم رفتم داخل اتاقش و نشستم رو  یسر 

 و گفتم:

ال بلند شو! بخدا دوستت دارم فقط دوستت دارم حا  یث،! حدیدببخش  حدیث،
دوستت دارم! بخدا  یثمقدسات قسم که حد ی! به همهیموندم سر دوراه 

 دوستت دارم!

 !( ***مونییممنقلب... تودونییمخودتکه)تو
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 یاطتاب داخل ح ی. روبردیاصال خوابم نم کردمیم یهرکار عصریترالن 
. البته ستاره کردمیها نگاه منشسته بودم و زانوهامو بغل کردم و به ستاره

ساعت  یباتقر  یگهآسمون نبود آخه االن د یتو یاکه چه عرض کنم؟ ستاره
از پشت سرم  ییصدا یه یهوحال خودم بودم که  ی! توشدیچهار صبح م

 گفت:

به عقب   ینگاه   یده! ترسی؟بخواب   خوایی. تو نمشهیداره چهار صبح م  ساعت
نه تکون دادم و گفتم:  یو سرم و به معنا یدمکش  یممده. پوف  یدمکردم که د

االن همه  کهین! دلم گرفته ممد. دلم گرفته از ابرهیخوابم نم کنمیم یهرکار
شونم  یرو اختدر هم و برهم شده! ممد نشست کنارم و دستش و اند یچ 

 نوازش کرد و گفت: شونش. ممد موهام و یو منم سرم و گذاشتم رو

 !یستدست ما ن یچیفعال ه یترالن! ول گییم یچ  یدار فهمممی

 حال بگذرونم!لحظه هم با تو خوش یهنتونستم  یحت  -

که تو   ییشد، ببرمت هرجا یخوب و عال یهروقت که همه چ  دمیقول م -
تو بغل ممد جا دادم.   یشتر تکون دادم و خودم و ب  ی! سر یدوست داشته باش

 یبدونم که تو تونستمیکاش م  یبود! ا  یثفکر و ذکرم فعال سمت حد  یشتر ب
 موضوع  ینهم  یهم هنوز رو  یکاو ن  ین! ممد و متگذرهیم  یسر ارسالن داره چ 

 کاشیمونده، موافقت داشتن! ا یسخت  یلیخ یدوراه  ینکه ارسالن ب
 م دور کنم! رو به ممد گفتم:همه حجم از فکر و از خود ینفعال ا تونستمیم

! ممد نگاهم کرد و موهام و زد مشت گوشم و ی؟برام آهنگ بخون  شهیم -
 گفت:
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 آره تکون دادم و گفتم: یبه معنا یکه خواستم؟! سر   یچرا که نه! هر آهنگ  - 

 سرم و گفت: ی. سرش و گذاشت رویکه خواست   یآره، هر آهنگ  -

گفتم و چشمام و   یا. باشهیکن که بخواب   یتو هم چشمات و ببند و سع  پس
 بستم.

 ینهنوز مثل بارونه! ساده و خنک و ناز و ارومه! اتل و متل، نازن بودنت -
خوب و مهربونه! دلم تنگه پرتقال من! گلپر سبِز قلب زار من! من  یدل...زندگ 

..بارونه! چشمام انگار ! بارون.یارمم یکه بخوا یتو! هرچ  یو ببخش از برا
 یگهکردم که دی. همراه ممد منم آهنگ و زمزمه مشدنیداشتن گرم م

 چشمام گرم شد و خوابم برد.

*** 

 کاشیارسالن

صبح  یشش یکاینزد یگهمونده بودم. ساعت د یثسر حد یباال طور همین
هم نذاشتم و داشتم   یلحظه هم چشمام و رو  یه  یتا حاال حت   یشببود و از د

و دوباره همه   یرونب  یادم  یانا! دیادبه هوش م  یثکه حد  کردمیفکر م  ینبه ا
! اما یطونیو ش یدنآروم و همه در حال خند یمثل قبل! همه چ  شهیم یچ 

و انتخاب کنم! آره  یکی ی،دوراه  ینا ینب تونمینم کنمیفکر م یهر چ 
 ینا  یارو! آخه خدا  یانام هم درو دوست دار   یثقبول کنم که هم حد  خوامیم

کردم.   یثبه صورت حد یروم؟! نگاه  یجلو یکه گذاشت   یهچه امتحان سخت
 ی! ولیثدونفر سخته حد ینکه چقدر انتخاب ب  دونستییکاش خودت م  یا

 پرستار اومد داخل و به من گفت: یه! در باز شد و دونییکه نم  یفح
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 .یرونب یدبر تونیدیشما م آقا 

 .یرونکردم و رفتم ب  یثبه حد یگفتم و دوباره نگاه   ایباشه

*** 

 صبریحدیث

! دیدمیدرهم و برهم بود! انگار فقط داشتم خواب م  ییدورا  یهبرام   یچ   همه
اومد  یاناکه دوستم نداره! د  گفتیم یگوشم وقت   یتو یچیدارسالن پ یصدا
من  یارسالن برااون لحظه جون  یزد به ارسالن! ول یر ت یه یهوما و  یجلو

! ارسالن نخورد به م یر ارسالن که ت یجلو یدمپر  ینهم یمهم بود واسه
و دوستم نداره!  یادکه ازم بدش م  گفتیو بلند بلند م خندیدیداشت بهم م

کابوس   یناز شر ا  تونستمیهمه خاطرات هجوم آورده بودن به سمتم! انگار نم
! تنها یروناز خواب ب دمیکه پر   یدمکش  یغیج یه یهومسخره خالص بشم! 

 !ام؟کج  من -و به زبون آوردم:  یدکه به ذهنم رس  یزیچ

 من_!(پرتقالتنگهدلم-)

*** 

 عصریترالن

 . با تعجب گفتم:یدمممد از خواب پر  یبا صدا یهوخواب بودم که  توی

 ممد؟ چته

 اومد سمتم و گفت: یخوشحال با
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 به هوش اومده! یثحد یمارستانب یمبر  خوایمیم پاشو آماده شو ترالن 

از جام   یحال! با خوشزدیقلبم نم  یحالحال شده بودم که از خوشخوش  انقدر 
 یثم! حدیمارستانب یمآماده بشم که بر  یچطور دونستمیبلند و شدم و نم

و بدون توجه   یمارستانب  یدیم! رسشهیاصال باورم نم  یاشد؟ خدا  یدار باالخره ب
 یدم. دیثحد تاقخودم بدو بدو رفتم داخل ا یالخوشح به ممد از هول و

بغضم گرفته  یحال. از خوشکنهیم یوار تخت و داره نگاه در و د ینشسته رو
منم  یدد یبود! اسمش و صدا کردم که برگشت سمتم و نگاهم کرد و وقت 

 زد. آروم آروم رفتم سمتش و گفتم: یلبخند

 بشم من! فدات

 با بغض گفت: ونمسمتش و آروم بغلش کردم که ا رفتم

 !ی؟کن  یدارمب یومدین دیدمیبد م یداشتم اون همه خوابا یچرا وقت  ترالن

 کردم و موهاش و براش درست کردم و گفتم:  نگاهش

 !شدیینم یدار ب تو

 تکون داد و گفت: سری

 ...یاناکه...د  گمیم ترالن

 قطع کردم و با اخم گفتم: یع و سر  حرفش

تو شد!  یهمه بدبخت  ینا یباعث و بان  ! اونیث؟حد یاون دار یکار االن چ تو
 !یابزار یامحل بعض یهم حق ندار یچند وقت  یه یثو درضمن حد
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 زده نگاهم کرد و گفت: مات 

و ارسالن  من یبابا یکارا ینداره اون فقط قربان  یریتقص یچه یاناد ترالن
اباش کمک کرده بودن موقع به ب ارسالن اون یمن و بابا یشده بود! اگه بابا

 هنوزم دوستمه! یاناباشه د ینبود! ترالن هرچ  طوریینا یانااالن د

 شدم و گفتم: یمونبزنم که پش یحرف  خواستم

 !یقهر باش ینفر چند روز یهکه با   یناونم ا یبهم بد یقول یه یدبا ولی

 متعجب شد و گفت: قیافش

 !؟کی

 باال انداختم و گفتم: ایشونه

 !گمیارسالن و م ی؛که ک   معلومه

 گفتم:  یع اعتراض کنه که سر  خواست

به حرف من گوش   یبه حرف خودت و گوش کن  کهینا  یجا  یهبارم    یه  حدیث
 کن؛ باشه؟!

 یخادوران زل  یها مثل سربازابچه  یدر اتاق بازشد و همه  یهونگفت که    هیچی
ستار پر  ینو ارسالن هم اومدن. آقا ا یثحد یاتاق! مامان و بابا یتو یختنر

پوکر  یرون؟ب یدخبره نصفتون بر بگه چه یستداره که االن ن یاالن چه نقش
دادم  کونت ی! سر یثنگاه همشون کردم که همشون هجوم بردن سمت حد

 که ممد گفت:  یسادمگوشه وا  یهو رفتم کنار ممد 
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 !کردی؟یم یتهمش خودت و اذ یدی! دیدی؟شد، د یدار باالخره ب- 

 م و گفتم:نگاِه ممد کرد یخوشحال با

 شه؟یدوباره مثل قبل م یاالن، همه چ  یعنی

 باال انداخت و نگاهم کرد و گفت: یاشونه ممد

 بشه! یدبا طوریینحتما ا یاگه تو بخوا ی! ولدونمنمی

 زدم به بازوش. یخنده مشت آروم با

*** 

 ی_کاشارسالن

 

االن برم کنارش و  خواستی! دلم مدونهیحال بودم که خدا مخوش انقدر 
 یزیچ  یههنوزم    یچون همه دورش بودن. ول  شد،ینم  یباهاش حرف بزنم ول

 یشآزاد  یالزمه برا  یثحد  یتهنوز داخل زندانه و رضا  یاناد  کهینبود، اونم ا
 یو آه  پایینانداختم  یبده! سرم و با ناراحت  یتاونم رضا دونمیم یدو بع
 که رضا اومد سمتم و گفت:  یدمکش

 !کشی؟یآه م یدار طوریینشده که ا یچ  باز 

 تکون دادم و گفتم: سری

 هنوز اون داخله! دیانا
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ها رفتم بچه  خیالیداشت بگه اصال؟! ب   ینگفت، چ   یچیو ه  یدکش  یپوف   رضا 
 ینبدتر  یدوراه  ینا یاهم خوشحالم هم ناراحت! خدا یمارستانب یاطح یتو

 یثو گفته بودم که حد هم زنگ زده بودم یاناواقعا! به مامان د یاسحس دن
 یثحد  یواسه  یخوراک   یکمو    یمارستانب  یبه هوش اومده. رفتم قسمت کافه

به ساعتم انداختم که داشت  یخودم. نگاه  یقهوه هم واسه یهو  یدمخر 
بچه   یهمه  یدمکه د  یث. رفتم سمت اتاق حددادیساعت ده صبح و نشون م

 . با تعجب سمتشون گفتم:یسادنوا  یرونو ب  یثمن و حد  یها جز مامان بابا

 کردن، نه؟!  یرونتونب یدسر و صدا کرد انقدر 

 تکون داد و گفت: یسر  مهدیس

 یثحد ینناومدن تا بب یساومد و بعدشم چند تا پل یانابابا! مامان د نه
 !یروننه؛ بعد مارو کردن ب یاداره  یتیشکا

 یپرستار یهاتاق که نگاها برگشت سمتم که  یتکون دادم و رفتم تو سری
 گفت:  یع سر 

 !یدباش یرونمن گفتم همتون ب آقا

 گفت:  ینبزنم که مت یحرف  خواستم

 نداره. یبیع خانم

مامان و  یز،م یرو گذاشتم رو هایکرد و رفتم داخل و خوراک   یاخم پرستاره
 ی! ولطورینهم بود و مامان و بابا هم هم  یاخماشون بدجور تو  یثحد  یبابا
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 ین! متیرهبگ خوادیم یثکه حد  یمیمعلوم بود که نگرانه از تصم یانامامان د 
 اومد سمتم و گفت:

 ماست انگار! یکه حالت بدتر از همه   تو

 نگاهش کنم گفتم: ینکها بدون

 نگرانم!  یلی! نگرانم خینمبخوام اون داخل بب  یاناتحمل کنم که د  تونمینم  متین

 :پلیس

 .یدبگ تونیدیم یددار یتیاگر شکا ی،خب خانم صبر  خیلی

انداختم که سرش و انداخته  یثبه حد ینفسم گرفته. نگاه  کردمیم حس
 .یینبود پا

*** 

 ی_صبر حدیث

که حس   یزیبگم واقعا! االن تنها چ  یچ   دونستمیو نم  کردمیم  یدستام باز  با
به  یکر کردن، االن واقعا ندارم! نگاه و درده و قدرت ف یحس کالفگ  کنمیم

به مامان و بابا   یو نگاه   کردیوار نگاهم مکردم که داشت التماس  یانامامان د
کردم که بغضم   ارسالنبه  یو بعد نگاه  یینکه سرشون و انداخته بودن پا

تکون داد و با بغض اسمم و  ی! سر کردیگرفت. داشت با بغض نگاهم م
چه  یانا. دیدمکش یقیهم جمع کردم و نفس عم یل**ب زد. ل**بام و تو

 !یوفته؟روز ب  ینمن و ارسالن بخواد به ا  یبخاطر مامان بابا  یدداره که با  یگناه 

 :گفتم
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 ندارم! یتیشکا من 

سکوت گرفتم جلوشون   یبه معنا اسمم و صدا کردن که دستم و یو ست   ترالن
 گفت:  یسهوباره همون پلکه د

 که آزاد بشن؟  دیدیم یتشما رضا پس

 گفتم. برگشتن سمت ارسالن و گفتن:  یاتکون دادم و آره  ییدتا  یبه معنا  سری

 !ید؟دار یتیشکا ی؟شما چ  یکاش  آقای

 نه تکون داد و گفت: یبه معنا یسر  ارسالن

 نداشتم! یتیاولم شکا از 

 گفت:  یهاومد سمتم و با گر  یاناد حرف زدن رفتن که مامان یگهکم د  یه بعد

 و ببخش! یانام! توروخدا از ته دلت دیزمعز  مرسی

 زدم و گفتم: یکرده بود لبخند  یر که ته گلوم گ  یاون همه بغض بین

خاله!  یدمرو از ته قلبم بخش یانانبوده که! من د یاناد یر از اولشم تقص خاله
 یناالن ا کردنیفکر م یکمو منو ارسالن اون موقع  یاگه مامان و بابا یدشا

 !افتادیاتفاق نم

و  یینانداختن پا یبه مامان و بابا کردم که سرشون و با ناراحت  ینگاه  بعد
 !کردنیارسالن هم شرمنده نگاه من و ارسالن م یمامان و بابا

*** 

 اتاق و گفت: یاومد تو یکاسر رفته بود که ن حوصلم
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 یرو ینمکردم بش  یطور که سعزور تونستم مامانت و رد کنم بره. همون به 
 تخت گفتم:

 !یکرد  یکار  خوب

 یکاهم جمع بشه! ن یتو یافمبدنم و باعث شد ق یتو یچیدپ یدرد بد یهو
 اومد کمکم کرد و گفت: یعسر 

 !یثحد یمرخص بش یتا وقت  ینینش یادکن که ز  یو سع یچند روز یه

 م:تکون دادم و گفت سری

 !یستن یچیمه یکا،خوبم ن من

 ینو مهراب و ترالن و ممد و مت  یدر باز شد و ست   یهوتکون داد که    یسر   نیکا
 یپر خوراک   یکپالست  یو ترالن کل  یپوکر نگاهشون کردم که ست اومدن داخل!  

 رو گرفتن باال و گفتن:

 ینیتا بش  یدیمخر   یخوراک   ی! ترالن اومد نشست کنارم و گفت: برات کلدادام
 !یبخور

 کردم و گفتم:  یز و ر چشمام

 با خنده گفت: یست  ی؟بخور خواییخودت م یابخورم  من

 تکون دادم که مهراب گفت: یجانم! سر  یگهمن و تو و ترالن نداره د شکم

 آره تکون دادم و گفتم: یبه معنا ی! سر بهتری؟

 بهترم! یدرد دارم ول یکم
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 :متین 

 !شییمرخص م یگهچند روز د یهگفت که   دکترت

 و گفت: ینبرگشت سمت مت نیکا

 یگه؟چند روز د مثال

 باال انداخت و گفت: یاشونه ممد

 !یگهروز د یشش پنج،

 یدر  کنم،یام و به در نگاه مبا خنده گفت: نشسته  یزدم که ست   یحیمل  لبخند
 !کشدیکه آه م

 زدم و بعد انگشت اشارم و گرفتم سمتش و گفتم: بشکنی

 خوردن. یسادنباز کردن و وا یارو! دخترا خوراکدقیقا

خورده! اصال  یر که دستش ت  گفتیفکرم سمت ارسالن بود! ترالن م همش
زده  یریت یهداشتم! انگار  یبد یلیخورده حس خ یر دستش ت یدمشن یوقت 

مالقاتم تنگ شده! تا  یومدکه ن  یروز هی ینا یقلبم! دلم براش تو یبودن تو
ت؛ گفیگوشم م  یبه شونم و تو زدیباهاش حرف بزنم، ترالن م خواستمیم
سخته  یلیکنم من؟ خ  یکار ! آخه چی؟روز به حرف من گوش بد یه میرییم

زنگ  یکان ِی . گوشیدمکش  یکه دوستش دارم سرد باشم! پوف   یبخوام با کس
 خورد، نگاهش کرد و گفت:

و برداشت و جواب ارسالن و داد که  ی! گوشگهیم یچ  ینم! بزار ببنهارسال
 بلند گفت: یکاگفته که ن  یمعلوم نبود ارسالن بهش چ 
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 !یایمم یمخب باشه اگه تونست یلیخ ی؟زود ینبه هم جدی؟ 

قدم شد   یشکه مهراب پ  یکابه ن  گفته ارسالن  یگرفته بود که بدونم چ   فضولیم
 و گفت:

 گفت؟  چی

 هممون چرخوند و گفت: یننگاهش و ب نیکا

امروز! گفت شب   یرونببرتش ب  خوادیو م  یروناومده ب  یاناگفت که د  ارسالن
 !یشگیرستوران هم یمبر 

 چه؟ ترالن گفت: باال انداختم. اصال به من یاگفتم. شونه  یلب آهان  زیر 

 !مونمیم یثحد یشپ من یول ی؛به سالمت  مبارکه

 گفتم:به ترالن کردم و   نگاهی

 به من نداشته باش. یبرو تو، کار یبر  خواییم اگه

 بعد گفت: رفت هوا و یغماز بازوم گرفت که ج یبا حرص نشگون  ستی

 گفتم:  دادمیطور که دستم و مالش م! همونمونمینزن منم م زر 

شماها  ینبمون! به خدا آدم ب ینزن من و ناکار کن، بعد هرجا خواست  فعال
 نداره که! یو مال یجان  یتامن

 تکون داد و گفت: یسر  مهراب

 یاز شبا که ست   یبعض یوفتمم  ینکم دارم به فکر امن کم  یگه! دیدی؟فهم  تازه
! با کشهیبکشم رو سرم از بس که موهام و م یموقع خواب گون  یشم،پ یادم
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ما  ینبب یگه،د یاو تا بناگوش وا کرد! ب یششنگاه کردم که ن یتعجب به ست  
ماعه از منم  ینب ینفر! خداروشکر هرک  ینو اند یلیونهشتاد م یمشد یابا ک

و پسرا رفتن و  یکابعد ن یکمتکون دادم.  یو سر  یدمکش  یتره! پوف خل و چل
 زود آزاد نشد؟ یلیترالن موندن. ترالن گفت: خ یست 

 گفت:  باال انداخت و بعد رو به من یاشونه ستی

 !یددا یتکه رضا  یثخاک تو سر خرت کنن حد یعنی

 و چرخوندم و گفتم: چشمام

 !یست  عه،

 :ترالن

 یارهرو ب یاناکه د  کردیم یبازم ارسالن سع داد،یچه نم دادیم یترضا چه
 !یاناسنباشه هنوز عاشق د ی! هرچ یرونب

 کردم و گفتم:  اخمی

 زخم زبوناتون تموم شد؟ ببینم،

به  گمیبهت م یچ  یهتوهم که تا  -کرد و نشست کنارم و گفت:   یاخم ترالن
 !خورهیقبات بر م یپتر 

 یلیخ یدکه باهم کرد ییدعوا یناز آخر  یدها بس کن: اوه اوه! بچهستی
من دوست دارم!  یول ید،شما موهاتونو دوست نداشته باش ید! شاگذرهیم

 یهبار باهم سر    یه.  یمکه نخند  یمکرد  یو سع  یمبه هم کرد  یمن و ترالن نگاه 
 یچیق  رصاز ح  هم و  یموها  یموامون شد بعد گرفتدع  یست،ن  یادمکه    یزیچ
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شده بود! ترالن  یمتخت قا یر بنده خدا هم از ترس موهاش ز یست  یمکرد 
 انگشت اشارش و گرفت سمتم و گفت:

 !دییاصال محل به ارسالن نم ولی

با دهن  کردیمن و کوفت م یطور که داشت کمپوتازد و همون یبشکن ستی
 پر گفت:

چه خوشمزس! مال  ینا یدنبال تو! راست  یادبارم اون ب یهار ! بذگهیم راست
 !یکوفت کرد  یلیخ یگه! تو ددمیخودمه ها به تو نم

 معروفم زدم و گفتم: یاون لبخندا از 

کاراتون   ینمن و بدتر با ا  یا  ید؛بمون  یضکنار مر   یدواقعا شماها االن اومد  یعنی
 !ید؟کن  یضمر 

 و ترالن گفتن: ستی

 !هردو

 یلعنت   یایباالخره از اون خوراک  یزدم. ست   یتکون دادم و با حرص لبخند  سری
 دل کند و نشست کنار ترالن. ترالن گفت:

بارم اون دنبال تو باشه! بعدشم   یهحاال بذار    ی،همه تو دنبال ارسالن بود  این
از  یا چشماب ی؟که تو افتاد  یدنبال شکارچ  یوفتهتا حاال، خرگوش م یاز ک 

 بعد گفتم:حدقه دراومده نگاهش کردم و

داد و  ینیترالن به صورتش چ ی؟بهتر نداشت  ین...مثال از ایگهد یا. بترالن
 گفت:
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 یبارم شکارچ  یه...بذار گفتمیهم خوبه تا دلت بخواد! آره داشتم م خیلی 
 زده باال و گفت: یشمعلوم بود باز دوز خنگ یدنبال تو باشه خواهرم! ست 

 که... .  میرهیم ینبعد ا خوردشیشکارش کنه که م خوادب

 :یمبعد همزمان گفت و یمو ترالن پوکر نگاِه هم کرد من

 ... .ستی

 باال انداخت و گفت: یاشونه ستی

 بخوابم! خوامیم یادبابا به من چه...من که خوابم م باشه

 :گفتم

 !ی؟بخواب  خواییتازه ساعت پنج بعد از ظهره، کجا م ستی

 گفت:  ترالن

 !گهیم یونهز  یکن بزار بخوابه که اگه نخوابه کل  ولش

چند روزم که شده با  یحرف زد که بزارم واسه یتکون دادم و ترالن کل سری
 بار و به حرف ترالن گوش بدم! یه ینبهتر باشه ا یدارسالن سرد باشم! شا

*** 

 کاشیارسالن

کنم که بخنده!  یکار تونستمیکه کردم نم یرو بردم رستوران، هرکار دیانا
. دستم یز سر م  یمباهام نشست  زدیکم حرف م  یلیخودش بود و خ  یهمش تو

 که گفت:  یانادست د یو گذاشتم رو
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 فقط، باشه؟! یمخوش بگذرون یهمه چ  یخیالامروز ب یه بیا 

 کنییکارارو م ینا یچرا دارنگاهم کرد و گفت:  یحس یچبدون ه دیانا
 که تورو...  خواستمیارسالن؟! من م

 یگهلبش که باعث شد حرفش و د یو به عالمت سکوت گذاشتم رو دستم
 زدم و گفتم: یادامه نده. لبخند

کنم که ازت   یسع تونمیهرکار کنم، نم یول یانا،در حقم د یکرد  یتو بد شاید
 یاناسخته برام متنفر بودن از تو! د یلیکه خ دونییمتنفر باشم! خودتم م

ها بتونن بچه  ید! شایمونهپش  یلیکه خ  یدفهم  شدیو م  یینسرش و انداخت پا
 یکوچولو  یاناد مونچون هنوز هم ه تونم؛یمن نم یمتنفر باشن ول یانااز د

 گفت:  یاناخودمه! نگاِه ساعت کردم که د

 خوبه؟ نگاهش کردم و گفتم: یثکه ارسالن، حال حد  گممی

 باهام سرد شده! کهینخوبه...فقط... مثل ا یلینباش، حالش خ نگران

 که...  یقبول کن خوایی: ارسالن تو هنوزم نمدیانا

 حرفش و قطع کردم و گفتم: ینهم یبگه واسه یچ  خوادیکه م  دونستممی

 !یانتخاب کن یبخواسخته  یلیخ ی! ولیاناقبول کردم د چرا

 گفتم:  یع بزنه که سر  یخواست حرف  دیانا

 یزایدرمورد تموم چ یحرف  یمبخوا کهینبدون ا یم،امشب و شاد باش یه بیا
 یاناتکون داد. گارسون اومد و سفارش دادم و رو به د یسر یانا! دیمقبل بزن

 گفتم:
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 شما؟ یمیرح خانم 

 باال انداخت که گفتم: ایشونه

 .یاریداز هر کدوم دوتا ب پس

 گفت و رفت.  یچشم گارسون

 گفتم:  یانابه د رو

 یتو هنوزم سر حرفت هست  یانا. دیرونب یمبود یومدهوقته که باهم ن خیلی
زدم و  ی. لبخند تلخ یینسرش و انداخت پا یانا! دی؟ندار یاکه بهم عالقه

 که گفت:  یینسرم و انداختم پا

 یستمن یارسالن! من کس کنییخودت سخت م یواسه یو فقط دار بانتخا
. کنییم  یتخودت و اذ  یکه بتونه تورو دوستت داشته باشه ارسالن! فقط دار

تا آخر عمرش تورو دوست  تونهیکه م  یهکس  یثحد ی،اگه حرف من و بخوا
 ندهاون هردفعه با خ  ی! ولیمدلش و شکوند  یداشته باشه! هم تو هم من، کل

خود  یگهد ینسمتمون انگار که ما...ارسالن من نظرم و بهت گفتم ا یومدم
 !یبگذرون  یچطور خواییم یشوبق ینیبب یدکه با  ییتو

 که بود قورت دادم و گفتم:  یشد و به بدبخت  یداشپ یهوکه   بغضی

اومد  یاناو د نگفت. سفارش من یچیتکون داد و ه یسر  یانا! دیاناد بیخیال
رو بخندونم با هر حرف و  یاناکه د کردمیم یخوردن. سع یمو شروع کرد

! خندیدیم یکم یاناد یکه بود و انگار موفق شدم؛ چون هر از گاه   یاخاطره
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و نگاهش  نمچو یر دستم و گذاشتم ز لبم. یهاش اومد رواز خنده یلبخند 
 کردم و گفتم:

 یانا! دشمیحال تر از قبل ممن خوش خندییم یبخند! وقت  یشه...همدیانا
 نگاهش و گرفت و گفت: یاناکه د  یمبود یرهبه هم خ یهزد و چند ثان یلبخند

 بود! یخوب  یلیارسالن، شب خ مرسی

 .کنمیخواهش م -

 .رمیم گیرمیم یبرم خونه ارسالن. خودم تاکس یدمن با -

 تعجب گفتم: با

کجا   جا؛ینا یانها زنگ زدم و گفتم که بمن به بچه ی؟بر  خواییاالن م دیانا
 آخه؟! یبر  خواییم

 زد و گفت: یلبخند تلخ  دیانا

که   یو مرس  خوامیها نگاه بندازم! معذرت مبچه  یتو رو  تونمینم  من  ارسالن
 یدههام و نشنخنده یوقت بود که صدا یلی! انگار خیشب و برام ساخت  ینا

 بودم! خدافظ ارسالن.

 یبه جا یو با ناراحت  یدمکش  یپوف  نموند. یگهفت. صداش کردم که در  بعد
رفت   یاناکنسله و د  یگهدادم که د  یامها پگروه به بچه  ینگاه کردم. تو  یشخال

شدم. اصال حال  ین. سوار ماشیومدنن یگهنداره و د یبیو اونا هم گفتن که ع
که  یورت عنوان نداشتم! مخصوصا در ص یچخونه رفتن و به ه یو حوصله

چشمشون  یکه تو  تونستمیهم بودن و من هنوز نم یثحد یمامان و بابا
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 یخیال،. بیدمکش  یبال سرش اومد! پوف   ینبه خاطر من ا  یثنگاه کنم، چون حد 
 .یثحد یشپ یمارستانب رمیم

*** 

 صبریحدیث

داشت با ممد  یمارستانب یاطکه خواِب خواب بود، ترالنم رفته بود تو ح  ستی
تنها! مثال اومدن  یتنها یگوش ی! من بدبخت هم پاترکوندیالو م یتلفون 

ما!  ینب زنهیموج م یلیدوستانه خ یتمن بموننا مثال! اصال حما یشپ
زدم   ندیلبخگذاشته.    یاستور  یاناد  یدمد  کردمیم  یگرد  ینستاکه ا  طور ینهم
 یو گذاشتم رو یو گوش یدمکش  یو باز کنم. پوف  یشحال نداشتم استور یول
اتفاقا، از اول،   ینا  یکه کنارم بود و نگاهم و دوختم به سقف و به همه    یزیم

ارسالن و با ارسالن آشنا شدم   یمامان و بابا  یکه اومدم خونه    یاز روز  یعنی
 ینکهر بودم که در باز شد. بدون افک یبود! تو یی! واقعا چه روزاکردمیفکر م

 نگاه کنم با خنده گفتم:

 ی تلفنتون تموم شد؟! حوصلم سر رفت ترالن، مثال اومد  ی،خانوم عصر  عجبی
 حوصلم سر نره! یکن  یکار  یهمن که  یشپ

 یصدا یهوو بشنوم؛ که  یوناعتراض ترالن مثل بوق کام یبودم صدا منتظر 
 گوشم:  یتو یچیدارسالن پ

 !ی؟خوب  یثحد سالم
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لحظه از کار افتاد!  یه یصداش به خاطر خوشحال یدنکردم قلبم از شن  حس 
بار و با حرف ترالن گوش  یه  ینبکش، آروم باش، فقط ا یقینفس عم  یثحد

 حالت ممکن گفتم: ینو با سردتر  یدمکش  یقی! نفس عمینبده، هم

 !یره؟د یلیمالقات خ یکه االن برا  کنیدیفکر نم یکاش  ی! آقامرسی

 یموقع  یاد  یهوبه وضوح جا خوردنش و از لحن سردم حس کنم!   تونستممی
 طور ینو ارسالن باهام سرد شد! اصال حاال که ا یمشمال بود یافتادم که تو

 !یارماون روزارو سرش در ب یتالف  یکم خوامیشد، م

 :ارسالن

 شده؟! یزیچ حدیث

 و گفت: یدکش  یو ندادم که پوف  جوابش

 یزیرفتارت واقعا عوض شده ها! خب اگه چ ی،که به هوش اومد  یوقت  از 
 شده بهم بگو!

من و  یالوگایلبم. انگار ارسالن داشت تموم د یاومد رو اییثانهخب لبخند
بسوز، منم   تونیی! بعله آقا ارسالن! حاال تا مگفتیم  یمکه شمال بود  یموقع

 یپا یدم که صدا! بازم سکوت کر ید! بدجنس هم خودتونکنمیم یفکم ک  یه
 سمتم. گفت: یومدکه داشت م  یدمارسالن و شن

 یبنده ینندارن که بخوان با ا یاعالقه یخانوم صبر  کهینخب، مثل ا خیلی
 ! یچوندمچت شده چون ترالن و به زور پ  یبگ   کاشیا  یصحبت کنن! ول  یر حق

 !یریحق یلیخ دونییخداروشکر که خودتم م -
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 جلوم؟! ییدپر  یطوربودم و اون یر حق - 

کار و   ینهم بود هم اییگهبود که اگه هر آدم د یواکنش عاد یهفقط  ینا -
 !کردمیکار و نم  ینا کاشیا ی! ولکردیم

آخرش  یجمله تو اون یابود؟! خدا یارسالن، کجا واکنش عاد یجان عمه به
 شناسمیو نم یبخوره تو سر...تو سر...تو سر کس یو فاکتور کن! واکنش عاد

 ی ! اره ارواح عمهیآناناس بود! واکنش عاد ینبگم! به خدا از ترس جون ا
 نمردم!

 بودم گفت: یدهکه ازش شن  یلحن ممکن ینبا آرامش تر ارسالن

! اگه یثحد  یکه باهام سرد  بینمینم  یلیمن دل  یبود. ول  یواکنش عاد  باشه،
 !یبهم بگ  یدبا یدست من ناراحت  داره و از  یلیدل

 یدرفته ها! که با یادشخودش و  یانگار قهر کردنا یننگفتم. ا یچیه بازم
کنه؛ اخرشم معلوم   یآشت  شدییو چهار ساعته دست به دامنش م یستب
 بسوز! تونیینداره، حاال تا م یبیاصال ع یو پوچ قهر کرده! ول یچسر ه یشدم

 :ارسالن

 نه؟! یرون،رفتم ب یاناکه با د  یاز دست من ناراحت  ینا که، بخاطر   کنمیم فکر 

تو آسمون به  یخره! اصال خوده خره! اصال فکر نکن یلیخ یگهد ینخدا ا به
 !یادنم ینزم

شما به  یرفتن باشه؟! کارا یرونب یهبه خاطر  ید. چرا بایکاش  یآقا یر نه خ -
 بخوابم. خوامی! حاال هم برو، چون میستمن مربوط ن
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 پشتم و کردم بهش و چشمام و بستم. معلوم بود که کالفه شده! بعدم 

منو؟! اولش با ترالن ناموافق بودم که ارسالن گناه داره، من   بینییخدا م  تورو
! از کنمیرو م یادن یفهم باهاش قهر باشم... حاال دارم ک یهثان یه تونمینم

ها! ابروهام و از سر  دهیموقتا خوب جواب  یعقل ترالنم بعض یمحق نگذر
! برو ره؟یکه بره. اه، چرا نم  مکردم و منتظر بود  یینچند بار باال و پا یروزیپ

! نه غلط کردم اتفاقا وجودت باعث ذارهیبخوابم وجودت نم خوامیخب م
 یست! به قول ترالن معلوم نیستبا خودم مشخص ن  یفمآرامشه نرو! اصال تکل

 یریدرگ  ینکردم! ب  یداپ  یریتو عقلم؛ چون خود درگ  ایقلبم    یگلوله خورده باال
 بودم که گفت:

که  یفکر کنم موقع یعنیگردنت افتاد!  یگردنبندت، اون شب از تو راستی
پاره شد...من برات درستش   یرشجلوم گلوله به گردنبندت خورد و زنج  یدیپر 

 کردم!

 گردنبند رو فراموش کرده بودم!   یاصال به کل  یگردنم. وا  یو گذاشتم رو  دستم

حرف دلم و بزار بگم. آره من قبول  یول یستی،که خواب ن  دونمیم یثحد -
و  ینا یبود هوشیکه تو ب  ی! قبوله...از وقت یدوراه  ینکردم که موندم ب

شب تولدت من اشتباه کردم،   یثکردم! من...حد  یر گ  یاناتو و د  ینکه ب  یدمفهم
 باهات روراست باشم... خوامیماالن  ی! ولخوامیمعذرت م

زده بود باال و هجوم خون و به صورتم حس  یجانمه یدمکه شن یزیچ از 
گرفته بودم که معلوم بود خوبه! قلبم انگار هر لحظه   یادلشوره یه! کردمیم

 !یرونممکن بود از حلقم بزنه ب
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 من عاشقتم! یث: حدارسالن 

! قلبم محکم یدم؟رست شنو د یدمکه شن یزیباز کردم. چ یعو سر  چشمام
ارسالن   ی! صدایومدداشت از جاش درم  یو انگار از خوشحال  ینمبه س  کوبیدیم

سرم. اون بهم گفت عاشقمه؟! بلند شدم و برگشتم سمتش و  یتو  شدیاکو م
. لبمق یروبه رو شدم. دستم و گذاشتم رو یشخال یصداش کردم، اما با جا

کردم و   یز م یبه رو ی! نگاه دوییدیداشت م یپوستم از خوشحال یر خون ز
 لب گفتم: یر دستم فشردمش. ز یگردنبندم و برداشتم و تو

 عاشقتم ارسالن! منم

*** 

 عصریترالن

 یخونه. وا یمکه اومدن ممد اومد دنبالم و باهم اومد  یثحد یو بابا مامان
 یو خودم و پرت کردم رو  یدمکش  ی! پوف دونهیقدر خستمه که خدا مخدا، ان

به ممد کردم  یمبل و ممدم نشست کنارم. به به، حوصلم هم سر رفته! نگاه 
! یرونکنم من و ببره ب  یشراض تونمیم ینمبود. بزار بب یگهحال د یه یکه تو

 !یکارش ترالن قل  یتو یمخب بزن بر 

 و لوس کردم و رو به ممد گفتم: خودم

 . محمد... -

 فت:برگشت سمتم و گ ممد

 !خوای؟یم یباز چ  -
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 زدم و گفتم: یتا کرج دم در عوارض ینجااز ا یلبخند گشاد یه 

 یمبا هم بر  یاب یرون؟ب یموقته باهم نرفت یلیکه، من و تو، خ  دونستییم -
 من حوصلم سر رفته! یرونب

همون  یعنیخر شرک... اشتباه شد؛  یهمتفکر نگاهم کرد که خودم و شب ممد
 ممد با خنده گفت: شرک کردم که یگربه

 .یروننکن... پاشو لباس بپوش ببرمت ب  طوریینو ا  یافتخب بابا، ق  یلیخ  -

 .یدمگفتم و مثل جت لباس پوش  یآخ جون  باخوشحالی

 و برام باز کرد و گفت: ینبشم که ممد در ماش ینسوار ماش خواستم

 خانم! یدبفرمائ -

 و  ینماش یدستم و بردم باال و با ناز نشستم تو یهمغرور  یدخترا ینا مثل
 گفتم:

 بود! یفتوظ یزمعز  -

 پوکر نگاهم کرد و بعد گفت: ممد

 ی؟شد یر جوگ یدید یلمتو باز چهار تا ف -

تکون داد و در و بست و اومد   ی**بام و غنچه کردم و نگاهش کردم که سر ل
 بود که گفتم: یهدف در حال رانندگ  یب  ینطور سوار شد. هم

برم پاساژ  خوامی! اصال من مریم؟یم یمبدونم کجا دار شهیممد، االن م -
 لباس بخرم من و ببر پاساژ!
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 رمان  کی

 نگاهم کرد و گفت: ممد 

 ببرمت پاساژ! خواستمیکه م  بینییم یچشمات و باز کن یکمعشقم  -

 گفت؟  یبنده خدا! اولش به من چ  گهیراست م یدمکردم د  نگاهی

 فتم:و زدم به کمرم و گ دستم

 مگه من کورم؟! -

 گند زده گفت:  یدفهم ممد

 !یدیپاساژ نشن یمبر  خوایمیکه، چند بار بهت گفتم م  ینهنه منظورم ا -

 من َکرم؟! یعنی! ممد یعه -

 دور از جونت قربونت برم! یعنی+ نه بابا بالنسبت کر...

 شو حرف نزن... . یادهپ -

 گفت:  یبه ممد کردم. با ترس ساختگ  یشدم و نگاه  پیاده

 ترالن غلط کردم!  جان

تکون دادم که چشمم خورد به  یخودم و نگه داشتم. سر  یگرفت ول  خندم
 لباس!

 معلوم بود پوکر شده؛ گفت: ممد

 !یدخوب شد؛ لباس د یگهد بیا



 

 
596 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

و باکساشم  یک . پالستخریدمیواسه خودم م دیدمیلباس خوشگل م هرچی 
 یکاز پالست  یکوه   یبهش کردم که تو  یتا نگه داره. نگاه دست ممد    دادمیم

 و باکس گم شده بود. با خنده گفتم:

 .یابعد ب ینبزار تو ماش یناروا برو

 اجازه هست؟ -

 .یایکافه تا تو ب  یتو رمی! من میز تر نمک بر برو کم یاب -

 یبزنه رفتم داخل کافه و نشستم رو اییگهبزارم حرف د کهینبدون ا بعد
 .یلصند

 یومدیمهمه م یپاک یهمه اتفاق با بچه ها ین...قبل از ایر بخ یادش آخی،
 ...!ینجاا

*** 

 بک... فلش

 : من بخونم؟پانیذ

 و درآورد و گفت: یذپان یادا حدیث

 ! نوبت منه!خونیدیم  یانا...همش تو و عسل و آتوسا و دیتو بخون   خوادنمی

 خنده گفتم: با

 !کنیدیها دعوا ممثل بچه یددار زشته

 با اعتراض و حالت قهر روشون و برگردوندن و گفتن: یثو حد دیانا
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 رمان  کی

 !خوامنمی 

 باال انداختم که ممد گفت: یا شونه

 بخونه. یک   گمیو بده به من...خودم م یتار گ  ینا آقا

 و داد دست ممد. ممد نگاه دخترا کرد و گفت: یتار بره گ امیر 

 !ونیمخیخودم و ترالن م اصال

 اعتراضشون رفت باال که با خنده گفتم: یها صدا بچه

 !ینبر  یگهد یجا یه ینممنوع...اگه اعتراض دار اعتراض

 رو به ممد گفت: آتوسا

 !یلذل رل

 رو به آتوسا گفت: امیر 

 یستم؟من ن یعنی

 گفت:  آتوسا

 !یفتهکه وظ  تو

 !یدیمتکون داد که همه خند یپوکر شد و سر امیر 

 گفت:  ارسالن

 دارم... یفکر  یه من

 و مچاله کرد و گفت: یافشق حدیث
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 رمان  کی

 تو فکر نکن! یدوست دار یهرک  جان 

 با خنده گفت: یذو نگاه کرد که پان یثبا حرص حد ارسالن

 بگو... بگو

 گفت:  ارسالن

 ! دعوا نداره که!خونیمیهممون باهم م اصال

 گفت:  حدیث

 !کنهیوقتا خوب کار م یعقلت بعض این

 اداش و درآورد و گفت: ارسالن

 !یرو آب بخند هرهر،

و که  یدکه مال ارسالن بود و برداشت و بعد روش خند یآب  یوانل حدیث
 یایاسکل باز ینمن ا یمتعجب نگاهش کرد. برا یارسالن پوکر و با چشما

 و گذاشت و سمت ارسالن و گفت: یوانل یثبود! حد یعاد یگهد یثحد

 حاال ببند. یدمخند بیا

 کرد و گفت:  یمو تنظ یتار گ  مدم

 !یم؟ها بر بچه-

 :یمگفت  همه

 بریم
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 رمان  کی

 و گفت: یتار سه بار زد رو گ ممد 

 دو، سه... یک،

 :خوندیمیشروع کرد زدن و همه همراهش م بعد

 !ییخواب برگشتم به تنها از 

 !یباییاز تو به ز زنمیم پل

 ...بینمیو م بندمیو م چشمام

 !بینمیبا چشم تو م دنیارو

*** 

 حال

 مثل قبل بشه! یکاش دوباره همه چ   یبه اون همه خاطره زدم...ا لبخندی

 ممد از پشت سرم اومد: یکه صدا  یدمکش  پوفی

 !کنی؟یفکر م یبه چ  داری

 سمتش و با لبخند گفتم: برگشتم

 ... .هیچی

*** 

 ی.صبر حدیث

 روز بعد... چند
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 رمان  کی

. باالخره بعد یینپاکمک مامانم و خاله) مامان ارسالن( از رو تخت اومدم   با 
ها بچه ینه شب بود. همه یکایمدت زجر آور مرخص شدم! ساعت نزد یه

 ی! بعد از عوض کردن لباسایمارستانکرده بودن اومده بودن ب  یهم لشکر کش
خونه.  یمشدم و رفت ینسوار ماش یمارستانکامال چرت ب  یخودم با لباسا ناز 

 شدیارسالن بود! انگار هنوز باورم نمبودم،    یرشچند روز درگ  ینکه ا  یزیتنها چ
تکون دادم. در اتاق و باز کردم که مامان   یو سر   یدمکش  یکه دوستم داره! پوف 

 گفت:

 باش...اصال بزار خودم کمکت کنم...  مراقب

 گفتم:و قطع کردم و حرفش

 !یستمباز کردن دره! به خدا در اون حدم چالق ن یهفقط  ینمن، ا مادر 

 برگشت نگاهم کرد و گفت: مامان

پس کلت تا اون موقع  زدمیم یکیوگرنه  طوریه،ینا یتتوضع که االن  حیف
 !یقشنگ چالق بش یگهد

! زنهیم یبیعج یار زدم و نگاهش کردم! اصال محبت موج بس یحیمل لبخند
و  یرونکه مامان رفت ب  یدمتخت دراز کش ی( آروم رویت واقع ین)قشنگ ع

...نکنه دروغ گفته بود و یدمها ندبچه ینالن و بدر اتاق و بست. ارس
خودش  یکه به گفته  یوقت  یومدسر به سرم بزاره؟! اصال چرا ن خواستیم

 دوستم داره؟! گهمی

 !یالک  یهمه فکرا یناز ا شهیخدا سرم داره منفجر م وای
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 رمان  کی

رفته من امروز  یادشحتما  کنه؟یم یکار االن ارسالن کجاست؟ داره چ یعنی 
و برداشتم و  یم! اه، خسته شدم! گوشدونستینم یدمشا یا...شمیمرخص م

گفتم و دستم و   یآروم به ساعتش کردم که باز زخمم درد گرفت! آخ ینگاه 
 یا مهاومد کنارم؛ اولش فکر کردم مامان یع سر  یکی یهوگذاشتم روش که 

 یباال که صدا یرمسرم و بگ تونستمیبابام...چون از درد خم شده بودم نم
 گوشم:  یتو یچیدارسالن پ

 دختر؟ یستیمواظب ن چرا

تخت و بالشت و گذاشت پشت  یمن و نشوند رو یآرامش خاص یهبا  بعد
رفت انگار! نگاهش  یادمتخت. اصال دردم  یهبدم  یهکرد تک یکمرم و کار

 یانگار. اخم پنهون   گشتیم  یزیچ  یهکمدم دنبال    یکشو  یکردم که داشت تو
 گفتم:  کردم و

 کشید؟یسرک م کمد من  یتو یدبدونم که چرا دار شهیم ببخشید،

 که نگاهم کنه گفت:  ینا بدون

 زخمته کجاست؟ یپماده که دکتر گفته بود واسه اون

 باال انداختم و گفتم: یاشونه آروم

 .دونمنمی

طور و برگشت سمتم و همون  یدکش  ی. ارسالن پوف کردمیم  ینگاه   یچشم  زیر 
 گفت:  یشمآرا یز م یهداده بود  یهکه تک

 کنی؟یم طوریینآخه؟ چرا ا یهبگو مشکل تو با من چ حدیث،



 

 
602 

 رمان یککاربران انجمن   یساز | کارگروهسرنوشت یرمان درنگ

 رمان  کی

 باال انداختم و گفتم: ابرویی 

 ندارم. یمن با شما مشکل یول -

 :ارسالن

 یدار یمشکل یه! تو بندی؟ی. مگه من چند نفرم که جمع مبینمیدارم م آره
 بدونم! یدو منم با کنییم طوریینکه ا

 !یدرو شما بدون شهیم یهرچ  یستقرار که ن -

 :ارسالن

 کردم شب تولدت...  یغلط  یهمن  حدیث

 و قطع کردم و گفتم: حرفش

 نداره اصال! یربط  -

 بهش انداختم که اومد نشست کنار تخت و گفت: ینگاه  نیم

 ...!کنییم طوریینا یرا دارکه چ  یتا تو بهم بگ  خورمیمن از جام جم نم -

 و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 خوامیتا بهت بگم منم! المپ رو هم خاموش کن م ینخب بش ی؟جد -
 بخوابم.

به  یکمتا  یشیمدت کالفه م یهنداره که... یبیبود کالفه شده. اصال ع معلوم
 خواستیدلم نم یگه! اما خودمم دشهیبعد درست م یقول ترالن ادم بش

حس   ینهم باهاش سرد بودم بدتر   یروز  یشپنج ش  ینش سرد باشم...اباها
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 رمان  کی

داشتم! ارسالن بلند شد و المپ و خاموش کرد، اومدم بالشتم و درست   یارودن 
 اومد سمتم و خواست کمکم کنه که گفتم: یعکنم تا بخوابم که سر 

 !تونمی. خودم میدکه شما کمکم کن  خوادینم -

 شده بود. یکتار یمهن یرونب یالمپا یبخاطر نور اتاق

دوستش داشتم!   یلیبود که من خ  یحس  یهنگاهش    ینگاهم کرد. تو  ارسالن
بود که داشت  یناز نگاهش در بکنم، مثل ا تونستمینم کردمیکه م  یهرکار

 !کردیم یپنوتیزممه

 که شد چشمام و ازش گرفتم که گفت:  یهر زور به

 یزخمت بهتر بشه... اگه االن بخوا  یکمچند روز کمکت کنم تا    ینفقط بزار ا  -
 حرف گوش کن باش! یکم... یثحد یستخوب ن یادز یتحرک داشته باش

سرد و بالشتم و درست کردم و بدون   یثهمون جلد حد  یفرو رفتم تو  دوباره
پشت   یدمکنم، دراز کش  یاطاحت  یتملحظه هم بخاطر وضع  یه  یبخوام حت   ینکها

 کرد.به ارسالن، که ارسالن اسمم و صدا  

اومد سراغم که  یبالشت چنان درد وحشتناک  یتا سرم اومد رو همین
بشم! دستم و دندون گرفتم که  یع ضا خواستمینم یبزنم ول یغ ج خواستمیم

 !دادینشون از رفتن ارسالن م یندر اتاق و باز و بسته شد و ا

! به هر یکمکمکت کنه   ذاشتییخدا حس مردن دارم االن... حداقل م وای
بود که   یدهسرم برداشتم، خداروشکر عقلشون رس  یمسکن از باال  یهبود    یزور

 کم نکرد!  یزیاز دردم چ یمسکن رو خوردم ول یعسرم! سر  یاب بزارن باال
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 رمان  کی

 یمارستاندو روز بشه که از ب ذاشتییحداقل م یث،تو سرت کنن حد خاک 
 تا دوباره حال و یاوردیدرم یخونه، بعد سرتق باز یمبارکت و آورد یفتشر 

 روزت بد بشه!

 ی! ابردیخوابم نم یکردم بخوابم ول  یسع هم فشار دادم و یو رو چشمام
 !دادمیکاش به حرف ارسالن گوش م

 !یستدارم ن یاز ... االن که بهش نیگهد بیا

 .یدمکه بود گرفتم خواب  یو درد یهر بدبخت  به

 

*** 

 ی.کاشارسالن

 

سمت   رفتیم  یا! فکرم  بردیسه نصفه شب شده بود و اصال خوابم نم  ساعت
 یشهم ی! دو سه روزشدمیو کاراش که داشتم ازش کالفه م یثحد یا یانا،د

جام جابه جا شدم.   یو تو  یدمکش  یپوف   .یدمشحرف زدم، نه د  یاناکه نه با د
 بود! یثفکرم و دلم سمت حد یشتر ب

خوابم  ینمو بب یثتخت. انگار تا نرم حد یبه موهام زدم و نشستم رو چنگی
 یننبود و ا  یراییپذ  یتو  ی... خداروشکر کسیرون! آروم از اتاق اومدم ببرهینم

 !یدنکه همه گرفتن خواب  دادینشون م
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مظلوم و آروم  یلیاخل و در و بستم. خدر اتاقش و باز کردم و رفتم د آروم 
 دونییزدم و رفتم نشستم کنار تختش. اخه تو که نم یبود! لبخند یدهخواب
 دونستیی! اگه میشمچقدر نابود م کنییم یسرد ینطوریباهام ا یوقت 

... رفتنقرار گ یدوراه  یسخته تو یلیخ دونمیباهام! م کردیینم ینطوریا
و موهاشو   یدمکش  یقیو دوستت دارم! نفس عمبازم من سر حرفم هستم    یول

بدنش  یدشد یشده بود و زدم کنار که متوجه گرم یختهصورتش ر یکه رو
 .یشونیشپ یدستم و گذاشتم رو یعشدم! سر 

کردم   یدارفتم آشپزخونه و قرص تب بر و پ  یع ! سر سوزهیخدا؛ داره از تب م  یا
برشون داشتم. انقدر هول شده بودم که   یعکه چشمم خورد به داروهاش، سر 

 !یوفتمبود ب یک چند بار نزد

بغلم و چند بار اسمش و   یو روشن کردم و رفتم سمتش و گرفتمش تو  المپ
 ینهم یبزار کمکت کنم، واسه  یگمبهت م یسرتق! وقت  یصدا کردم. دختره 

چشماش و آروم باز کرد و دستش و  یم الصداش کرد یکل  ینکهبود! بعد از ا
! قرص کردیم  یتشنور داشت اذ  یعنی  ینچشماش و ا  یجون گرفت جلو  یب 

 آب و گرفتم سمت دهنش و گفتم: یواندهنش و ل یگذاشتم تو  رو

 !ینِ هم ینکن واسه  یلجباز یگمبخور. بهت م -

دستم. دروغ بود اگه بگم  یدستش و گذاشت رو خوردیکه اب م  همینطور 
 اومد سراغم! یاحس دن ینبهم دست نداد! بهتر  یاصال حس خواص

 گفت:  یجونشب یکه با صدا  یز م یو گذاشتم رو لیوان

 !یمرس-
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 رمان  کی

 موهاش و آروم بوس کردم و گفتم: یو آروم نوازش کردم و بعد رو موهاش 

 .کنمیخواهش م -

. با همون کردمیبغلم بود و موهاش و آروم نوازش م یتو یثحد همونطور 
 گفت:  جونشیب  یصدا

 ... . ارسالن

 جانم؟! -

 کنارم جا داد و گفت:  یشتر و ب خودش

 بده ارسالن! یلیحالم خ یاد،خوابم م -

 !ی؟تخت تا بخواب  یدرازت کنم رو خواییم -

 و گرفت و گفت: دستم

 رییبعد م  ری،یم  یشمتو باشم ارسالن! اگه بخوابم تو از پ  یشپ  خوامیم  نه،
 من! یشپ یایهم نم یگه...دیاناد یشپ

باال  یاانگار اصال دست خودش نبود! شونه زدیکه م  ییحرفا کردمیم حس
 و گفتم: انداختم

 !دمی! بهت قول میشتمپ یشههم من

چهار صبح شده بود.   یکایساعت نزد  یگهو برداشتم و روشنش کردم. د  گوشیم
 یچشما  ! آروم بلندش کردم، باسوزهیتب م  یداره بدتر تو  شه،ینم  طوریینا

 گفت:  قرمز شدش نگاهم کرد و
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 !مونی؟یم ی! مگه قول ندادی؟بر  خوایمی 

 زدم و گفتم: لبخندی

 .یمارستانببرمت ب  یلباست و کمکت کنم بپوش  یدبا  یبرم... ول  خوامینه نم  -

و  ینمماش ییچنزد. کمکش کردم که مانتو و شالش رو بپوشه. سو یحرف  دیگه
 یدمکش  یکرد! پوف   یدارشونب  شدینم  و برداشتم. همه خواب بودن و  یمبا گوش
بهش انداختم که  ی. نگاه ینبغل کردم و آروم بردمش طرف ماش و یثو حد

 !یشهدمش میکه د  یحالش بده مظلوم تر از هر موقع  یخوابش گرفته بود. وقت 
 .یمارستانبردمش ب یعو سر  ینماش یگذاشتمش تو

*** 

 سرمش و بهش وصل کرد و گفت: دکتر 

 یاد! من بهتون گفتم که فعال تحرک زین؟مراقبش نبود یشترشب یکم چرا
 !یستبراش خوب ن

 تکون دادم و گفتم: سری

 ... .یدببخش بله

 نگاهم کرد و گفت: دکتره

 .یدبر  دتونییم شه،یم سرمش تموم یگهساعت د یه

 و نگاهش کردم. نشستم کنارش و گفتم:  یدمکش  ی. پوف یروناز اتاق رفت ب  بعد

 با خودت! یکرد  یکار چ ببین
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 زد و گفت: یتلخ  لبخند 

 !ببخشید

 گفتم:  یو براش درست کردم و با ارامش خاص موهاش

 !شهینم یچیبخدا ه یکن  یتر لجبازکم  یکم

 نگاهم کرد و گفت: مظلوم

 !کنمینم یباهات لجباز یگهد اصال

 قول؟! -

بخرم تا بخوره   یزیچ  یهبلند شدم تا برم براش    آره تکون داد.  یبه معنا  سری
 که با بغض گفت:

 !ی؟بر  یبذار خواییحاال که بهت قول دادم م -

 زدم و گفتم: یبغضش لبخند پنهون  یدنرفتم سمتش که با د متعجب

! نه یستاحرفات دست خودت ن شییم یضمر  ی...تو انگار واقعا وقت یثحد-
 !یبخرم تا بخور یزیچ یهبرم برات  خوامیدختر خوب، م

 تکون داد و گفت: ینو به طرف سرش

 تو فقط نرو! یچی،ه خوامنمی

 و دوباره نشستم کنار تختش و دستش و گرفتم و گفتم: یدمکش  یقیعم نفس

 خوبه؟! مونم،یجا م ینهم باشه
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 فتم:آره تکون داد که گ یبه معنا سری 

 !یگهحاال بغض نکن د پس

 که گفت:  کردیمیبه هم نگاه م یمگفت. فقط داشت  یالب باشه زیر 

 !؟یکه نر   دییمن اگه بخوابم، قول م ارسالن

 بهت! دمیآره خوشگلم قول م -

 ینمنظم شد و ا یدناشنفس کش یهچشماش و بست که بعد چند ثان آروم
مظلوم   یلیخ  یوقت   دونییکه باالخره خوابش برد! آخه تو که نم  دادینشون م

حرفات دست خودت  یحت  یوقت  شی،یحرف گوش کن م یوقت  شی،یم
نرو و تنهام نذار، من بدتر عاشقت  گییو م کنییبغض م یوقت  یست،ن
! شدیتر متر و کم رنگ داشت از ذهنم کم رنگ  یاناانگار د حظه! هر لشمیم
 !ینفکر کنم! فقط هم یثحد یشبه بودن پ خوادیدلم ماالن فقط  یول

 خوندم: آروم

 با من که... یکرد  یکار  یه

 چشات تموم عالم شه! یکار کرد  یه

 !تونمیتو نم یبگم ب  یکار کرد  یه

 آدم شه! یشهدلم از ر یکار کرد  یه

 قلب و تن و روحم!  شدی

 ...شدی
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 و پر و جونم...! بال 

 ...همه منظورم! شدی

 شدی

 خونم ینا گرمای

 ...دونمیکه م  یهرچ  شدی

 هر صحبتت زومم! روی

 یشهکاش هم  یبا دل من! ا  یداجد  کنییم  یکار چ  یدار  دونییکه خودت نم  تو
 ...!یانقدر به حرفم گوش کن

 یدسرمش تموم شد دکترش اومد و مرخصش کرد و دوباره تاک ینکهاز ا بعد
آشپزخونه   یمامان تو  یدمخونه که د  یمحواسم بهش باشه! رفت  یشتر کرد که ب

 گفت:  اومد سمتم و یدنشسته و تا من و د

 !ی؟بود کجا

 بغلم بود! هول کرده گفت: یکه تو  یثنگاهش خورد به حد تازه

 شده ارسالن؟! یخدا، چ  یا

 زدم و گفتم: لبخندی

 یعتب داره منم سر  یدممامان...رفتم بهش سر بزنم که د یستن هیچی
 !یخودتو نگران کن یالک  خوادیمن یست،ن یچی! هیمارستانبردمش ب

 و گفت: یدکش  یراحت  یاز رو نفسی
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 ی؛اتاق تو هم اومد نبود  یتو  یست،ن  یدماتاقش د  ی! رفتم تویکرد  یخوب   کار  
 .خوابمیم یگهد رمیلحظه! پس من م یه یدمترس

تخت.  یاتاقش و آروم خوابوندمش رو یو بردم تو یثگفتم و حد  ایباشه
 یر دل س یه ینکهو بعد از ا یدمکش  یا یازهخوابم گرفته بود! خم یگهخودمم د

 یثانگار دور بودن از حد ینکهاتاقم. با ا یو نگاه کردم رفتم تو یثحد
 کردم بخوابم!   یکه بود سع  یهرجور یبخوابم، ول ذاشتینم

*** 

 صبریحدیث

تخت و با دستم  یاز خواب پاشدم و آروم نشستم رو یزیونتلو یصدا با
 من! آروم از سر جام بلند شدم. یادخدا چقدر خوابم م یچشمام و مالوندم. ا

آب خوردم و در اتاق و باز کردم و   یکم! دونهیبودم که خدا م  یجانقدر گ  یعنی
 یزیونمبل نشسته و داره تلو یارسالن رو یدمکه د یراییرفتم سمت پذ

 .بینهیم

 ی کوچولو  یثزدم. حد ی! لبخندشدیچ  یشباومد که د یادمخدا...تازه  وای
 ارسالن!

ارسالن اعتراف کرده که عاشقمه بخوام باهاش سرد باشم؟ اصال مگه   یوقت   چرا
 !ینمهاون بهتر  ده؟یدل اجازه م ینا

برگشت   یهوکه    کردمیبودم و نگاهش م  یسادهبود که وا  یقهچند دق  دونمنمی
 از جاش بلند شد و اومد سمتم و گفت: یدنمسمتم و با د
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 !ی؟خانم خوش خواب خودم! خوب  سالم 

 تره تکون دادم و گفتم: یبه معنا سری

 تا حاال شدم خانوم خوش خواب شما؟! ی...از ک یکاش  آقای

 کرد و گفت:  یز و گذاشت پشتم و چشماش و ر دستش

 .نه؟..یگهد یادتهو که  یشب...دیعنی

 گفتم:  ینهم یکنم واسه  یتشزد به سرم که اذ یهوچرا  دونمنمی

 یهم افتاد؟ راست  اییگه! مگه اتفاق دیگهد یدم...خب گرفتم خوابدیشب
 کجان؟  ینامامان ا

و  یینگرفت! دستش و از پشتم انداخت پا یلیبود که حالش خ معلوم
 سمت آشپزخونه گفت: رفتیمیکه م  ینطور هم

 .یانفکر نکنم حاال حاالها ب . تازه رفتن،یدرفتن خر  -

 تکون دادم که ارسالن گفت: سری

 !یاد؟نم یادت یچیکه... واقعا ه  گممی

جمعش  یع تابلو نشه سر  کهینا یبرا یزدم ول یپشتم بهش بود لبخند چون
 برداشتم گفتم: یبس یه یخچالطور که داخل کردم و همون

 !یستن یادم نه

 و نگاهش کردم و گفتم: ینتدادم به کاب تکیه
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 کنی؟یم یشبد یشبد یکه ه   شدهیچ  یشبمگه د ببینم، 

 یبچم اصال هرکار یموهاش. آخ  یکالفه شد و دستش و برد ال ارسالن
 یهشده بود به  یرهنبود. ارسالن خ یادنشد نخندم! فاصلمون ز کردمیم

کنم و نتونستم خودم و نگه دارم و کنترل   یگهو ساکت مونده بود! د یاگوشه
 همخودم و نگه دارم! ارسالن متعجب نگا  شدی! بخدا نمیدنشروع کردن خند

به  خوردیهام و قطع کنم؟! اصال چشمم مخنده تونمیخدا، چرا نم یکرد. ا
که داشتم قهقهه   طور ین! همیشدم یشتر ارسالن شدت خنده هامم ب ی یافهف
 گفتم:  زدمیم

 گذاشتم ارسالن!  سرکارت

به  یعصب ییافهق خواستیخنده! معلوم بود ارسالن م یر بدتر زدم ز بعدش
! ل**بام و یدخب...موفق نشد و همراه من آروم خند یها، ول یرهخودش بگ

 هم جمع کردم و نگاهم و گره زدم به نگاهش که گفت: یتو

 نه؟! یاری،حرص منو درب خوادیدلت م فقط

 !یدببخش -

 تش گرفتمو گفتم:صور  ی. دستمو جلوکردیبا لبخند نگاهم م فقط

 بعدا هم بمونم! یمنو! بزار واسه یخورد یگه...بسه دیکاش  یخب آقا خیلی

به اسمش  یادن یانگار همه کنهینگاهت م یآدم وقت  دونستییاگه م -
و چشم از خودت  کردیینگاه م ینهخودت و داخل آ  یشهخورده... هم

 !داشتییبرنم
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 گفتم:  ینهم یواسه  یشمخب کم کم دارم لوس م یتر شد. ولپهن لبخندم 

 ها! یبکن گمویکه م  یهرکار ید...اگه لوس بشم بایگهبابا، لوسم نکن د باشه

 !دمیبگو...من انجامش م یکه خواست   یباشه، تو هرکار -

 و گفتم: یختمو با خنده به هم ر موهاش

 !یکاش  یآقا خوادنمی

خوب شده!   یلیخ  یمبل دونفره، واقعا همه چ   یهم رفتم و نشستم رو  بعدش
 !خوامیو م خواستمیطور شده که من مهمون یهمه چ 

عاشقمه و دوستم داره!   یگهکه ارسالن م  یوقت   شهیمال من م  یاکه کل دن  انگار 
فکر بودم که ارسالن  یو پرواز کنم! تو یارمبال درب یاز خوشحال خوادیدلم م

 شونم و گفت: یارم و دستش و انداخت رونشست کن

 !یم؟باهم راحت باش یومدنن یناتا مامان ا شهمی

 یآره تکون دادم و بعد سرم و گذاشتم رو یبه معنا یشدم بهش و سر  خیره
 شونش و گفتم:

 ... . ارسالن

 جان دلم؟ -

 یستی؟ن یدوراه  ینب یگه...تو دیگهد یعنی...خب...االن گمیم -

 یحت   خوام؛یکامال مطمئنم که فقط و فقط تورو م  یگه! دثیحد  یستمن  یگهد  -
 !خوامتیم یکه فکرش و کن  یاز هرچ  یشتر ب
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 کنارش جا دادم و گفتم:  یشتر و ب خودم 

 ی؟کله رنگ   یمبرس ینجا...به ایروز یه کردیفکرشو م یک   -

 و بعد گفت: یدخند یکم

 عذاب! یدوست دارم الهه یلیمن االن رو خ ی! ولکسهیچ

 تکون دادم و گفتم: سری

 بگم!؟ یچ  یه ارسالن

 بگو! یهزار تا چ  -

و نهصد و  یچ  ی،چ  ی،چ  ی،چ  ی،چ  ی،چ  ی،چ  ی،چ  ی،چ  ی،خب. چ  یلیخ -
 !یگهد ِی نودتا چ 

! یزداز چشماش خنده موج م ینگاهم کنه ول کردیم یپوکر وارانه سع  ارسالن
 موهاش و گفتم: یدستم و بردم ال

 که... بگم؟  گمیکردم! م  یخب بابا، شوخ  یلیخ -

 بگو... . -

 گوشش و گفتم:  یک و بردم نزد خودم

 عاشقتم! -

 منم عاشقتم! -

*** 
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 یصبر  حدیث 

 یشگیمونهم یراه کافه یهزار و چهارصد بودو تو ینفرورد یک روزم  امروز 
خورده بود که ممد  یروز ها. ترالنم مخ من و از دبچه یشپ یمتا بر  یمبود

 یناز استرس و هم میرهیو داره م یشخواستگار یادب یندو فرورد خوادیم
 چرت و پرتا!

 گفت:  ارسالن

 ینهمچ یه ینگاه کن! اصال چرا وقت  دل بکن منم یلحظه از اون گوش یه
 خانم! یابمن و در یاهان؟ ب ی؟کن  یکنارته، نگاه گوش  یقشنگ  یصحنه

 کردم و گفتم:  یا ینگاهش کردم و بعد دهن کج  پوکر 

 وقت! یهشما  ی! حروم نشیباییز یخدا، چه صحنه وای

 بلند شد. با خنده گفت: یو ازم گرفت که صدا یمگوش  یهو ارسالن

! یگهد  گیرمیازت م  کنیینه و نم  گییو خاموش کن، م  یتگوش  گمیم  وقتی
به بعد به حرف من گوش   یناز ا  یریبگ  یادتا    مونهیدست من م  یتمحاال گوش

 !یکن

 یچیو نگاه کردم و ه  یرونگرفتم و برگشتم و ب  کنهیقهر م  یرو وقت   یکان  سیس
تو کله  یمن دار یکار بگه چ یستن ینگفتم که االن مثال قهرم! اه، آخه کس

حقش  یی! االن خدایبار اومد یفته...الحق خودشیگهد یا یفته! خودشی؟رنگ 
 خوامیم داییو ازم گرفته باهاش قهر کنم؟ نه خ ینمنازن یچون گوش یستن

 یست؟بدونم حقش ن
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فکرامو کنم بعد بهت  گهیبه من م یادمنو نداده م یدی...بچه پرو هنوز عتازه 
ما  ینبب ی؟فکر کن خواییکه م  یبد یجواب خواستگار خوایی! مگه مدمیم

که   ینسه فرورد  یگهگفت که د  یروز ! بابام دیهع  یم؛شد  ییعاشق چه بچه پرو
خودشون ببرن!   اهو مِن بدبختو هم همر   یراز برن ش  خوانیفردا، مپس  شهیم

نه  یهبشن من بمونم،  یکردم تا راض یکه هرکار جاستینا یاوج بدبخت 
ارسالنم فعال در حال تالشن تا  ینشدن! مامان بابا یگفتن و راض یمحکم

فردا از که بتونن...من اگه پس  یشاالنه! ا یاکنن،  یشونراض توننیم یننبب
 بخدا! شمیم یوونهارسالن جدا بشم د

خودمون  یبه رو یحال من و ارسالن گرفتس ول یهقض ینهم سر هم فعال
ارسالن به خودم اومدم. متعجب نگاهش کردم که  ی. با صدا زدنایاریمنم

 گفت:

 ی؟قهر  ببینم،

ه روم کردم که معلوم بود اونم زل آره تکون دادم و نگاه رو ب یبه معنا سری
 گفت:  یهزده به من! بعد چند ثان

 خب، پس حداقل در داشبورد و باز کن. خیلی

 گفتم که گفت:  یباال انداختم و به من چه ا ایشونه

 بازش کن. خوای؟یو نم یدیتع یعنی پس

دلم  یتو یتفاوت به خودم گرفتم ول ینگاهش بهش انداختم و حالت ب  نیم
 بده! یدیبهم ع خواستید که مبو یعروس
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 .یارداخلشه رو درب ی: هرچ ارسالن 

و  گفتمیاسمش و بلند م داشتمیبرم یدر داشبورد و باز کردم و هرچ  سریع 
 یمن کردیم یکه داشت رانندگ   طور ینکه هم  کردمیهم به ارسالن م ینگاه 
 !نداختیهم به من م ینگاه 

 ِی بطر  یه...یکه تو دوست دار کتایییتشکالت ک ین...چند تا از اپول
خونه   یدخودت، کل  یخونه مجرد  یدکل  ی،حاو  یدمدارکت...دسته کل  یفآب...ک
و اون سه تا اسکل )منظورش مهراب و ممد رضا و  ینممد و مت یمجرد

 خودتون...ساعتت... و... یخونه یدرضاعه(...کل

م و با تعجب سمت شده رو برداشت یچکادو پ  یجعبه یهکردم و   یپنهون  اخم
 ارسالن گفتم:

 شده؟! یچکادو پ  یجعبه یه

 گفت:  یکرد و با لحن خاص  نگاهم

 !ینههم یدیتبازش کن، ع خب،

داخل داشبورد و درش و بستم. با ذوق و شوق  یختمچرت و پرتا رو ر یبقیه
 نگاه ارسالن کنم گفتم: کهینشروع کردم باز کردن جعبه و بدون ا

 !یه؟داخلش چ دیبگ شهیم ی،کاش  آقای

 پرسی؟یچرا م  یگهد  کنی،یبازش م  یگفت، بعدشم تو که دار  شهی: نمارسالن
 !یکرد  یصبر کن، قبلش بگو آشت  یول
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تکون دادم و با  یسر  یم،دل رحم یبچه یلیکه من خ  یفکردم. ح  نگاهش 
 گفتم:  یلبخند گل گشاد

 !یآشت  ی،هم داد یدیموچون ع -

 یچیدهجعبه رو پاره کردم. اه چقدر کاغذ کادو پ یکاغذ کادو ینآخر  بعدم
زده نگاِه ارسالن کردم که با  یرتدهنم وا موند! ح یدمکه د  یزیدورش! با چ
 خنده گفت:

 !خواستییبود که م اییدیع ینما کنی؟ینگاهم م طوریینا چرا

 و خنده گفتم: یجانه با

 خوشگله! یلیدرد نکنه ارسالن خ دستت

و بعد جعبه رو ازم گرفت   ینپارک کرد ماش  یعکرد و سر   ایدجا پارک پ  ارسالن
 و گفت:

 اجازه هست که دستت کنم؟ -

 یگفتم که ارسالن دست چپم و گرفت و آروم حلقه رو کرد تو  یلبخند بله ا  با
 انگشتم و بعد گفت:

 !یگهخب، مبارکه د -

 و نگاهش کردم و گفتم: خندیدم

 بخدا! اییوونهد -

 !یگهکرده د  یوونمد یوونه،دختر د یهخب  -
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 شو نمکدون یادهخب بابا، حرف نزن پ یلیخ - 

 داخل کافه. یمو رفت یمشد یادهپ ینماش از 

هم درحال فک زدن!   یهبودن و بق  یدرحال گرفتن پست و استور  ینو مت  نیکا
 ! کنمیمن درک نم  گیرهیفکاشون درد نم  یچطور  زننیهمه فک م  ینا  ییخدا

ها به آتوسا، عباس و فرزاد! بچه یذ،رضا، پان ی،بودن جز ممدرضا، مرسل همه
 یکهمبارک و ماچ و بوسه ت یدت! دو ساعت با گفتن عیدنکش  ییما او یدند

 که مهراب گفت:  یمو بعد نشست یمپاره کرد یکهرو ت یگهدهم

 دالوران! ید! خسته نباشکنیمیزوج نوشکفته رو مشاهده م یک  ما

 !یدی؟خواب یارشور خ یدبه یتو یشبد ینمبب -

 :مهراب

 یارشور؟خ یدبه یتو یدنبه خواب یاز چه ن یگه! دیارشورمخودم خ من

 مهراب و گفت: یزد پس کله  ی. ست یدیمکش  ینیدخترا ه منو

 خدا!به ادبییب  خیلی

 تاسف تکون دادم و گفتم: یبه معنا سری

 !یحوق کثافت

 با خنده گفت: مهراب

با نمکم،  یارشور بود که مثل خ ینبه من چه؟ منظورم ا یدشما منحرف بابا
 ها!نابغه
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 رمان  کی

ترالنه   یدم. برگشتم دیدمو کنارم شن  یکیاهم    یکه صدا  یمگفت  یآهان   یست   منو 
 یعنی. دادیسرشو تکون م طور ینچونش و هم یر دستش و گذاشته ز یهو 
االن متوجه ترالن شدم! با خنده دستم  ینواقعا هم یباورتون نشه، ول یدشا

 دهنمو بعد برداشتم و گفتم: یو گرفتم جلو

رفت اصال! انقدر زر زدن  یادمبخدا تورو  شد؟یچ  یدیعه، عه، عه... د عه،
 نذاشتن! یها برام حواس درست و حساب بچه

 گفت:  دادیکه با حرص سرش و تکون م  طور همین

 مبارک! عیدت

 تو هم مبارک! یدع -

و دندون  یینم! با خنده ل**ب پاخورهیبود که خون داره خونشو م لوممع
 کردیبه ارسالن که اونم داشت با خنده منو ترالنو نگاه م یگرفتم و نگاه 

 باال همه! یدیمکه ده متر پر   یدکش  یپر از حرص یغج یهترالن  یهوانداختم. 

 !کشی؟یم یغ : چته جنیکا

 با حرص رو به من گفت: ترالن

 انگل زا! یرفت، نه؟ حقته بزنم شل و پلت کنم؟ هان؟ کرمو یادت منو

 ! مچاله نگاهم کرد و گفت:خندیدمیبهش م فقط

 شهیم یچ  یگه،د ی! آدم فروشی...ارسالن که اومد ماهارو فروخت یگهد بیا
 کرد؟
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 رمان  کی

 خنده دستم و انداختم دورش و گفتم: با 

 ...یگهنکش خودتو د بابا

 دستم و گرفتم جلوشو گفتم: بعد

 و نگاه کن! یننخور، ا حرص

و  یدکش  یفیخف یغ به حلقه کردم که نگاهش کرد و بعد ج یاابروهام اشاره با
 گفت:

 بهت داده؟ ی! ک یناناز ین! چقدره قشنگه اعر 

 گفت:  یبه ارسالن کردم که ست  یاابروهام اشاره با

 داده. یبهت چ  ینمبب منم

هوا کردم و با ناز و عشوه دستم و گرفتم   یتو  یفوت   یاتادهاف  یدخترا  ینا  مثل
انداختم   یینصورتم و چند بار تند تند پلک زدم و بعدش ابروهام و باال پا  یجلو

نق بزنه زد و  خوادیم یست  یکه وقت  یی! مهراب از اون لبخندایبا بدجنس
 گفت:

 !یکیتو  یکه شر   الحق

 شروع کنه نق زدن! یبود تا ست  یکاف   همین

 :ستی

 که مهراب! واقعا برات متاسفم!  واقعا
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 یکمشوارسالن و برداشتم و  یبستن یجکه بچه پرو بودم؛ آب هو  ییجااون از  
 گفتم:  ییدوار و تا یخوردم و انگشت اشارم و گرفتم رو به ست 

 باش گلم! متاثر 

 و گذاشتم سمت ارسالن که گفت: یوانل بعد

 یزم؟عز  راحتی

 !یلیخ -

 رو به من گفت: ستی

 نزن! زر 

 رو به مهراب گفت: بعد

اونم طال!   خرییم  یزیچ  یگردنبند  یاگوشواره    یه  یاحلقه    یهبرام    برییم  منو
 !یدی؟فهم

 رو به من پوکر گفت: مهراب

 فقط شر درست کن، باشه؟ یکی تو

 یکاگفتم که ن  یزدم و باشه ا  یتا کرج دم در عوارض  جایناز ا  یگل گشاد  لبخند
 گفت:  ینرو به مت

 !ینمت خوامیم منم

وسط ممد و  ین! ایگهها شروع کنن نق زدن سر همدبود تا بچه یکاف   همین
 کردیارسالن درحال خوردن بودن و ترالنم که حرص گرفته بود ماهارو نگاه م
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 یغیج ینهم یشده بود واسه یز صبرش لبر  یگهباز! ترالن د یشو منم با ن 
 و با حرص گفت: یز و زد رو م یدکش

 ! اه!یگهد یدخفه ش بابا

. یمو ترالن و نگاه کرد یمبه خودمون گرفت یو حالت جد یمساکت شد همه
 ترالن روبه ارسالن گفت:

خوب خدا درو تخته رو باهم جور کرده ها! شما دوتا فقط شر راه  یعنی
 باشه؟ ین،بنداز

! معلوم بود که یمتکون داد ییدتا یبه معنا یباز سر  یشو ارسالن با ن من
 ها سرگرم حرف زدن شدن...هست! دوباره بچه یزیشچ یهترالن 

 به ترالن گفتم: رو

 آدم بگو چته! ینع یانقدر حرص بخور کهینا جای

 گفت:  یکردم یدادچشماش ب یکه تو  یبرگشت سمتم و با استرس سریع

ز استرس دارم ا یمخواستگار یادب خوادی! فردا ممد میخر یلیخ حدیث،
 !میرمیم

بابا   ی؟آمپولت بزنه که استرس دار  یادب  خوادیمن؟ مگه م  یز عز   یاسترس چ   -
 خوادی! گفته باشم! من دلم میرینابگ یدجشن با یهبعدشم  یهخواستگار یه

 برقصم!

 :ترالن
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 یوسط بندر یبر  یپاش یتوضع عال ینحتما! خاله هم گذاشت تو با ا آره 
 !یبزن 

دادن که  یر من! چون مامان و بابام گ یدمنرس ینجشن گرفت یدماصال شا -
 !یرازش یمفردا بر پس

 :ترالن

 نگو! دروغ

 که ترالن گفت:  یدمکش  پوفی

ننه  گمی...فردا که مامان و بابام اومدن، بهشون میبر  کنییغلط م یلیخ تو
 ی از استرس...بذار روز میرمی...دارم میثحد یکنن گلم! ول  یتورو راض یبابا

 یمن چ  فهمییوقت مبرسه، اون یتخواستگار یادب خوادیه ارسالن مک
 !گمیم

 ارسالن از من حاال؟! یخودتو...کو تا خواستگار یخب حاال کشت  یلیخ -

 :ترالن

 ی...ست یادگفت با ممد م  ینالبته مت  یشمون،پ  یانفردا م  ینو مت یکان حدیث،
و عسل و رضا پست دارن  یسفردا با مهراب و ممد رضا و مهد گهیهم م

 !یگه؟د یاین... تو و ارسالن میادب تونهینم

 و چرخوندم سمت ارسالن که گفت: نگاهم

 نترس! یشتپ فرستمیو از صبح م یث. حدیایمبابا م آره
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 حرص و لبخند نگاهش کردم و گفتم: با 

 انگار بچتم! گییم یطور یه...عزیزم

 با خنده گفت: ارسالن

 ... .یگهد یهست  خب

 حرص نگاهش کردم که ترالن گفت: با

 راحت شد! یالمخ یشآخ یحاال؛ ول یاریدِشکرشو در ن یگهخب بابا د خیلی

*** 

 ی.عصر ترالن

 یمو ارسالن رفت  یثبودن و با حد  یدهرس  ینابود که مامان ا  یناهشت و ا  ساعت
. حاال هم که یشمموند پ  یثدنبالشون و از اون طرفم ارسالن رفت خونه و حد

و دلش   یستن  یکه راض  کنهیداره سر و صدا م  یاماومدن ت  ینامامان ا  یاز وقت 
رو به منو ترانه  یثکه حد  یدمکش  یمن! پوف  یخواستگار یادممد ب خوادینم

 گفت:

 نه! یاکرد   یشکار  یه شهیم ینیمباال تا بب یمبر  بیاید

 :ترانه

کنه   دادیدو سه تا داد و ب  یه! ولش کن! طوریهینهم یشهکال هم  یامت این
 !شهیبعد ساکت م

 تکون داد و گفت: یمتفکر سر  حدیث
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 !کنمیدارم مشاهده م آره 

 گفت:  یامنگفتم که ت یچینگاهش کردم و ه خنثی

 یتهران؟ هان؟ جا یاددانشگاه ب یمگه ترالن قرار نبود فقط واسه بعدشم
 معروف شده واسه من!  یاشاخ مجاز  ینا  یشپخانوم بره دانشگاه رفته    کهینا

 شده بود گفت: یز که صبرش لبر   مامان

 تونهیترالن خودش بزرگ شده م یگهتو بچه! د زنییچقدر ور م یام...توایی
 بده! یصخوب و بد و تشخ

 مبل و گفت: ینشست رو تیام

 ترالن و تمام! یخواستگار یادپسره ب ینکه ا  یستمن یکالم...من راض  یه

که دوباره شروع کرد   یدمکش  ی! پوف ینا یارهداره کفر منو درم یگهخدا، د وای
 پله ها بلند شدم و گفتم: یاز رو یتحرف زدن! با عصبان

که   یستمن...قرار ن یخواستگار یادب خوادیم ین! اصال به تو چه؟ هان؟ اعه
 !خواستیتو...بعدشم معروف شدم که شدم...دلم م یخواستگار یادب

 :تیام

 یتهران و با هرک  یتورو به حال خودت تو کننیولت م ی...وقت یگهد بله
 ...گردییم یخواست 

 و قطع کرد و با اخم گفت: یامحرف ت یع سر  حدیث

 منم نه؟ یاالن منظورت از هرک  یه؟بدونم منظورت چ شهیم ببخشید
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 :مامان 

 کرده منظورش تو باشه!  غلط

 یلمنشسته بودن انگار فقط دارن ف  خیالیبابا و ترانه که ب   یرو  یدچرخ  نگاهم
خدا! به زنهیما موج م یخانواده یتو ی! واقعا همکارکننینگاه م ینماییس
 و گفت: یدکش  یپوف  یامت

من زبون  یواسه کردیی...اگه تو معروفش نمیمنظورم تو بود اتفاقا
 دو متر! یاورددرنم

 و گفت: یامبرداشت سمت ت یز خ حدیث

 دهنتا! یتو زنمیبخدا م تیام

 گفت:  یامرو به ت مامان

برات!  یاممعروفش کرده؟ درست صحبت که م یثبه تو چه که حد تیام
فاز  یشهترانه و ترالن م یبعدشم اصال تو چته تا حرف از خواستگار

 !؟دارییبرم

 :تیام

با چند تا دختر   یستوم ن...معلیستپسره اصال مناسب ن ینمادر من...ا  آخه
 گشت و گذار کرده!

اگه بگم  یعنیحاال هم ممد!  یث،! اول حدکنهیم ینداره به ممد توه بیشور 
تا دونصف بشه دروغ نگفتم! اصال  یناالن کلشو محکم بزنم زم خوادیدلم م
 گفتم:  یتبرخورد! با عصبان یرتمبه غ
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نداره!  یربط  یچه ...درست صبحت کن...اصال به تویکه ندار  یندار دوست 
 راه بازه جاده هم درازه بفرما برو! یبمون  یاگه دوست ندار

 از سرجاش بلند شد و گفت: تیام

 پسره... ینبا ا یهروقت بدبخت شد مونم؟یم یفکر کرد رمیکه م  معلومه

 !یومدمحرف دهنتو بفهم گورتو گم کن تا ن -

 یدمکش  یرفت! پوف   یع سر   یامتا نذاره بره ت  یامتا مامان اومد بره سمت ت  همین
نگاهم کنه  ینکهو برداشت و بدون ا یشکردم که گوش  یثو درمونده نگاه حد

 گفت:

 ...یامت ینبره دنبال ا تونهیم ینمزنگ بزنم ارسالن بب بذار 

 و گفتم: یینو آوردم پا گوشیش

آدم  ینخودش ع خوابهیبادش م یگهد یقهبابا ولش کن...چند دق خوادنمی
 !گردهیبرم

و همو نگاه  یمپله نشسته بود یجا روتکون داد و همون یسر  حدیث
 ذارمیم یا یوار به د کوبمیمن سر خودمو م یامت ین. آخر از دست اکردیمیم

کردم   یمبه گوش ینگاه  و یدمکش  یگفتم من! پوف   یک   ینیدناکجا آباد؛ حاال بب
باز شد که  یتا کرج دم در عوارض جایناز ا یشمداده...ن یامممد پ یدمکه د

 تاسف تکون داد و گفت: یبه معنا یسر  یثحد

! حاال اگه کنهیصفر ذوق م یخر بابا ینع دهیم یام...شوخرش که پیگهد بیا
 چندش! گهیو فقط م شهیبده فوش دادنش شروع م یامارسالن به من پ
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 زدمو گفتم: یدرآوردم و بعد چشمک  زبونی 

 !کنمیمن فرق م عزیزم،

 :حدیث

 بزنما! گهیم شیطونه

 تو به حرفش گوش نده! کنهیم جایغلط ب  یطونهش -

که ممد برام فرستاده بود نگاه کردم...   یامینگفت که دوباره به پ  یچیه  حدیث
. 

 :ممد

 !یارمتببرمت پسم نم خوامیم یگههفت خودتو آماده کن که د ساعت

 ! با خنده نوشتم:ینا یادهباش، توقعش چقدر ز ینو! ااوهوع

کنن بگن؛   یمتتقد یمنو دو دست  یتا اومد ینتوقع نداشته باش هم عزیزم
گذاشته رفته   یامما! تازشم االن ت  ییدهو گند  یدهو رس  یدهدختر ترش  ینمبفرما ا

 !یخواستگار یایکه ب  یستن یراض گهیم

 ی. سرمو به معناکردیوار داشت نگاهم مکردم که چندش  یثبه حد نگاهی
 تکون دادم که گفت: یهچ

 دی؟یبرم با عشقم صحبت کنم اجاره م خوامی...میزمعز  هیچی

 و گرفتم و گفتم: دستش

 .یتوام هع ینبش بگیر 
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 ادامو درآورد که مامان روبه ما دوتا گفت: حدیث 

 ینیدمش غالم رضا بشتنبل  یخرا ینع طوریینهم خوایدیدوتا م شما
 !یمکار دار  یکل  ینمبب یایدسرجاتون؟ ب

 گفت:  یثکه حد  یمپوکر نگاه مامانم کرد یثحد منو

 زنییصدا م یاسم یه... هردفعه با یمشد یت...به خدا دچار بحران هووخاله
 محبتت و دوست دارم خاله! یلیآدمو! خ

ما  ینداشته شیمامان به ترانه بگو...نگاش کن فقط لم داده داره به ر -
 !خندهیم

 یاخم خنده دار  یهبه ترانه کرد و بعد رو به ماها با   یزیآمنگاه محبت مامان
 گفت:

که   یداومد یگهد یقهتا پنج دق یارید؛بهونه ن ینمبب یدسفره! پاش یخسته بچم
 شما دوتا! دونمیمن م یومدیدن ید،اومد

داخل   رفتیمیکه م  طور ینو هم  یمبلند شد  یثآشپزخونه. با حد  یرفت تو  بعد
 آشپزخونه گفت:

 رفته ها! یمامان من به ک  گممی

ترانه  ینبه ا یدتکون دادم و بعد نگاهم چرخ یزدم و سر  یپر از حرص لبخند
بود! خواستم  اییگهعالم د یه یگاوه! بابا هم که اصال تو  یلیگاو که واقعا خ

 آشپزخونه.  یتو  یمرفت  یگهو د  به ترانه بگم که مامان باز صدامون زد  یزیچ  یه
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نشده،   یداشهنوز پ  یامم...تیمکه خسته شد  یثمنو حد  یمانقدر کار کرد  یعنی 
 یشدبود م یدار چون اگه ب یده،! ترانه هم که خداروشکر گرفته خوابیادم یول
 یما کار یگهاومد که د یخب وقت  یهم باالخره اومد ول یکادق من! ن یینهآ 

 یهوبودم که  تهمبل نشس یپهن رو طور ین! همیمانجام دادن نداشت یواسه
باال! متعجب نگاهشون کردم که   یدمو ده متر پر   یدنکش  یغیج  یکاو ن  یثحد
 بلندم کرد و گفت: یثحد

 !یشده تو هنوز آماده نشد یشبدو ساعت ش ترالن

منو هل دادن سمت اتاق و اومدن  یکاو ن یثبه ساعت کردم که حد نگاهی
 و گفت: یدکش  یقینفس عم یکااتاق و در و بستن. ن یتو

 !یبعد تو هنوز آماده هم نشد یانم یناا یگهساعت د یه ترالن

 گفت:  کشیدیکمدم سرک م  یکه تو  طور ینهم حدیث

 ماها! یمکنسرت خنده افتاد  یهکنم امشب   فکر 

 تکون داد که گفتم: یبا خنده سر  نیکا

ها...نکنه بچه  یراست   یم؟.. مگه دلقکتسرتا! کنسرت خنده.  یتو  زنمی...ممرض
 یاد؟روش؟ نکنه مامان و باباش از من خوششون ن یزمبر  ییهول بشم چا

 پوکر نگاهم کردن که با حرص گفتم: یکاو ن حدیث

...اصال حرف حق مگه یگهد  گمیخو راست م  کنین؟؟ینگاه م  طوریینا  چتونه
 جواب داره؟

 صورتم و گفت: یچندتا لباس پرت کرد تو یثحد یهو
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 یفکر   یههم    ییچا  یختنر  یاتعمل  یبپوش تا بعدا...واسه  یناروا  یع نزن سر   زر  
 !کنیمیم

کمرنگ؛ انقدر   یصورت   یدست کت و شلوار دخترونه  یهبه لباسا کردم...  نگاهی
م به اون دوتا اسکل کرد ینه! نگاه  یااصال اندازمه  دونمیکه نم  ینوا یدمنپوش
 . با حرص گفتم:کننیدارن منتظر منو نگاه م یدمکه د

بچه  ینمبب یرونب یدبر یایدب ید؟لباس عضو کردن منم نگاه کن خوایدیم شما
 پروها!

دوتا  ینو درو روشون قفل کردم...چون به ا یروناز اتاق بردمشون ب بعد
و اومدن  یینبزشاخدار انداختن پا ینسرشونو ع یدید یهو یست؛ن یاعتماد

 داخل...واال!

 یمهامشب خواستگار ینکهبره. از فکر ا یشخوب پ یامشب همه چ  امیدوارم
! یدمکش  یفیخف یغ ج یشازدواج کنم از خوشحال یروز یهبا ممد  خوامیو م

! یتخواستگار یادعشقت ب یروز یهخوبه  یلیخ ینه! ول جنبما،یب  یدفکر نکن
 یهنوز اندازمه! برگشتم و خودمو توسال    یه...خداروشکر بعد  یدملباسم و پوش

 یاد؟ممدم خوشش م یعنیقشنگ بود!  یلیخ یلیخ یینگاه کردم...خدا ینهآ 
طور که گفتم سرشونو و در اتاق و باز کردم که دخترا همون  یدمکش  یقینفس عم

 و اومدن داخل! یینانداختن پا

 :حدیث

 تو که... یاله بمیری
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 حرفش و خورد. با خنده گفتم: یامهسرشو گرفت باال و منو نگاه کرد اد تا 

 ...چطور شدم؟!خب

 و گفت: یدکش  ییاو نیکا

 برییدل ممد و م ییطور یهخانوم! اصال امشب  یخوشگل شد یلیخ خیلی
 تورو ندزده! یمبذار یر دزدگ یدکه با

موهامو حالت دار  یسبا بابل یثمکرد و حد یشمآرا یکان کهیناز ا بعد
 آشپزخونه. یکرد...مامانم اومدو منو به زور برد تو

 :مامان

 یقهپنج دق  یهکه اومدن    ی...وقت یزیبر   ییچا  یزادآدم  ینع  یتو که بلد  حدیث
 .یارهبده ترالن ب یز بر  ییبعد چا

 نگاه مامان کردم و گفتم: پوکر 

ا! خوده هدرست کنه یچیه یستدخترم بلد ن یوقت نگ  یه...زشته...مامان
 !یاخرابش کن یاینداره، ن یداماد مشکل

 کرد و گفت:  یااخم بامزه مامان

 دهنتا...مگه من دهن لقم؟ یتو زنممی

 یماز خاطرات درخشان بچگ یکی یدید یهو! یستن یدبع یچیخدا از تو ه به
 ینوا ریی! ماشاال هرجاهم میکردم و گفت   یکار  یففرش کث یکه اومدم رو

 !یو فالن  یو فالن  یر و وز یر و کب یر صغ یواسه کنییم یفتعر 
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اومد حس  یفونزنگ آ  یتا صدا ین. همیرونادامو درآورد و رفت ب مامان 
 !یادداره از جاش درم یکردم قلبم از خوشحال

 رو به من گفت: نیکا

 یشپ رمی...من که میستن یچی! اصال هیقبکش...نفس عم یقعم نفس
 !ینمت

 گفت:  یکارو به ن حدیث

 هم اومده؟ نمارسال

 انداخت و گفت: ینگاه  نیکا

 ارسالنت هم اومده. آره

رفت. زدم پس کلش  یکاتکون داد و ن یسر  یزونآو یبا لب و لوچه حدیث
 گفتم:

 ... .یعنیارسالنم! عوق  ی،چندش بود یتخدا...از بچگبه یچندش ارسالنم؟

شدم به  یرهکردم و خ  اییشرک کرد که دهن کج  یگربه  ینخودشو ع حدیث
 ترسم یاسترس گرفتم! انقدر استرس دارم که م یلی...خییچا یخال یاستکانا

دو طبقه   ییطورا  یهرو خراب کنه! خونه    یهمه چ  یوفتهب یاتفاق   یههر لحظه  
 ی متر  یمن یک کوچ  یپنجره یه یراییبه پذ یدو تنها راه د یومدبه حساب م
 گفتم:  یثبود. به حد

 لحظه برو نگاه کن... . یه
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 که با حرص گفتم:  کردیماست نگاهم م طور همین 

 !یشاال...سرت بخوره اینبب یارتونگاه کن از اونورم  برو

خاک قاشق قاشق  یعنیباز رفت سمت پنجره...تورو خدا نگاش کن!  یشن با
اومد و  یعسر  یث! حدجنبسیب  یشهسرش که هم یتو یخور ییبا قاشق چا

 که گفتم:  یختنر ییشروع کرد چا

 !شد؟چی

 با خنده گفت: حدیث

 و تبار اومدن! یلا یه...اووو

 دروغ نگو... . -

من خودشه و مامان و باباش و دو تا خواهراش با داداشش و  یز : عز حدیث
کوچولو و شوهر   یداداشش بود...با سه تا بچههم بود که فکر کنم زن یزن  یه

 یبرادر داره ممد ول یاخدا چندتا خواهر به دونمیها من نمخواهرش )بچه
 (طوریه ینرمان ا یتو

. خوردیداشت تکون م یهانگاه کردم که از خنده شونه یثزده به حد سکته
 یاخواهرم  یافوقشم  یانحضرت خطر! ممد گفت فقط مامان و بابام م یا

 !یتوضع ینخودت ظهور کن با ا یاهمه آدم! خدا ینداداشم نه ا

 :حدیث

 قندارو بدم. یاممنم پشت سرت م ی...برو موفق باشییااز چا ینما بیا
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 یث که مامان صدام کرد و با حد  یدمکش  یقیبرداشتم و نفس عم  ییاروچا  سینی 
 ... .یراییپذ یتو یمرفت

*** 

 یکه دستو پا چلفت   رفتیترالن آروم آروم مثل مورچه داشت م  یصبر   حدیث
 کنمیم یدارم سع یلیخ یعنینه! ک  یننقش زم ییاروبخواد چا یارهدرن یباز

که اوناهم از خنده   یکاو ن ینسمت ارسالن و مت یدکه نخندم... نگاهم چرخ
بود و  یگهد یحال و هوا یه یو ممدم اصال تو یینسرشونو انداخته بودن پا

 یبه معنا یسر  ید؟لوسن قبول دار یلیخ ییخدا شده بود به ترالن!  یرهخ
به ممد و قسمت   یدیمتاسف تکون دادم و همراه ترالن قندارو گردوندم که رس

!؟ یادحال ب یگرشروش ج یزیبر  ییاالن چا شهیم یخوب ماجرا! آخ آخ چ 
 یکیرو سر  خوادمی... فقط دلم یدچرا امشب کرمم گرفته شد دونمیاصال نم

ودن به شده ب یرهکه شده! ترالن و ممد خ یکنم حاال به هر نحو یشخال
و منتظر نگاهشون کردم که مامان ممد لطف کرد و  یدمکش  ی...پوف یگهدهم

 گفت:

 !ی؟بردار ییچا خواییدستش خسته شد عروس خانم... نم محمد،

بود   گذشته بود معلوم  سنش  یگهد  کهینبود و با ا  یخوب   یلیممد زن خ  مامان
شت. اه رو بردا ییگفت و چا  یدی! ممد ببخشرسهیبه خودش م یلیکه خ

 ییاروچا  کهین... . بعد از ایشرو! ا  ییچا  یگهروش د  ریختییترالن تف بهت م
مثل  یکین یگفت: ا  یکاکه ن  یکاارسالن و ن ینداد و نشست منم نشستم ب

 گذشت!  یر به خ کهینا
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نگفتم. هزار ماشاال هزار اهلل و اکبر به   یچیه  یگهتکون دادم و د  یخنده سر   با 
حرف بزنن   یدرمورد خواستگار  کهینا  یمامان و باباها...جا  ینجمال مبارک ا

و...گرون شدن ظرف و ظروف و...گرون شدن  ینبنز  یداشتن درمورد گرون 
با حرص و پوکر   الن! منو تر زدنیحرف م  یناو پوشک بچه و...ا  ینماش  خونه و

 یشهمثل هم یامدر خونه باز شد و ت یهوبه همشون که  یمبود یمشد یرهخ
 یشونیشاخمالو اومد داخل خونه. ترالن نامحسوس با حرص آروم زد وسط پ

کنار ارسالن. رو به   ممد نشست  یبا خانواده  یبعد سالم و احوال پرس  یامکه ت
شو جان  خیالیامشب و ب  یه یامکه خودش بشنوه گفتم: ت  یفقط طور یامت

 ... .یست داردو یهرک 

 بهم انداخت و گفت: ینگاه  نیم

 !ینهمفقط بخاطر ترالن... گمینم یچی...هیستمن یاصال راض کهینا با

حله تکون  یبه معنا یروبه ترالن سر  و یدمکش  یاز سر آسودگ  یقیعم نفس
. منو ارسالن یدکش  یقلبش و نفس راحت   یدادم که ترالنم دستشو گذاشت رو

 ممد گفت: یکه بابا  گشتیمیخنده م یسوژه برا یهدنبال  ینمو مت یکاو ن

دختر  یخواستگار یمما اومد یتشسر اصل مطلب... راس ریمیخب م خیلی
 شما ترالن خانم!

 بشنون گفتم: یکان و ینکه ارسالن و مت  طوری

 یستن ی...خو کسیدبخور یلآج یدنید یدع یناومد یمما فکر کرد ببخشید
 یز ر یز ر یم! هرچهارتامون شروع کردیخواستگار دیاومد دونیمیکه بگه م
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ممد و ترالن و کرده  طور ین! همکردی. ترالنم با حرص نگاهمون میدنخند 
 ترالن رو به ترالن گفت: یخودمون که بابا یسوژه یمبود

ها . منو بچهیدکن سمت اتاقت باهم حرف بزن  ییمحمد جان رو راهنما  ترالن،
شما چهار نفر  یلب گفت: من واسه یر ترالن زکه   یمزد یرو به ترالن چشمک 

 یگفت. ممد و ترالن رفتن تو  یی. ارسالن با خنده برو بابایسید.فقط وادارم.. 
با ناخونام ور  اشتمکامال مزخرف باز شد. د  یزایاتاق و دوباره صحبت سر چ

مامان ممد دراومد سمت   یهوکه    کردمیچندشون گوش م  یو به حرفا  رفتمیم
 گفت:  یکامنو ن

 یمگفت  یاو آره یمتکون داد یسر  یکا! منو نین؟محمد یدوتاهم دوستا شما
 که مامانش گفت:

هم داشتم شما دوتارو براشون  یگهماشاال...من اگه دوتا پسر د ماشاال،
 !گرفتمیم

 یر . زیینپا یمو بعد سرمون و انداخت یمبا خنده تعجب نگاهش کرد یکان منو
 خوادینم  یشده ول  یعصب  یلیبه ارسالن کردم که معلوم بود خ  ینگاه   یچشم
کرد   ینکردم که با چشماش اشاره به مت  یکابه ن ی! نگاه یارهخودش ب یبه رو

. یدیمخند  یز ر  یز ر  یکا! منو نیختبه هم ر  یکماعصابش    ینمو معلوم بود که مت
 :گفتم  یکاگوش ن  یتو

! دیمایاون دوتا کرکس عاشقو از دست م یجنجال یصحبتا یمدار گمیم نیکا
! یمبه حرفاشون گوش بد یمبر  کنمیبهونه جور م یهبگو، منم االن  ینبه مت
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 یمبر  یایگفت که رو به ارسالن گفتم: ارسالن، م یبا خنده باشه ا یکان 
 آب بخورم. خوامیآشپزخونه...م

 بهم کرد و گفت: ینگاه  یمن ارسالن

 برو بخور! خب

. کردنیکردم که منتظر نگاهم م  ینو مت یکابه ن یچهارتا شد و نگاه  چشمام
 رو به ارسالن گفتم:

و  یدکش  ینه؟ ارسالن پوف   یا  یایبرم آب بخورم... م  خوامیم یا...بیکاش  آقای
 گفت:  یع سر  یامت یمتا بلند شد ینگفت که هم  یاباشه

 !رید؟یم کجا

 هش کردم و گفتم:نگا پوکر 

 !یای؟ب خوایی... میمدار کار 

تکون داد و بلند شد که بدتر پوکر  یبه منو ارسالن کرد و سر ینگاه  تیام
 یکاهم ن یقهآشپزخونه که بعد پنج دق یمرفت یامنگاهش کردم. با ارسالن و ت

 کرد و گفت:  یز چشماشو ر یاماومدن. ت ینو مت

 ید؟آب بخور یدشما اومد یجد جدی

 حرص زدم به پهلوش و گفتم: با

 یامهمه ت خواییم یا...ییهاپو طوریینهم یشههمه فکر کنن هم خوایمی
 یچی...نگران هی... اگه به من اعتماد داریامت  یگه! بس کن دینن؟رو بب  یواقع
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 ینگران چ   دونمینم  یگهخوشبخت باشه...د  تونهینباش...ترالن فقط با ممد م 
انداختم و از   باال  یانگفت که شونه یچیو ه یدکش  یپوف   یام! تیکیتو    یهست 
نداشت بهش  یدد یراییاز پذ یکه اتاقا کنار آشپزخونه بودن و کس  ییجااون

دوتا  ینا گنیم یچ  ینیمبه در تا بب یمو گوشامونو چسبوند یمها رفتبا بچه
 اسکل!

*** 

 یعصر  ترالن

. کردیمیو نگاه م  یوار در و د  یمو داشت  یمبود که داخل اتاق بود  یربع  یه  تقریبا
 ینع یمممد تک و تنها بود یخونه یتو یعاد یطشرا یبابا...حاال اگه تو یا

 سکوت گرفته آقا! یمن روزه ی...اما االن واسه خوردایدارکوب مخ منو م

و االن  یگارخواست یمثال؟ االن مثال اومد یبگ  یزیچ  خواییاهم...اهم...نم  -
...خب شروع یمبزن یندمونتا با هم حرفامون رو درمورد آ  یاتاق من یتو

 بگو. یزیچ یهکن...

 خودشو صافو صوف کرد و گفت: ممد

تاکر   یکو هشت ساله از تهران و ت  یستنام خدا...ممد روشنفکر هستم...ب  به
ر! و فالوو  یاو خورده  یلیونم  یک به همراه    یمجاز  یآدم معروف در فضا  یهو  

 شما؟

 نگاهش کردم و گفتم: پوکر 
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تاکر و آدم معروف با پونصد و  یکساله...از تهران و ت یژده...ایعصر  ترالن 
داغه که  یسرتا! مگه صندل یتو زنمیکه فالوور! ممد به خدا االن م  یاخورده

 دی؟یم یلتحو یوگرافیمن ب یواسه یاالن دار

 :ممد

 مارو! یگهبله رو بگو خالص کن د یرونب یم...پاشو بر یفکر  یه اصال

 ممد! زنمتای... میگهسر جات بابا؛ بله رو بگو د ینبش -

 :ممد

 بانو! یدست به بزن دار یبود نگفته

 حرص نگاهش کردم که گفت: با

 یچیه  یگه! شما مارو نزن ما دید... ببخشیدکردم ببخش  یخب بابا شوخ   خیلی
شدم به  یرهباشه...! اداش و درآوردم و بعد خ کنمی...اصال سکوت مگیمینم

 اتاق که ممد گفت: یگوشه

...باش؟ کنجکاو یمبد  یقول  یهبه هم    یاترالن، ب  یدور از شوخ   یخب... ول  خیلی
 :یدمپرس

 ی؟قول چه

 و گفت: یدکش  یقینفس عم ممد
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 یما...حت   یاون پروانه باز شد به زندگ   یاگه دوباره پا  یکه افتاد...حت   یاتفاق   هر  
کنار هم   یشههم، هم یشپ یمبه ما پشت کردن؛ منو تو بمون یادن یاگه همه

 مرگ! باشه؟ یاز هم مارو جدا کنه، حت  یزیچ یچه وقتیچه یمنزار یموباش

منو محمد...   یشروع زندگ   شهیم  یگهقول به بعد د  یننگاهش کردم. از ا  عمیق
شروع تموم اتفاقات  شهیبد... م یو اتفاقا یاتموم ناراحت یانپا شهیم

مثل قبل  یز ! دوباره همه چکنهیمارو از هم جدا نم کسیچه یگهخوب...د
 زدم و گفتم: یقی! لبخند عمشهیم

چه خوب، چه  یوفتههم که ب یکه تا تهش باهاتم! هر اتفاق   دمیقول م بهت
 که ممد گفت:  یگهدبه هم یمشد یرهبد... من بازم باهاتم! با عشق خ

باشه تکون دادم و بلند  یبه معنا ی! سر یممال هم یگهکه د  یمبگ یمبر  پس
همزمان پنج نفر از در اتاق  یمتا درو باز کرد ین...همیمو در و باز کرد یمشد

نبودن جز...ستاد  یپنج نفر کس ینشدن و ا یناومدن داخل و پرت زم
و ارسالن!  یثحد یام،ت یکا،ن ین،من که عبارتند از مت یخواستگار یهافضول

 یافشبلند شد و ق  یع سر   یثکه حد  کردیمینگاهشون م  یمنو ممد چهار چشم
 و مچاله کرد و گفت:

...بعدش هم که یمربع که عالف حرف زدنتون بود یهتو سرتون بابا... خاک
آوردن بچه و بچه   یاهم درمورد به دن  یکم!  گفتینیفقط به هم چرت و پرت م

! گرچه که شدیروحمون شاد م خندیدیمیحداقل بهتون م زدینیزر م یدار
شدن و   بلندخواهر اسکلت! همه    ینتوهم با ا  یام! تیدیمبهتون خند یبازم کل
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تا کارگاه پنج ینلبخند پر از حرص...به ا یهممد با خنده و من با حرص و  
 گفت:  یامکه ت  کردمیگجت نگاه م

 !رسهیشما که نم یخنگ  یالبته به پا یگه؟د یمکن  چی

 حلقه کرد و گفت: یثکه ارسالن دستش و دور حد  مخندید

از  یست...دوما که، دختر خنگ گلیاسدن یهکه اسکل با خنگ فرقش  اوال
 پوکر رو به ارسالن گفت: یثمن کرده! حد یببهشت که خدا نص یهاگل

 ی؟مسخره کرد یا یکرد  یطرفدار االن

 با خنده گفت: نیکا

 کنم هردوتاش.  فکر 

 تکون داد و گفت: یسر  متین

 یمو خواست یمگفت  یاتا منو ممد باشه ین! همیشما هم ه  یدبله رو بگ برید
. منو ممد اول پوکر به هم یراییپذ  یها مثل جت رفتن توسمت در، بچه  یمبر 

کنار هم   یسادیموا  یراییوپذ  یتو  یمخنده و آروم رفت  یر ز  یمو بعد زد  یمنگاه کرد
به ممد کردم و   یکوتاه   هجز اون اسکال! نگا  کردنیکه همه منتظر نگاهمون م

 مامان ممد گفت: یهوکه   یینبعد سرمو انداختم پا

 مبارکه! یتهعالمت رضا سکوت

المصب از دهن مبارک من خارج بشه بعد بگو مبارکه!   یبله  ینبذار اصال ا  بابا
 ینخودم بله رو نگفتم! ا  یم...االن آرزو به دل موندم که روز خواستگاریگهد  یاب

جو داد و شروع کرد کل   یثحد  ینورموسط همه شروع کردن دست زدن و از ا
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و  یامو ت ینو مت یکا! نداونم بلند...بنده خدا ارسالن ماتش برده بو یدنکش 
 یهمبل  یو ممدم نشست رو یث! نشستم کنار حدزدنیم یترانم سوت بلبل

 یمبود که ما پنج نفره نشسته بود یامبل مثال سه نفره یکه رو به رو  یانفره
که با حرص نگاهش کردم و نشست   ینهبش  یادب  خواستیم  یاممروش! تازه ت

 گوشم گفت:  یر ز یکاشده بود...ن ع قان یامبود که ت یبکناره ترانه! عج

گفته بودم که   ینبهت بگم به مت کهیندرست شد...بدون ا یهمه چ  باالخره
حله! تشکر  یهمه چ  یگهکرد د  یشراض یثمکنه...حد  یراض یاموکنه ت  یسع

 وار نگاهش کردم.

*** 

 یرینیدونه ش یهبودم  یکموییش یکه بچه ییجااز اون یصبر  حدیث
اصال خودم به ممد سفارش کرده بودم که ...یواشکی...دوتاهم داشتمیبرم
که ترالن دوست داره تا خودم بخورم!   یرهاونم دو جعبه بگ یاخامه یرینیش

 که ارسالن گفت:  خوردمیحلقم و داشتم م یچپوندم تو یرینیشدوتا  یعسر 

که خانم شکمو!   یتو خورد  یرینیاروش  یتو؟ همه  یانقدر امشب شکمو شد  چرا
دهنم بود و  یکه تو  ییکه هنوز اون دوتا  یبهش کردم و درحال اییدهن کج 

دهنم که ترالن با حرص  یبرداشتم و کردم تو یگهد یکینخورده بودم 
 :فتمزشته! با دهن پر گ یگهبهم زد و گفت: کوفتت بشه...نخور د یاسلقمه

دلم  ینه شام اصال هرچ  یهمه برات کار کردم...تازه نه نهار بهم داد این
 یهم گذاشتم تو  یگه...عا! بعد دوتا دیا...نوش جونم! اصال بخورمیخواست م
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از غذا  یانشده که م ییادتر از اونافکر کنم قشنگ دهنم گش یعنیدهنم!  
 ! ترالن:ینستاا ذارنیم گیرنویم یلمخوردنشون ف

دائم!   ینگشنه ا  یااون شکم تو و ارسالن و که در و تخته یکارد بخوره تو  ای
 یکیجا نداشت و لپامم باد کرده بود  یگهدهنم د کهیناز حرص ترالن با ا

 ینبود! هم یتواقع ینع ینم.) ادهن یبرداشتم و انداختم تو یرینیش یگهد
 یچپوندم تو  بود  یلینارگ یرینیش  یکنم هرچ   یتخواستم مامانمم و اذ  یدیع

در  یکه سع  طور ین!( همیدخودتون یثمحلقم و بعد گفتم داداشم خورده! خب
 مامان ممد گفت: یهوخوردنشون داشتم 

دختر  ینو همچ گیرهیکه باالخره پسر منم داره سر و سامون م  خداروشکر 
 !یبیهاومده! البته پسر منم پسر آقا و نج یرشهم گ یو خانوم یبپاک و نج

 گلوم و باعث شد سرفه کنم! مامان ممد:  یتو یدنپر  یرینیااز خنده ش یهو

 یدکه ارسالن به دادم رس  یچیه یچیشد؟! با دستم اشاره کردم ه یچ  عزیزم
از گلوم   یرینیاش  یآب خوردم که به زور همه  یع آب داد دستم و سر   یوانل  یهو  

! یدنو از حرف مامان ممد شروع کردم آروم خند یینرفتن پا
 بهدادم دادم  یهو تک یین...خانوم...آقا...؟ جر! سرم و انداختم و پایبنج

 یعنی! آخ خدا...خندیدمیم  طور یندهنم و هم  یارسالن و دستم و گذاشتم رو
بودم به خودت قسم! از لرزش  یدهبود که شن یجک سال یندار تر خنده
که   یف! حخندهیارسالنم معلوم بود که اونم خندش گرفته و داره م  یهاشونه

و ترانه از خنده  تیامو یکاون ینوزشته...وگرنه االن منو ارسالنو مت جانینا یناا
 ! مامان ممد:یممرده بود
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سر   یلی! معلومه خینکرد  یتترب  یخوب   یلی...واقعا دختر خگفتمیداشتم م  آره 
شوخ طبع باشه! واقعا به  یمجاز یفضا یتو کنهیم یو فقط سع یرهبه ز

 یکه عاشق دخترتون بشه! خاله ندا ) مامان ترالن( هم برا  دمیپسرم حق م
 یدهترش  رالننشون بده و بگه که مثال خوشحاله ممد اومده ت  یخود  یه  کهینا

 گفت:  یرهبگ خوادیرو م

 یعنی...منم واقعا خوشحالم که پسرتون خر شده...طورینشما هم هم آره
! گیرنیم یسر و سامون  یناهمپسرتون عاشق دختر ما شده و باالخره ا

 !یددار یخوب  یلیواقعا که پسر خ گم؟یم یکه چ   فهمینیم

 ممد: امانم

از هر انگشت ترالن   گفتیبلدن؟ محمد م  یناو ا  یبله...دخترتون که آشپز   بله
مامان بزرگم  یگنده  یها چشامون قد نعلبک ! منو بچهبارهیهنر م یجان کل

که داشت کامال چندش وارانه ترالن و نگاه   کردیمیشده بود و ممد و نگاه م
خونه رو  زننیم موننهم ب یشا پدوت ینهنوز خبر ندارن اگه ا ینا! اکردیم

 یکه درست کردن معلومه بخدا! نگاه   ینیزم یب! از اون سکننیم َیکونکنفَ 
پشت  ینهم ینخنده واسه کنهیم یمعلوم بود سع یامها کردم؛ تبه بچه

دستاشونو گرفته بودن  ینمو مت یکادهنش و ن یدستش و گذاشته بود جلو
نکه معلوم نباشه داره یا یو ترانه هم برا خندیدنیصورتشونو م یجلو

ترالن و ممدم با حرص نگاهمون   یش؛گوش  یسرشو تا ته برده بود تو  خندهیم
 !کردنیم

 ندا: خاله
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 پا کدبانوعه! یهخودش  یمن واسه دختر  

 یلیخ یعنی یزه...چسوزهیم یکمممد( فقط غذاهاش  ی) آره ارواح عمه
چندبارم  کهین! مثل ایاشسبز  غذاهاش مخصوصا قرمه شنیخوشمزه م

 !گفتیبهم م یوپسرتون درست کرده بوده...آخه خودش همه چ یواسه

ذهنم مرور کردمو بعد با   یخاله رو تو  یاز تعجب درشت شد و جمله  چشمام
 که خودش بشنوه گفتم:  یشدم به ترالن و طور یرهحرص خ

من  شهیم ی؟شوخر خرت غذا درست کرد ینا یخودت واسه ی...تو ک ترالن
 یاب زدییچپ و راست به من زنگ م یواقعا! هع یشعوریب یلیبدونم؟ خ

 یششوزوده؟ ترالن ن یابود نه؟ بزنمت  ینا یواسه یدرست کن قورمه سبز 
نم! دویخودم م  یشورهب  یلینگفتم. واقعا خ  یچیتکون دادم و ه  یباز کرد...سر 

 شهیغذا درست کن واسمون همه جا بستس نم  یاب  گفتیعه عه عه، به من م
 یومدممدم م  شدیهم غذا درست م  یسفارش داد...بعد ممدم خونه نبود...وقت 

 گهیم  یطونهکه بعدا بگه خودش درست کرده! ش  یرونب  کردیخونه منو پرت م
 یواسه ذارنیم یناروعقد و ا یقرار و مدارا کهینزر زدن و ا یبزنما! بعد از کل

رفتن خونه و منو ارسالن مونده  ینمو مت یکاع زحمت کردن و رفتن. نبعدا رف
 . رو به ترالن گفتم:کردیمیم یخدافظ  یمدر و داشت یجلو یمبود

 کاسه کوزت؟  یر االن بزنم ز حقته

 :ترالن

 ...منو تو که نداره!حدیثی
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 رمان  کی

 تاسف تکون دادم که ارسالن گفت: یبه معنا سری 

ماه! بعد   کنهیعا...غذا درست مف توعهدارم من! نص  یچه دوست دختر   ببین
 !یاینبرنم ینیزم یبتو و ممد از پس س

فردا افتادم و رو به خاله که حواسش  یاد یهوو وا کرد که  یششفقط ن ترالنم
 بود کال گفتم: اییگهد یجا

 من بمونم؟ ینکرد  یمامانم و راض شد؟یچ  ی...راست خاله

 :خاله

خودم بهش گفتم، هم به مامان ارسالن سپردم که بگه...حاال برو دعا کن  هم
 شده باشه! یراض

با  یگفتم و بعد خدافظ   یا. باشهیمبه هم کرد ینگاه  یارسالن با نگران  منو
 خونه. یمارسالن رفت

خاله ندا و  یواقعا اصرارها کهین. مثل ایمنشسته بود یزیونتلو یپا همه
 یچشم یر نگفتن! ز یچیداده، چون مامان و بابا همامان ارسالن جواب ن

نبود! دستمو  یلمبه ارسالن کردم که اونم مثل من اصال حواسش به ف ینگاه 
 یهواونم برگشت و نگام کرد... .  یهوچونم و نگاهش کردم که  یر گذاشتم ز

و نوشتم  یرکتشبرداشتم و رفتم دا یمودهنم! گوش یحس کردم قلبم اومد تو
 براش:

دهنم   یتو  یادم  یهوقلبم    کنمیچون حس م  ی؟و نگام نکن  یبرنگرد  یهو  شهمی
 !یکاش  یآقا
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بخونه  رویرکتشبراش و نگاهش کردم و با اشاره بهش گفتم که دا فرستادم 
 لبش معلوم بود که خونده. یبرداشت و از لبخند رو رویشکه گوش

شده...البته به جز ارسالن! نگاهم رو چرخوندم که  یرهبهم خ یکیکردم   حس
قلبمو،  یعنی،! کردیچشمم خورد به مامان ارسالن که داشت نگاهم م

سرمو  یعخوردن! سر  یوندو دلو رودم باهم قشنگ پ یلوزالمعدمو، معدمو، نا
 نکردم. ینگاه کس یگهد یینوگرفتم پا

*** 

 ...با توام دختر...پاشو.یثحد یث،حد -

 و گفتم: یدمکش  ایخمیازه

 !یادخوابم م یلیکن ارسالن خ  ولم

 :ارسالن

 !رینیم ینازم؟ آخه دار یکن  یخدافظ  خواییخب...پس نم خیلی

که چراغ   ییتخت و از اونجا ینشستم رو یخس یع که ارسالن زد سر   یحرف  با
دندون  یینشوکه از خنده ل**ب پا  یدمارسالن رو د یافهخوابم روشن بود ق

 گرفته بود! با حرص گفتم:

 واقعا! یکرد  یدار که منو ب  مرسی

 :ارسالن

 !یمکن  یباهم خدافظ  یمبتون یدکنم تا شا  یدارتگفتم که ب  یمه،و ن پنج
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 یمداخل بالکن. نشست یمزدم و ارسالن دستمو گرفت و باهم رفت یتلخ  لبخند 
 که ارسالن گفت:  یصندل یرو

 یدیم؟رس جاینکه به ا  شدیچ  حدیث،

 رو دوختم به آسمون و گفتم:تکون دادم و نگاهم سری

 دوباره مثل قبل شده! یخوبه که همه چ  یارسالن؛ ول دونمنمی

 :ارسالن

 رکب بخورم! یاناکه از د  کردمیفکر نم وقتهیچ

 یس! تازشم مهدیمونهپش یهم کل یاناارسالن، مطمئن باش که د یهع -
خوبه!   یلیخ  ینو ا  یرونب  یادباهامون بروزاس که مثل قبال    ینکه هم  گفتیم
 باشه؟ یم،به گذشته ندار یاالن، کار ی،ول

که با خنده نگاه آرامش بخشش   یدمزدم و نوک دماغشو آروم کش چشمکی
 بهم گفت:

 من؟! یشمال یهمون ستاره یبش یروز یهتو  کردیفکرشو م کی

 کهینبود از ا  . بغضم گرفتهیینهم جمع کردم و سرمو انداختم پا  ی**بامو تول
 یکردم که بغضم و قورت بدم ول  یکه بود سع  یبرم! به هر بدبخت  خوامیم

که ارسالن   یختر یینموفق نشدم و چندتا قطره اشک لجوجانه از چشمام پا
 سرمو گرفت باال و گفت:

 یث؟حد کنییم یهگر   چرا
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 پاک کرد که گفتم: اشکامو 

 !ینچشمم، هم یرفت تو یزیچ یهفقط  یست،ن هیچی

 :ارسالن

 مگه نه؟ ی،ناراحت  یبر  خواییم کهین! از ایبه من دروغ بگ  تونیینم تو

 گفتم:  یهگر   با

 یبخوام برگردم، آخه تلفن یکه ک   یستبعد معلوم ن رمیمن دارم م ارسالن،
از  تونهی... چقدر مگه مینیمهمو بب یریتصو یا یمباهم حرف بزن یمبخوا
که برم...دوست   خوادیالن؟ ارسالن من اصال دلم نممن رفع کنه ارس یدلتنگ 

 تو باشم! یشدارم پ

طور که بغلش خودشو همون یاشکامو پاک کرد و بعد منو گرفت تو ارسالن
 گفت:  کردیموهام رو نوازش م

قرار  ییآخه؟ جا یبر خواییگفته که تو م  یک   یث! حدیگهنکن د یه...گر عه
 اصال! یبر  یستن

 بغلش دراومدم و با تعجب گفتم: از 

 ارسالن؟ مامان و بابام... یهچ منظورت

 :ارسالن

 صبح آخه! یمپرواز شما، ساعت چهار صبح بود...نه پنج و ن یو،ک  یآ  خانم

 زده گفتم: بهت
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 که... .  گییم یعنی 

 آره تکون داد و گفت: یبه معنا سری

 نکن، باشه؟ یهگر   یگهد حاال

 یدبغلش که خند یدمپر  یخوشحال با

*** 

 به خاله گفتم: رو

 خاله! یکرد  یشونکه راض  مرسی

 رو به منو ارسالن زدو گفت: یلبخند خاله

مراقب خودتونم  ید؟ندار یسرکار، کار یرمدارم م یگهخب...من د خیلی
 ها!... خدافظ بچهیدباش

 که رفت. ارسالن گفت:  یمکرد  یخاله خدافظ  با

 !؟شدیچ  یدید یوا ای

 فتم:تعجب گ با

 هن؟

 :ارسالن

 .یامتا ب ینبش یااول ب یدارم...ول یز سوپرا یه برات
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اومد و بعد فلش   یخوراک   یمبل که ارسالن با کل  یگفتم و نشستم رو  ایباشه 
 که گفتم:  یزیونو زد به تلو

 یدنه؟د یلمف سورپرایزت،

 گفت:  کردیم یینباال و پا یالروطور که فاهمون ارسالن

 اونم از... یختمکه از مامانم ر  یلم! چند تا فیلمیهر ف نه

 از؟ -

 :ارسالن

 یستن یادتتهران! البته تو  یسال یه ینکه اومده بود  یمنو تو موقع بچگی
 نبود. یشتر موقع سه چهار سالت بچون اون

 خنده و تعجب گفتم: با

 !گی؟یم ی...جدوای

 :ارسالن

 حاال نگاه کن. آره

بود، آخه آهنگ  یزیچ یتولد یهگفتم. انگار ن یچیه یگهد یلمشدن ف یپل با
منو  ی،رو یدچرخ ینکه دورب  رقصیدنیگذاشته بودن و چند نفرم داشتن م

 ارسالن!

 یافقط    یگه؛. بچه که بودم خب بلد نبودم برقصم دیشونیمپ  یخنده زدم رو  با
 ینجا! به قول ارسالن ابستمیانگار داشتم المپ م یا چرخیدم،یدور خودم م
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تنم بود و ارسالنم فقط عقب   یآب   یلباس عروسک   یهنبود.    یشتر سه چهار سالم ب 
 ینآست  یز بل  یهبا    یل  کشلوار   یه! ارسالن  رقصیدیمثال داشت م  رفتیو جلو م

دستمو  یع اومد بخوره بهم که ارسالن سر  یکی یهوتنش بود.  یدکوتاه سف
 یدمبه ارسالن کردم که د ینگاه  یم! نبغلش یتو یوفتمگرفت و باعث شد ب

. یشدخدا حاال گرفتم چ  یی...واکنهیم  یلمزده و داره نگاه ف  یلبخند پر حرص  یه
بخواد ب*و*سم کنه متنفر  یامنو بغل کنه  یکی کهینمن بچه که بودم از ا

 یا کندمیموهاشو م یا کشیدمیم یغ ج یا کردیکارارو م  ینا یبودم... و هرک 
 !رفتمگیدندونش م

 یدمکش  یبلند  یغذهنم بود اتفاق افتاد و ج  یکه تو  یزینگاه کردم و چ  یلمف  به
...بعد ارسالنم اشکش دراومده یدنارسالن و کش  یو گرفتم با تمام قدرت موها

 !یکه ولم کن موهامو کند  گفتیبود و با داد م

 به ارسالن کردم که ارسالن گفت: یپامو نگاه  یخنده چندبار زدم رو با

 ! آخ موهام!یتو با من بدبخت لج بود یتماز همون بچگ یعنی

! ینبود که از خنده قهقهه بزنم هم ینانجام بدم ا تونستمیکه م  یکار  تنها
 یمو داشت  یمبود  یدهباباهامونو پوش  یبود که منو ارسالن لباسا  ینا  یبعد  یلمف

که   یهامون افتادم مال موقعاز خاطره کیی یاد یهو! کردیمیم یمثال آشپز 
 !یماومدم خونشونو باهم لج بود

*** 

 بک... فلش
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کاناپه نشسته بود و سرش تا   یرو یلکسر یلیبه ارسالن افتاد که خ نگاهم 
فعال شده بود و از اون طرف  یبود! کرم درونم به طرز ناجور یگردن تو گوش

 یز رفتم آشپزخونه و کتر با یش! با نزدیچشمک م یاپن بدجور یقرصم رو
خوش   ییچا  یهگاز گذاشتم، بعد شعله گاز رو روشن کردم و    یآبو برداشتم و رو

قرص از ورق برداشتم و پودرش کردم، با  یهرنگ دم کردم! طعم و خوش
! خب معلومه که نامردم، چون مرد ییاستکان چا یتو یختمهمشو ر ینامرد

گذاشتم، همراه با  ینیس یرو برداشتم و تو ییدخترم! استکان چا یستمن
 ینیرفتم و س یراییبه سمت پذ یشکالت مورد عالقه ارسالن! با لبخند ژکوند

 رو مقابل ارسالن گذاشتم.

گرد شده   یبا چشما یدهد یشبار آت یناول یکه برا  ینیهمچو غارنش ارسالنم
 زدم و گفتم: یحینگاهم کرد! لبخند مل

 ییواست چا ی،بهت فشار وارد شده خسته شد یهگوش  یانقد سرت تو مگفت
 آوردم.

خب حق داشت، از من  کرد،یجور ُکپ کرده داشت نگام مهمون ارسالن
رو برداشت و به  یی! ارسالن با نگاه مشکوک و مردد چارفتینم یانتظار

 مردم یاز تو داشتم م یکرد. لبخندمو حفظ کرده بودم ول یک ل**باش نزد
 از خنده! خوردمیم

از جام بلند شدم و به  یروزمندکه قله ِاِورست رو فتح کرده باشه پ  یکس  مثل
 یهبهم دست داده بود! حدود  یتقدر احساس موفقسمت اتاق رفتم، همون
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در به  یبعد دوباره صدا یقهاومد، چند دق ییدر دسشو یساعت بعد صدا 
 ش!بعدش و بعدتر  یقهچند دق طور ینگوشم خورد و هم

 یراییتا پذ  ییدسشو  یر اومدم و با خنده به ارسالن که مدام مس  یروناتاق ب  از 
 متر بپرم هوا! یهدادش باعث شد  یموندم صدا یرهخ کردیرو گز م

 :ارسالن

 به خورد من؟ یبود داد یچ  ینسگ تو روحت، ا حدیث

 خنده گفتم: با

 !یرو یرونقرص ب یکم یدنبود! شا یخاص چیز 

 شکمش بود گفت: یکه دستش رو  یدرحال دوباره

 !یباش خانم صبر  یتالف  منتظر 

 !یکسرام یهستم آقا -

*** 

 صبح فردا

 شدم. یدار ب یمآالرم گوش یبا صدا صبح

رفتم و صورتمو شستم.  یسبه سمت سرو مالیدمیکه چشمام رو م  یحال در 
نشستن. مامان ارسالن با  یز همه سرم یدمبه سمت آشپزخونه رفتم که د

 گفت:  یربون مه
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 یلیغذارو با عشق خودت گرفتم، ارسالن گفت خ  ینصبحانه بخور، ا  یاب  عزیزم 
 !یدوست دار

دوست دارم   یلیکه من خ  ییچه غذا  ینمسوق دادم که بب  یز به سمت م  نگاهمو
 یدن! با دکردمیو نگاه نم شدمیکاش کور م یاما ا دونسته،یو ارسالن م

جا اوق بزنم! آخه کله پاچه؟! ارسالن بود همون  یک بود نزد  یز م  یکه رو  یزیچ
دوختم که   چشمبه ارسالن    کرد؟یم  یتممتنفرم، چرا داشت اذ  دونستیکه م

! چند بار ابروهاشو باال انداخت، کنهینگاهم م اییروزمندانهبا لبخند پ یدمد
 به درگاه تو کردم مگه؟ اییرهمن چه گناه کب یاخدا

 یکه سع  یبا صورت منزجر  ...! شدیم یع ضا یلیدوست ندارم خ گفتمیم اگه
 ینشستم. مامانش تا جا تو یز مشخص نباشه رفتم سر م یلیخ کردمیم

 یو همش حواسش بهم بود که همرو بخورم! صدا یدبشقابم بود واسم کش
دوتا بال  یباعث شد حس کنم از خوشحال یدکه به گوشم رس یلمموبا یامپ

داده   یامکه بهم پ  یتا صلوات واسه اموات اون دلم نذر کردم صد  یو تو  دمدرآور 
 بفرستم! خواستم از جام بلند شم و در همون حال گفتم:

 ...یابهم پ یک   ینممن بب ببخشید،

 ارسالن بلند شد: یتموم نشده بود که صدا حرفم

 جواب داد! شهیغذاتو بخور! اونو بعدنم م ینجان، بش یثحد نه

شه برم خودمو از باالش پرت کنم!  یدابرج بلند پ یهفقد  خواستیم دلم
 که فقد خود ارسالن بشنوه گفتم:  یسر جام و جور یدمتمرگ
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 گروه تو سرت!  یهاو کل بچه یکاو ممد و ن ینمت یو بال درد 

 نگفت...!  یچیو ه خندید

*** 

 حال... زمان

 کردم.  یمونبچگ یلمایهمه خاطرات زدم و دوباره نگاه ف ینبه ا لبخندی

*** 

 عصریترالن

 سال بعد.. ده

 ی! همهیینبه سلوان انداختم که سرشو انداخته بود پا یحرص نگاه  با
نگاه پر  یهبود وسط بالکن...!  یختهتو خونه رو ر یندهشو یشامپوها و موادا

 حرص بهش کردم و رو بهش گفتم:

 کنم...!   یکیبرو تا نزدم پدرتو با عمتو  سلوان

 یخرابکار  یمیا گذاشت به فرارو منو با حجم عظپ  یکشکوچ  یبا پاها  سلوانم
 تنها گذاشت تا بالکن رو به حالت قبل برگردونم!

شستن بالکن بودم که متوجه شدم ممد اومده خونه، چون طبق  مشغول
 یشونیمرو پ ی! دست کردیمنو بهش م یمعمول سلوان خانم داشت چوغول

 یهکه با   کردم  یسالمممد  یدنچه خبره. با د ینمو رفتم داخل تا بب یدمکش
 سالم کوتاه جوابمو دادو رو بهش با تعجب گفتم:
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 کو؟  رایان 

 زد و گفت: یشونیشبه پ یاکف دستش ضربه  با

 س؟چند شنبه امروز 

 حرص گفتم: با

 من رفتم. یروز دنبالش، د رفتییم یدو شما با سچهارشنبه

و به دو به سمت در رفت که بهش  ییناز بغلش با دقت گذاشت پا سلوانو
واسه  یز م یز مشت چ یه یمکه از اونورم بر   یمگفتم صبر کنه ما هم باهاش بر 

 ...یمخونه بخر 

 منتظرم. ینگفت باش تو ماش  که

مانتو انداختم رو َبرم و سلوانو بغل  یهتند سلوانو آماده کردم و خودم  تند
 ینا یباز یلهض کنم وسکه چه عر   یالبته گوش یموخونه و گوش یدکردم و کل

 !ییندو تا فنچ فضولو برداشتم و رفتم پا

 ینبود و منم داشتم ا یانرا یدبستان  یشبه سمت پ یمشغول رانندگ  ممد
زد و من داد و  یغ نزنه، انقدر ج یغکه انقدر ج  کردمیعامل زلزله رو آروم م

 یشد! پوف  هوشیعقب ب  یکردم سرش که باالخره خسته شد و صندل  یدادب
 که ممد گفت:  یدمکش

 ینها خونه متامشبم کل بچه یکن ترالن، بچن تو حرص نخور، راست   ولشون
 !یمادعوت یناا

 گفتم و ادامه دادم:  ایباشه
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 شده! یلس از مدرسه تعطتند تر برو بچم گشنه یکم ممد 

 نگاه بهم کرد و گفت: یه

 ی؟ناهار درست کرد یلیتو خ االن

 حق به جانب گفتم: یافهق یهبا  منم

مگه  شهیم یچ  یزی،چ یامروزو تو مهمونمون کن، ببرمون رستوران  یهحاال  -
 روشنفکر؟ یعا

روند... .  یانبه سمت مدرسه را یشتریگفت و با سرعت ب  یاخنده باشه با
چهار نفره قشنگمون فکر کردم  یشدم و به زندگ  یرهرو خمنم با لبخند به روبه

قشنگ  یزندگ  یهدر کنارهم  یمکه بتون  کردیمیشو نمذره هم فکر  یه یکه حت 
ه خانواده قشنگو یکه  یمما دو نفر تونست یول یم،و سرشار از آرامشو بساز

 یشونو با نمک یبا خوشمزگ  یمونودوتا فنچ که طعم زندگ ینو ا یمبد یلتشک
 روشنفکر{ }سلوان روشنفکر{ یانکردن! }را  یشتر ب

 

*** 

 امینیمتین

 ِیر کودکش که عقب بود جا دادم و َکر  یرو صندل یوانون تفراوا یخستگ  با
رو توش خوابوندم و ساکشونم   یناکردم و با دقت ت  یمجلو تنظ  یرو صندل  یناروت

خدا  یکاجلو و خودم رفتم پشت رول نشستم...! آخ ن یصندل یینگذاشتم پا
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زبون  هایچهب ینمنو و ا یریبگ یمهمون  یه خوایینکنه که م یکارتبگم چ 
 !یکرد  یابونبسته رو آواره خ

! پوف! داشتم کننیم یرونموناز خونه خودمونم ب یگهکرمتو شکر! د خدایا
 با زبون بچگونش گفت: یوانکه ت  کردمیم یشکرگذار

 !ییبابا بابایی

 بهش کردم و گفتم: ینگاه  ینهتو آ  از 

 بابا؟ جانم

 تو هم و گفت: یدکش  قیافشو

 ی! مثل بویادم  یجمه: بالنسبت بالنسبت( بو بداالنسفت االنسفت )تر   بابایی
 رویهچ  دونیدیکه همتون م  رویمبارک  یاون کلمه  شهینم ینکها  یل)به دل  یهچ

 !(یماز به کار بردنش معضور یگهبه کار برد د

زدم کنارو سرمو گرفتم عقب  ینوبهش کردم و با تعجب ماش یسیپوکر ف نگاه
 و گفتم:

 داده؟ یادبهت  یک   یناروا تیوان

 دور انگشتش و گفت: یچوندفرشو پ یموها یکم

 یشما تو خواب باد معدتو خال یداد، وقت  یادعمو ممد بهم  کهیناول ا بابایی
 تونه؟یبگم دعوام م یجلو مامان  کهین! دوم ایکرد

 گفتم:  یوانگفتمو بعد رو به ت  یشعوریدلم ممد ب تو
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 ! یاکن  یو سلوان باز  یانبا را  یبر   هذار ینم  یگهد  یبگ   یجلو مامان   یی،بابا  تیوان 

 یبد یلیبو خ گفتهیکه بچه راست م  یدمفهم یدمبو کش یهگفت که   چشمی
 !یادم

تو   در اصل گند زده بود  یبود ول  یدهکه با آرامش نوزادانه خواب  ینانگاه به ت  یه
انقدر بدبخت   تونهیآدم م  یک   یفکر کردم که چطور  ینخودش، زل زدم و به ا

فراوان موفق  یعوض کنم؟! پس از تالشا ینوا یبیب یاالن ما یرباشه و چجو
باشم... . و  ونهخ یگهمقصد روندم تا دو سه ساعت د یچشدم و بدون ه

خانواده  یعنیبه خانواده چهار نفرمون  دیدمیم یابونوهمچنان که آرامش خ
 فکر کردم! ینی،ام

و اسمش بره تو  یبرس یکه دوستش دار یکه به اون  یهحس قشنگ خیلی
 شناسنامت و ازش دو تا بچه ناز هم ازش داشته باشه!

*** 

 یزدیانا عسل

 ی. رضا اومد تویناا  یکاخونه ن  یمبر   خواستمینفسو عوض کردم چون م  لباسای
اتاق که نفس دستاشو باز کرد و رو با خنده چند بار بابا بابا گفت، رضا هم 

 و نفس و بغل کرد! یدخند

 :گفتم

 برزگر! یآقا گیرییم یلتحو یلیمنو خ کهینت اباب ممنون
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نفس  یهوبهشون انداختم که  ینگاه  یماومد با حالت قهر برگردوندم و ن بعد 
 بغل رضا جا کرد! رضا با خنده گفت: یتو یشتر درآورد و بعد خودشو ب یزبون 

 خانوم خوشگلم قهر نکن با ما! یاعسل خانم، ب یا! بیدشما دوتا حسود چقدر 

 نگفتم که با دست آزادش منو بغل کرد و گفت: هیچی

 تو، خانوم برزگر! دونمیمن م یقهر کن یگهبار د یه

 و گفتم: یدمخنده نگاهش کردم و بعد نوک دماغش و کش با

 !یزمعز  یبکن تونیینم یکار  هیچ

 و داد زدن. رضا با تعجب گفت: یغ نفس شروع کرد ج یهو

 یی؟بابا چته

. از بغل رضا دراومدم که کردیمی. با تعجب نگاهش میدرضا رو کش لباس
قدم  یهو داد نکرد و فقط نگاهمون کرد! با تعجب و خنده رفتم  یغ ج یگهد

 و چند بار بابا بابا گفت! یدنعقب که نفس شروع کرد خند

 حرص و خنده گفتم: با

 حسود! یدختره

 و کردم سرم که رضا گفت: شالم

و روشن   ینماش  یرممن! عسل خانومم، من م  یر دوتا دختر حسود افتاد گ  یعنی
 .یاب یعکنم توهم سر 
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رفت!  یع و باز نفس غر زد و سر  یدو بوس یشونیمگفتم که پ  یاخنده باشه با 
 یخانواده سه نفره  یهکردم.    یوار د  یو نگاه قاب عکس رو  یدمکش  یقینفس عم
قشنگ و به قول خودمون حسود، به  یلیخ یلیخ یدختر بچه یه..با قشنگ.

 !《برزگر نفس》اسم 

 قشنگ شده! یهمه چ  چقدر 

*** 

 یاحمد مهراب

 یو دلسا هم هع  کردیداشت با دلسا که باهاش لج کرده بود بدتر لج م ستی
بچه  ین! دلسا و شاهخندیدمیو منم فقط م پریدیمبل به اون مبل م یناز ا

 یثارسالن و حد یهاهامون بودن...و پنم سالشون بود و دوماه از بچه
 !یکترنکوچ

 بغلم و گفت: یدپر  دلسا

 !خوامشیمن اون لباسو دوست ندارم و نم بابا،

 سرمون و گفت: یباال یسادبا حرص اومدو وا ستی

 براش بپوشم! یادخودت بهش بگو ب مهراب

 خنده گفتم: با

 سرمون! یباال یاد...وگرنه با کارد محرف مامانت گوش کن به

 گفت.  خوامییو با خنده نم یدخند دلسا
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 :ستی 

قشنگ  یجا همه هستنا! همشونم لباسااون یخب، نپوش اصال! ول خیلی
 ها! یدنقشنگ پوش

 باز کردو گفت: یششون دلسا

 آرسانم هست؟ یعنی

 گفت:  یکه ست   کردیمیمات و مبهوت نگاه هم م یست  منو

 به حال تو داره؟! یو نباشه چه فرق  باشه

زد پشت گوشش   ییشوطال  یمبل و موها  یاز بغلم دراومد و نشست رو  دلسا
 و گفت:

خوشمل کنم  یکی یخودمو برا یدمن دوست دارم آرسانم باشه! آخه با آخه
 !یگهد

 زد به بازوم و گفت: یبا حرص مشت  یخنده که ست  یر ز زدم

 خودته! ینتوام...دخترتم ع ینمبب نخند

 :دلسا

عمو  یشپ یمنو ببر  یقول بد یدبا یدمپوش ینارو! بعدشم اگه من ایرمخ نه
 ی! اییزندا یشمنو ببره پ خوادی) داداش مهراب( آخه بهم گفته م یرعلیام

! دییدوتا بچه نشون م  ینبه ا  یزاروچ  ینکه ا  یرعلینکنه ام  کارتیخدا بگم چ 
 با حرص گفت: یست 
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بپوش  یا! آره بیمارستانبه ب رسهیمن از دست شماها کارم آخر م یاخدا ای 
 یشپ رفتیترت نمآرسانم هست، اگه نبود اون داداش از خودت خل و چل

 بپوش! یاحاال ب یکات،خاله ن

 یعگفت و رفت. با خنده نگاهش کردم؛ چقدر سر  یبا خنده آخ جون  دلسا
 ! یمآدما شد ینماها خوشبخت تر  یهمه

تر از هم محکم یشمنو ستا یزندگ  هاییهپا ین،اومدن دلسا و شاه یادن به با
 قبل شد!

*** 

 یمیرح دیانا

. یمشد یو سوار تاکس یرونب یمو از از فرودگاه اومد یدمکش یقیعم نفس
ارسالن و  یروز عروس یرو تحمل کنم. تو یچینتونستم ه یشسال پ یشش

 یگهد یکه واقعا عاشق ارسالن بودم، ول یدمبه خودم اومدم و فهم یثحد
 شده بود! یر د یلیخ

برام  یگهد یهمه چ  کردمیکه فکر م  ییماه رفتم کانادا و روزا یشپنچ ش بعد
دانشگاه با ماهان آشنا شدم!  یافسرده شده بودم، تو یلیتموم شده و خ

تا آخر عمرم  تونستمینم یارسالن و فراموش کنم، ول تونستمیدرسته که نم
به  یناد وسالبا ماهان ازدواج کردم و بعد د یشهم تنها بمونم! پنج سال پ

کردم   یبود نگاه  یدهبغل ماهان آروم خواب یکه تو  ینابه د یاومد! نگاه  یادن
 زدم. ماهان گفت: یو لبخند تلخ 
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 یران؟ا یبعد سه چهار سال اومد یخوشحال یلیاالن خ دیانا، 

 پر از عشقش کردم و گفتم: یو نگاه چشما یدمکش  یقیعم نفس

 دوستام و خانوادم تنگ شده! یهمه یخوشحالم! دلم واسه یلیخ آره

 :ماهان

 گرفتم.  یمتصم یه یانا،! دیهقشنگ یلیخ یجا ایران

 !ی؟چ  -

 :ماهان

 یه؟...نظرت چیمکن  یتهران زندگ  ینهم یو تو یریمخونه بگ یه

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 .یریبگ یمکه خودت تصم  هرچی

از ماهان تشکر کنم که  یدبا یدشا یرونوخوبه که از اون همه غم اومد ب خیلی
که داشتم هزار برابر شدن؛   هایییخوشهم دل  ینا! با اومدن دیمزندگ  یاومد تو

 یاماز اون همه خاطره با ارسالن ب تونمینم کنمیکه م  یوقتا هرکار یلیاما خ
 !یرونب

*** 

 یکاش  ارسالن

 یثبه حد یهم اومده بود! نگاه  یاناد یحت  یکا،ن یخونه یماومده بود همه
بود و  یمنطق  یثبود! خداروشکر که حد یاناکردم که مشغول حرف زدن با د
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نگاهمو زدم و  یهمه خاطرات بد گذشته رو فراموش کرده بود! لبخند پر از عشق  
اومد و از سرو کولم رفت باال و  یاهل یهوکه   یثدوخته بودم به صورت حد

 گفت:

 بگم؟! یزیچ یه...یجون  بابا

 و بغلش کردم که گفت: یینکولم آوردمش پا  یرو از 

 عه! ین،زم یبابا، منو بزار رو یستمکه ن  بچه

 خنده گفتم: با

 وروجک! یدار کار یبگو چ  خب

 :هلیا

 زاری؟یم یاط؟ح یها برم توبچه با

 خنده گفتم: با

به هم  ینوعمو مت یهم خونه تونیی! تا میاصال هرجا که دوست دار برو
 کن!  یختهر

پرت کرد سمتم   یار خ  یه  ینمت  یهوگفت و بعد با دلسا رفتن که    یآخ جون   هلیا
 رفتمش! گفت:هوا گ یو که تو

 برات!   یگهد  ذاریمیمنم بزرگ بشن، خونه نم  یهابزار بچه  ی؟زر زد  یکیتو    باز 
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که غرور   دونهیخدا م  یعنیبراش کردم که آرسان نشست کنارم.    اییکج   دهن 
که از دار و درخت   یامغروره، برعکس هل  یلیخ  یلیرفته! آرسان خ  یآرسان به ک 

 باال! بهش گفتم: رهیم

 یاط؟ح یها توبچه یشپ ریینم چرا

 :آرسان

 بچن! یلیخ آخه

 اومد کنار منو گفت: یناکه د  کردیبا خنده نگاهمون م حدیث

 (ینم؟منم بش شهی) مینم؟منم بد میده

 آره چرا که نه. -

 گفت:  یکاساعت حرف زدن ن یمکردم و نشوندمش کنار آرسان. بعد ن  بغلش

 !یریمبگ یادگاریعکس بزرگ  یه خوایمیم یاطح یتو ایدیب ییدبدو هابچه

. کردیم یمتنظ ینشوداشت دورب ینمکنار هم. مت  یاطح یتو یسادیموا همه
 که اونم برگشت سمتم. با لبخند گفتم:  یثنگاهمو چرخوندم سمت حد

 عاشقتم! یلیخ حدیث،

 :حدیث

 عاشقتم ارسالن! منم

 ینشست کنار پا یعسر  ینممت یموهمه ژست گرفت یندوسه گفتن مت یک  با
و  یمبا هم گرفت یادگاریعکس  یه ینگفتن دورب  یک و با چ ینزم یو رو یکان
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خوب و بد و هممون   ی! چقدر روزایپمونبزرگ از اک  یلیخ  یخاطره  یهشد    ینا 
خودمون   تیو خوشبخ  یماالن، بعد ده سال؛ همه دوباره کنار هم  یول  یمگذروند

 !یمدار و

 پامون، یجا رهینم ینرو زم از 

 دارم تو رو! چون

 واسه ما جور... یشهم یچ  همه

 دارم تو رو! چون

 اگه جدا شه رامون... حتی

 هامون؛ یههمه سا کنار 

 بارون... یدونه ها ریزهمی

 دارم تو رو! چون

 

 یطونش یتاکرا یکرمان ت پایان

دوستش   یلیخ  یلیرمان! من که خودم خ  ینا  یاناز پا  ینمها اخب بچه  خیلی
 !کردمیم یداشتم و انگار داشتم باهاش زندگ 

دوستام   یو جا داره که از همه  یدکرد  یرمان و تا آخرش همراه   ینکه ا  مرسی
 منو ترالن! یمتشکر کن یگهد هاییلیو خ یشمثل فاطمه، بهار، ستا

 یدبخون یممبعد هایرمان
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 ترالنعشق به قلم منو و  یخانه یتیم 

 یاهس ییقه

 
 

 

 یک رمان ، مرجع دانلود رمان

نویسنده هستید و می درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا 
خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر 

 شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید.

 گرمج ون رمان 

 

 

 

  میرند ها نمی رمان گلس گ  
  ونهز  

 

 

 شیدایی  عریمه رمان م وطه
 زرا مصلح

 

 

شیبت نو ایی که در م اب  شیبت به   
ارزید  به امان  خانواد   یبببیزا نمی

ها   خدا رها شبدز اک ون    از مدو
دو طر  این شیبببت  ببا ه  روبرو  

انبدز شبببایبان ببه دنببال عوا  شبببد 
عوابا اسببت و یلدا هاا بیسببوال

هاا شبایان نداردز  عوابی براا سبوال
اا دره  اسببت که  اوضبباب به گونه

را در نظر ندارد که   هیچ کسبی  راهی
عاد  زندگی و شببیدایی را براییببان  

که حت این رغ  اینهموار سازد  شلی
دو رسببیدن به ه  اسببتز حال اگر 
کسببی ه  نباشببد  باید دسببت به  
دامان سبرنوشبت شبد کا طالی این دو  

 .دلداد  را با ه  آمیخته سازد

ی  واخت  زندگی سبباد  و 
 ببادیب ببا  دومبیبن دخبتبر 

اا از ه   اشبببید  خانواد 
ببار زنبدگی را کبه حبال کولبه

برداشبببتبه و عبایی دیگر 
اقبامبت گزیبد   ببا ورود 
ا رادا از دنیبایی متفباوو 
با او  دسبتخوش کییرراکی  

شبببودز کییرراکی  بزر  می
کببه رنببگ خون بببه خود 

 ززز زدارد

 

شبببمباسببببت   یبهبرشل یبادن  ی»وقت
  شبببدنیمخف ام بان برا ینکرامن

اسببتزس سببرنوشببت دور   خانهیوانهد
خوا  را مته  کرد   ببباطبب  زدگ خون

راِ  مته  را کبرئه کرد  ع ون را شبببا 
ببه   اقرار داد و در آخر ک بار نجباو

اما  یر کماشبببا نیبببسبببتز هره د د
باالخر  ورق برگیبتز وقت آن شبد 

 یبکشبدالبت  ببار ع ون را  اکبا برا
مج ون بپبباشببببد و قفبب  از زبببان  

  اخباموشبببان بباز ک بدز در وانفسبببا
  اهاک انه ی زندگ  انتهاایب   اهزارکو

مب بر را رقب  زدنببد    یقبلببب عب بونب 
 ابرا ییانتهببا کوانببدیکببه م یزاه

 اآغاز یحت یاباشدززز و  اگرمج ون
 گیگرشنوب د ابرا

 مطالله  مطالله  مطالله 

https://forum.1roman.ir/threads/142255/
https://forum.1roman.ir/threads/189820/
https://forum.1roman.ir/threads/120615/
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 سپید به رنگ آراما ا  ریزاد 

 

 ا ع وبی   جر  
درسبت روز بلد از مراسب  د ن مادرش  زار 

ک بد و اش را ببه امبان خبدا رهبا میو زنبدگی
ی کبه مهر ن بگ ببا دلی داغبدار و  ییبببان

اا دور  در دل رود بببه ن طببهخورد   می
هباا سبببوادکو گد ه بدمبا  بلبد از آن ع گب 

اش را براا همییبه روزا که کهران و خانه
کرس کرد   در یببک روز بببارانی و سبببرد 
زمسبتانی  در دل سبیا  اکاقک نمور موسبسبه 

اش قبد   گب  و گیبا   هنهبالیه ببه زنبدگی
بزند به  گاارد که قرار اسببت رنگ سبببز می

خبر از این کبه سبببمبت دیگر روزهبایا بی
زند کا دستا به او ایران  کسی بال بال می

برسببدگ شببب و روز ندارد کا ردا از او  یدا 
هبایا را ک بد و بلبد  باسببب  کمبا  سبببوال

هایی که خوا  شب و آراما بی ودگ سوال
روز را حراما کرد  اسببببت  مردا کببه 

از درد غیرکی ب بالبد یبا دانبد از درد بینمی
 …!دورا

ایببن کببتببا  داسببببتببان زنببدگببی  
سبت که به همرا  دوسبتانا  دخترا

در بهزیسبتی بزر  شبد  و اک ون در  
اا قببدیمی بببا آنهببا زنببدگی  خببانببه

ک دز قرار اسببت سببرنوشببت هر می
کبدا  ببه ن وا رق  بخورد کبه در  
خالل داستان به آنها  رداخته خواهد 
شبدز سبرنوشبت الی ا  دختر  ببورا 

ت قلبا براا م ببت ببه  نهبایب کبه بی
کپبد نیز در حبال ک ولی  این و آن می

رحمانه مورد  شبببگر  اسبببت که بی
هجو  آ او حسبادو و طمی دیگران  
و کرس از م با باو آنهبا قرار خواهبد 

 .گر ت

ارمان با وضبی مالی بدا که  
دارد همه کالشبببا را براا  
 بب  گببر ببتببن خببواهببر  

اش  ریمبا   از  بدر ببد  ُدردانبه
ک بد  امبا  میسبببر رسبببتا 

درسببببت وقبتبی مبو بت بببه  
بببرگببردانببدن خببواهببرش  

ا  شبود که متوعه رابطه می
 بب ببهببانببی  ببریببمببا  بببا 

کبریبن ر بیب با   بببمبیبمبی
 !شودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d8%b1%d9%86%da%af-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%b4/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b1%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8%db%8c/
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