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 برو ديگههه....اه برو ديگه حمال...جو...بکش کنار اآلن پليس ميگيرتم...د  -من

 داري چه گوهي ميخوري؟ -بيتا

 همون گوهي که جناب عالي ميل ميکني.. -من

 من مث تو موقع گيم بازي کردن با کاراکتر گيم حرف نميزنم... -بيتا

 به تو ربطي نداره... -من

 مرحله چندي؟ -بيتا

 (3آخراشم ) -من

 پس مونده به من برسي... -بيتا

 ؟most wantedکن ترو چه به تو برو نامزد بازيت و ب -من

 من ميدوني چند تا گيم بازي کردم تمومشون هم کردم؟ -بيتا

 آره يادمه آساسين و که بازي ميکردي کم مونده بود شلوارت و خيس کني... -من

 شم خريدم وسطاشم.. 3تازه رفتم  -بيتا

 چشمات و انگشتات با هم سالمت... -من

 هاي من و بزن تو فايل کامپيوترت ميخوام فرمتش کنم حيفه...مهسا نمک نريز...بيا اين عکس  -بيتا

 از گيم خسته شدم بستمش...

 بده.. -من

 مموري بيتا رو گرفتم و گذاشم رو ريدر و کردمش تو درگاه يو اس بي...

 واسه مهموني چي بپوشم؟ -من

 روز مونده ولي من قراره يه پيرهن سفيد خوشگل بپوشم 3نميدونم فعال  -بيتا

يووووووووخ بابا؟...ميخواي سياه بپوش...مجلس نامزديته...سفيد نپوشي ميخواي چيکار کني؟  -من
 راستي تو که ماشاهلل از وجود لوازم الکتريکي بهره مندي چرا فايل هات وميدي من بزنم تو لب تاپم؟
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ري هم زدم ولي ميترسم چه کنم؟ اين مبين همشون و دستکا pspبه همشون زدم رو آيپد و  -بيتا
 ميکنه...

 نه بابا؟ -من

 خفه شو... -بيتا

راحت باش تو...بيتا اين چه عکس هاییه انداختي؟ هههههه...کجا اينارو گرفتي همه چه  -من
 س/ک/سي ان!!!

 يادته گفتم بيا بريم به يکي از اين مهمونياي دوست ميالد ؟نيومدي قر دادي...اونجاست -بيتا

 المي؟چه بهتر که نيومدم...ببينم تو س -من

 حمال َجو صميمي بودش... توهم.. -بيتا

 از محبت مرض حاصل ميگردد... -من

 زيادي حرف ميزنياااا.... -بيتا

 مهسا... -بيتا

 هييييم؟ -من

 شلغم بي شعور -بيتا

 قربونتم با شعور.. -من

 اه اه...عق.. -بيتا

 ديدي؟ جنبه نداري...مرض حاصل شد... -من

چشم افتاد به يه عکس که بيتا و ميالد نامزدش و يه پسر خيلي جذاب وايستاده بودن هر سه شونم 
لپاشون و باد کرده بودن و چشاشون و وزغي کرده بودن و داشتن به دوربين عالمت پيروزي رو نشون 

 ميدادن )دوتا انگشتاشون و به طرف باال گرفته بودن( 

 هههههههههههه...اين ديگه چيه؟-من

 من و ميالد و فربد... -بيتا
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 ههههههههههههه...فربد کيه؟ -من

 زهر مار اآلن عمه مياد... -بيتا

 ههههههههه...خب بياد... -من

 مرض هههه گرفتي؟ -بيتا

 نه افتادم تو نخ اين ههههه...به جان تو خيلي ميچسبه...حاال اين باباغوري کي هست؟ -من

 هم کار ميالده... -بيتا

 ؟کدوم کارش -من

 هان؟ -بيتا

زهر مار خوب اين شووووي تو صد تا کار  -من
 داره...موزيسينه...کارگردانه...نويسندست...مدلينگه...کدوم؟

 مدلينگه..از موسيقي هم سر در مياره.. -بيتا

 خوبه..حداقل تو يه مورد با هم تفاهم داريم... -من

 زهر مارت بشه..انگار تو گلوت گير کرده هااا.. -بيتا

 بابا کدوم پسري تا حاال گير کرده که اينم گير کنه؟ نه -من

 آره ارواح عمت -بيتا

 عمه ام زندست... -من

 زهر مار.. -بيتا

 چيز ديگه اي نميتوني بگي؟ -من

 نه..همين بهت مياد.. -بيتا

هم ميخوام برم  12خيلي خب بدو برو خونتون که منم ميخوام برم لباس بخرم...شب ساعت  -من
 بارمان نمياي؟ فرودگاه دنبال
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 نه.. -بيتا

 جون به جونت کنن داداش فروشي.. -من

 بخوره تو سرش نسناس -بيتا

 چي؟ -من

 داداش بودنش... -بيتا

 چرا؟ -من

 آقا اصال اون فقط پسر عمه ي منه.. -بيتا

 خيلي هم دلت بخواد داداشت باشه..حمال..مگه چشه داداشم؟ -من

 توهم مث اوني... -بيتا

 م...افتخار ميکن -من

 کم حرف بزن.. -بيتا

 تو هم زحمت و کم کن... -من

 تف تو مرامت... -بيتا

 تف تو مرام نامزدت به من چه؟ راستي بيتا به ماهان گفتي داري نامزد ميکني؟ -من

 روم نميشه.. -بيتا

ديوونه اون دوست داره اگه بخواد به پات بمونه بشنوه ازدواج کردي بد ميشه بهش بگو بره پي  -من
 زندگيش..

 تو ميگي؟ -بيتا

 من کجا ماهان کجا؟ من اصال ديدمش؟ -من

 باشه بابا نخواستم خودم ميگم.. -بيتا

 گم شو وقتم تنگه... -من
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بيتا بعد از خداحافظي با مامان از در زد بيرون و سوار ماشينش که هنوزم تو کفش موندم شد و 
رفت...ال مذهب ماشينش دل و دينم و برده...آه ..هرچقدر به پاپا ميگم نميخره که نميخره..آخرشم 

شلوار ام... پوفي کردم و لباس هام که از يه  bmwماشين بيتا رو کش ميرم..من عاشق ماشين هاي 
جين يخي و يه مانتو ي سياه تنگ و ساق دستي و ساعتم و شال چروک سياه رنگ بود و پوشيدم و 

 کيف اسپرتم و هم برداشتم و رفتم طبقه ي پایین داشتم بيرون ميرفتم که مامان گفت

 سالت شد هنوز ياد نگرفتي خداحافظي کني 23 -مامان

 باباي... -من

 کي برميگردي؟ -مامان

 چطور؟ -من

 برو شرکت بابات از اونجا کارت من و بگير بيار... -مامان

 چرا پست نميکنه؟ -من

 نميدونم وقت نداره-مامان

 منشي رو واسه اين روز گذاشتن -من

 واهلل نميدونم شايدم ميخواد براي اولين بار بري شرکت... -مامان

 نميرم..از جا هاي رسمي خوشم جو...نمياد... -من

 اس بخري؟مگه نميخوي لب -مامان

 خب؟ -من

 خو ديوونه ي من برو ازش پول بگير ديگه.. -مامان

 نههههههههههههههههههه.... -من

 زهر مار..انگاري بايد يه گوش مالي حسابي بدمت... -مامان

 جرًاتش و نداري... -من

 ميبينيم... -مامان
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 مانتوم تنگه... -من

 ربطي نداره.. -مامان

 نشونت ميدم -من

 ي جوجو...جرات ندار  -مامان

هههههههههه دير شد مامان دوئل باشه واسه وقتي که برگشتم...باشه ميرم شرکت مواظب باش  -من
 چشات چپ نشه اينطوري چشم غره ميري...

 گم شو...دختره ي زبون باز... -مامان

رفتم بيرون و سوار زانتيام شدم و رفتم طرف باشگاه...يه ذره بدن سازي کار کردم..البته فقط براي اين 
که شکم نداشته باشم اين کاروميکردم اصوال مث گاو ميخوردم..از وقتي که ببينم دارم عضله در ميارم 

م داشته باشه...يه ذره هم نميرم ديگه...متنفرم از اون زن هايي که عضله در ميارن..دختر بايد بدن نر
تردميل رفتم..البته من رشته ام موسيقيه چون بيشتر از دستام کار ميکشم بايد دست هام قوي 

باشه...بيشتر تمرين هم رو دستامه...خيلي سعي کردمکه ناخونام و که بلند کرده بودم و فرنچ کرده 
ميلي  1.5هم...بايدهمشون و بودم و نشکونم ولي خورد و يه کوچولو شکست و نظمشون خورد به 

متر کوتاه کنم..اونقدر بلند هستکه معلوم نباشه..واسه سه روز ديگه الزم دارم...تو همون باشگاه دوش 
گرفتم و رفتم طرف فروشگاه..خيلي گشتم واه واه مثال کشور اسالميه...يه لباس پوشيده نميشه 

ميشناختم پوشيده ترين لباس و پيداکرد..آخه اکثرا تو جاهايي که خيلي از آدم ها رو ن
ميپوشيدم...بالخره يکي پيدا کردم يه کت و دامن نقره اي چرم که خيلي ناناس بود هم پوشيده بود 

هم شيک بود...يه تاپ زيرش داشت و از روش يه بوليز بدون آستين يقه ايستاده که توري بود و 
ود از روش کت خيلي شيک که رو سر بيشترين کاربردش واسه مد بود وگرنه نميپوشيدي سنگين تر ب

شونه هاش زنجير داشت و خيلي باحال ديده ميشد و تا باالي باسنم بود و شلوار چرم لوله تفنگي که 
يه کمر داشت اندازه ي کف دستم...خالصه ي مطلب که خيلي بزرگ بود...داشتم فکر ميکردم موهام و 

هاي نقره ايم و هم که تازه خريده  باهاش باز ميذارم و فقط چشمامو آرايش ميکنم و کفش
بودم...داشتم فکر ميکردم ديدم به به قربون حواس پرت خودم...دارم راه و اشتباهي ميرم..بازم دور 

زدم و مسير شرکت بابا رو در پيش گرفتم...جلو شرکت نگه داشتم..تا اآلن پامم توش نذاشتم...جاهاي 
باال نوشته بود) شرکت ساختمان سازي شريف زاده( خوب رسمي اعصابم و به هم ميريزه...رفتم باال...
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پس خودشه رفتم تو..وااااي چه شلوغه...همه يه کاغذ لوله شده تو دستشون دارنو دارن ميپرن اينور 
اونور البته ميرن نميپرن...بدون اينکه نگاهي به منشي بندازم سرم و عين چي انداختم پایین و رفتم 

کل( خوب پس بابا اونجا بود...داشتم نزديک ميشدم که ديدم يکي داره  طرف دري که نوشته بود)مدير
 هنجرش و جر ميده..

آهاي خانوم با تو ام...چه خبره مگه اينجا طويلست سرت و انداختي داري ميري؟) ياد آهنگ  -)...(
 آهاي آهاي, آهاي خانوم خوشگله افتادم(

 کرده بود...خواستم يه ذره سر به سرش بذارم برگشتم طرفش منشي بود...دستشم يه متر به طرفم دراز

 نه بابا؟...راست ميگي ميگم گاو و گوسفند نداره هااا...معذرت ميخوام که نشناختمت... -من

 منشي قرمز شد...فکر کنم متوجه کنايم شد)يعني تو خري(...

 ث شما نداريمبفرمایید بيرون...بفرمایید بيرون...ما اينجا نياز به آدم هاي بي فرهنگي م -منشي

يوخ بابا؟)تکيه کالمم بود يعني نه بابا؟(...راست ميگي؟..ببينم عزيزم مديري؟ مدير عاملي؟ مدير  -من
 کلي؟ يا منشي؟

 به تو هيچ ربطي نداره...دختره ي... -منشي

 اوي اوي اوي...مواظب حرفات باش... -من

 مگه شما کي باشي؟ -منشي

...اصال من رفتگر تو ي کوچه..تو بايد اينطوري بي فرهنگانه حقيقت ته خياره..ميفهمي..ولي تهش -من
 با مشتري حرف بزني؟

 ديگه داشتم داد ميزدم...همه هم داشتن نگام ميکردن...

ببين ترو خدا کي داره در باره ي بي فرهنگي با من بحث ميکنه...اگه فرهنگ داشتي صدات و  -منشي
 نمينداختي سرت

 در اومد...چرا جلز و ولز ميکني؟ هپ هپ..شعله روکم کن چشام -من

 ديگه داري گستاخي ر به حدش ميرسوني... -منشي



 

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

 عجب آدم بال نسبتي هستي تو... -من

 منشي که حاال روبه روم وايستاده بود گفت

 من بال نسبتم؟ -منشي

 هوي هوي داد نزن اينجا کر ندارين..مگه طويله ي باباته اينطوري صدات و َدر ميکني؟ -من

 و خودت خفه که تا يه دقيقه ي پيش داشتي داد ميزدي..ت -منشي

چون مسافت دور بود..تو که دم گوشمي چرا داد ميزني؟ دوست داري مدير بياد بيرون ؟ برات بد  -من
 ميشه هاااا....

 اينجا چه خبره؟-

تم اوه اوه اوه...اوضاع قاراشميش شد شدییييد...مدير, داخل ميشود..همون پدر جان بنده...بر نگش
 يه ذره دعوا کنيم)مرض دارم دست خودم نيست(

فکر کنم به اواخر انتهاي دعوا داريم نزديک ميشيم...خودت و صفت بچسب که وضعيت  -من زير لب
 قهوه ايه...

 واقعا منشيه رنگش پريده بود...

 گفتم اينجا چه خبره؟ نميگين جلسه داريم؟ -بابا

 ش..اوه اوه پس کار منم ساختس..بابا...من و نک

آقاي شريفي...اين خانوم اينجا رو با طويله اشتباه گرفته بهش تذکر دادم ولي انگار دلشون بد  -منشي
 جوري دردسر ميخواد...

 خانم شما کي هستيد؟ -بابا

البته ددي جان بنده با اون صداي پر خشم و بلندش ديگه چيزي واسه گفتن نذاشتن..بايد خودي 
 تا انتها مينداختم پایین برگشتم و گفتمنشون بدم...در حالي که سرم و 

 پستچي هستم جناب شريف زاده اومدم کارت خانومتون و ببرم براشون... -من

 صدامم از عمد نازک کردم نشناسه لباسام و هم که تازه خحريده بودم پدر جان فرست زيارت نداشتن
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 ِا ِا ِا...ببين چه خودش و زده به موش مردگي  -منشي

 اال و با غرور و اخم گفتمسرم و گرفتم ب

 هرگز... -من

 مهسا... -بابا با بهت

 سالم جناب شريف زاده نيومدم نيومدم اومدم هم اينطوري شد ...ببخشيد... -من

دختر چرا تونميتوني يه جايي خوب ظاهر بشي؟ الهي...چه رنگشم پريده...بيا ببينم..آقا محسن  -بابا
 يه آب قند واسه اين دختر من بيار..

 جيگرتو لقمه بابايي..فکر کردم با چاقو مياي تکه تکم ميکني هااا... -من

 بابا با خنده شونم و گرفت و گفت

مگه من اين کار و ميکنم...اولين بار اومدي شرکت من ...خانوم ناجي من با اين اخالق شما چيکار  -بابا
 کنم؟

حل کن که خود به خود تنم خب اگه مشکلت و با منشيت حل کردي بيا مشکل اين اخالق منم  -من
 ميخاره...

 زهر مار دختره ي زبون باز... -بابا

 شما و مامان با هم لطف داري... -من

 

خالصه بعد از هزار جور مسخره بازي روندم خونه..يه ذره تلوزيون تماشا کردم بعد بابا اومد و بهم يه 
 بي اين جله بود ديگه:ذره نصيحت کرد که از اين به بعد درست وارد شم...يعني کلمات اد

)حمال رواني آدم مث خر سرش و نميندازه مث گاو وارد جايي بشه...و حاال مث ميمون زبون درازي 
پاشدم برم دنيال بارمان....اصال از خودتون نپرسيد که چرا اسم  11کنه يکم آدم شو (...خالصه ساعت 

.بيتا رو با بارمان ست کردن و من و با من با )م( شروع ميشه و اسم بارمان با )ب(..چون کههههههه...
مهشيد و مبين...بيتا و بارمان هم سن هستن و برادر خواهر شيري ...و من هم يک سال با مهشيد و 

مبين تفاوت سني دارم يعني بزرگ ترم و اصال شير مامان اونا و نخوردم و اوناهم همينطور..بد غذا 
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.گفتم که مث چي ميخورم...آخي من چقدر تو افکارم ترين تو بچگي من بودم حاال خوش غذا ترينم..
به خودم احترام قائلم...رفتم دم خونه ي داییم اينا و مهشيد و با مبين برداشتم و هر سه با هم راه 
افتاديم سمت فرود گاه که بارمان خان داره از اتريش نظول اجالس ميکنه..هميشه اين موقع ها و 

...اونجا کار و بار راه انداخته..آخه اونم موسيقي خونده...يعني من چند ماه بعد برگشتنش ميره اتريش
و بيتا و مهشيد و بارمان و مبين کال تنها کساني هستين که موسيقي خونديم و بيتا و بارمان دو سال 
از من ومهشيد و مبين جلو ترن..من يه سال جهشي خوندم ومهشيد و مبين دوسال واسه همين با 

ه چيز اين دوتا خواهر برادر دو قولو شبيه همن..اون درس نخونه اين نميخونه هم هم کالسيم...هم
 اين نخونه اون نميخونه..کال خدا دادي همه چيزشون رو برنامست...

 بچه ها با فاز چطورين؟ -من

 ايول مهسا بدو... -مبين

 چطوري؟ آروم يا تند؟ -من

 کيف نداره خيابون تقريبا خلوته آروم برو... -مهشيد

 اوکي... -من

 .papi.....آهنگ )54سيستم و زياد کردم و صداش و گذاشتم رو  baceترک ها رو جا به جا کردم 
Jennifer متين که سر جاش بند نبود شيطنت ميکرد اون پشت منم که آروم ميرفتم و رو فرمون )

با يه لبخند مهسا  ضرب گرفته بودم و سرم و آروم آروم تکون ميدادم...چه حالي داره واااااي....مهشيدم
کش داشت بيرون و نگاه ميکرد...واقعا هم نگاه کردني بود...آخه هرچي ماشين مدل باال بود بيرون 

بود...تازه چشمم خورد به يه ماشين جيگري کوپه....دلم ضعف رفت...چه آروم هم ميروند...يه نگاه به 
 فقت کرد...آهنگ و کم کردممهشيد انداختم اونم همينطور...يه لبخند شيطاني زدم اونم موا

 مبين... -من

 هان؟ -مبين

 مبين خيلي ريلکس بشين از اين حرکات مسخره هم پرهيز کن جون تو ...مخ زنيه... -من

 بازم؟ -مبين

 آره...کوپه قرمزه... -من
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 مبين سوتي زد و گفت

 اوهو...چه جيگريه...باشه برو... -مبين

 چه داداش روشن فکري... -من

 کن بابا من شما دوتا رو ميشناسم هيچ بخاري ندارين فقط حال گيريه....اه ول  -مبين

 چه عجب...بالخره يکي به ما گفت خوب... -من

 خوب هستين ولي چشاتون هيزه... -مبين

 خيلي خب ديگه بريم.... -من

 گذاشتم و آهنگ و زياد کردم از اونجايي Pitbull – Suavementeترک ها رو جا به جا کردم و آهنگ 
دقيقه تا اومدن  45که تابستون بود وشيشه ها پایین..کمرم و بستم و گذاشتم يه ذره شلوغ بشه...

بارمان وقت داشتيم...به اونجا هم که نزديک بودم..پس بي خيال بارمان شدم و همه حواسم و دادم 
ي خيلي بدي از و يه هو گاز دادم که ماشين با صدا 3به پدال و گاز و فرمون...دنده رو از يک زدم به 

جاش کنده شد..ديدم از آينه نگاه کردن ببين کيه...مهشيدم به بهانه ي اين که کيفش و ميگرده المپ 
و روشن کرد که بهتر ديده شيم...درسته من عقب و نميديدم ولي اونقدر از اين کارا کرديم که ديگه 

شون نگاه نميکردم يا ميومدن يا عادي شده..با يه گاز دادن بهشون رسيديم اخم کرده بودم و اصال به
 نميومدن ديگه چرا آبروي خودم و خط خطي کنم؟ از کنارشون رد شديم و بين ماشين ها که

آروم ميرفتن اليي ميکشيدم...يه ذره به ماشين مونده ترمز ميکردم بيچاره مهشيد تو خودش جمع  
بي غيرت نيستن...البته بجز اونا سه  شده بود...از آينه نگاه کردم ديدم دارن ميان...لبخندي زدم...پس

سياه و مزدا ي سياه.. هممون خيابون  206تا ماشين ديگه هم دنبالمون بودن يه هاچ بک نقره اي و 
و گذاشته بوديم رو سرمون..نيم ساعت تو خيابون به اون صورت چرخ زديم و من ديگه عقب کشيدم و 

ه بودم..البته دورش نه هااا...از کنارش گذشته روندم طرف فرود گاه که تا حاال دو دور دورش گشت
بوديم...داشتم ميرفتم ديدم کوپه داره از پشت مياد...آخي..نميخواد دست برداره...آهنگ و خاموش 

کردم و با سرعت طرف فرود گاه رفتم...بارمان و نکاريم که خوشش نمياد... پارک کردم تندي پريديم 
م دلم تنگشه شديدا...سرنشين هاي کوپه هم به گفته ي مبين بيرون..اآلن يه ماهه بارمان و نديد

داشتن ميومدن...فعال بيخيال اونا شدم و دنبال بارمان گشتم...بالخره ديدمش داشت بايه پسر 
ميومد..تقريبا با هم هم قد ميشدن...حيکل پسره بيست بود...به قول مبين هيز بودم و هيچ پسري از 
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سره شدم و بدو بدو دوئيدم طرف بارمان...بارمانم که من و ديد اونم چشمم دور نميموند..بي خيال پ
چمدونش و گذاشت و دستاش و با لبخند باز کرد...رسيدم بهش چشام اشکي شده بود... تو دنيا از 

همه بيشتر بارمان و دوست داشتم...پريدم بغلش و سرم و فشار دادم تو گلوش...مث هميشه 
 هميشه مهربون..آروم ناليدمخوشبو...مث هميشه خوشتيپ مث 

 بارمانييي.... -من

 بارمان در حالي که من و از خودش جدا ميکردگفت

 جونم عزيزم...سالم...خانومي چرا گريه ميکني؟ -بارمان

 خوش اومدي ...ميدوني از کيه نديدمت بي مرام؟ -من

 مرامت و قربون... -بارمان با خنده

 خدا نکنه... -من

 اهم...-

 و از حال و هواي رمانتيکي در آورد...صداي يکي ما ر

 ببخشيد فربد جان اين وروجک و که ميبينم دنيا يادم ميره... -بارمان با خنده

لبخندي بهش زدم و با دست به مهشيد و مبين که همونجا خشک شده بودن اشاره کردم...اونا هم با 
 دهني نميدونم از چي باز اومدن طرفمون...

 مان؟معرفي نميکني بار -فربد

 نياز به معرفي نيست که...ايشون عشق منن... -من

 بارمان بلند خنديد و من و به خودش فشار داد و گفت

 همچين ميگه انگار زنمه... -بارمان

 يکي زدم تو پهلوش که يادش رفت بامزه بازي در بياره...

 نامزدته؟ -فربد با لبخند

 بارمان و من بلند خنديديم...
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 آورد و گفتفربد اداي ما رو در 

 هه هه هه خنديدم..بامزه... -فربد

ببخشيد فربد جان بهت حق ميدم که اونطوري برداشت کني...نه ايشون خواهر کوچولوي  -بارمان
 منن...منم عاشقشم...يادته گفتم تو ايران يه عشق دارم؟ اونم اين وروجکه...

 و گفتفربد چشاش گرد شد و يه نگاه به من و يه نگه به بارمان انداخت 

نه بابا؟ من تا حاال نديده بودم خواهر برادر اينقدر به هم نزديک باشن...من فکر کردم ليلي و  -فربد
 مجنونيد...

کاش بوديم...آه..کاش بارمان داداشم نبود...)اينجاش و داد زدم(حمال..چرا داداشم شدي؟  -من
 اونوقت من نميترشيدم...

 سالمه جوونم...نترشيدم.. 25باش من هنوز اوي اوي اوي...مواظب حرف زدنت  -بارمان

 چه ربطي داشت؟ -من

سال سن  27سال سن بترشي من که ليته ميشم عزيزم...اين فربد هم با  23آخه وقتي تو با  -بارمان
 کال خراب شده دور انداختنيه...

 بلند خنديديم..هنوز مهشيد و مبين خشک فربد بودن...

خراب نميشه سرکه اصوال از همه چي مواظبت ميکنه ...ديگه عقل کل ...آقاي محصل ترشي  -من
 نميگم ترشي رو جاي گرم نگه داري..

 امممم...خب فرض بگيريم فربد رو بخاريه... -بارمان

 فربد داشت ميخنديد

 ديگه نگفتم که خونه رو به آتيش بکش.. -من

 خب کنار بخاريه... -بارمان

 با خنده روم و کردم طرف مهشيد اينا

 يوهو..خواهر برادر محترم..بايد اآلن سالم کنين... -من



 

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

 سالم فربد جان خوبي؟ ديروز دوست امروز آشنا؟ -مبين

من و که ول کنين من در هنگ کامل به سر ميبردم...فربد هم چشاش و ريز کرده بود و داشت تو 
 ذهنش آشنايي با چهره ي مبين ميگشت...

 ز کرد..بعد از چند دقيقه لبخندي زد و دستش و درا

 سالم مبين جان سالم مهشيد چطوري؟ -فربد

 هاااااااااااااان؟ -من و بارمان

 من ايشون و مهشيد و تو مهموني ميالد دوستم ديدم... -فربد با خنده

 نههههههههههههههههههههه... -من

 شما با هم چه رابطه اي دارين؟ -فربد

 بارمان خواست حرف بزنه که گفتم

 منِد ؟ منظورت ميالد فراز -من

 مشناسيش؟ -فربد

 نههههه... -من

 از چه لحاظ نههههه؟ -فربد با خنده

ِا آهان ...ِا آره...ِا اآلن فهميدم...بابا تو همون مدلينگ نيستي که از موسيقي هم يه چيزايي  -من
 حاليته؟

 اوه اوه چه با ادب حرف زدم دمم جييييزز...

 فربد در حالي که خندش و کنترل ميکرد گفت

 چطور؟ -فربد

 بابا من دختر عمه ي بيتام ديگه نامزد ميالد و خواهر اين دو تا چغندر... -من

 فربد يه نگاه به من و يه نگاه به بار مان انداخت و گفت
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 جدي؟ -فربد

 نه شوخي کردم يکم بخندي...هه هه هه..شوخي دارم؟ -من

که ميخ من و مهشيد و مبين  فربد سري تکون داد و صميمي تر برخورد کرد که ديدم دو نفر در حالي
 بودن با دهن باز بدون اين که به فربد نگاه کنن باهاش دست دادن و گفتن

 خوش اومدي داداش.. -هردو

 اين سه تا چقدر کپي همن...

 فربد با خنده گفت

 هووووییي....قبله اين وره... -فربد

 زير لب گفتم

 مگه تو قبله هم حاليت ميشه؟ -من

 دستم که کال يادم رفت اسمم چيه...!بارمان همچين زد به 

 خوبي فربد معرفي نميکني؟ -پسره

ممنونم منم دلم تنگتون بود..چرا معرفي ميکنم...ايشون)بارمان( همسفرم و ايشون)؟( ببخشيد  -فربد
 من اسمتو و نميدونم...

 مهسا... -من

هشيد جون...و مبين و بله ايشونم مهسا خواهر بارمان و ايشون مبين و ايشون خواهر مبين م -فربد
مهشيد اگه اشتباه نکنم دختر و پسر داییه مهسا و بارمانن...و موضوع جالب اين که بارمان و 

 خواهرش دختر عمه ي بيتا نامزد ميالدن و مبين و مهشيد هم خواهر بيتا...

اممم..بله درسته ولي اگه امکان داره موقع صدا کردن اسمم يه خانوم هم تنگش  -من
 بچسبونيييد...)لبخند(

 نسناس..چه زود پسر خاله ميشه..حمال...

 من که راحتم... -فربد
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ولي من ناراحتم..االنم خوابم مياد بارمان جان اگه تو خيلي رو فرمي خودت بدو بدو بيا...هدف  -من
 زيارت بود که کرديم...باباي...

 وايستين بابا داداشامو ميخوام معرفي کنم -فربد

د...يادم نبود..يادم باشه ايندفعه منم يه آلبوم خانوادگي بيارم همه ي فاميل و براتون آخ بخشي -من
 آشنا کنم...

 اونم به موقش...ايشون داداش قولم فرهاد و ايشون هم برادر کوچکترم فراز... -فريد با لبخند خبيث

 ميگم عجيب شبيهن!!!!!

 پسر ها دست دادن با هم...

 خانوم ...رانندگيتون حرف نداره...بهتون تبريک ميگم  -فرهاد

 ميدونم... الزم به ياد آوري نبود...-من با لبخند مسخره

فربد خيلي مغرورانه نگام ميکرد که دوست داشتم اون چشاي ميشيش و با همين ناخوناي خوشگلم 
قشنگ بکشمشون بيرون...به چشاش نگاه کردم و تو دلم زبونم و يه متر واسش بيرون 

 ش دلم خنک شد...آوردم...اوخي

 صبر کن صبر کن ...تو باز مسابقه دادي؟ -بارمان

 چشم از فربد گرفتم

 چطور؟ -من

 نگفتم تو شهر خطر داره؟ چند ميرفتي؟ -بارمان

 تا... 155چيزي نبود که  -من

 که چيزي نبود آره؟ -بارمان

 م...لباس خريدم...نبود...حاال امکان داره بريم؟ به خدا از صبح سر پام اينور و اونور رفت -من

 منم بايد بخرم...يه دونه بيتا که بيشتر نداريم.... -بارمان

 شما هم مياين جشن؟ -فربد
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 نه ما نميايم شما عمه خانومم صدا کن اونا به جاي ما بيان... -من

با اين حرفم پشتم و بهشون کردم و رفتم طرف در سالن...نه واسه نامزدي نزديک ترين کسم 
دلم ميخواست به جاي اون حرف استخوناي دستم و تو صورتش خورد نميام...همچين 

ميکردم..نميدونم چرا بيخودي ازش بدم مياد...شايد چون مدلينگه..شايد چون ميدونم مدلينگ ها 
چقدر روابط ناموسي داشتن...بايد به بارمان بگم باهاش نگرده مرتيکه ي خراب...رفتم و نشستم جاي 

نندگي نداشتم...بچه ها سه ساعت طول کشيد که خداحافظي کنن...بارمان کمک راننده...حوصله ي را
 و مبين نشستن عقب و مهشيد ماشين و روند...

 اين چه مدل حرف زدنيه؟ -بارمان

 چه مدل حرف زدنيه؟ -من

 خيلي بي ادب شدي..پيششون شرمنده شدم..مجبورم کردي معذرت خواهي کنم... -بارمان

 تي؟تو معذرت خواس -من با داد

 آروم چرا داد ميزني؟ -بارمان

بارمان بارمان بارمان...تو چرا اينطوري ميکني؟ آقا جان من از اون دوستت خوشم نمياد ازش  -من
متنفر هم هستم...تو که داداشمي ميدونم تا حاال رابطه ات با دوست دخترات از يه دست دادن به 

..اينا همشون عيبه که تو چشم روشون اونور نرفته...اما ميدوني اونا چيکار ها که نکردن؟.
 بستي...بارمان تو که از من بهتر ميدوني...اين اوني نيست که لياقت دوستي تو رو داشته باشه...

خيلي خب ديگه بس کنيد...اصال تو از کجا ميدوني فربد يا امثال اون از اون کار هايي  -مهتا با خشم
 مردم تهمت ميزني؟ که ذهن منحرف تو خلقشون کرده ميکنن؟ چرا به

 تو چرا از اون طرفداري ميکني؟ گلوت پيشش گيره؟ -من

تو بهتر از هر کس ميدوني که به اين زوديا کسي به دلم نميشينه که حاال براش دندون هم تيز  -مهشيد
 کرده باشم... مهسا... بس کن...بابا سه روز تا جشن مونده نذار از دماغمون بياد..

بس کنيد..حاال مهسا چي خريدي واسه جشن مگه قرار نبود باهم هماهنگ خيلي خب بابا.. -مبين
 بپوشيم؟
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 آخ پاک يادم رفت... -من

 به به فکرت طال... -مهشيد

 خو يه چيزي خريدم که پسر ها هم بتونن بپوشن.. -من

 چي؟ -مبين

چون سياه کت و شلوار دخترونه..من نقره اي خريدم مهشيدم ميره از همونجا سفيدش و ميخره  -من
 نداشت...شما هم کت و شلوار ميپوشين...

 عمرا..من کت و شلوار بپوشم؟ حرفشم نزن... -بارمان

خو بارمان يه بارم کت و شلوار بپوش به جايي بر نميخوره که..اصال دوتايي برين کت و شلوار  -من
 اسپرت بخرين؟؟؟ هان؟ چطوره تازه خوباشم اومده...

 ببينيم چي ميشه.. -بارمان

مروز همون روزه..روزي که از دوماه پيش داريم واسش سعي ميکنيم.. قراره من و مبين و بارمان و ا
مهشيد امروز گروه کنسرت باشيم...تا حاال جايي نزديم قراره اينجا بترکونيم...لباسام و پوشيدم آرايش 

ي صورتي هم زدم  دخترانه کردم يعني فقط چشام و آرايش کردم و يه عالمه سياه زدم روش و رژ گونه
و يه برق لب بي رنگ هم رولبامه...موهاي بلندم و صاف کردم و از باال بستم تل هامم محکم محکم 

بستم و صاف کردم...پالتوم و پوشيدم و راه افتاديم با بارمان طرف خونه ي دايي...مبين و مهشيد هم 
ي يه بار با مجرد ها برپا ميشه يه سوار شدن و با هم رفتيم به طرف خونه ي خوشمل ميالد...اين نامزد

بار با متاهل ها... متاهل ها امدن رفتن اآلن وقت جوون ها و مجرد هاست...البته بيشترش دوستن 
تا فاميل...اين مدلينگا هم قد دنيا دوست دارن...ميدونم اونجا بريم با انبوهي از اين مدلينگ ها آشنا 

ا ماشين مبين داشتن ميومدن.. من و اون لباسامون يکي ميشيم...يه نگاه به مهشيد نگاه کردم که ب
بود رنگشون فرق داشتکه مال مهشيد سفيد بود ...من و اون هماهنگ آرايش کرده بوديم و تقريبا 

شبيه هم شده بوديم...دوتامونم بيشتر از حد آرايش کرده بوديم...بارمان و مبين هم يه کت و شلوار 
بين نقره اي خريده بود و بارمان سفيد...يعني به خواسته ي گرون خوشمل اسپرت خريده بودن م

خودمون اونطوري خريدن...موهاشونم ژل زده بودن و داده بودن عقب که صد برابر خوشگل تر شده 
بودن...هر دوشونم خيلي جذاب بودن...مخصوصا که باشگاه رفته بودن و بدن ها کامل رو فرم 

 بود...بايد امروز مواظبشون باشيم...
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بالخره رسيديم به برجي که ميالد خان توش پنت هاووووس داشت...خدايا من و بگير پس 
نيوفتمممم....مردم ميرن کيا رو تور ميکنن واهلل....حاال باور کنيدمن شوهر کنم شوهرم صاحب يک 

و زديم...بالخره از هفت خان  20دستگاه فرقون هستش و بس... سوار آسانسور شديم و شماره ي 
گذشتيم و رسيديم..در باز بود و صداي اهنگ بيرون...به اينا ميگن بي فرهنگ..واهلل...فرهنگ رستم 

برج نشيني نداري بفرما حياط زياده.... رفتيم تو و با مهشيد يه راست پيچيديم تو اتاق...لباسامون و 
د و ديد يه سوت در آورديم که بيتا خانوم وارد شد. از آينه براش يه بوس فرستادم...وقتي من و مهشي

 زد و گفت

 چه کردين شمااااا.... -بيتا

 چاکر شووومااا....به شما که نميرسيم پرنسس... -من

سانتي همون رنگي..بلند بود نردبون  30يه لباس حرير آبي مايل به سفيد پوشيده بود و کفش هاي 
کا رو ميکرد...منو قدش بود و بيتا بايدم اون  190شده بود...البته بهش حق ميدادم چون ميالد 

بود و دقيقا حس اوني رو داشتم که داره از پایین به  165مهشيد کال کوچولو مونده بوديم و قدمون 
بود  175سانتي بود و بازم به بيتا که قد اصليش  20برج آزادي نگاه ميکنه...ما هم کفشامون 

ي واسه حرف زدن نذاشته نميرسيديم..با اون آرايشي هم که داشت با اون چشاي خوشگلش ديگه جاي
بود..به قول مامان ساده ولي جذاب و خوشگل..البته با اجازه يه چيزي يادم رفت من و بيتا چون 

دماغمون در يه سانحه ي تصادف شکسته بود عمل کرديم...خالصه تنها چيزي که تو صورتمون 
ه سرم و بلند کردم و مصنوعي بود دماغمون بود....بيتا دست مارو گرفت و رفتيم بيرون...همين ک

 اونهمه آدم و اونجا ديدم با اون وضعيت خراب عقب نشيني کردم..

 چته؟ -بيتا

 بيتا اشتباه نيومديم؟ -من

 مهسا بيا تموم کن... -بيتا

 من نميام باور کن من و مهشيد بين اين دختراي لخت وصله ي ناجوريم.. -من

خوشگل..تازه از اون دختراي لختم خوشگل ميخواي چيکار کني؟ مگه چشه لباستون؟ شيک و  -بيتا
 ترين..زود باشين زشته..
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مجبوري رفتيم تو...همه يه ليوان مشروب دستشون و داشتن با کناريشون حرف ميزدن..مبين و ميالد 
و بارمان و فريد و فراز و فرهاد و دوستاش که وقتي چشمم بهشون خورد آب دهنم از خوشگليشون آب 

و داشتن حرف ميزدن و ميخنديدن... وقتي رفتيم تو پزيرايي بزرگ خونه ي ميالد افتاد وايستاده بودن 
 ميالد خودش متوجه ما شد و اومد طرفمون..

 به به خانوم هاي محترم..بالخره نزول اجالس فرمودين؟ -ميالد

 سخته راضي کردن ما ميلي جان... -من با افاده

 اره هاي مجلسه...بر منکرش لعنت خانوم...خوب وقت معرفي ست -ميالد

خانوم ها آقايون آخرين مهمون هايي که منت گذاشتن و اومدن اين دوتا خانوم خوشگل  -ميالد
 هستن که ستاره ي مجلس امشبن..البته با اجازه از خانومم..

بيتا خيلي مغرورانه لبخندي زد و سري آروم به نشونه ي خواهش ميکنم ادامه بده تکون داد... من که 
 يه بار محکم و خوشگل فشارش بدم خدا کمک ميالد کنه...دلم خواست 

 معرفي ميکنم مهشيد خواهر بيتا همسرم و ايشون هم دختر عمه ي بيتا -ميالد

 منم بال فاصله بالبخند اضافه کردم 

 همسرت... -من

 همه خنديدن ميالد هم با خنده ادامه داد...

 بله امشب و قراره شب رويايي کنن -ميالد

درصد دخترا لباسشون يه متر پارچه بيشتر مصرف نشده  90درصد  100زدن...واقعا از همه دست 
بود...همه هم خوشگل بودن...با اونهمه آدم يکي يکي دست داديم و الحق که خوب برخورد 

کردن...نشستيم يه ذره نوشيدني خورديم...البته منحرف نشين آب انبه خورديم...چون قرار بود بزنيم 
ار به جا هاي باريک ميکشيد.....ديگه يواش يواش داشت حوصله ام سر ميرفت و جو ميگرفت ک

 اعصابم از نگاه هاي خيره ي هيز به هم ريخته بود...رفتم طرف بارمان و گفتم

 بارمان خره حوصله ام سر رفت کي شروع ميکنيم؟ -من

 بذار ميالد بياد بعدا خره!! -بارمان
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 تو با ميلي چيکار داري؟ -من

 خونه ي اونه هااا..... -بارمان

 نشونت ميدم.. -من

 با چشم دنبال ميالد گشتم کنار فربد و مهيار و فرزام پيداش کردم..رفتم طرفش و گفتم

 ميلي حوصله ام سر رفت هاا... -من

 ميگي چيکار کنم؟ -ميالد با خنده

بياين شروع اگه حوصله ي کسي مث من سر رفته باشه صد در صد اونيکي ها دق کردن...بابا  -من
 کنيم ديگه...

فربد تو با مهسا برو همه رو به سالن دو دعوت کن منم برم همسر خوشگلم و پيدا کنم دلم  -ميالد 
 واسش يه ذره شد..

 َاه َاه....چندش..برو برو... -من

 خيلي خب مهسا....خانوم بريم که همه رو دعوت کنيم ببينيم شما ميخواين چه کنين؟ -فربد با خنده

 والک...کوالک ميکنيم...راستي خودتون هم زحمت دعوت و بکشين باي...ک -من

 رفتم طرف مبين و بارمان و مهشيد..

 حله بدوئين سالن پشتي که همه چيز اونجاست... -من

همه بعد از يه ربع اونجا جمع شدن و بيتا گيج به ما نگاه ميکرد که رفتيم طرف وسايل..همه چيز رديف 
تاش فقط نياز داشتيم...پيانو و گيتار و ويالون و گيتار برقي 5اااااا )ِني(...که ما به بود از پيانو بگير تا

ودرامز...و ميکروفون و هدفون که هرکدوم به گوشمون وصل کرده بوديم...همه چيز شيک بود...وسايل 
 به خاطر دکور سالن سياه و قرمز بود....بارمان شروع کرد

مع شدين...اين يه هديه ايه واسه بيتا که يه جورايي خواهرم هم ممنونم که همتون اينجا ج -بارمان
محسوب ميشه...ميدونم لياقت اون بيشتر از اينهاست ولي سعيم و ميکنم که به بهترين نحو ممکن 

 انجامش بدم...
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من پشت پيانو بودم مهشيد ويالون ميزد و مبين پشت درامز و بارمان گيتار دستش بود...بارمان اومد 
 گفت طرفم و

 بهتره از آهنگ عشق يعني اين شروع کنيم دوس داره.. -بارمان

هممون موافقتمون و اعالم کرديم ...مبين سه بار چوب هاش و زد به هم و من و بارمان با هم شروع 
کرديم...چشام و بسته بودم و داشتم با حس ميزدم...بعد مبين شروع کرد...بارمان با صداي جذاب و 

 د به خوندنمسخ کنندش شروع کر

 عشق يعني اين

 لحظه هاي خيلي خاص

 که خدا هم فکر ماست

 همه ي دنيا اينجاست

 يه شروع يه نگاه لبمون

 بي صداست

 عشق يعني اين

 دوتا احساس بي تاب

 به قشنگيه يه خواب

 دو نفر تو يک قاب

 يه نگاه تو چشام دله من

 تو رو خواست

 هرچي ميگم همه حرفاي دلمه

 به همه عاشقتم حاال برو بگو

 بگو يه حسه عجيبي تو دلمه
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 مثه يه تب توي تنمه

 هرچي ميگم همه حرفاي دلمه

 عاشقتم حاال برو بگو به همه

 بگو يه حسه عجيبي تو دلمه

 مثه يه تب توي تنمه

بعد از تموم شدن آهنگ چشام و باز کردم..کال عادت داشتم پيانو زدني چشام و ميبستم...همه داشتن 
اقعا بارمان بلده چيکار کنه...بدون مکس زودي رفتيم سراغ آهنگي که نصفش دست و سوت ميزدن..و

با من بود نصفش با مهشيد و نصفش با بارمان و مبين...يعني چون کلمات تو هم بود و تند تند 
ميخونديم واسه همين مهشيد و من با هم و بارمان و مبين با هم ميخوندن...مبين و من و مهشيد و 

 روع کرديم به زدن من شروع کردم با ته صدام به خوندن تايي ش 4بارمان 

 آره ميدونم عاشقت ميمونم/ واسه تو ميخونم قدرت و ميدونم/  

 آره ميمونم به پاي عشق تو/ پاي چشماي تو پاي نگاه تو

 وسعت عشقمون /ميره تا آسمون تا اوج کهکشون نره از يادمون -مهشيد

 تامون دوري از غم هامونحرمت عشقمون شيرينه حرفامون/ گرمي دس

بي برو برگرد ترو ميخوام بذا ديوونه تر شن همه اونا/ انقدر ميخونم که هرچه زودي بياي/  -بارمان
ببين چجوري جنگه سر چشات اووو که من بدبخت با يه نگاه بد جور خرم هه رفتي جلو دل واسه 

 ديدنت شده بيتاب

 داره جون ميگيره کم کم اگه دلمون به هم وصل شن/بي برو برگرد من زدم به نام تو قلبم /  -مبين

 پس همگي ره سپاريم از کسي ترس نداريم/خانوم تو هم بيا رقص پايي/ ما هم همگي در رکابيم/

ميزنيم ميخونيم در هر نو/ ولي خانومي رقص از تو نشون بده هرچي هنري که داري /تا ببينن  -بارمان
 تو به ايراني تباري...

 اي واي واي واي دلم چه سخته بخوام برم /از دوريت ميميرم/بي تو هرگزو -من و مهشيد
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 واي واي واي نميشه اين دل داره ديوونه/ ميشه اگه بري راضي نميشه/ بي تو هرگز

و اينجا آهنگ و تموم کرديم....بازم همه ميخوندن با ما و دست ميزدن..خيلي جو صميمي شده 
د و تند تند و با لبخند دست ميزد ميالد هم با فربد و فرزام و بود...بيتا اشک تو چشماش جمع شده بو

مهيار باهم وايستاده بودن و دست ميزدن البته با پرستيژ خاص خودشون که نميزدن سنگين تر 
بودش...دخترا هم که هر کدوم خودشون و انداخته بودن بغل دوست پسراشون و خوش 

 ميگذروندن...

از شهرام شکوهي تموم ميکنيم که مخصوص ميالد خانه...يعني هرچي و کنسرت و با يه آهنگ  -بارمان
 هست از دل اونه هاااا....

 همه دوباره دست زدن و ما هم شوع کرديم و بازم بارمان بود که ميخوند...

 بارمان شروع کرد و گيتارش و زد منم پيانو

 آآآآآآآآآ......

 نميگيرم از دست تو دلگيرم)با دست به بيتا اشاره کرد( آرامش

 باياد تو هر شب/ من با خودم درگيرم) چند بار با شيطنت ابروهاش و انداخت باال که همه خنديدن(

 خواستم پابندت نشم اما/ افسوس خيلي دير جنبيدم/ تو خوب فهميدي که دل باختم/

 من از نگاهت اين و فهميدم

 ستگي از من/دلبري از تو دل بستگي از من/ عاشقي از تو واب -با صداي بلند تر

 دلبري از تو دل بستگي از من/ عاشقي از تو وابستگي از من

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

 عجيبه که يکي شبيه من)با دستش به ميالد اشاره کرد( به يک نگاه ساده دل داده

 با اون همه غرور و خود خواهي/ حاال به دست و پات افتاده

 و / من امتحان عشق و پس دادم وقتشه باور کني حرفام

 هرجوري ميخواي امتحانم کن/تا آخرش پاي تو وايستادم
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 دلبري از تو دل بستگي از من/ عاشقي از تو وابستگي از من

 دلبري از تو دل بستگي از من/ عاشقي از تو وابستگي از من

آهنگ تموم شد و همه جيغ و دست و هورا مهمونمون کردم...بيتا و ميالد که تو حلق هم  
بودن..منظورم اين بود که با عشق هم و بغل کرده بودن...دخترا هم باز بغل دوستاشون غش کرده 

انجام ميدادن..دوتا دختر هم يکي از فربد و يکي از فرزام  18بودن... خيلي هاشونم حرکات باالي 
يزون بودن و داشتن لوپاشون و هورت ميکشيدن و ماتيکي ميکردن..فربد که مث مجسمه ي آو

ابوالهول وايستاه بود و با غرور دختره رو نگاه ميکرد فرزام هم که يکي از مدلينگ هاي خوشمل بود يه 
ماچ آب دار دوست دخترش و مهمون کرد که دختره خر کيف شد و مهيار و هم نگو که داشت کاراي 

ميکرد با دختره..اگه ميدونستم کار به اينجا ميرسه کال انصراف ميدادم..به بارمان با سر  18ثبت م
اشاره کردم که بفرمایید دوستاتون و تحويل بگيرين اونم خنديد و سري تکون داد...بچم يه جو غيرت 

ن...لباسش که حاليش نميشه...قربونش برم من...بساط و جم کرديم که ديدم بيتا داره ميدوئه طرفمو
بلند بود و پارچش حرير موهاشم ها باز بود و فر کرده بود وقتي ميدوئيد لباشس و موهاش باد 

ميخوردن يه لحظه ياد بازيگراي هاليوود افتادم...واقعا صحنه ي جالبي بود...وقتي بهمون رسيد يه بار 
 آب هرکدوممون و گرفت وقتي خوب چلوندمون ولمون کرد و گفت

 ا نميدونم چي بگم...بهترين هديه اي بود که ميتونستين بهم بدين...واقع -بيتا

خالصه دوباره جمع برگشت به وضعيت قبليش و من و مهشيد با يه آب انبه نشستيم که به بقيه ي 
 چشم چرونيمون برسيم....

ميبينه  واقعا من نميدونم اين چه دنيايه؟ چه قانونيه؟...آدم حالش به هم ميخوره به خدا...دختره-من
پسره با يه دختر ديگه الس ميزنه و باهاشه..بازم دختره واسه پسره چراغ سبز نشون ميده...آخه دختر 

ديوانه تو يکم غرور حاليت نيست؟ تف تو غرور له شدت...واقعا که ... دخترا شدن بازيچه ي دست 
يکي هم به اون  پسرا که هروقت ازشون خسته شدن مث يه دستمال مچاله شده بندازنش دور..شايد

دستمال احتياج داشت يه بار ازش استفاده کنه بازم ميندازه دور..ببين اون پسره چقدر بدبخته که بايد 
بعد از سه بار مصرف بهش برسه..آدم بايد يه جو غيرت و غرور داشته باشه...هر پسري که به خاطر 

گم...خااااااااااک تو سرش....يعني نيازش به خاطر نياز جنسيش اين کار و ميکنه واقعا از ته دلم مي
خاک کمه...ِگل تو سرش....به خدا اونم کمه ولي ديگه مجبوريم مدارا کنيم...هر دختري هم که واسه 

جلب توجه و نميدونم پول در آوردن و شايد نيازش اين کا رو ميکنه به اونم بايد گفت...برو 
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رفتار ميکنن...تف تو مرامتون..اسم هر دختريه  بميررررررررر...برو بمير که مث يه چرک کف دست باهات
رو به گند کشيدين رفته...ببين ترو خدا مجلس خانوادگيه اينا اينجوري ميکنن اگه پارتي بود همين 

 وسط..ال اله اهلل...

 تو چرا حرص و جوش ميخوري؟ تا حاال شده خودت و جاشون بذاري؟ -مهشيد با خنده

ت دارم از هوس و نياز جنسي خفه بشم ولي اينطوري خار و دوست ندارم جاشون باشم..دوس -من
ذليل با يه متر پارچه جلو اين پسرا دلقک بازي نکنم...هر بارم بعد از رابطه برم آزمايش که نميدونم 
بچه ي اون عوضي رو توشکمم حمل نکنم...اون بچه ها چه گناهي دارن ترو خدا؟..واقعا دنيا به گند 

ميومد اينا رو سر جاشون مييشوند..اينا خود شيطانن...خاک تو سر اون  کشيده شده...امام زمان
دختري که عاشق اين پسرا بشن..واقعا بعضي از اين پسرا و دخترا چند بار مصرفن؟ با چند تا دختر؟با 

چند تا پسر؟ به خدا روانين..خدا ازدواج و واسه اين لحظه هاي کوفتي گذاشته..ميگه آقا جان..ميبيني 
داره شکوفا ميشه؟..ميبيني داره فوران ميکنه؟..برو پيش ننه ات..بگو قربونت برم, من زن نيازت 

 ميخوام...آخه ميدوني پسرا زياده طلبن... با يه نفر کارشون راه نميوفته...

 خيلي حرص نخور...موهات ميريزه... -)...(

 .برگشتم ديدم فربد وايستاده دم ُاپن تو آشپزخونه داره سيگار ميکشه..

مگه ميشه؟ آدم اگه آدم باشه به خاطر اين وضع بايد بميره...حرص خوردن کمه...واقعا آدم  -من
چندشش ميشه پيش اين آدما) از باال تا پایین و از پایین تا باال به فربد نگاه کردم( يه لحظه نفس 

 بکشه.....

چال يه ذره آب سرد ورداشتم پاشدم و با نفرت و چندش فربد و نگاه کردم...رفتم تو آشپزخونه و از يخ
و خوردم...در بالکن بزرگش و باز کردم و رفتم وايستادم دم نرده..چشام و بستم و از ته دلم نفس 

کشيدم..نفسي که از وقتي اومده بودم تو اون خونه به خاطر هواي کزاییش نکشيده بودم...کاش منم 
...تو همين فکر ها بودم که احساس کردم با مامان اينا مهموني ميومدم و اين کثافت ها رو نميديدم

دستم داره به وضوح قطع ميشه..برگشتم عقب و فربد و در فاصله ي چند سانتيم با چشماني که 
نميدونم از عصبانيت بود يا از مستي اون زهرماري قرمز شده بود و فکش قفل شده بود نگام ميکردو 

 رد...ديدم..صداي نفس هاي عصبيش اعصابم و قيمه قيمه ميک

 يادت باشه هنوز به اون حد نرسيدي که در مورد من اين حرف ها رو بزني..مفهومه؟ -فربد
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در حالي که سعي ميکردم دردي که تو دستم ميپيچيد اثراتش به صورتم نرسه حق به جانب و با 
 تمسخر گفتم...

غير شرعي انجام  من کي گفتم از فربد متنفرم و ازش چندشم ميشه؟ من کسي رو گفتم که کار هاي -من
 ميده و روزگار چند نفر و سياه ميکنه..تو هم انگاري به خودت شک داري هااا....

 يه پوزخند باحال بهش زدم..

ميدوني چند نفر آرزوشونه من فقط نگاهشون کنم؟اونم مشهور ترين آدما..اونوقت تو که  -فربد
 وجودت هنوز به اثبات نرسيده واسه من از تنفر حرف ميزني؟

 ديگه سيم هام کامال اتصالي کرده بود...

ِا؟ نه بابا؟ منظورت از اون آدم هاي مشهور همين مدلينگ  -من در حالي که از حرص صدام ميلرزيد
هاییه که کم و بيش ميشناسيمشون؟ همونايي که من تا به حال با اين همه ول چرخيدن تو اينترنت 

آرايشه و هزار جورعمل انجام دادن ايَنن و اگه بار اولمه که صورت مث ماهشون و که از قضا پر 
آرايششون و پاک کنن معلوم نيست که تو با اينهمه شناختي که ازشون داري دوباره بشناسيشون؟ 

هان؟منظورت به اوناست؟ من فکر کردم از مشهور منظورت آنجلينايي جنيفري سلنايي هانا مونتانايي 
 و بهت چراغ سبز نشون ميدن و ميگي!!!!! چيزيه..نگو همينا رو که بغل يکي ديگه ان

به تو ربطي نداره من کي رو ميگم فهميدي؟ ميدوني که اگه بخوام راحت ميتونم دستت و  -فربد
 بشکنم..پس حواست باشه..

آره ميدونم..وتو هم اين و ميدوني که اگه اين کارو بکني ازت شکايت ميکنم و اين واسه ت خيلي  -من
 ور؟ يا نه..با گفته هاي خودت ميشي آقاي محبوب...هوم؟ درست ميگم؟بدميشه؟آقاي مثال مشه

فربد فشار دستش و کم کرد...ولم کرد و پشتش و کرد بهم...شير شدم..شايد بتونم با حرفام يکي رو به 
 زندگي سالم هرچند دير برگردونم..

تو شنيدي و به خودت ببخشيد اين مثال و ميزنم واقعا ببخشيد..البته با حرفايي که من زدم و  -من
گرفتي ميفهمم که تو هم از همون آدمايي هستي که از وجودشون خدا شرمنده است ميگم...اين فقط 
يه مثاله..هر چند چندش آور ولي حقيقت داره..ببينم فربد...فکر کن دوستت ..حاال هر کي...دوستت, 

.بعد از اين که ديگه قابل استفاده همکارت..يه دستمالي به زور پيدا کرده..دماغش و با اون پاک کرده.
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نبود انداختش دور و تو برداري و ازش استفاده کني؟ اين کار رو ميکني؟) ببخشيد اگه حالتون به هم 
 خورد(

 فربد برگشت و عصبي بهم نگاه کرد..دستم و گرفتم جلوش و گفتم

ودت و خار و ذليل جواب بده اين کار رو ميکني؟ اونوقت شخصيتت زير سوال نميره؟ اونوقت خ -من
 نميدوني؟ از خوردن اون دستمال به دستت چندشت نميشه؟ فربد جواب بده...چندشت نميشه؟

 فربد خيلي تو فکر بود... سرش و باال آورد قيافش يه جوري شده بود...

 جوابم و ندادي..چندشت نميشه؟ حالت بهم نميخوره؟ -من

 (فربد فقط در برابر حرفاي من سر تکون داد...)آره 

خوب حاال تصميم با توِء..دوست داري بازم اون دستمال و دستت بگيري؟ دوست داري  -من با لبخند
تو دستات فشارش بدي و از وجودش حتي براي چند ثانيه لذت ببري؟ ) عقققق( فربد من مث يه 

 دوست دارم اين حرف و بهت ميزنم...) َاه اَه ..فربد دوست من باشه؟ َاییييي چندش(...

بدون اينکه حرفي بهم بزنه يا حرکتي بکنه رفت تو خونه...نشستم رو صندلي ها و تا آخر مهموني فربد 
 تو نرفتم...مهشيد و بيتا اومدن پيشم که بيتا مجبور شد برگرده و به مهموناش برسه...

ه با بعد از مهموني مغز هاي بيفکر بعضي ها فرمان داد که بريم خيابون گردي و ما هم قبول کرديم البت
شب...من و مهشيد سوار مزداي بارمان شديم و بارمان و مبين سوار  12نهايت ديوانگي ساعت 

ماشين مبين...همه آروم ميروندن..ميخواستم برم بغل ماشين ميالد که ميالد کشيد جلوم...نذاشت 
 برم طرفش...ولي به زور هم که شده تو خط مخالف رفتم و شيشه رو دادم پایین و گفتم

ن خسته شدم از اين رزم الکپشتي من ميرم بهم رسيدي که هيچ اگه نرسيدين باییييي...روز م -من
 خوبي بود...

 آهنگ و زياد کردم و سرم و واسه ميالد خم کردم... ميالد گفت

 ِا؟ که اينطور... -ميالد

 آره... -من
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من رو فرمون و  آهنگ انريکه رو گذاشتم و زيادش کردم و سرعت و در حالي که من و مهشيد با هم
اون رو کيفش ضرب گرفته بود و سرمون و با يه لبخند موذي تکون ميداديم زياد کردم و من و مبين و 

فربد و سيما يکي از مدلينگا ي پولدار با اون کوپه ي سفيد رنگش و مائده دختر عمه ي ميالد و البته 
ن....بعد از اين که فربد پوز هممون و با خود ميالد و فرزانه خواهر فربد افتاديم به جون خيابوناي تهرو

اون پرشه ي نازش زد همه ي اراذل قصد برگشت به طويله هاي خودشون و کردن رسيديم خونه و يه 
 خواب راحت کپيديم!!!!!) چه جالب(

 

 مهساااااااااااااااااا... -مامان با داد

 تندي تو رخت خواب با چشاي گرد شده نشستم

 مندانه نگام کرد و گفتمامان با لبخند رضايت 

من امروز کالس دارم و مسابقه از اونجا ميرم شرکت بابات بعد از اونجا جايي دعوت داريم تا  -مامان
 نيستيم..تنهايي... 11شب ساعت نزديکاي 

 چشام و بستم و افتادم تو تخت و گفتم

 به سالمت..بفرمایید شايد خوابم نپريده باشه... -من

نسترن و مهشيد و فاطمه که بيان اينجا پايان نامه اتون و تمرين کنين...شب که زنگ زدم به  -مامان
اومدم خونه رو به همين صورت که تحويل دادم تحويل ميگيرم..پس شيطنت نکن و مث يه خانوم 

 پاشو واسه دوستات غذا بپز ..زياد درست کن که واسه شام هم بمونه..مهمون حبيب خداست..

 خواب از سرم پريده بود ولبخند جاش و گرفته بود گفتم من که با حرفاي مامان

 دوستاي من که پسر نيستن حبيب اسم پسره... -من

 مامان در کمال ناباوري و نامردي يکي زد پس کله ام و گفت

 نيشت و ببند دختره ي .... -مامان

 پريدم وسط حرفش
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بهتره دنبالش نگردي ديگه چيزي مااماااااان...اگه ميخواي من و به يه حيوون ديگه نسبت بدي  -من
 نمونده که بارم نکرده باشي..

 نه ديروز فکر کردم بزغاله رو يادم رفته بود بهت بگم....خوشت مياد ازش؟ -مامان

 آروم و يواشکي ليوان رو پاتختي رو برداشتم و با يه لبخند الکي گفتم

 من از اين خوشم مياد -من

اد و افتاد زمين شکست...ميدونستم بهش نميخوره اخه مامان ليوان و پرت کردم که مامان جا خالي د
مربي تير اندازي با تيرکمون بود....مامان مث هميشه با خونسردي خاص خودش برگشت و ليوان بد 

 بخت تيکه تيکه ي من و از نظر گذروند ...برگشت طرفم و گفت

ياد بدم..اينطوري واسه من خيلي  کار خودت و چند برابر کردي ...راستي بايد بهت تير اندازي -مامان
 بد ميشه مربي تيراندازي باشم اونوقت دخترم, من و که جلوشم و نبينه...

 ماماااان...خب تو رفتي کنار که نخورد بهت... -من

 مامان در حالي که ميرفت بيرون گفت

 بايد تشخيص بدي که هدفت کدوم طرفي ميره که تيرت به خطا نره... -مامان

 و در آوردم که مامان گفت از پشت اداش

 مگه نميدوني مامانا همه جاشون چشم دارن دختره ي بي ادب؟ -مامان

 بعد پشت بند حرفش بلند خنديد و سر تکون داد... 

منم در حالي که داشتم به اين فکر ميکردم که ديگه کجاهاشون ميتونن چشم داشته باشن از تخت 
رت کردم...يه لباس خواب پارچه اي که شلوارکش تا يکم پاشدم و خودم و يه نظر جلو آينه قديم زيا

پایین تر از زانوم ميرسيد و تاپ خوشگل خرسيش که تو بَک گرانِد آبيش جا خوش کرده بود... موهاي 
بلند و بلوطي رنگم و هم از دوطرف مث بچه ها بافته بودم و انداخته بودم جلوم که تا روي نافم 

 فته شدم و بادستام گرفتم و وکشيدم باال و يه پامم بردم باال و گفتمميرسيدن...هرکدوم از موهاي با

پيش به سوي يک حمام آب سرد حال خوب کننن.....موهام و باز کردم و خودم و به آب سرد  -من
سپردم...حال کردم...عاشق آب سرد تو تابستون و عاشق آب گرم تو زمستون بودم...اومدم بيرون و يه 
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بازم تا پایین تر از زانوم ميرسيد و پام کردم و يه بوليز آستين کوتاه صورتي کم شلوارک آبي تنگ که 
رنگ خرسي با صندل هاي آبي و صورتي تختم و پام کردم و موهام و بازم از دو طرف بافتم و تل هاي 

بلندم و که تا پایین تر از چونم ميرسيد و جدا کردم و اتو کشيدم و به طرف راست شونه کردم...يار 
هميشگيم که مداد سياه بود و برداشتم و زدم تو چشاي ميشي رنگم و يه ذره رژ گونه ي صورتيم و زدم 

رو گونه هاي برجسته ام و پاپيون هاي صورتيم و به پایین موهاي بافته شدم زدم و يه بوس واسه 
تاقم..داشتم خودم انداختم و جاروبرقي اتاقم و برداشتم و شروع کردم به تميز کردن شيشه هاي تو ا

 4جارو رو تو کمدم ميذاشتم که صداي در اومد..تندي از پله ها پريدم پایین که البته اونهمه پله رو هر
 تا رو يکي کردم که به موقع رسيدم از پذيرايي بزرگ خونمون گذشتم و پريدم جلو اف اف..

 بيا باال بزغاله... -من

 امروز عمه اين لقب و بهت داده؟ -مهشيد

 بمير...خفه  -من

 درو براش زدم و اونم اومد باال...در ورودي رو باز کردم و مهشيد خيلي شيک و پيک پريد تو...

 بزغاله ي عمه چطوره؟ -مهشيد

 خفه شولوتي... -من

 چاکرم داداش... -مهشيد

 بدو باال لباسات و عوض کن که خونه در بست در اختيارمونه.. -من

 ام و کار نکردم؟مهسا باور ميکني پايان نامه  -مهشيد

 ميکنم باور...چون منم هيچ گوهي رو سر گيتار نريختم... -من

 خوش به حالت من پيانو برداشتم.. -مهشيد 

 واسه راحتيش نيست من عاشق گيتارم... -من

 صداي اف اف اود..

 اکوري پکور رسيدن... -من با خنده
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 اف اف و برداشتم و جواب دادم

 بَه لوتي هاي بي مرام... -من

 چاکريم داش بزن اف و که دلم يه ذره است... -فاطمه

هفته اي رفته بود فرانسه ديدن زن  3تو گوه خوردي دختره ي بي مرام...بياين باال....)فاطمه  -من
 داداشش که زايمان کرده بود..بچه ام عمه شده از خودش در اومده(

 اف و زدم و در ورودي رو باز کردم..

باال...شاد و شنگول...هر دوشون اسپرت کرده بودن...البته فاطي  هر دو شون مث هميشه اومدن
 بيشتر...

 خاک تو سرت باز اين عينک و برعکس زدي؟ -من

فاطمه به معناي واقعي دلقک بود...اونقدر در اوج سياست ديوونه بازي ميکرد که ديگه به وجود 
بود و همه ي کالس براش  عقلش شک ميکردم ولي با همين ديوونه بازياش همه ي کاراش رو غلتک

جون ميدادن يعني خنده ي کالسمون بود...عينک ريبنش و هم وقتي ميزد عينک و برعکس طوري که 
جاي دماغش به طرف باال ميموند...بي شعور خيلي هم خوشگل و خوشتيپ بود...واما 

ل و نسترن..خوشگل تر از هممون اون بود دختري شيطون و بامزه...چشماش تو صورتش حرف او
ميزد..دختر خوبي بود ولي شيطون بود...بعضي موقع ها اداي دختراي خراب و در مياورد که از خنده 

ريسه ميرفتيم ولي ال حق که خوب تيکه اي ميشد..يعني اگه پسر بودم کنترلم و از دست 
ون و ميدادم...وقتي اون چشاي بزرگش و با ناز برميگردوند و لباش و به حالت نيمه غنچه ميداد بير

بعد دهنش و باز ميکرد و خيلي لطيف و آروم با زبونش رو لبش و خيس ميکرد هممون از خنده ريسه 
ميرفتيم تازه يه بار تو دانشگاه تو حياط گيرش شديم اون کار و کرد يکي از پسر هاي خوشگل کالسمون 

آخرشم اومد و ازش روز نتونست به صورت نسترن نگاه کنه و اين برامون شده بود سوژه ي يه ماهه  3
خواستگاري کرد که نسترن ازش معذرت خواهي کرد و گفت که اين ادا ها فقط واسه خنده بوده و اون 

از اون دخترايي که فکر ميکنه نيست..اونم گفته بود مشکل اون نيست مشکل اينه که از اولين ترم 
تو برنامه ي زندگيش دوسش داشته و نسترن هم در اوج احترام و ادب ردش کرد و گفت ازدواج 

تا خيلي شبيه هم بوديم هم از نظر  4جايي نداره...تعجب آور ترين چيزي که وجود داره اينه که ما 
اخالقي هم ظاهري...رنگ چشمامون و موهامون و حالت چشمامون تقريبا شبيه هم بود...فاطمه اهل 
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بچگي تهران بود و صد در صد تبريز بود و خيلي تعصبي و البته تو تهران زندگي ميکردن يعني از 
 پولدار...ما هم از اون ياد گرفتيم آذري حرف زدن رو ...

 سلووووووووووم..َچطووووري؟ -فاطمه

 سلووووووووووم بر عمه جون...خوبيم تو َچطوري؟ -من

 برو گم شو از جلوي چشام ببينم... -فاطمه

چرا زنگ نميزدي..رفتي اونور دست پيش و ميگيري که بعدا پاي پيشو هم بگيري؟ بي معرفت  -من
 آب يادت رفت دو سه تا رفيق هم اينور آب داري؟

به تو چه؟ مگه تو نميدوني من شنا بلد نيستم) دروغ ميگه عين سه نقطه( امکان داره اونور  -فاطمه
 آب خفه شم تو چرا بهم زنگ نزدي ببيني من زندام يا }ُال موَشم{؟)ُمردم(

 ميري(َسن ُال َمَسن...)تو نمي -من

 هووووي بابا مارم تحويل بگيرين.. -نسترن

 به به دخمر من ...چه خوشتيپ شدي بيشرف.. -من

 بووودم تو نميديدي... -نسترن با افاده

 بيا گم شو تو واسه من چه افاده اي هم مياد.. -من

 باسه ميام... -نسترن با صداي بچه گانه

 آفرين بابا... -من

 بيارين تو خونه کسي نيست...بدو بدو که قراره ناهار و درست کنيم... برين باال...لباساتون و در -من

 بازم اين ناهار و انداخت رو سر ما... -نسترن

 پوخ ییسن )گوه ميخوري( -من

ِيَمَرم ِيديرَدَرم..سوپ ِالييپ ايچيرَدَرم) نميخورم ...بقيشم شعره منظور اينه که ميخورونم ولي  -نسترن
 نميخورم(

 ههههههههههههه...چه بي ادب..تو از کجا اينا رو ياد گرفتي؟ -بازفاطمه با دهن 
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 از تو.. -نسترن

 من غلط بکنم اينقدر بي ادب باشم.. -فاطمه

 فعال که هستي..برين باال اعصابم خرابه هااااا.... -من

 باز چرا اتصالي کردي؟ -نسترن

 به تو چه؟ وکيلمي؟ -من

 يم که اآلن دما سنجش ميترکه جيوش ميره تو چشمون...بچه ها خواهرمون زر مفت ميزنه بر -نسترن

با خنده سري تکون دادم...رفتم تو آشپز خونه...تو فيريزر و نگاه کردم... همه چي هست...آهان قرمه 
 سبزي که هممون دوسش داريم...وسايل و در آوردم و چيدم رو اپن..

 چي ميپزي؟ -فاطي

 فضول و بردن جهنم... -من

 تره..حاال داري چيکار ميکني؟ گفت هيزمش -فاطي

 قرمه سبزي... -من

 فاطمه پريد باال و با اخم در حالي که هي خودش و تکون ميداد گفت

 آقا من نيستم..من بازي نميکنم.. -فاطمه

 باز چرا ؟ -من

 من پيتزا ميخوام.. -فاطمه

 تو خيلي اشتباه ميکني...خميرش و از کجا مياري؟ -من

 داد و گفت فاطي لبخند گشادي تحويلم

 پس من اينجا چيکارم؟ -فاطي

 مگه بلدي؟ -من

 به..بچه ها اين و...نصف عمرت باد هواست... -فاطي
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 کسي نبودم که از حرفم بگذرم 

 باشه...همه چيزش تو فيريز هست فقط بايد خميرش و درست کنين...منم قرمه ام و ميپزم... -من

 کارش زياده قرمه با تو پيتزا با ما... اوليييي...اوکي مادام مهسا...ميگم پيتزا -نسترن

 حرفي نيست... -من

نيم تموم  2و نيم شروع کرده بوديم ساعت  10همه شروع کرديم به درست کردن غذا..از ساعت 
کرديم...داشتم نمک قرمه رو ميچشيدم که يه چيزي خورد تو سرم...قاشق و ول کردم رو گاز و برگشتم 

با يه مالقه ي بزرگ افتاده بودن رو سر بدبخت من...و ميخنديدن..  طرف ضارب...اين اتل متل توتوله
 زير غذا رو خاموش کردم و گفتم

 خودتون کردين که لعنت بر خودتون باد... -من

و دنبالشون دوئيدم...با قهقهه هاي بلندمون داشتيم هم و دنبال ميکرديم حاال تو اين گير و دار 
ميکردم و به خاطر همين موضوع که خنده امون قطع شده بود دوباره نميدونم چرا من از فاطمه فرار 

پقي زديم زير خنده و هر چهارتاییمون افتاديم زمين و از خنده مث کرم تو هم ميلوليديم موقعه افتادن 
رو زمين صداي يه چيزي رو شنيدم ولي از بس خنده ام ميومد که نتونستم خودم و نگه دارم و بي 

.هممون دراز به دراز داشتيم رو پارکتا ميخنديديم که يه بارم من محکم پام وکوبيدم خيال ماجرا شدم..
زمين که آخم در اومد و دوباره به همين کارم خنديديم...جوون بوديم و خام و به مگس در حال پرواز 
هم ميخنديديم...همين که يکم خنديديم...آروم شديم من که چشام پر اشک بود و با دستم شکمم و 

 گه داشته بودم...ن

 آآآي...خدااا....شکمم...فاطمه بميري انشاهلل... -من

 دور از جونم عزيزم... -فاطمه

 پررو...تو چرا من و دنبال کردي؟ -من

 نميدونم خواستم ببينم کيف دنبال شدن بيشتره يا دنبال کردن... -فاطمه

 حاال کدوم بيشتر بود؟ -من

 برو بچ خنده رو... به نظرم دنبال شدن...سالم بر -بارمان
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همچين هممون برگشتيم که صداي تلق و تولوق گردن بچه ها رو شنيدم.... هممون پاشديم و 
وايستاديم...اوهووووو....قوم تاتار اومده...بارمان,رضا پسر عمه ام,فربد و مهيار و فرزام هم بودن...اونا 

...يعني از اخم بيشتر به چهره اشون هم از خنده ي ما خنده رو لباشون بود و ال حق که بهشون ميومد
ماه که فربد و ديدم ُگر گرفتم...شايد به خاطر حرفاییه که بهش زدم...از  3ميومد..نميدونم چرا بعد از 

 فکر اون )لجن( اومدم بيرون و به بارمان نگاه کردم و با تعجب گفتم

 تو سر کار بودي يا صفا سيتي؟ -من

 ا؟صفا سيتي...چطورين بچه ه -بارمان

 خيلي خوبيم ممنون...خوبي رضا؟ -من

 ممنونم مهسا خانوم ولي انگار شما بهتري... -رضا

 مگه ميشه اين سه تا باشن و من بد باشم؟ -من

 دلقک خودتي ... -فاطمه

 همچين جسارتي نکردم... -من

 فاطمه وايستاد جلوم و گفت

 مطمئني نميخواي فوحش بدي؟ -فاطمه

..نميخوام پيش سه چاهار تا قريبه آبروت بره تو نميذاري...بزغاله ي بي لياقت که ميگن همينه. -من
 نفهم...

 نه جونم تو همون فوحشت و بده اون از همشون بيشتر ميچسبه... -فاطمه

 ميدونم عزيزم حاال اجازه بده مهمون هاي نا خونده امون رو هوا معلقن... -من

 گفتفاطمه يه بار به هوا نگاه کرد يه بار به بچه ها و 

 مطمئني رو هوان؟ -فاطمه

 ديوونه....بفرمایید بشينيد... -من
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يه نگاه به نسترن و مهشيد انداختم ببينم چشونه صداشون در نمياد که ديدم مهشيد بغل گوشش 
 داره وز وز ميکنه اونم دهنش اندازه ي غار حرا بازه...دستشون و کشيدم و رفتيم تو آشپزخونه...

مياره خونه يعني اون دوستش فابريکه اينم يعني بدبخت من...حاال تو  وقتي بارمان دوستش و -من
 چته نسترن؟

 اين فرزام من بود؟ -نسترن

 چيه تو بود؟ حالت خوبه؟ تو فرزام و از کجا ميشناسي؟ -من

 زيبا ترين مرد ايرانه...اون و تو اينترنت ديدم...هم بازيگره هم مدلينگه..هم خيلي پولداره... -نسترن

آره خب فربد هم بازيگره...البته يکي بيشتر بازي نکرده...مگه ميشه دوستاي ميالد بازيگر  -مهشيد
 نباشن؟

 چرا ميالد اينا رو زود به ما معرفي نکرد؟ -نسترن

 خب مگه چيه اآلن ديديش ديگه..اصال تو چه حسي نصبت بهش داري؟ -من

 عاشقشم...البته فکر کنم.. -نسترن

 ني اينا چه کار هايي که نميکنن؟ روابط جنسي دارن...اوپس...صبر کن...ميدو -من

 مهشيد روش و کرد اونور و گفت

 باز شروع کرد.. -مهشيد

 نسترن با عصبانيت واقعي که تا حاال نديده بودم ازش..

 از کجا ميدوني؟ تو دلشوني؟ تو مغزشوني؟ -نسترن

روبه روش گرفتم و با دندوناي  منم با عصبانيتي که سعي داشتم کنترلش کنم دستم و به حالت تهديد
 کليد شده گفتم

نبينم يه بار ديگه به خاطر کسي که نه از نزديک بيشتر از يه بار ديديش و نه ميشناسيش با من  -من
اينطوري حرف ميزني...واقعا از تو يکي توقع نداشتم..در ضمن..بله اونروز تو مهموني جلوي همه ي ما 

 ..ازش بپرس...دوست دخترش و بوسيد..مهشيدم ديد
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 مهشيد سرش و انداخت پایین و گفت

 راست ميگه... -مهشيد

 همچين ميگه انگار چقدر بهشون دروغ گفتم... -من با صداي بلند

 فاطمه که از کار ما ناراحت شده بود گفت

باور نميکنم به خاطر دو سه تا پسر فرض بگيريم خوشگل به هم بپرين...واقعا که..نسترن به  -فاطمه
 بايد از مهسا معذرت بخواي..نظرم 

نه من ازش معذرت ميخوام..که به عشقش ننگ زدم...ببخشيد...من که عددي نيستم..خدا به  -من
 پاي هم پيرتون کنه...اين و گفتم و رو به مهشيد گفتم

 ميز و بچينيد همه گرسنه اند..منم ميرم باال مزاحم نشين نميخورم... -من

بود...بهترين دوستم بود..من عاشقش بودم...چون بيشتر از همه اون درکم واقعا دلم از نسترن گرفته 
ميکرد..هيچوقت به خودم اين حق و ندادم که بهش دروغ بگم و ازش ناراحت باشم..ولي واقعا اين 

کارش برام گرون تموم شد...رفتم تو اتاق موسيقي و در و بستم کليد و پيدا نکردم چون بغض داشت 
له ام نگرفت دنبالش بگردم..بارمانم خيلي صدام کرد ولي جوابش و خفه ام ميکرد حوص

ندادم...نشستم رو صندلي و گيتار و گرفتم تو دستم...سرم و گذاشتم رو گودي گيتار و اشک ريختم...تو 
دلم داشتم همه شون و فحش کش ميکردم...داشتم رفاقتمون و لعنت ميکردم..واقعا ما رفيق 

 ريبه بوديم..ما هميديگه رو نداشتيم..هيچوقت نميبخشمش...بوديم؟..نه ما هفت پشت غ

گيتار و کوک کردم...شروع کردم به زدن...اتاق معمولي بود ولي قرار بود بابا صدا خفه کن برا ديواراش 
 نصب کنه چون موقع تمرين سروصدا نميذاشت بابا و مامان استراحت کنن...

 با صدايي پر از بغض و دلتنگي خوندم...

 آآ آآآآآآآ آآآآآآآآآآآ

 دل من / بغضت و بشکن گريه کن با من/ دل من

 روزاي خوبت همشون رفتن/ دل من

 اونکي که قلبش يکي بود با من / دستاي من به اون ديگه نميرسن
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 دل من / بغضت و بشکن گريه کن با /من دل من -

 روزاي خوبت همشون رفتن/ دل من

 من به اون ديگه نميرسناونيکي که قلبش يکي بود با من / دستاي 

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

 با خوردن دستي رو شونم حواسم پرت شد...برنگشتم ولي مشغول ور رفتن با گيتار شدم...

 ببخشيد خانومي... -نسترن

 ....-من

 نفر از هم قهر نکرديم... 4ساله ما  4قرار نيست با هم قهر کنيم هاااا...اآلن  -نسترن

 چشام پر شد....

قرار هم نيست به خاطر يه چلغوز به هم بپريم و عصبي بشيم...تو دوست من نيستي...يعني از -من
 نيم ساعت پيش نيستي...برو خوشبخت بشي...

 مهسا خانوم نسترن پشيمونه... -فاطمه

 به دردم نميخوره... -من

 َجَدنين پوخ ِي مانا باخ باااااا)گوه خوردن اين و ببييييييين( -فاطمه

 رفت خيلي بامزه گفت...خندم گ

 واسه من تاخجه باال نذار هااااا.... -فاطمه

 اشتباه گرفتي تاخجه باال رو اين دوستت گذاشته نه من... -من

 داره از عشقش دفاع ميکنه...تو هم بودي دفاع ميکردي... -مهشيد

هاي  عشق سيري چنده؟؟ اونوقت من بايد بگم عاشق جوني ِدپم چون تو اينترنت فقط عکس -من
اون و ميبينم تصوير دسکتاپم عکس جونيه تصوير زمينه ي گوشيم جونيه...شما هم کال همتون گوه 

 ميخورين نگاش ميکنين...اين خوبه؟ ياد اون جوکه افتادم...
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 مهشيد يه اهم کرد و ژستي گرفت و يه ابروش و داد باال و خيلي بامزه گفت

تو اينترنت عاشق ميشيم تو اينترنت بهمون  نسلي هستيم که تو اينترنت دوست ميشيم -مهشيد
 خيانت ميشه فقط اين اينترنت توالت نداره من ناراحتم...

 دقيقا... -من

 جالب بود...حاال بياين آشتي... -فاطمه

 عمرا... -من

 ببين مهسا اين نسترن تا حاال از کسي معذرت خواهي نکرده هاااااا... -مهشيد

 نکنه.. -من

 ي؟داري لوس ميش -نسترن

 نه به اندازه ي تو... -من

 باشه من لوس...حاال بيا آشتي... -نسترن

 ديگه عصبي نميشي؟ -من

 نه قول ميدم..... -نسترن

بلند شدم و محکم بغلش کردم....با هم اشک ريختيم...اونقدر هم و دوست داشتيم که يه لحظه هم 
 ف رفت...نميتونستم ازش جدا بشم....محکم رو لپم و بوسيد که دلم واسش ضع

ضعيفه يه بار ديگه صدات و برام بلند کني من ميدونم و تو هاااا...هر چقدرم که عاشقت باشم  -من
 ازت نميگذرم

 نسترن قيافه ي خجالت زده اي به خودش گرفت که ال حق خيلي مسخره شد گفت

 چشم آقا ديگه الل ميشم... -نسترن

 بلند خنديدم از ته دل..

 رو...جمع کن لب و لوچه  -من
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 نسترن نيشش باز شد... 

 زن بايد متين باشه بايد سنگين باشه تو چرا اينقدر سُبکي؟؟؟ -من

 هوي ببند..چه واسه من امر و نهي ميکنه... -نسترن

 اينبار من قيافه ي ترسويي به خودم گرفتم و گفتم

 خيلي خوب چرا ميزني ضعيفه من غلط کردم خوبه؟ -من

 هييييممم...عاليه... -نسترن

 يوخ بابا..يه چيزي هم طلب کار شدم... -من

 پایین منتظرتن هاااا... -نسترن

 چرا؟ -من

 ناهار نخورديم که... -نسترن

 اوا خاک تو سرم بريد پایین... -من

 

همه بدو بدو با خنده رفتيم از پله ها پایین که ديدم اونا نشستن و راحت دارن ميلونبونن...برگشتم 
 طرف نسترن و گفتم

 منتظرن؟که  -من

 قرار بود باشن... -نسترن

 اوخي...چه ناز ميخورن..من پيش اينا نخورم بهتره اينا خيلي با کالس غذا ميخورن... -فاطمه

آره واال آبرومون ميره من که نميتونم اينطوري بخورم غذا رو بايد با اشتها خورد که بهت مزه کنه  -من
 اشه ببيني درست گرفتيش يا نه...نه اين که ندوني چي خوردي و فکرت پيش چنگالت ب

 همينه که رفته رفته داري چاغ ميشي ديگه...چند کيلويي؟ -مهشيد

 کيلو... 54خب چيکار کنم شکم پرستم... -من



 

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

 ري؟ 54تو  -مهشيد

 آره خب.. -من

 باور نميکنم... -مهشيد

 باور نکن حمال...خب يه ذره شکمم بزرگ شده اونم تو ديد نيست... -من

 نباشه...خب  -مهشيد

 اَه...بسه ديگه...گشنمه...بياين بريم کوفت کنيم ... -نسترن

چهارتاییمون يه نگاه معني دار به هم کرديم و سري آروم خم کرديم و رفتيم طرف ميز.... اون نگاه 
 معنيش اين بود که اينبار و درست و حسابي غذا بخوريم جاي دوري نميره که.....

مچين من و نگاه ميکردن که کالفه ام کردن..من هنوز ننشسته آروم نشستيم رو صندلي پسرا ه
 بودم...صندلي رو کشيدم و در حين نشستن گفتم

 چشاتون چپ ميشه اينقدر نگاه ميکنين هااا... -من

 تو چرا يه هو رم کردي؟ -بارمان

 به تو چه؟ مگه تو دختري؟ -من

 بارمان يکه خورد و با تعجب گفت

 چه ربطي داشت؟ -بارمان

 چون بحث دخترونه بود... -من

 دخترا شروع کردن به ريز خنديدن چون اينا رو خيلي جدي و با اخم گفتم

 بارمان لبخند خبيثي زد و گفت

بچه ها اين خواهر من فکر ميکردم تا حاال فقط واسه من رم کرده ولي انگار اينجوريام نيست  -بارمان
 بايد به واکسن هاري مهمونش کنم دام پزشک....
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آره آخه واکسن بارمان و زديم خوب شده...چند تا هم قرص زد انگل واسش نوشته که هر روز قبل  -من
از وعده ي غذاییش بايد بخوره... بارمان اون قرص قرمزه رو انداختي مامان جان؟ واال من همون 

 موقع که بارمان و برديم ميدونستم از اين چلغوز به ما هم سرايت ميکنه..

 ن به پسرا نگاه نميکردم...بارمان با خنده گفتبازم دختره خنديد

 ميبينين!!! واسه همه چي يه دروغي ميتراشه... -بارمان

 دست پرورده اتم استاد... -من

 بازم دخترا خنديدن...

اصوال به اينجور موارد نميخنديديم منظورم به کل و کل بود ولي اآلن براي اين که بارمان عصبي بشه و 
 ديدن...کم بياره الکي ميخن

 داداشم استپ کن عزيزم از گشنگي روده هام هم ديگه رو بغل کردن منم يه چيزي کوفت کنم... -من

 عزيزم مگه من جلوت و گرفتم شما کوفت کن... -بارمان

 ممنونم شما هم حرف کمتر کوفت بيشتر... -من

 قشنگ به غذا ها نگاه کردم بوي همشون عالي بود...

 مهسا؟کدوم و تو پختي  -فربد

نه انگاري من بايد يه بار ديگه بهتون ياد آوري کنم...زماني که يک خانوم بهتون رو نميده بايد از  -من
 دوم شخص جمع استفاده کنين...با زبان فارسي که آشنايي دارين؟

 بله ولي انگار زبان فارسي شما بيست بوده! نه؟ -فربد

نمره تو زبان فارسي و  15..کال باالي 14يا ميشدم  10نه...من هميشه يا  -من با کمال خونسردي
 ادبيات نداشتم...

 هيييم..ميدوني نه اين که تو مرکز توجهات بودم به اينجور چيزا عادت ندارم -فربد

 تو چشاش برق پيروزي بود..
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يه لبخند زدم و خيلي مهربون بهش نگاه کردم که فکر کنم جا خورد وپوزخند نشست رو لبش...زل زدم 
 وحشيش و گفتم تو چشماي

 اوخي...الهي..باشه فربد خان خودم عادتون ميدم... -من

 پوزخندش جمع شد و پوز خند من پهن شد...يه قاچ از پيتزا رو برداشتم و گرفتم جلو صورتم...

 آشپز که سه تا شد پيتزا يا شور ميشه يا بينمک ببينم کدومه؟ -من

 .پيتزاي ما عاليه تو فکر قرمه ي خودت باش. -فاطي

 قربونش برم من...اآلن ازش پزيرايي هم ميکنم بذار اول اين و بخورم بعد... -من

 شروع کردم به خوردن پيتزا ...طعمش عالي بود پيتزا رو که قورت دادم گفتم

 هييييم...نه انگار ترشي نخورين يه چيزي ميشين.... -من

 شد...زر کمتر کوفت بيشتر..خودت گفتي...حاال هم بخور که سرد  -فاطمه

قرمه رو کشيدم بوش آدم و مست ميکرد...عاشقش بودم..مخصوصا با ته ديگ بخوري ...هيييييم...با 
عشق داشتم ميخوردم که ديدم اصال صدايي نمياد..چشام و که موقع خوردن و به اصتالح عشق کردن 

نظر گذروندم البته  بسته بودم و باز کردم ديدم همه دارن با تعجب من و نگاه ميکنن...همه رو يه بار از
هنوزم ته ديگه تو دهتم و نصفشم تودستم بود...با تعجب سرم و به عالمت چيه تکون دادم که همه 

پقي زدن زير خنده...دو بار ته ديگ و تو دهنم جوییدم و قورت دادم که باعث شد گلوم زخم 
 بشه...بايد اينبار نون ها رو گرد بذارم تو ديگ!!!..

 ن؟چيه؟چرا ميخندي -من

 چقدر هم از دست بخت خودش عشق ميکنه.. -فرزام

هه هه هه..خنديدم...خب من عاشق قرمه سبزيم همراه با ته ديگ...در ضمن بله که کيف ميکنم  -من
 به اين خوشگلي درستش کردم...

 بازم همه خنديدن که مهيار گفت

 ..نه الحق خوشمزه است...هر دوشونم خوشمزه است...دستتون درد نکنه -مهيار
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 آهي کشيدم و گفتم

آه...خواهش ميکنم مهيار جان خوشمزگي از خودته..بازم به تو اين برادر من هميشه غذاهاي من  -من
 ميلومبونه آخرشم ميگه تو دستپختت افتضاحه بايد ترشي بندازيمت...

 مهيار خنده اي کرد و گفت

 به بنده اش.. خواهش ميکنم...من ياد گرفتم شکر گذار باشم چه به خدام چه -مهيار

 مهيار قربون دستت به دوستاتم ياد بده.. -من

 همه خنديدن..

 روت باز ميشه اونوقت ميگي شوهر ميخوام اونوقت من سر به سر کي بذارم؟ -بارمان

 برو سر به سر عمه ات بذار مردک بي شعور... -با عصبانيت ساختگي -من

 با عمه ام چيکار داري؟ -بارمان

 به چه؟ -من

 ترپچه.. -بارمان

 ترپچه ميخواي؟ نداريم... -من با خونسردي

بارمان ادام و در آورد و اينطوري شد که بازم ما مث چي پاشديم بعد از غذا سفره رو جمع کرديم ...من 
نميدونم اين چه کاريه؟ هم بپز هم بچين هم بردار هم بشور اينا هم بشينن شيکم گنده کنن...واقعا 

 حق ما ضايع شده هااا...

 رفتيم نشستيم تو پزيرايي...

 نسترن پايان نامه ات در چه حاله؟ -من

 من يه قطعه کار کردم ولي خيلي وقت هست حاال... -نسترن

من نتونستم کار کنم به خدا اين کالسا آدم و از پا در مياره...هم بايد بشينيم تفکر کنيم رو پايان  -من
 ن؟نامه هم کالس بريم يعني چي آخه؟ چرا اذيت ميکن
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منم به زور تونستم يه قطعه اش ودر بيارم...ميگم مهسا من دارم خفه ميشم اينا کي ميخوان  -نسترن
 برن؟

 فکر نکنم به اين زوديا برن...چطور؟ -من

 نميتونم نگام و ازش بدزدم... -نسترن

 از کي؟.... آهان... خب پاشين بريم باال... -من

 فربد گوشي رو برداشتم...تلفن خونه زنگ زد پاشدم و رفتم از کنار 

 بله؟ -من

مرض بگيري...يه هفته است کدوم گوري هستي؟ اون مهشيد گور به گوري مياد اونجا اونوقت  -بيتا
 به من نميگه؟

 ممنونم عزيزم منم دلم برات تنگ شده ببخشيد ديگه... نتونستم زنگ بزنم... -من

 ِا؟ که اينطور..حمال... -بيتا

 آزاد نيستي که زود زود بهت زنگ بزنم اوشکول... تو نامزد کردي ديگه -من

 همه داشتن نگام ميکردن...

 خب ميالد رفته اتريش... -بيتا

آهان..آقاتون اينجا نيست که وقت کردي بهم زنگ بزني..اي خداااا....ببين حرفت و بزن که ازت  -من
 شاکيم قطع ميکنم هااا...

 دلم گرفته... -بيتا

 چرا؟ -من

يه هفته ديگه مهمونيه فربده...ميالدم نمياد...چون اتريشه...من تنها اونجا چيکار کنم؟ نميدونم  -بيتا
البته مائده هم هست هااا..و دوستش راحله...ولي خب هيچکس جاي نامزد و خواهراش و 

 نميگيره...

 اآلن داري خر ميکني؟ -من
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 نه خير تو خري ديگه چيت و خر کنم؟ -بيتا

 ...به خودت کشيدم..به قول استادمون ما خيلي شبيه هميم...اي بابا..تو لطف داري -من

 کجامون؟ -بيتا

 من چيکار کنم؟ همه که اينطوري ميگم..منم ميگم به هم شبيه نيستيم... -من

 خب ول کن..خودت چطوري؟ دخترا صداشون نمياد؟ -بيتا

 آره بچه هام الل موني گرفتن.. تو کر نشدي..ميخوان ببينن چي ميگي... -من

 بيتا خنديد و گفت

اوخي...اشکال نداره ميگي بهشون... خيلي خب ديگه برو به کارت برس..البته به خل  -بيتا
 بازيتون...کار نداري که... حاال ديگه مزاحم نشو خداحافظ

 خيلي خب زحمت دادي باي... -من

 رفت و گفتتلفن و قطع کردم و گذاشتم روش و رفتم سمت بچه ها..بارمان با ادا روش و از من گ

آره مهيار جون ميگفتم...زن ميخوام چيکار؟ خونه رو که جارو برقي جارو ميکنه, لباسارو ماشين  -بارمان
لباس شويي ميشوره, غذا رو زود پز و فر و مايکرو فر ميپزه..ديگه زن ميخوام چيکار...عاشقم که نيستم 

 بگم مجنون شدم وديوونه...همينطوري مجردي حال ميکنم ديگه...

 پريدم تو حرفش و گفت

اوالعشقي وجود نداره مجنون و ليلي و شيرين و فرهاد هم تو قصه اند...ازدواج فقط واسه بقاي  -من
نسله...دوست داشتن و نميگم ولي عشق وجود نداره..... دوما اون جارو برقي رو بايد زحمت بکشي تو 

بختت خشک شه تا همه جا دستت بگيري نيم ساعت يا يه ساعت همينطوري خم وايستي کمر بد
تميز شه, بايد لباسا رو جدا کني تک تک توش و بگردي بندازي توش تنظيمش کني بعد شستن پهنش 
کني همشون و صاف صاف رو بند تا خشک شه بعد همه رو يکي يکي اتو کني, بايد طعم غذا رو خوت 

ا ها رو نميشه با اونا بچشي آبش خوب باشه نمکش به جا باشه بذاريش تو اون البته خيلي از غذ
بپزي, بايد زحمت تميز کردن و گذاشتن و بعد از شستن برداشتنش و چيدنش سر جاشون و 

بکشي...تازه بايداگه زن باشي بعد اين کارا خودت و براي ورود شريک زندگيت آماده کني بايد پيشش 
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نه...البته ببخشيد خوشگل باشي که آقا فردا پس فردا فکر يه معشوقه ي ديگه به فکرش خطور نک
هااا..ولي دارم از حقوق زن ها دفاع ميکنم...هر چقدر هم که لوازم برقي بيرون بياد بازم زن تو خونه تا 

 حد جون کار ميکنه...تا يه زندگي راحت و پيش ببره...

 يه نگاهي به من انداخت وگفت -بارمان

 نميخورم..واي چقدر کار داره..اصال من از خونه ي مامانم ُجم  -بارمان

 تو چرا دوست نداري ازدواج کني؟..هر مردي هر زني نياز به نيمه ي گم شده اش داره... -من

 بارمان با شيطنت گفت

 تو که گفتي عشق کشکه؟ -بارمان

اآلنم ميگم کشکه..وجود نداره...عشق با نيمه ي گم شده فرق داره...زن و مرد مث سرد و گرم و  -من
ز متضاد ديگه به هم نياز دارن تا همديگه رو کامل کنن..ما نميتونيم تنها با تاريک و روشنايي يا هر چي

آب سرد يا تنها با آب گرم دوش بگيريم...ما نميتونيم تو تاريکي به راحتي راه بريم و نميتونيم به 
ه تنهايي بدون استفاده از تاريکي نور و تحمل کنيم...تاريکيه که نور و به معناي خودش ميرسونه...سرد

که گرم و به معناي خودش ميرسونه...من به اين باور دارم که بدون وجود دوست داشتن ازدواج معني 
نداره...ميدوني مث چيه؟ مث اينه که زن و مرد مث عروسک کوکيه که براي هم نقش بازي کنن...اونا 

 چرا بايد هم و تحمل کنن؟ درست نميگم؟

 ارم...درست ميگي..ولي من به عشق ايمان د -بارمان

 با چشمت ديدي عشق و ؟ -من

 عشق ديدني نيست حس کردنيه... -فرزام

 خب حسش کردي؟ -من

 تا حاال نه... -فرزام

مطمئن باش از اين به بعد هم حس نميکني..مگه آدم چيزي رو که وجود نداره حس ميکنه؟  -من
اب کن چطوريه..ولي عشق يه روياي افسانه ايه..منم دوست دارم عاشق بشم..ببينم اين حس خانه خر

 به اينم ايمان دارم که وجود نداره..چون تا حاال بايد سراغ يکيمون مي اوم...
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 يکيش مامان و بابا... -بارمان

مامان و بابا هم و دوست دارن عاشق نيستن...تا اونجايي که من ميدونم عاشق نميذاره  -من
روزش و  50روز  365بابا که از معشوقش سختي بکشه يا اينکه ناراحتيش عذابش ميده مامان و 

 قهران...

دعوا نمک زندگيه نميشه که همش به هم قربون صدقه برن..ميشه؟ اونوقت شب بايد  -بارمان
مهربوني باال بيارن...ميگن کسي که عاشق بشه به اوج انسانيت ميرسه...ميگن عاشق چون عاشقه 

 ميشه...عشق بزرگت ترين هنر است...دلش مهربون ميشه و يواش يواش به طرف معبودش کشيده 

 اين و کي گفته؟ -من

 کدوم و ؟ -بارمان 

 همين دو جمله ي آخرو.. -من

 خيلي شنيدم.... -بارمان

هر کسي واسه خودش نظري داره..خب ببخشيد ما بريم يه ذره به درسمون برسيم..راستي بارمان  -من
طوريه هرچي باشه تو ترم بااليي و ميفهمي نسترن يه قطعه از پايان نامه ش وکار کرده بيا ببين چ

 استاد از چي خوشش مياد..

 چي انتخاب کردي نسترن؟ -بارمان

نسترن که تو فکر بود شديد با ابرو هاي متفکر باال رفته و چشمايي قفل شده به فرش رو زمين بدون 
 تغيير حالتي آروم گفت

 ويالون.. -نسترن

نميشنوم...شايدم خودش ميخواد از تو فکر بيرون بياد ولي اون افکار من که تو فکر باشم اصال هيچي 
 مانع ميشن و ميگن به ما فکر کن...

دستشو گرفتم و رفتيم باال...نسترن بدون حرفي رفت سمت ويالون...برش داشت...همونطوري که به 
د و شروع کرد به زمين خيره بود ويالون و سر جاش زير چونش گذاشت و يه ذره سرش و اينور اونور کر

زدن...آروم و ماليم ميزد..اين آهنگ آدم و توخلصه ميبرد..واقعا عالي ميزد...چشماش پر شد و 
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بستشون...اخم کرد و از چشاش اشک باريد...پسرا اونجا بودن...چشام و بستم..چشام پرشد...رفتم از 
حرفا؟ عشقي وجود  عقب کمرش و گرفتم..عادت داشت...جا نخورد...نکنه واقعا عاشقه؟َاه چه

نداره...چشام و باز کردم..آهنگ تموم شده بود...فاطمه داشت بيرون و نگاه ميکرد...ميدونستم 
چشاش پره دوست نداره کسي ببينه...مهشيد سرشو پایین انداخته بود...پسرا يه ذره همينطوري 

تو چشمام بوسيدم و  وايستادن...بعد فرزام اول شروع کرد به دست زدن..گونه اش و با لبخندو اشک
ازش دور شدم...احساس کردم يه چيزايي به ذهنم رسيده...رفتم و گيتار و برداشتم..کوکش 

کردم..اميدوارم اونچيزي که ميخوام در بياد...شروع کردم به زدن...هر چي که ميزدم پشت بندش يه 
هميشه از اطرافيانم ..از  ريتم ديگه به ذهنم ميرسيد تا حاال اينطوري نشده بودم...نميدونم چرا ولي

حال و هواشون الهام ميگيرم...سه ريتمش و اومدم ديگه چهارمي نيومد...دست از زدن 
برداشتم...چشمام و که به نسترن دوخته بودم گرفتم و به گيتار دوختم..گذاشتمش کنار...صداي دست 

م نه واسه خودم واسه چيزي زدن اومد...بارمان بود...بعد اونيکي ها شروع کردن به زدن..منم دست زد
که داشت تو وجودم جون ميگرفت و مطمئن بودم که اين حس ربطي به نسترن نداره ولي به يکي تو 
اون جمع داره...آره داره...حسي که تو دلم به وجود اومد ديدم و به يک باره به فرد مورد نظرم عوض 

صوير تار ازش تو ذهنم داشتم؟ چرا من کرد..بدي هاش پاک شدن...چرا وقتي داشتم گيتار ميزدم يه ت
اين حس و نسبت بهش پيدا کردم؟ مگه تنها کسي که ازش متنفر بود من نبودم؟ مگه من پيش بابا 

چغوليش و نکردم تا بارمان ازش دست برداره بابام هم گفت من اگه يه دختر ترشيده هم تو خونم 
ابام يه ميوه ي ممنوعه اعالم شد..بابام خوب داشته باشم به اين پسره نميدم؟ اون واسه من از طرف ب

چشام و باز کرد و گفت که فربد رستگار يک ميوه ي ممنوع ست...آره اون واسه من نيست..من که از 
اين آدم متنفربودم؟ اصال متنفر بودم يا نه؟ بودم ...آره بودم ولي بي دليل...سرم و تکون دادم و از فکر 

 بيرون اومدم...

عالي ميزد..واقعا عال بود نسترن...نمره الف و صد در صد گرفتي..واما تو  نسترن -بارمان
 مهسا..چطوري بدون تمرين زدي؟

 زير لب گفتم

 معجزه ي عشق...نميدونم...)بلند گفتم( ...نميدونم...نسترن بهم انرژي داد... -من

 خوبه ديگه... -نسترن

 عاليه..خب پاشين بريم بيرون... -من
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 يزي ميخواستم بگمببخشيد يه چ -فربد

 همه نگاش کرديم..البته من زمين و نگاه ميکردم اونم با اخم...

من هفته ي ديگه مهموني دارم..اگه اشکالي نداره ميخواستم همتون و دعوت کنم اونجا...بارمان  -فربد
 آدرس و ميگه بهتون...منتظرتون هستم...منتظر اين جمع...همه تون...

 ه دليله؟ببخشيد مهمونيتون به چ -من

 براي اين که کارم جور شده... -فربد

 ممنونم من نميتونم بيام..اين ها رو نميدونم... -من

تو غلط ميکني..مياد آقا فربد..هممون ميايم..اجازه ي مهسا بعد از مامان و باباش و بارمان  -نسترن
 دست منه..

 اوهو!!! يواش تر چرا يابو برت داشته؟ -من

 مگه دروغه؟ -نسترن

 نه خير شما راست ميگي ولي اگه من نرم؟ -من

 يه پس گردني کار و حل ميکنه... -نسترن

 نه...بلدي انگار.. -من

 بلدم..رام کردنت و بلدم...آقا فربد اين مهموني ِکيه؟ -نسترن

 به بعد... 9شنبه...از ساعت  5 -فربد

 خيلي دير نيست؟ -من

 چه پررويي تو -بارمان

 خب ..خب خيلي ديره... -من

 ميتوني نياي... -بدفر

 از خدامه... -من
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 از خداي منم هست... -فربد

 عصبي شدم کالفه هم بودم...

پس ميتونستي مطرح نکني..پس از خداتون نيست...خيلي بده مرد حرفش دوتا بشه..اين و  -من
 بابام ميگه...مگه نه بارمان؟

 شايد به خاطر بارمان گفتم! -فربد

 آدم صدا کردين؟به خاطر بارمان اين همه  -من

 من با معرفتم..با اونايي که نون و نمک خوردم بد برخورد نميکنم...-فربد

اوپاااااا...هه هه..مشخصه..خيلي خب اگه اجازه بدين ما ديگه به کارمون برسيم...)يعني  -من با خنده
 بريد ُگم شيد بيرون(

 بعد از يک ساعت تو سري زدن خداحافظي کردن و رفتن...

 خيلي بي ادبي... -نسترن

 به تو چه؟ َنَنه امي؟ َدَدمي؟ -من

 راست ميگه نسترن..تو نميتوني اون و زور کني... -فاطمه

 نميشه..خودشم ميدونه... -من

 خيلي هم ميشه منم هيچي نميدونم... -نسترن

ر تو ميدوني اين مهموني چه مهمونييه...اين با يه پارتي هيچ فرقي نداره..من هيچ مسعوليتي د -من
قبال شما ندارم..چون ميدونم داريم کجا ميريم..البته اگه بريم...اگه رفتين اونجا دست خورده شدين 

 من چه گوهي تو سرم بريزم؟

سال سن نميتونيم از خودمون دفاع کنيم؟ تازه من قبال دعوت  23هههه..بي ادب...يعني ما با  -مهشيد
 شدم با بيتا و مبين...

پسر ديدني چشماتون شروع ميکنه به هيز بازي..من خودمم اينطوريم نه شما نميتونيد..يه  -من
 ميدونم...بچه ها ترو خدا يه ذره منطقي فکر کنين من و بد بخت نکنين...



 

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

صبر کن ببينم يعني چي يعني اآلن من به تو دست بزنم دست خورده ميشي؟ عجب دنياییه  -فاطمه
 هااا...

 فاطمه وقت شوخي نيست... -من

 قربونت برم من هم مث تو فکر ميکنم..به نظرم نريم بهتره...خب  -فاطمه

 نه ميريم... -نسترن

نسترن جان..ببين من چند تا موقعيت ترتيب ميدم که تو هي فرزام و ببيني ولي فکر اين مهموني  -من
 رو از سرت ِبکَّن..

 بچه...مبين و بارمانم اونجان..ميالدم هست -نسترن

 ر ضمن ميالد اتريشه نيست...نمياد..ميالد چيه شما باشه؟ د -من

خب اون دوتا رو ول کردي چسبيدي به ميالد؟ خو بارمان داداشي تو و مبين هم داداشي  -نسترن
 مهشيد هستش ديگه..منم امير و ميارم...

ميخواي بچه رو برداري بياري پارتي؟ ديونه عادت ميکنه به مزاجش خوش مياد فردا پس فردا  -من
 ياااا....نميتوني جمعش کن

 سالشه... 20همچين بچه هم نيست... -نسترن

 واسه پسرا زوده..ببين از من گفتنه..امير و نبر البته اگه رفتي.. -من

 باشه بابا...کيان و ميارم... -نسترن

که بگي چند منه؟..نسترن توخودتم ميدوني کيان دوست داره...اون خود دار نيست اونجا هم پره  -من
 خالي...مستم که کنه ديگه بايد فرداش بريد عقد کنين فرزام هم ميپره..از اتاق 

اوه اوه راست ميگي...اون سيب زميني فقط دنبال فرصته...خب از بارمان و مبين جدا  -نسترن
 نميشيم..مهسا خواهش ميکنم...

 نسترن جان..بيا..اما اسمي از من تو خونه تون نميبري..فهميدي؟ -من

 شه..فقط تو هم بيا...باشه...با -نسترن
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 به من بسَتِنت؟ -من

 آره... -نسترن

 اوففففففففففففففففففففففففف...باشه... -من

بعد از يه ذره خنده و سر به سر هم گذاشتن خوابيديم و عصري زود شام خورديم و همه رفت خونشون 
 د...به جز مهشيد..زنگ زدم به بيتا...پکر بود..بهش گفتم بياد اينجا اونم قبول کر

 

 نميگي چته؟ -من

 چيزيم نيست دل تنگم... -بيتا

 دل تنگ شوهرت؟ -من

 بيتا يه نگاهي بهم انداخت که خودم و جمع کردم..اصال شوخي بر نميداشت بچه ام...

 مگه چند وقته رفته؟ -من

 دو هفته... -بيتا

 واسه چي رفته؟ -من

 ديدش..هيچي بابا...ميخواست تحقيق کنه...واسه فيلمنامه ي ج -بيتا

 چرا تو رو نبرد؟ -من

 درس داشتم..نرفتم...ولي اونم اسرار نکرد... -بيتا

اخمام رفت تو هم...نگاهي به مهشيد انداختم...هدفون رو گوشش بود و داشت از روي آهنگ اورگ 
 ميزد...

 بيتا تو به ميالد شک داري؟ -من

 بيتا هول شد..نگاهي به من انداخت...گفت

 نه...نه نه... -بيتا
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 بيتا..من و تو از بچگي با هم بزرگ شديم...من همه ي حالت هاي تو رو ميشناسم.. -من

 من... -بيتا

صداي اف اف نذاشت حرفش و بزنه... يه نگاه به اف اف انداختم يه نگاه به بيتا ..پوفي کردم و رفتم 
 در و باز کردم...مامان و بابا بودن..مهشيدم که کال تو هپروت بود...

بابا اومدن تو و با بيتا سالم و احوا پرسي کردن...بابا با خنده به مهشيد که داشت با جون و مامان و 
 دل اورگ ميزد نگاه کرد و گفت

 چه جالب ميزنه..آدم جاي اين باشه..از همه دنيا دور ميشه.. -بابا

 من هم موسيقي رو به همين خاطر دوست دارم و انتخابش کردم.. -من

کرد و بابا رو که ديد جا خورد بعد زودي هدفون و در آورد و از رو صندلي بلند مهشيد چشماش و باز 
 شد و گفت

 سالم عمو..سالم عمه....خوبين ببخشيد نفهميدم اومدين... -مهشيد

 مامان لبخندي زد وصورت مهشيد و بوسيد و گفت

بعد از يک روز پر جنب و قربونت برم..اشکالي نداره... ما هم به يه ذره آهنگ آروم نياز داريم  -مامان
 جوش..برو عمه..برو بزن يه ذره سر حال بيايم..

 راست ميگه مهشيد جان..برو بشين بزن..شما هم بشينيد اينجا... -بابا

به کنارش اشاره کرد..من طرف راست بابا و بيتا طرف چپ بابا نشستيم..بابا دستاش و دور شونه ي 
.رفته بودم تو فکر..به فربد فکر ميکردم...من اون و دوست دوتامون هم قفل کرد و ما هم پذيرفتيم..

نداشتم..نه ولي يه حسي داشتم...نميدونم چه حسي..ولي اون حس باعث شد تنفر از قلبم 
بره...داشتم خود به خود به لباسي که هفته ي ديگه بپوشم فکر ميکردم..البته امروز شنبه بود..اين پنج 

 روز مونده... 4شنبه بودش...

شنبه است...قراره بريم مهموني فربد...من 5نروز هيچ حرفي از بيتا نتونستم بکشم بيرون....و امروز او
روز فهميدم که حسم رفته رفته داره به فربد بيشتر ميشه...خب آخرش دوست داشتنه که حل  4تو اين 

عمل  ميشه ديگه...هيچي جز مرگ چاره نداره...تازه به اين مطلب رسيدم که آدم ها معکوس



 

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

ميکنن...اگه بابام فربد و بهم زور ميکرد شايد بهش حسي پيدا نميکردم ولي بابا که اون و برام ميوه ي 
ممنوعه اعالم کرد من خود به خود بهش فکر کردم..خودم و کنارش تصور کردم و به طرز خيلي عجيب و 

 چندش آوري از بودن کنارش لذت بردم...چرا؟ نميدونم..

 دست بردار خب بسته نميشه ديگه...اي بابا بيتا  -من

 بيتا من و برگردوند و گفت

 چاق شدي حمال...زيپش بسته نميشه...بدنسازي نميري؟ -بيتا

 نه..اعصابم و خورد ميکنه..ناخونام ميشکنه..از اول هم نبايد ميرفتم...دخترو چه به اين کارا.. -من

 حل ميشه...قبول نکردي کج دنده... من بهت گفتم بيا بريم دوسه ساعت تردميل کار کنيم -بيتا

 خيلي خب بابا..چه بهتر..اين چيه آخه؟ ببين اين يکي که خوشگل تره... -من

 اره اونم قشنگه ولي از زيرش چيزي نميپوشي هااا.... -بيتا

هوي هوي هوي...صبر کن ببينم..اون و نگفتم که..اين خيلي کوتاهه خيلي هم بازه...) يه لباس  -من
ایین تر از باسنم بود و يه آستين داشت و يکي نداشت و قرمز جيغ بود( اين يکي رو کوتاه تا پ

 ميگم..تازه مث مال توِء..

 من نامزد دارم بايد پوشيده بپوشم تو چرا پوشيده ميپوشي؟ -بيتا

 چه ربطي داره؟ تو که قبل نامزدي هم پوشيده بودي...تازه نامزد ندارم ولي داداش که دارم...! -من

 اونم چه داداشي يه رگ غيرت نداره اين بچه... -با خنده بيتا

 خب در ديزي بازه هياي گربه کوچولو کجا رفته؟ -من

 مثال تو کوچولويي؟ -بيتا

 آره ديگه..ببين من اون و نميپوشم اين خوشگل تره.. -من

 آره خيلي نازه اينم خوبه... -بيتا

اله داشت جنسش چروک بود و قرمز جيغ..اصوال از قرمز يه پيرهن بلند تا پایین تر از زانو هام بود و دنب
خيلي خوشم ميومد واسه همين تا تختم هم قرمز بود...يقه اش ايستاده بود و دور گردنم بسته 
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ميشد...و شونه هام تا نوک انگشتام لخت بود...موهام و بيتا بابليس گذاشته بود و باز نگه 
هام و سياه کرده بود و مثل هميشه از رژ بي رنگ براق  ميداشتم..زير چشام سبز زده بود و روي پلک

استفاده کرده بود و رژ گونه ي کالباسي...کال خوب تيکه اي شدم..مخصوصا که اون لباس و با کفش 
 سانتي قرمز پاپيوني ناز پوشيدم... 20هاي پاشنه 

خوش فرمش زده  بيتا هم که خوردني شده بود..چشماش و کامال سياه کرده بود و اون چشماي ميشي
بود بيرون و هزار بار تو دل برو ترش کرده بود...مژه هاي بلندشم فر کرده بود و رژ گونه ي کالباسي و رژ 

لب صورتي پر رنگ هم به لبش داشت که با لباس بلند چروک پنبه اش هماهنگي داشت و لباش و 
 يليهههه...قلوه اي تر نشون ميداد..ميالد خودش و نگه داره امشب کاريش نکنه خ

راستي ميالد يه هو اومد ايران... واسه مهموني و به بيتا گفته بود که ميخواد با زنش همه ي مهموني 
هارو بره و نميذاره تنها بمونه...بيتا تازگي ها خيلي حساس شده..اينم از عالقه ي زيادشه..مهشيدم که 

 پایین منتظر ما اکوري پکور بود!!!!...

ایین... آبان بود و هوا سرد ...پالتو با شال بافت پوشيده بودم ...چون با ماشين دوتايي با هم رفتيم پ
ميرفتيم زياد به حجابم دقت نکردم....همه سوار ماشين شدن و رفتيم به طرف خونه ي فربد...دو به دو 

 نشستيم..من و بارمان تو ماشين بارمان..مبين ومهشيد تو ماشين مبين..ميالد و بيتا هم تو ماشين
ميالد...هي هي هي...ميالد ماشينت و بخورم...اين زن و شوهر ميخوان من و دق مرگ کنن...ماشين 
آقا جنسيس کوپه بود... اونم رنگ نوک مداديش..هييييمممم.عاشق ماشين هاي نوک مداديم..چون 

 ماشين خودم هم نوک مداديه...پووووف...اي بابا..چه کنيم ديگه...

فربد...قرار بود نسترن اينا خودشون بيان چون يه چهار راه پایین تر از خونه رسيدم به خونه ي وياليي 
 ي نسترن اينا بود...رفتم طرف بيتا و از ميالد جداش کردم...

 بيتا فربد اينا خيلي پولدارن؟ -من

 آره...تازه مهسا يه چيزي فهميدم که بشنوي داغ ميکني؟ -بيتا

 چي؟ -من

 خونده.يادته گفتم يه چيزايي حاليشه..فربد هم موسيقي  -بيتا

 نه بابا؟.....خب... -من
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اونبار واسه پايان نامه داشتم پيانو ميزدم يه جاییش و اشتباه اومدم...فربد بهم گفت چيکار کنم  -بيتا
 منم گفتم بلده اونم گفت يه چيزايي ميدونه..نگو ناکس دکترا داره...

 نه بابا؟ کي گرفته؟ -من

 جاش و نميدونم ولي ميدونم که جهشي خونده خيلي زرنگ بوده...ديگه اون -بيتا

 مخم واقعا سوت کشيد...

 اين مهمونيم به خاطر اينه که يه استديوموسيقي باز کرده واسه خودش... -بيتا

 نه بابا؟ -من

 زهر مارت بشه... -بيتا

 چرا؟ -من

 هوییجوري)حالت لوسي همينجوري(... -بيتا

براش تکون دادم و رفتم طرف مهشيد و با هم وارد خونه شديم...سه ساعت سري به نشونه ي تاسف 
بود داشتيم طول حياط و طي ميکرديم...در باز بود..رفتن تو همانا و خوردن سونامي دود به صورتمون 
همانا...حالم داشت به هم ميخورد..خيلي هم شام خورده بودم ..آخه ساالد ماکاروني که باشه من خود 

باهاش شيکمم سير شه چشمم سير نميشه...يه لحظه حالم به هم خورد سرم گيج رفت  کشي ميکنم
صدا افتاد تو سرم...چشام تار ميديد...داشتم ميوفتادم که دستم و انداختم به يه جا و گرفتم و يه ذره 
 تعادلم و به دست آوردم..اصوال به بوي دود حساس بودم و سرگيجه امونم و ميبريد...حالت تهوع هم

که ميگرفتم...اوه اوه حالم غرب بود...به زور به حال خودم اومدم..همه داشتن صدام ميکردن...يکي که 
نميدونم کي بود دست انداخته بود دور شونه ام و هي دستش و به حالت نوازش گرانه اي باال و پایین 

ي انداخته بودم ميبرد...منم که هنوز منگ بودم..حالمم داشت خراب ميشد..دستم و که به دست يک
 کشيدم پایین تر و دستم و گذاشتم و دستش...زير لب به زور گفتم

 دستشويي... -من

 بيا خودم ببرمت..آروم باش ...شما هم بفرمایید من مهسا خانوم و ميبرم.. -
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با صداي کسي که اومد جا خوردم..صداش بغل گوشم بود...دستم و فشرد و من و به طرف دستشويي 
پزيرايي بود برد...دود بيشتر و بيشتر داشت تو وجودم رخنه ميکرد..حالمم خراب تر  که تو حال پشت

ميشد...به زور رسيديم دستشويي...بدون اينکه نگاش کنم رفتم دستشويي و در و بستم..رو روشويي 
 اونقدر عق زدم و باال آوردم که احساس ضعف کردم..فکر کنم غذاي يه هفته ام و با ال آوردم...

و شستم و تکيه به ديوار دادم...چشام و بستم....به زور پالتوم و در آوردم..احساس خفگي تمام لبام 
 جونم و گرفته بود...شالم و از سرم باز کردم...در باز شد...فربد اومد تو..

 چت شد يه هو؟-فربد

 نگاش کردم ..خيلي نگران بود...خواستم يه بار باهاش خوب صحبت کنم...

 م..حالم بد ميشه...به دود حساس -من

فربد اومد کنارم وايستاد و پالتوم و گرفت و دستش و حمايت گرانه دور شونه هاي لختم قفل کرد..يه 
جور مور مورم شد..احساس ميکردم رو ابرام..دوست نداشتم اين لحظه ها تموم شه..از حمايتش 

نيست..فقط داشتم واسه  خوشحال ميشدم...سرم و به شونه اش تکيه دادم..خودمم ميدونستم چيزيم
يه لحظه بيشتر تو بغلش موندن نقش بازي ميکردم...ديدم دستم زيادي آويزونه دستم و دور کمرش 

قفل کردم...اونم من و بيشتر به خودش فشار داد...به دود عادت کردم..يعني من زياد عادت نکردم اينا 
...يا هم مهشيد يا نسترن..يا فاطمه.. خالصه پنجره ها رو باز کرده بودن..احتماال بارمان گفته..يا بيتا

يکيشون گفته ديگه..چون همشون ميدونستن....شروع کردم به سرفه کردن...دستم و بي حال جلو 
 دهنم تکون ميدادم..

 کشيده و بي حال گفتم

 فربببببدد... -من

 جونم؟ -فربد

 ..اوه اوه...مست نشم شانس آوردم...اين پسره هم رگ مهربونيش عود کرده

 من و ببر بيرون..لطفا..اگه هم زحمت ميشه به بچه ها بگم... -من

 اينجا ميز بان منم اونوقت مهمون به تو برسه؟ نه ... -فربد
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 داد زد

مهمونا از خودتون پزيرايي کنين اين مهمون کوچولومون حالش خوش نيست من ببرم حياط و  -فربد
 يه دور بزنه البته با اجازه بارمان جان..

 اشکالي نداره..اگه زحمتت ميشه من ببرمش.. -بارمان با لبخن

 مهمونين هاااا...الزم نيست...شما به خوشيتون برسيد.. -فربد

راه اوفتاديم طرف حياط...حياط که چه عرض کنم باغ بود..ياد شمال ميوفتم...ويالي مشترک بيتا اينا 
دايي و بابا هم به خواسته ي مهشيد و من و و ما...انقدر بزرگه و سرسبز که دو تا ويال توش ساختن 

بيتا اونجا اسطبل گذاشتن..هرکدوم اونجا يه اسبي داريم...دلم هواي سيه و کرد...اسم اسبم بود..تازه 
يه کره زاییده بچم...رنگش سياه و خيلي ماهه..واسه همين اسمش و سيه گذاشتم..اسم بچه اش و 

بود يعني شجاع و راَدک يعني جوانمرد کوچک...چه جالب رابد هم راَدک گذاشتم..آخه اسم باباش راُبد 
و فربد جور در ميان...خندم گرفت..تو سکوت شب و بغل کسي باشي که دوسش داري و به چيزاي 

 مسخره فکر کني..خب ديوونه لذت ببر...

 آقا فربد ميشه يه جا بشينيم؟ -من

 بله که ميشه... -فربد

 کت نشسيم...يه ذره رفتيم جلوتر و رو يه نيم

 اي بابا..تو که اينطوري سرما ميخوري..بذار برم واست يه چيزي بيارم بپوشي... -فربد

 ميخواست پاشه که دستش و گرفتم و گفتم

 نريد..الزم نيست..بهتر بذار سرما بخورم ولي دود نخورم.. -من

 زندگي کردن تو تهران با اين وضعيت براتون درد سر سازه هااا.. -فربد

 ه درسته..وقت هايي که ديگه زيادي هوا آلوده ميشه ميرم شمال ويالمون...بل -من

 درسته..کار خوبي ميکني...حداقل بذار يکم گرمت کنم... -فربد

 من و کشيد تو بغلش...
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 سرم و رو سينش گذاشتم..چقدر خوبه..درسته سفته ولي بودن در کنارش بهم آرامش ميده....

 سته ميشه...خوابم گرفته...چشام داره ب -من

 نه ديگه..نميذارم امروز بخوابي بايد خوش بگذروني و واسمون يه دهن بخوني.. -فربد

 بلند و مستانه خنديدم..مست بوي تنش شدم..

 با اين صداي بدي کهمن دارم دوستاتون ميپرن... -من

 فربد خنديد و گفت

 هم خوششون مياد... اينا همونایین که تو مهموني ميالد و بيتا بودن...نترس خيلي -فربد

 نه من نميخونم.. -من

 ميخوني.. -فربد

 اونوقت تنهايي نميخونم.. -من

 تو بخون..با يکي ديگه هم اشکالي نداره... -فربد

هرچي بخوام ميذاري بخونم؟)آخه اين چيکارس که اجازه ميگيري؟..صاحب خونه...نه اين که تو  -من
 هم خيلي به اين چيزا اهميت ميدي(

 هرچي ميخواي بخون... -فربد

 لبخند خبيثي اومد رو لبهام....

 باشه بريم تو ديگه حالم خوبه...  -من

پاشدم و سعي کردم با اون کفش هاي پاشنه بلند رو سنگ فرش حياط درست راه برم...که نشد... فربد 
 دستم و گرفت...رسديم به پله ها و من دستم و از دستش کشيدم...

 ممنونم... -من

 اهش...خو -فربد
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اخم کردم و رفتم تو...بچه ها رو يه کناري پيدا کردم..همه به هم چسبيده بودن...يادم باشه از فربد 
 کش بگيرم دورشون بندازم گم نشن..از اين فکرم خنده اومد رو لبم خندون رفتم طرفشون...

 همه يه جوري نگام ميکردن...پاي پيش و گرفتم و گفتم

 د به جاي اين چلغوز يکيتون من و ميبردين حياط؟ واقعا که..اي نمک نشناس ها...نميش -من

 بدت اومد؟ -نسترن

 نه چندشم شد... -من

 نسترن...مهشيد...و بيتا بياين کارتون دارم....

 فربد بيرون که بوديم به من -من

 فاطمه با چشاي گرد شده گفت

 پيشنهاد ازدواج داد؟ -فاطمه

 و گفتم سرم و براش به نشونه ي تاسف تکون دادم

 گفت بخونيم...منم يه فکر هايي به سرم زده..کي ميخواد بخونه؟ -من

 در چه سبکي؟ -بيتا

 سبک ول کن آهنگ علي پيشتاز و سمير و بخونيم... -من

 بيتاو مهشيد با هم گفتن

 ههههههههههههه...نههههههه..-بيتاو مهشيد

 آره... -من

 بيري و ميزنيم..عاليه مهسا عاليه...آي پوز اين دختراي ايک -بيتا

 نه نه نه..من نميذارم..اينجا همه اين کارن..نه نميشه آبرومون ميره.... -نسترن

 تو مگه فرزام و نميخواي؟ -من

 چرا؟ -نسترن
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 خب پس الل شو... -من

 باشه...-نسترن

 آفرين دخترم -من

 بچه ها من نشنيدم... -فاطي

 ميشنوي...تو فقط گوش کن... -من

 ديدم...دست تکون دادم و گفتم بياد اينجا...اونم با يه لبخند اومد...فربد و از دور 

 نفر پايه ان بخونن...يه آهنگيه که خيلي سخته يه نفره نميشه خوندش... 4فربد جان  -من

 اشکالي نداره شما اينجا رو گرم کنين... -فربد

 اين آهنگ ميترکونه حتي خودت و... -من

بياين از اين طرف...ما رو به اتاق خيلي بزرگي برد...خونه اش يه طبقه ببينيم و تعريف کنيم.... -فربد
 بود...ولي عجيب بزرگ بود...

اون اتاق هم خيلي بزرگ بود..اندازه ي دوتا اتاق موسيقي ما بودش...بيتا رفت پشت پيانو و من 
آهنگ و کار کرده ويالون و برداشتم و مهتاب گيتار و نسترن هم نشست پشت درامز...قبال چند بار اين 
 بوديم ولي فاطمه نبود...نسترن چوبا رو زد به هم و بيتا و من شروع کرديم به زدن...

باز شبا حالم خرابه/ ولي اون چه راحت ميخوابه/ ويه سايه روي تخت خوابش/ يه نگاه و صد -نسترن
 تا خواهش

رو به ديوار/ ولي اون زندگيش يه خونه زير نور ماهه/ تو هواش پر دود و آهه/ منم يه پنجره  -مهشيد
 روبه راهه

 باز دوباره تو گلومه يه بغض و باز روبرومه يه ديوار خط خطي/اين روزاي لعنتي نميره بيتو/  -نسترن

 بازم تو گلومه يه بغض و باز روبه رومه يه ديوار خط خطي/اين روزاي لعنتي نميره بي تو/ -مهشيد

 چراغ همه جا پره دود/ منم نگاهم ميخ به -من

 اينجا کجاست/همه چي بيريخته چرا
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 اون تو بودي يا اشتباهي ديدم

 چرا چشمات سياه/ريملت ريخته چرا

 شوخي نکن نه تو مستي که ميپاي

 نه باورم ميشه/نه تو از اين تيريپايي

 يه سوال دارم فقط جوابمو بده -من

 بهم بگو بين اين همه عوضي چي ميخواي

 االن نه باور نميکنم تو اينجا باشي

 تو تو تخته اتاقت بايد خوابيده باشي االن

 بهم بگو بينم ازم چه انتظاري داري؟

 باورم کنم اين دلياليي که ميتراشي برام؟

 ميدونم دوست داري االن تو اين اوضاع ولت کنم

 خيلي معذرت ميخوام اينطوري مزاحمت شدم

 خجالت نکش اصال/تقصيره تو که نيست

 ضاهرت شدممقصر منه احمقم که خام 

 من ميميرم اينجا بي تو انگار مهم نيست-نسترن

 ديگه بينمون باشه صدتا ديوار مهم نيست

 من که يه روز پيشت نبودم دلشوره داشتي

 االن چند روزه نيستم انگار مهم نيست

 ميخواي بينمون ديگه هيچ حسي نباشه-مهشيد

 پس نيستي دل داره بي تو ميميره حواست هست

 ون به اينجا رسيدهبگو چي شده بينم
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 ديگه تو نيستيو من موندمو يه فضاي ترس

 بازم دوباره تو گلومه يه بعض باز رو به رومه

 يه ديواره خط خطي اين روزاي لعنتي نميره بي تو

 باز تو گلومه يه بعض باز رو به رومه

 يه ديواره خط خطي اين روزاي لعنتي نميره بي تو

 مهنوز عطر تنت حس ميشه رو لباس-بيتا

 کاري کردي که شک شه جفت شيشه تاسم

 ولي حاال واسم تو حتي خاطرم نيستي

 تو نشون دادي به من ارزشت اون نيست )همه با هم:که من کردم واستا(

 )همه با هم:تو بازم رفتي با صدتا(

 

 پشت سر من بد گفتي هي،گفتي وابسته ميشي نگفتي کي-من

 وايساده بودم و من چه ساده بودم،رو قولي که بت داده بودم

 گفتم مثل خودم پاکه جايي نيستو يا که جايي باشم بهم ميگه

 بسه ديگه ميخواي يه ريز دروغ بهم بگي تا کي

 ساکت من نميخوام تو حرف بزني اصال

 چون نه من عصبي هستم نه تو پکري اصال

 بيخود تظاهر نکن که من اينقدر قوي هستم که بي تو دووم بيارم

 م هيچ خبري نگير که بهت نيازي ندارمتو من بعد ازاين از

 ديگه حسي به اون چشايي که بهش مينازي ندارم

 برو خوشحال باش که انقدر راحت ميبازم
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 ديگه بت فکر نميکنم هرچند راحت ني واسم

بعد از تموم شدن آهنگ سرم و بلند کردم همه تو شوک آهنگ بودن..درسته نبايد ميخونديم..ولي 
بوديم...پسرا شروع کردن به دست زدن...بعدم دخترا برا اين که کم نيارن شروع کردن با ديگه خونده 

يه لبخند مصنوعي دست زدن...چشمم افتاد تو چشم فربد و ميالد..داشتن يه جوري نگامون 
ميکردن..فربد کالفه بود..خيلي هم کالفه بود...خوشحالم که ميبينم داره به من فکر ميکنه..حتي براي 

تا دختر  3انيه...چند تا آهنگ ديگه زديم و رفتيم نشستيم...من و بيتا و بچه ها نشسته بوديم...يه ث
 به ما نزديک شدن...

 سالااام...من لنا هستم و شما؟ -دختر وسطي

 لبخندي به آرايش غليظ و پارچه ي بي مصرفش زدم و گفتم

 سالم...مهسا هستم -من

 من و که ميشناسي؟ -بيتا

 هههه..چه جورم..نامزد فعلي ميالد خان...بل -دختر چپيه

 هممون خشک شديم..

 چي؟ -بيتا

 آخه ميالد تنوع پذيره... -دختر 

زودي خودم و جمع و جور کردم...چشام و بستم و بازش کردم...نبايد بذارم به بدبيني بيتا دامن 
 بزنن...

ه...خوبه حاال ميالد خوش خب خودت که ميگي نامزدش...فعلي باشه يا نباشه به کسي ربطي ندار -من
سليقه است...خوبارو انتخاب ميکنه)يه نگاه به بيتا انداختم و بعد يه نگاه مسخره و چندش آور به 

 دختره انداختم و گفتم(

 زشت ها رو انتخاب نميکنه.... -من

 دختره اول قرمز شد بعد سفيد شد بعد دوباره قرمز شد و گفت

 بام کيه؟تو ميدوني من کيم؟ ميدوني با -دختر
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 بابات بردپيتم باشه عزيزم حقيقت تلخه... -من

تو ..منتظر تالفيش باش..اونروز ديدم تو خونه ي ميالد داشتي فربد و نصيحت ميکردي...  -لنا
 ميدونستي من داف فابريک فربدم؟

 داغ کردم..پس دوست دختر داشت..خودم و جمع کردم يه پوزخند زدم و گفتم

 شنيدم ُمده..)بچه ها خنديدن..بيتا هم خنديد(از نوع شاسي بلندش؟  -من

 دختره يکم قرمز شد و گفت

 منتظر تالفي کارات باش...فهميدي؟ تو هم همينطور بيتا خانوم... -لنا

لنا جون تو رو که فوت کنيم بايد از زمين با کاردک جمعت کنيم عزيزم اونوقت ميخواي سر بيتا  -من
..خدا روزيت و..اوه ببخشيد..خدا نميشناسي که...برو دوست تالفي کني؟ والبته خودم؟؟ برو عزيزم

 پسرت و منتظر نذار..بدو داف کوچولوي فربد خان..

 لنا ميخواست بياد بزنتم که بيتا گفت

به نظرت کي  3به  5اگه شما اهل چاله ميدونيد ما اهل اونجا نيستيم ما دعوا نميکنيم در ضمن  -بيتا
 برنده ميشه؟

 ما يه ندا بديم دخترا ميريزن اينجا جوووونم..چي فکر کردي؟ -دختر سمت راستيه

يوخ بابا؟ ببين ما پسر هم داريم هااا...همشونم گنده مونده ان..ميخواي معرفيشون کنيم؟  -فاطمه
 يکيشم همون ميالد خانه که نامزد مث گلش و ول نميکنه از سه چهار تا دختر خيابوني دفاع کنه

و به حالت تهديد بلند کرد چند بار جلو من و بيتا تکون داد و بعد با دخترا عصبي شدن..لنا دستش 
عصبانيتي شديد رو گرفت و رفت...خب بيچاره فاطمه جواب تو رو داد من وبيتا رو تهديد ميکني؟ َاي 
خااااک تو سر بي غيرتت کنن فربد..ازت متنفرم..ازت متنفرم...خالصه اون روز به خوبي و خوشي تموم 

شب بود و ما هم زودي قصد رفتن کرديم..البته به خواسته ي  12ن صحنه ها مال نشد چون او
بيتا..شب خواب بودم که ويبره ي گوشيم که اصوال صدا گاو ميداد از خواب پروندم..فکر کنم بعد از اين 

 ديگه نتونم بخوابم چون زهرم آب شد...دستم و گذاشتم رو قلبم و گوشي رو برداشتم...ميالد بود...با
 تعجب به صفحه ي گوشيم خيره شدم...با شک بازش کردم...
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 ميالد خودتي؟ -من

 ميالد عصبي بود...

 نه َدَدمه... -يالد

 خيلي خب چرا داد ميزني..چي شده؟ -من

 به بيتا بگو باهام حرف بزنه.. -ميالد

 نامزد توِء من بگم باهات حرف بزنه؟ حرفا ميزني سر صبحي هاا ميالد جان... -من

 من که ميدونم اونجاست مهسا. -ميال

 کي اينجاست؟ خواب ديدي؟ -من

 خواب..هه...کاش خواب بود...يعني اآلن بيتا اونجا نيست؟ -ميالد

 نه واهلل اصوال اآلن بايد خونشون باشه...چطور؟ -من

 ميالد صداش عاجزانه شد:

 مهسا..کمکم کن خونه اشون نرفته اونجا هم که نيست کجا رفته؟ -ميالد

 ب يعني چي؟ چرا نبايد باشه؟خ -من

شب دعوا کرديم..گفت چرا يه هو اومدي ايران و نميدونم دنبالم نگرد و رفت...منم عصبي بودم  -ميالد
 يه چيزي پروندم...

 نهههههههه... -من

 چيه؟ ميدوني کجاست؟ -ميالد

...اذيت که بايد نه نميدونم...ميالد من پيداش ميکنم بهت ميگم باشه؟ داداشي خودت و اذيت  -من
بکني ولي خونسرد باش خب؟ اصال با کسي حرف نزن در اين باره..باشه؟ واسه خودت ميگم حتي 

 دوستات...

ِد نميتونم..نميتونم عصبي نباشم..داره يه طرفه ميره به قاضي....مهسا  -ميالدعصبي شد و بلند داد زد
 پيداش کن..پيداش کننننننننن...
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 د ..بچه ي ديوونه..کجايي تو؟هوییيي گوشم اوراقي ش -من

 بام... -ميالد

 بام خونه تون؟ -من

 ميالد با صداي خسته و زخمي ولي خندون گفت

 نه بام خونه ي مامان بزرگم...بام تهرانم... -ميالد

 خب چيکار کنم اينجا اون چيزي که فراوونه بامه..حرف ميزني کامل بزن... -من

 م از اون حال و هوا درش بيارم که يکم موفق شدم...حاال خودم ميدونستماااا...ولي ميخواست

 خيلي خب از خواب که افتادم حداقل بذار زنت و پيدا کنم... -من

 مرسي مهسا.. -ميالد

 وظيفه که تو سرباز خونه است ولي خواهش ميکنم لطف ميکنم بهت... -من

 برو وروجک... -ميالد با خنده

گرگا بخورنت چون بفهمم خواهرم و اذيت کردي خودم جيگرت باشه..باي..تا ميتوني اونجا بمون  -من
 و کباب ميکنم...

قطع کردم و گوشي بيتا رو گرفتم. .دستگاه مشترک مورد نظر خاموش ميباشد....َاي تو 
روحت...نشستم فکر کردم....مبين که کليد خونه مجرديش و نميده..خودشم که دايي نميذاره خونه 

اونوقت ميالد چرا به من زنگ ميزد؟..خونه ي ما هم که نيست خونه ي  بخره...پيش ميالدم که باشه
 دوستانم نميرود..خونه ي مبينا اينا روهم که نميدونم) دختر داییش(....شماره ي مبينا و گرفتم

 مبينا با صداي خواب آلود جواب داد

 بله؟ -مبينا

 سالااام مبينا خانم...چطوري؟ -من

 ي چطوري؟صبح زنگ زدي بگ 4ساعت  -مبينا
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نه راستش داشتم رو يه سبک کار ميکردم ديدم نميشه جور در نمياد خواستم از بيتا بگيرم آخه  -من
 بارمان خونه نيست..بيتا رو گرفتم گوشيش خاموش بود گفتم ببيينم پيش تو نيست؟

 نه بابا اينجا نيست... -مبينا

 باشه..فعال باي.. -من

 باي... -مبينا

ن دختره ي نمک نشناس؟ آهان يافتم...ويالي شمال...زودي وسايلم و جمع پس کجا گذاشته رفته اي
کردم و چپوندم تو کوله ام و سوئيچ و برداشتم و يه پيغام واسه بارمان نوشتم و از زير درش انداختم 

تو...نوشتم من و بيتا داريم ميريم ويال..دنبالمون نگردين باي....عادت داشتن به اين ديوونه 
بود که با توقف تو چند جا  11وار ماشينم شدمو راه افتادم طرف شمال...صبح ساعت بازيامون..س

رسيدم به رامسر...رفتم طرف ويالمون...هميشه ريموت درش و داشتم...زدم و باز شد..طول باغ و طي 
کردم..درسته بچم اومده اينجا..ماشينش هست...ماشين و کنار ماشينش پارک کردم در و باز کردم رفتم 

و...اول رفتم طرف پذيرايي...روي مبل و کانپه ها رو نگاه کردم...اوخي رو کانا په تو خودش مچاله ت
شده بود و خوابيده بود...رفتم جلو...جلو کاناپه زانو زدم ...موهاش و نوازش کردم..چشاش پف 

داشت...پيشونيش و بوسيدم...تل هاش و کنار زدمو از جام پاشدم...گوشيم و روشن 
تا مسيج داشتم...چه خبره مگه؟ ميالد و گرفتم...تو اولين  4تا ميس کال و  20.اوهووووو....کردم..

 بوق جواب داد..

 کجايي تو؟ -ميالد داد زد

ِا..ديوونه..به خدا ميالد حقته بهت نگم..ميدوني چقدر گريه کرده؟ چشاش پف کرده شده اندازه  -من
 دا از دستت شکارم...بادام زميني...خجالتم نميکشه خرس گنده..به خ

 ميگي يانه؟ -ميالد

 داد نزن..فعال کارت به من گيره... -من

 بگو ديگهههه... -ميالد

 نه خير اين درست نميشه..

 اومده ويال رامسر.. -من
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ميام حسابش و ميرسم..بي خبر از من بلند ميشه ميره شمال؟..نشونت  -ميالد
 ميدم....بووووووووققققق

نميگفتم باليي سرش نياد؟ جاده هم خيسه...اه...عجب گيري افتادم...يه ذره قطع کرد! اي بابا کاش 
فکر کردم...آهان زنگ بزنم بارمان...بارمان و گرفتم خاموش بود..مبينم قاطي داره اصال ميترسم ميالد 

چيزيش نشه اون يه باليي سر خودش بياره...آهان رفيق فابريکش..فربد....شمارش و يادمه از بيتا 
 بودم...دنبال شمارش گشتم..چه اسم جالبي هم دادم واسش...ِفري! گرفته

 با سومين بوق جواب داد

 بله؟ -فربد

 سالم فربد.. -من

 مهسا تويي؟ -فربد

آره..فربد گوش کن..ميالد داره مياد رامسر عصبيه ميترسم کاري دست خودش بده برو آرومش  -من
 فته..کن اگه تونستي باهاش بيا...تروخدا اآلن راه ميو

 اونجا چرا؟ -فربد

 حاال برو اآلن راه ميوفته زود باش...ميگم بهت... -من

 اوکي رفتم..باي... -فربد

گوشي و گذاشتم تو جيبم و خودم و مرتب کردم و نشستم روبه روي کاناپه...اونقدر نشستم که حوصله 
 ام سر رفت...

 گوشي و در آوردم و به فربد زنگ زدم..

 جانم؟ -فربد

 فربد خوبي؟رسيدي بهش؟ سالم -من

 آره خوبم ..داريم ميايم...خيلي عصبيه... -فربد

 تو داري رانندگي ميکني يا ميالد؟ -من
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 من... -فربد

 خيلي خب جاده خيسه تصاف ميکني قطع ميکنم باشه؟..مواظب خودتو ميالد باش خداحافظ.. -من

 باشه..چشم هستم..باي.. -فربد

 زدنش اومد رولبم.... لبخندي با يادش و صداش و لحن حرف

بازم اونقدر نشستم بيتا بيدار بشه که نشد خوابم برد..با صداي بوق ازخواب پريدم رفتم و با ريموت در 
و باز کردم...ماشين فربد بود...لکسوس بود...لکسوس سفيد...ميالد همچين با عصبانيت پياده شد که 

و روسريم و پوشيدم چون تاپ تنم بود...ميالد گفتم مياد تيکه تيکمون ميکنه...فربدم پشتش...مانتوم 
اومد تو و دنبال بيتا گشت بدون حرفي..وقتي ديد بيتا آروم خوابه دستش و کشيد تو موهاش و پوفي 

کرد و نشست رو مبل تک نفره...همينجوري داشتم ميالد و نگاه ميکردم ديدم يکي داره دستم و 
 رف باغ...ميکشه...فربد بود..مقاومتي نکردم...رفتيم ط

وقتي يه مرد کالفه است ودرگير احساساته نبايد يه زن اون و ببينه...مگر اين که زنش يا  -فربد
 معشوقه اش باشه....

 هه.. به خاطر معشوقه ي تو اين بال سر اين دوتا اومد....

 تو هم درگيري احساسي داشته باشي ميذاري لنا پيشت باشه؟ -من

 فربد جا خورد..

 يگفتي؟ جانم؟ چ -فربد

 روبه روش وايستادم..

ميدوني اصال باعث اين دعوا کيه؟ به قول خودش داف فابريک تو لنا خانوم و اون دوست زشت  -من
تر از خودش...ميدوني فربد..خيلي بد سليقه اي..خيليييي...اومده به من ميگه)اداش و در آوردم( 

وستشم برگشته به بيتا ميگه تو نامزد ميدوني من کيم؟ من داف فابريک فربدم...به من چه؟...اون د
فعليه ميالدي ديگه آخه ميالد تنوع پذيره...همه ي اين دعوا ها رو اون راه انداخت..بيتا هم که 

عاشق..اعصابش اتصالي کرد زد به شمال....بچم تقصيري نداره که... داره فربد؟ من که بودم ديگه به 
 ...صورت نامزدم نگاه هم نميکردم...واال به خدا
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 فربد دهنش باز مونده بود..

 لنا و النا گفتن؟ -فربد

 النا رو نميدونم ولي لنا رو مطمئنم.... -من

 فربد دستي به موهاش کشيد با لحن بامزه اي گفتم

 تو اآلن کالفه اي يا درگيري احساسي داري؟ آخه ميالدم همين کارو کرد گيج شدم.. -من

 فربد خنديد و گفت

 ديوونه... -فربد

 لطف داري...بيا بريم طرف اسطبل اسب هااا.. -من

 اينجا اسطبل دارين؟ -فربد

 آره خيلي بزرگه واسه همين...بيا بريم..اگه هم نمياي من برم.. -من

 نه بريم...-فربد

 دقيقه رسيديم... يه راست رفتم طرف اسب خودم سيه خانوم... 10راه افتاديم و بعد از 

 سالم مامان خوشگله..چه خبر خانومي؟ ببينم رحمان که بهتون ميرسه هان؟  -من

سالم خانوم بله که ميرسم...بيشتر از همه به سيه و بچه اش و رادوي)اسب بيتا( و رابد )اسب  -رحمان
 مهشيد(ميرسم...اآلنم هويج آوردم با قند خودتون ميدين؟

 زد بيتا...سالم رحمان..ايشون فربد خانه..دوست نام -من

 سالم آقا... -رحمان

 فربد لبخندي زد...

 فربد تو به رابد و رادوي هويج و قند ميدي؟ من يکم به بچه هام برسم؟ -من

 فربد خنده اي کرد...

 چرا که نه؟ حاال سواري ميدن بهمون؟ -فربد
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 !...نه؟ که چرا بدي لي لي گاگا اگه –من 

رو واسه خودمون برداشته بوديم..مال من سياه کامل  فربد با خنده سري تکون داد..بهترين اسب ها
يعني پر کالغي و موهاي براق داشت و موهاي دم و پشت سرش بلند بود و لخت..اسب بيتا که همون 

رادِوي بود قهوه اي سوخته ي خالص بود و خيلي اسب خوشگل و آرومي بود...ولي در عوض رابد 
نميداد..نميدونيم اين مهشيد چي تو گوش اين اسبه خيلي سرکش بود...بجز مهشيد به کسي سواري 

خونده...تو اسب ها فقط اسب من ماده است و اسب زن دايي..رابد اسب يک دست سفيد بود که 
من و مهشيد اسم رابد و سيه و گذاشته بوديم رازي و شاکي...حاال بچه شون سياه با خال هاي سفيد 

 شده...شروع کردم به حرف زدن با سيه...

 خوبي خانمي؟ ناناس من؟ خيلي وقت بود بهت سر نزده بودم...رادک کجاست؟خوبه؟ -من

 بالخره اون چيزي که ميخواستم اتفاق افتاد..سيه سرشو کج کرد و نگه داشت...

اين به معني اين بود که شعري که درمورد سيه اسب سياوش و خود سياوش بود و براش بخونم..البته 
به هرکي ميگفتم ميگفتن خواب ديدي خير باشه...نميدونم...ولي من  من اينطوري فکر ميکردم آخه

اعتقاد دارم که اسب ها بيشتر از تصور ما يه چيزايي حاليشونه... دستم و گذاشتم رو سرش بين دو 
 گوشاش و رفتم نزديک تر و سرم و به سرش تکيه دادم و آروم و با صداي لطيفي براش خوندم

 به روي  همي خاست كو را بد آيد -من

 همي بود جوشان پر از گفت و گوي 

 جهاني نهاده به كاووس چشم 

 زيان پر ز دشنام و دل پر ز خشم 

 سياوش )سيه( را به تندي بتاخت 

 نشد تنگدل جنگ آتش بساخت 

 ز هر سو زبانه همي بر كشيد

 كسي خود و اسپ سياوش نديد

 يكي دشت با ديدگان پر زخون 
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 ...كه تا او كي آيد ز آتش برون

 

 خوبه شعر هم بلدي... -فربد

 بلدم...به خاطر سيه ياد گرفتم..آخه دوست داره... -من

 فربد رابد و داشت ميبرد بيرون...

 فربد.. -من

 فربد برگشت طرفم

 بله؟ -فربد

 رابد به کسي سواري نميده بهتره رادوي و امتحان کني... -من

 چيزي نميشه نترس... -فربد

حاال کسي رو سواري نداده..به جز مهشيد..تازه يه بار مبين چون خيلي حرفه ايه نه فربد به خدا تا  -من
 نيوفتاد زمين رابد نشست زمين و بلند نشد...به خدا اين اسب خيلي عجيب غريبه...

 خوبه...پس واجب شد امتحانش کنم... -فربد

 سري تکون دادم وگفتم

 ميل خودته... -من

واري آماده کرد سوارش شد...منم داشتم سيه و بيرون فربد بعد از اين که رابد و براي س
ميکشيدم...زين سيه و مرتب کردم ومحکم ترش کردم و کنارش وايستادم...داشتم با نگراني نگاهش 
ميکردم..بابا هم سوار اين اسب شد ولي اينقدر نگران نبودم..حاال بابا تنها آدميه که بيشتر از همه تو 

فربد و بيشتر از بابام دوسش دارم؟..نميدونم...گوشيم و بيرون آوردم و دنيا دوسش دارماااا...يعني 
 رفتم تو فيلم برداريش

 ميخوام از اين لحظه يه فيلمي داشته باشم..بعدا برات ميزنم..باشه؟ -من

 باشه... -فربد
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 شروع کن.. -من

رد به پريدن...جفتک فربد افسار و گرفت و چند بار تکون داد و پاش و زد به رون رابد... رابد شروع ک
مينداخت و صدا ميداد...فربد رو رابد خم شد و يه بار آروم زد رو گردنش و يه چيزايي گفت و رابد 

 يواش يواش آروم شد...فربد صاف نشست و بلند گفت

 آفرين پسر..آروم باش..آفرين...حاال يه سواري خوب ما رو مهمون کن...بدو ببينم پسر خوب... -فربد

بگم هنگ کردم کم گفتم... با بهت فيلم و ذخيره کردمو نگاش کردم..چقدر رو اسب يعني اگه 
 نازه..چقدر پر جذبه است..چقدر ..َاه..بسه ديگه..ديوونه...

 يه دور زد و اومد کنارم..

 چطور بود؟ -فربد

 سرم و تکون دادم و لبخند متعجبي زدم و گفتم -من

ومه..يه موجود عجيب با يه آدم عجيب تر از خودش خوب ميتونم بگم عالي بود.....البته خب معل -من
 جور ميشه...

 من عجيبم؟ -فربد

 آره...يه جورايي عجيبي... -من

 فربد سري تکون داد و گفت

 سوار نميشي؟ -فربد

 چرا... -من

پريدم رو سيه وافسارش و کشيدم و کشيدم...حاال تو اين گير و دار سيه و رابد داشتن کار هاي 
 جام ميدادن..دوتاییشونم سراشون و به هم ميماليدن و پایین و باال ميبردن...عشقوالنه ان

سيه زشته خانومي..سيه جان بس کن..بيا برو اينور...دههه..بابا من غيرتيم هاااا...فربد اون و  -من
 بکش کنار ببينم...
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طرف چپش..فکر کنم فربد با خنده يه بار زد رو گردن رابد و رابد يه ذره نگاه کرد و بعد برگشت به 
 داشت فوهش کش ميکرد....شايدم ميگفت)ضعيفه دارم واسه اون سوار کارت(

نميدونم خالصه عصبي شده بود...بعد از يه ذره سوار کاري قرار شد بريم تو ويال که اونا هم ديگه کار 
 عشقوالنه نکنن...وقتي رسيديم صداشون بلند شده بود..

 مهسا غلط کرد آدرس داد -بيتا

 ند گفتمبل

 آي تف تو روحت بيتا..چقدر تو نمک نشناسي.. -من

هه خانوم و...دست پيش و گرفته که پس نيوفته..من بايد اآلن يکي بزنم دم گوشت نه تو برام -ميالد
 ُدم دراري..

 اوهووووو.... -من

 مگه جراتش و داري؟ دستت بهم بخوره ببين چه کاري باهات ميکنم.. -بيتا با عصبانيت

 غر زدم

قدته...اون با زور بازوش بخواد تو خودت و بايد تو  175قدشه  190بيتا اين چه ريسکيه آخه؟  -من
 مريخ پيدا کني..

 ولم کن..ميالد ولم کن..دست به من نزن... -بيتا

 نه..ميخوام ببينم چيکار ميتوني بکني؟ -ميالد

 اوه اوه وضعيت قرمزه.. -من

 فربد ميخواست بره تو که گفتم

 نرو بذار يه ذره خودشون و خالي کنن...فربد  -من

 به خدا ميالد خودم و ميکشم.. -بيتا

 مگه من ميذارم؟ تو زنمي اختيارت دستمه... -ميالد خيلي مغرورانه
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آخه بگي خدا نکنه عزيزم..من نميذارم يه خراشم بهت بيوفته چي داره که اينقدر اصغر اکبر  -من
 ميچينين براش؟؟؟؟

 ميخنديد...فربد داشت آروم آروم 

 اصغر اکبر...ديگه چه صيغه ايه؟ -فربد با خنده

 صيغه نيست طالقش دادن... -من

 کيا؟ -فربد

 صغري کبري... -من

 اينا صداشون قطع شد هاااا.... -فربد با خنده

 من بيا بريم يه نگاه بندازيم..

 آخه در شيشه اي بود و پنجره ها درسته حفاظ داشت ولي خيلي بزرگ بود...

از پنجره تو رو نگاه کردم داغ کردم...زودي روم و کردم اونور..ولي فربد ريلکس داشت نگاه وقتي 
ميکرد..آخه ميالد حريصانه و با اخم و عصبانيت از دو طرف شونه هاي بيتا رو گرفته بود و داشت 

 ميبوسيدش....چشماي هر دوشونم بسته بود... يکي زدم به دست فربد و آروم گفتم

 خوشت اومده هااااا... مث اينکه -من

 تو چطور؟ -فربد خنديد و گفت

 زشته به لحظات عاشقانه ي دو نفر نگاه کني... -من

 توکه عشق و قبول نداشتي... -فربد

 يکه خوردم

 نه..يعني...خب..اممم...ميدوني از بس گفتن رو زبون منم افتاده ديگه... -من

 جدا؟ -فربد

 گير دادياااا.... -من
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ميخوام چند روز به چشم اين بيتا آفتابي نشم که سالم بمونم..ميخوام برم ويالمون تو فربد من  -من
 هم مياي؟ البته به شرط اين که پسر خوبي باشياااا....

آره که ميام..منم دلم شمال ميخواد..اين دوتا هم که خلوت کردن..منم قول ميدم بچه ي خوبي  -فربد
 باشم...فقط من خيلي خسته ام..

 اي کشيدم و گفتمخميازه 

 آره منم همينطور...پس بيا بريم..من طبقه ي باال ميخوابم تو پایین..اينطوري بهتره.. -من

 فربد سري تکون داد و باشه اي گفت...

رسيديم ويال و رفتم تو اتاق و يه بوليز استين بلند نيمه خفاشي سرمه اي با يه شلوار آديداس نفتي 
کردم و موهام و ره کردم و يه کيليپس باالش زدم که هم خوب  پوشيدم صندل هاي تختم و هم پام

ديده شه هم موهام و يه ذره جمع کنه و جلوش و پوش دادم و رفتم پایین...فربد رو کاناپه خواب 
بود..بي بي خاتون مادر آقا رحمان هميشه وسايل اينجا رو به خواسته ي بابام تازه ميکنه البته بخش 

از تو فريزر وسايل سوپ و در آوردم و سوپ خامه درست کردم..بعد محتواش خوراکي رو عرض کردم...
و با همزن برقي هم زدم که مخلوط شه..بعد تندي ماکاروني دم کردم و گوشت و سيب زمينيشم جدا 

 پختم...و جدا گذاشتم...صداي فربد از فکر بيرونم آورد

 آب هست؟ -فربد

 آره هست...برو بردار بخور... -من

 ت و يه ليوان برداشت و از آب سرد کن يخچال آب ريخت و خورد...فربد رف

 فربد قدت چنده؟ -من

 چطور؟ -فربد

 همينطوري ميپرسم بگو... -من

 ..چطور؟182 -فربد

پس با بارمان فرق زيادي نداري برو باال اتاق سمت راست دوميه..اونجا لباس راحتي هست فقط  -من
 ره..زيادي راحتي نپوش..آخه شلوارک هم دا
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فربد خنده اي کرد و سري تکون داد..بعد از عوض کردن لباسش که يه گرم کن ست ورزشي سفيد 
آديداس بود رفت و جلو پنجره وايستاد..سوپ ها رو داغ کردم و ريختم تو دوتا ليوان بزرگ و رفتم 

 طرفش...ليوان و گرفتم سمتش و اونم گرفت...بوش کرد و گفت

 سوپه؟ -فربد

 و با ليوان ميخورن..آره...اين  -من

 جالبه...يه ذره مزه مزه کرد و گفت -فربد

 خوشمزه است.... -فربد

 نوش جون... -من

بارون ميباريد و صداي قطره هاي بارون روي ناودون تو سکوت خونه پخش شده بود و آدم و به خلصه 
ميبرد..چقدر هواي شمال و دوست دارم..منظورم بارونشه وگرنه تابستونش خيلي گرمه...آدم سوخاري 

طوري ميشه...امروز جمعه است و من تا سه شنبه وقت دارم که برم تهران چون کالس دارم...همين
داشتم با آرامش به بارون نگاه ميکردم يه هو رعد و برق شديدي زد که يه متر پريدم به طرف 

عقد...خوبه سوپ ته ليوان بود وگرنه آبرو ريزي ميشد...دستم و بال فاصله گذاشتم رو قلبم و زير لب 
 گفتم 

 زهر مار ...ديوونه.. -من

هاي تندي ميزد..آدمي نبودم که از اينجور چيزا  بارون خيلي شديد شده بود و پشت سر هم رعد و برق
بترسم ولي هميشه صلوات ميفرستادم با هر بار صداي نهيب و وحشت ناک و فلشي که خدا روشن 

 وخاموشش ميکرد...احساس کردم صداي اسب شنيدم..چشام گرد شد..نکنه سيه باشه..نکنه بترسه؟ 

 تو صدا اسب نشنيدي؟ -من

 نه... -فربد

 ئنم شنيدم..نکنه سيه ِء..من ..من بايد برم پيشش..نه مطم -من

 با ترس و لزر دوئيدم سمت در و بازش کردم فربدم داشت صدام ميکرد...

 مهسا نرو...نرو خطر ناکه.. -فربد
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 ولي کو گوش شنوا؟کاله تونيکم و کشيدم رو سرم و تند تند دوئيدم

 نرو تو درختا..نرو خطر داره دختر وايستا... -فربد

 بايد برم..چيزي نميشه.. -من

داشتم بدو بدو درختا رو رد ميکردم و فربد پشت سرم...البته خيلي عقب مونده بود..يه هو صدايي 
شنيدم که چشام چهارتا شد...صداي خرناس پاپي بود سگ نگه بانمون البته بيشتر شبيه به گرگ بود 

ه؟ پاپي داشت خرناس کشون تا سگ..خيلي دوسش داشتم...کي اين و ول کرده وسط اين جنگل آخ
 و با خشونت بهم نزديک ميشد..يعني من و نشناخت؟

 پاپي...من و نميشناسي؟ -من

دستام و بردم سوت بزنم که ديدم ناخونام اجازه ي اين و نميده که سوتم در بياد...يه هو پاپي رم کرد 
پام گير کرد به يکي از و داشت ميومد محکم طرفم که فربد داد زد و با يه دستش من و حول داد که 

ريشه هاي دختي که از خاک بيرون زده بود و افتادم کنار تنه ي درخت و باالي پيشونيم محکم خورد به 
تنه ي درخت..چشام همه چي رو چهارتا ميديد...وفتي به فربد نگاه کردم ديدم افتاده زمين و پاپي 

 تلو خورون رفتم طرفشونفاصله ي بين دستش و آرنجش و گاز گرفته سريع پاشدم..تلو 

 ولش کن پاپي..ِد ول کن ال مذهب...ول کن وحشييييي... -من با گريه

ديگه مجبور بود بايد سوت ميزدم به خاطر فربد...انگشت شستم و با انگشت اشاره ام و گذاشتم تو 
و دهنم و محکم فشارش دادم و با تمام قوا فوت کردم...دوبار پشت سر هم...زير زبونم طعم خون 

حس کردم...ولي صداش در اومد...پاپي نشست...و زبونش و بيرون آورد و تو برد..اآلن فکر ميکنه 
 بهش جايزه هم ميدم البد...بلند داد زدم سرش

 برو گم شو سگ هار بد ترکيب... -من

 حاال بيشتر از همه پاپي و دوست داشتم هااا..ولي نميدونم اون کلمات زيبا چي بود گفتم..انگار پاپي
درک کرد بمونه تيکه تيکش ميکنم با همين ناخونام چون ِد برو که رفتيم..همچين دور شد که انگار 

دنبالش کرده بودم... زودي کنار فربد نشستم..از دستش داشت خون ميومد...بهش آروم سيلي 
 زدم...بيدار نشد داد زدم

 ...پاشو ديگههه...فرببببددد....پاشو..پاشو فربد..ِد المصب پاشو بريم درمانگاه -من
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 فکر کردم بيهوش شده..آي حيکلت مونه زير زمين...نه خدا نکنه...

 فربد..پاشو ديگه..اذيت نکن... -من

 اگه از روم پاشي پا ميشم... -فربد

انقدر خوشحال شدم....وقتي به خودم نگاه کردم ديدم روش خم شدم و يقه ي گرم کن و گرفتم و 
ش قرار داره..خجالت کشيدم و پاشدم...بارون هنوز به شدت صورتم با فاصله ي کمي از صورت

ميباريد..تا حاال اين بارون و نديده بودم..فربد با مچاله کردن صورتش بلند شد..الهي بميرم برات 
 بچه....زودي دست راستش و گرفتم و کشيد..

 کجا؟ -فربد

 درمان گاِه پسر شجاع... -من

 باشه...-فربد

شين ها...وقتي رسيديم داشت ميرفت طرف ماشين خودش که کشيدمش تند تند ميرفتيم طرف ما
 اينور..

 با ماشين من ميريم.. -من

 نه..-فربد

 مليون ندارم من خرج اون کنم..بيا بريم.. 150من دست به اون نميزنمااا..گفته باشم... -من

 آخه ماشينت کثيف ميشه.. -فربد

 فداي سرمو سرت ..بيا بابا..

عقب و باز کردم..دراز کشيد..در و بستم و خودم هم نشستم و تندي در و با کشيدمش ودر صندلي 
ريموت باز کردم و پريدم بيرون...تادرمان گاه اليي کشيدم..نکنه چيزيش بشه؟رسيديم و پياده شدم و 

 کمکش کردم رفتيم تو و به يکي از پرستا را از دور گفتم

 خانوم.. -من

 که سالمه... دستم ناقص شده پام -فربد بهم توپيد
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 فربد.. -من با تحکم

 چي شده؟ -پرستار

 زخميه.. -من

 اين و که خودم هم ميبينم چرا زخمي شده؟ -پرستار

 سوالي ميپرسي بچه ام تلف شد؟ 20سگ گازش گرفته..ميخواين سگ و هم بيارم؟خانوم چرا  -من

 پرستار با تعجب نگاه کرد..

 بچه ات يا شوهرت.. -پرستار

به فربد انداختم ديدم با اخم پرستار و نگاه ميکنه ...سيم هام اتصالي کرد..چيه يکه خوردم..نگاه 
 دوست داشتي دوست داشته باشه؟ هيز...

 حاال هرچي بيا ببرش خودت من برم يه زنگ بزنم.. -من

 شما کمک نميکني؟ -پرستار

 با خشم به فربد نگاه کردمو با تحکم گفتم

 ستش ناقصه پاش که سالمه...نه خير شما استفاده ات و ببر..د -من

 فربد همچين بلند خنديد که جا خوردم

 زهر مار.... -من

 بيا خانومي..بيا بريم تو نياي که نميشه.. -فربد

 داشتم خر ميشدم هاااا...

 نه خير شما بفرما تو من دم در منتظرتم... -من

 آدم شوهرش و تنها ميذاره؟ -فربد با خنده

 نگاهي به پرستار کرد و گفت

 ميذاره؟ ببين داره خون ميره..بيا ديگه..وگرنه نميرم هااا... -ربدف
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 لجباز.. -من

زود تر از اون به اتاقي که پرستار گفته بود وارد شدم...وقتي با پرستار اومدن تو پرستار از دستش نگه 
بودن..با داشته بود..باز اعصابم قاطي شد...نبايد عکس العملي نشون بدم چون بدجوري زير زربينش 

بيخياي نشستم رو مبل..آي پاپي قربون دندونات....کار خوبي کردي انتقامم و از اين مار هفت خط 
گرفتي...حاال من و مسخره ميکنه..شوهرش شوهرش...بخوره تو سرش شوهر بودنش..که نيست...تو 

 همين فکر ها بودم که گوشيم زنگ خورد..مامان بود...

 طوري؟سالم ماماني جون خودم..چ -من

 حرف نزن بي ادب بي معرفت...چرا تلفنت خط نميداد؟ -مامان

 واال اون و ديگه بايد از مخابرات بپرسي... -من

 نمک نريز.. -مامان

 ِا...من کي نمک ريختم؟ واال جدي بودم..چي کار کنم؟ آنتن ميشدم؟خو خط نميداد ديگه.. -من

 کجایین؟ -مامان

 مگه اين پرستاره بيرون ميرفت؟ دوست نداشتم به مامان دروغ بگم..ولي

 اممم..مامان يه لحظه..خانوم پرستار کاري دارين؟ -من

 پرستار حول شد آخه دور و بر فربد ميپلکيد

 نه ديگه تموم شد..اآلن دکتر مياد.. -پرستار

 بله بفرمایید... -من

 کجایین؟ -مامان

 درمونگاه.. -من

 ههههه..چرا؟ -مامان

 ستش اومده بود آقا فربد..يادته؟هيچي بابا ميالد با دو -من

 آره يادمه خب... -مامان
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خب که خب...پاپي ديدش رم کرد و دستش و گاز گرفت اآلن آوردمش بيمارستان واکسن کزاز  -من
 بزنه وحشي نشه..

 اآلن کنارته؟ -مامان

 آره.. -من

 صداي خنده ميومد...

 خاک تو سرت کنن...اين چه طرز حرف زدنه؟ -مامان

 دروغ ميگم؟ هان فربد؟ دروغ ميگم؟ خب واکسن نزني وحشي ميشي ديگه..مگه نه؟ خب مگه-من

 فربد سري به نشانه ي تاسف تکون داد و منم جدي نگرفتم و آروم گفتم

 خو راست ميگم ديگه.. -من

 خيلي خب..ببينم کجا ميمونن؟ -مامان

 ويالي ما... -من

 ويالي کي؟ -مامان

 فربد تو ويال ميمونيم ميالد و بيتا تو ويالي خودشون..ويالي بابا...يعني من و آقا  -من

 هههه..دختره ي خيره سر...اون خطر ناکه...-مامان

مامانم با دست چالق چيکار ميخواد بکنه؟ در ضمن من تو اتاق خودمم درا همشون قفل  -من
 دارن..خب نميخواستم مزاحم اون دوتا بشيم..

 ميومدي..مجبور بودي؟ -مامان

 اان...من و ميشناسي اصال؟مامااا -من

 آره از دخترم خبر دارم..ببين مهسا مواظب خودت باش هااا...سرما نخوري؟ -مامان

 اتفاقا خيس خيسم..به خدا.. بارون ميباريد...تازه از حولم که زود برسيم روسري هم سرم نيست.. -من

 پس چي سرته؟ -مامان
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 بلنده..اون و سرم گذاشتم... تونيک سرمه اي بلندم و پوشيدم که کالهش خيلي -من

 خيلي خب پس..خيالم جمع باشه؟ -مامان

 مامان روشن فکر مني ديگه..آره خيالت تخت تخت باشه.. -من

 باشه...پس زود زود بهت زنگ ميزنم..مديوني اگه چيزي بشه و نگي.. -مامان

 چشم..من هميشه مديون تو ام.. -من

 داري خر ميکني؟ -مامان

 لهي قربونت برم..باي باییيي..دور از جون..ا -من

 باي باي..ببين به بارمانم ميگم اگه وقت داشته باشه مياد هااا.. -مامان

 شما به آقاتون هم بگيد مشکلي نيست...چيز پنهوني نداريم که.. -من

 نترس رو آيفونه آقام داره ميشنوه.. -مامان

 جا خوردم...اوه اوه..

 خوبي؟فدات شمِا؟ سالم بابايي...چطوري؟  -من

 دختره ي پدر سوخته تو بيا من حسابت و کف دستت ميذارم.. -بابا

 چراااا؟ -من

اوال که چرا هيچوقت اجازه نميگيري دختره ي خود سر؟ دوما..با اون پسره يه جا نميموني  -بابا
 هااا...اون صد تا کار انجام ميده...

 از کجا ميدوني مؤمن؟ -من

 هان؟ -بابا يکه خورد

 ِنت سالمت..خب ميگم تحقيق کردي؟ ميدوني؟اگه درسته چشم حرف حرف شما...ها -من

 حاال هرچي..پسر پيغمبر که نيست خودش و نتونه در برابر زيبايي تو نگه داره.. -بابا

 با اين حرفاي تو من هيچوقت نميترشم... -من با خنده
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 بابا خنديد وگفت

 پدر سوخته...جواب سوالم و ندادياااا..... -بابا

 تو من و دست کم گرفتي؟پس پاپي چيکارست؟ -من

 بهتره بارمانم بياد.. -بابا

 بياد..رو چشمم جا داره.. -من

 خيلي خب برو ديگه.. -بابا

 برابربا اين حرف بابا دکتر اومد..خوبه مياي ديگه..بذار يه ذره به دکتر بتوپم...

 باشه بابايي..فعال.. -من

 ود...آقاي دکتر ميومدين حاال وقت ب-من 

 دکتر خنديد

 انگار توپت پره..-دکتر 

 بله که پره..شايد رو به موت باشه؟ -من

 من اول گزارش ميگيرم بعد کارام و تنظيم ميکنم... -دکتر

 پس اگه بيمار زجرم بکشه اشکالي نداره نه؟ نميميره که؟ -من

 مهسا..بس کن... -فربد

 نه کاري ندارم که...بفرمایید.. -من

بيوتيک هم تجويز کرد و واکسنم اد و شروع کرد ..بعد از پانسمان دستش آنتيدکتر سري تکون د
نوشت که رفتيم با کلي اينور و اونور کردن زديمش و رفتيم به طرف ويال...فربد تو ماشين هم خواب 

بود..ماشينو بردم به طرف ويالي خودمون که ديگه اين همه راه و پياده نريم...رسيديم بيدارش کردم و 
مش تو...لباساش خوني بود و نميشد اونطوري خوابوندش...پایین اتاق نبود..همه ي اتاق ها باال برد

بود..مجبور شدم براش لباس بيارم يه شلوار پوماي کشي با يه بوليز آستين کوتاه کشي نرم...دادم 
 بهش و گفتم 
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 من ميرم حموم تو هم ميتوني راحت درش بياري...-من

رو گرفت..رفتم حموم و آب گرم و باز کردم..چقدر ميچسبيد اين دوش..بعد از  اونم قبول کرد و لباسا
دوش لباس راحتي پوشيدم..يه تونيک صورتي با شلوار آديداس صورتي..کال شلوارام آديداس بود و در 

رنگ هاي مختلف...موهام و با کيليپس جمع کردم و جلوي موهامم يه وري ريختم رو صورتم و رفتم 
بود...ماکاروني و گرم کردم و بردم پيشش..خودم به حد کافي نگراني خوردم ديگه به  6ت پایین...ساع

 اين يکي جا ندارم..بلند شدو نشست..ميخواست بگيره دستش که نذاشتم...

 مگه دکتر نگفت دستت و به کار نگير؟دستت و باالي قلبت نگه دار عفونت نکنه.. -من

ميکرد..حتي وقتي که داشتم سوپ و بهش ميدادم..سنگيني  در تمام اين لحظ ها فقط تو چشام نگاه
نگاهش بدجور کالفه ام کرده بود ولي َدم نزدم..بذار نگاه کنه..اصال به چشماش نگاه نميکردم...داشتم 

ظرف ها رو ميشستم که در ويال زده شد...رفتم در و باز کردم..بيتا و ميالد خندون پشت در بودن..از 
 دم..دست جفتشونم عصبي بو

 فرمايش؟ -من

 اومديم حالي ازت بپرسيم...ببينم فربد اينجاست؟ -بيتا

 ميومدين حاال..البته راه دوره خب...بله اينجاست.. -من

 آخي..برو کنار برم ببينمش...-ميالد

 ِا؟ که اينطور؟ يادت ميوفته ديگه..بفرما... -من

ته بودن و داشتن لبخند ژکوند فربدم از دست ميالد عصبي بود..بيتا و ميالد جيک تو جيک نشس
تحويل ما ميدادن..قهوه جوش و روشن کردم و قهوه درست کردم و ريختم تو ليوان و بردم 

براشون..تعارف کردم اونا هم با يه مرسي کوچولو تشکر کردن..نشستم پيش فربد...بيتا لبش پاره شده 
 دلم خواست يه ذره اذيتشون کنم... بود..آخي..ببين با چه شدت و حرارتي همديگه رو ميخوان هااا...

 يه اهم کردم و گفتم

 بيتا جون الهي بميرم اونقدر حرص خوردي که لبات پاره شدن.. -من
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بيتا فهميد فهميدم چرا لباش پاره شده..آخه در اين مواقع ميگفتيم خدا رو شکر حقت بود و هزار تا 
 گرفت...فربد با بدجنسي ادامه داد: فوهش ديگه..ولي اآلن که با محبت حرف زدم کنايه ي حرفم و

 ..آره بيتا..ميگم ببين لباي اين ميالد سالم مونده تو هم يه ذره اون و حرص ميدادي ديگه. -فربد

 ميالد يه تاي ابروش رفت باال و بيتا سرش و انداخت پایین...اوخي..حقته...

 بگذريم..تو دستت چي شده فربد؟ -ميالد

 پاپي جون امضاء زده.. -فربد

 پاپي؟ -بيتا

 آره بچه رم کرد بايد يه واکسن هاري بهش بزنيم... -من

 کي ولش کرده بود؟ -بيتا

 نميدونم به خدا...تازه منم نشناخت.. -من

 شايد پاپي نبوده؟-بيتا

 نه بابا سوت زدم نشست.. -من

 شايد ترسيده.. -بيتا

 غلط کرده ترسيده... -من

 قهوه نميچسبه..مهسا بيا بريم يه چايي دم کنيم  -بيتا

يه تاي ابروم رفت باال.. پاشدم و همراه بيتا رفتيم تو آشپز خونه..بيتا دوتا بازوي من و هم گرفت و 
 گفت

 چي شده؟ فربد چرا ايجا مونده؟ -بيتا

 خيلي مهمه؟ -من

 مسخره بازي در نيار ميدوني بابات بفهمه چي ميشه؟ -بيتا

 نه چي ميشه؟ -من
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 ش نميومد؟مگه عمو از فربد بد -بيتا

 نه... -من

 ِا؟ که اينطور؟ خوبه..پس حسابي دلت و باختي..نه؟ -بيتا

گيريم که آره...چطور؟ مگه تو به ميالد دل نباختي؟ مگه ميالدم از قماش فربد نيست؟ کار تو  -من
 درست بوده کار من غلط؟

ودم..که البته شما نه خير...عاشق شدن دليل و منطق نميشناسه.. اين و چند بارم بهت گفته ب -بيتا
 قبول نداشتي..مشکل باباته..بابات تو رو به فربد نميده...من با بابا مشکلي نداشتم...

 تو از کجا ميدوني که نميده؟ -من

 خب معلومه..يادته تا شغلش و فهميد گفت من دختر ترشيده هم داشته باشم به اين نميدم؟ -بيتا

 بد تو يه خونه ايم؟ميدوني اآلن بابا خبر داره که من و فر -من

 جدي؟ -بيتا

 بله...حاال ديگه بس کن نه به باره نه به داره.. -من

 بيتا يکي زد به شونم و گفت 

 ناکس بدجور دل باختي هاااا.. -بيتا

 هيييممم...ازش خوشم نميومد...ولي حاال.. -من

 ميدونم ميدونم..عشق هاي آتشين از نفرت شکل ميگيرن.. -بيتا

 نه بابا؟ -من

 تو هنوزم به عشق ايمان نداري؟ -بيتا

 نه..اين يه دوست داشتنه..عشق نيست.... -من

خواهيم ديد...ميدوني؟ من و ميالد براي اين که به هم برسيم خيلي سختي ها کشيديم..هردو با  -بيتا
غرورمون احساسمون و سرکوب کرديم..هردو پشت اون نقاب غرور قايم شديم تا عشقون ديده 
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اال..ولي حاال ميدونم که ..ميدونم که ما...خيلي اشتباه کرديم...ما بدهکار دوستت دارم نشه..ولي ح
 هاي نا گفته ايم که پشت ديوار غرورمون پنهونش کرديم...تو مثل من نباش..

 يعني چي؟ يعني برم و صاف صاف زل بزنم تو چشمش و بگم دوسش دارم؟ عمرأ... -من

 و پنج سال بعد از عاشق شدن به معشوقم رسيدماين همون کاريه که من کردم  -بيتا

 خب تا اون نميگفت که تو از عشقت چيزي نميگفتي...مگه نه؟ -من

 درسته... -بيتا

 بميرم هم اون حرف و به زبون نميارم... -من

 همسسسر...کجايي؟ بابا بياين ديگه... -ميالد

 بيتا لبخند مهربوني زد و دستش و گذاشت رو قلبش و داد زد

 اومدییيم... -بيتا

 نه تو انگار يه تختت کم شده.. -من

 راضيم به خدا... -بيتا

 خيلي خب برومن يه چايي دم کنم... -من

 بيتا خنديد و گفت

 بيا بابا..اونا باهوش تر از اونين که فکرش و بکني.. -بيتا

 بله ديگه..آبرو نميذاري که برا آدم... -من

بود و بارون هنوز هم ميباريد...بعضي موقع ها هم صداي رفتيم و يهذره نشستيم..هوا تاريک شده 
 رعد و برق از جا ميپروندمون...

 بابا حوصله امون سر رفت... -من

بيتا که بد جوري تو فکر بود يه هو با شدت کوسن توي بغلش و پرت کرد رو زمين و با صداي بلندي 
 گفت
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 آهان فهميدم.. -بيتا

 دستم و گذاشتم رو قلبم و گفتم

 خو يه کم آروم تر بفهم قلبم اومد تو حلقم... -من

 من ميگم که....فيلم ترسناک ببينيم... -بيتا

 اليک...حاال چه فيلمي؟ -من با نيش باز

 تو برو دنبال فيلما بگرد منم برم ببينم چي تو اين آشپز خونه پيدا ميشه؟ -بيتا

پاپکرن تو آشپزخونه داشتم برداشته رفتم و با يه بغل فيلم برگشتم پایین...ديدم بيتا هرچي چيپس و 
آورده..نشستيم و بعد از کلي وسواس پيچ اشتباه و انتخاب کرديم چراغارو خاموش کرديم صداي 

سينما خانگي رو تا ته بلند کرديم ..من و بيتا وسط نشستيم و ميالد و فربد هم کنارمون...فربد طرف 
 من ميالدم طرف عيالش..

م اين فيلم و انتخاب کرديم بيشتر از ترسناک صحنه دار بود...کاراي واي واي واي عجب غلطي کردي
خاک بر سري انجام ميدادن...که تو هر کدوم از اين صحنه ها نيم کيلو آب کردم و دوليتر عرق ريختم.. 
ولي بيتا اينا اصال به روي خودشون نمياوردن انگار معمولي ترين و تکراري ترين صحنه هاي روزانشون 

و همچين چسبيده بودن به هم که جدا کردنشون کار حضرت فيل بود...واقعا ديگه داشتم از  و ميديدن
خجالت آب ميشم ديگه ترک هاي سقف و از حفظ بودم...که يه هوو وسط کاراي خاک بر سري يه تبر 
خورد تو فرق سر پسره و خونش پاشيد رو دختره..يه جيغ بنفش کشيدم و خودم و به يه سمتي پرت 

.که ديدم اشتباه شده انگار به جاي اين که طرف راستم که بيتا نشسته بود بپرم، پريدم تو حلق کردم.
فربد...فربدم انگار از خداخواسته همچين من و محکم چسبيده بود که انگار ميخوام فرار کنم....خالصه 

هم شب و پيش ما کيلو آب کردم...رضايت دادن که بسه ديگه نگاه نکنيييمم...بيتا و ميالد  3،4وقتي 
موندن..اونا يه اتاق واسه خودشون برداشتن من يه اتاق برا خودم فربد هم همينور...اتاق فربد درست 

بغل اتاق من بود...شب خوابم نميبرد...هر کاري که کردم نتونستم چشم رو هم بذارم..روتخت رو به 
پاشدم و رفتم بيرون...صدا از  سقف دراز کشيده بودم که احساس کردم يه صدايي داره مياد....آروم

اتاق فربد ميومد...صدا واضح شد..صداي سرفه بود.. حول کردم و زودي در و باز کردم...ديدم فربد 
نشسته رو تخت و خم شده به طرف پایین و داره سرفه ميکنه..بد جورم سرفه ميکردن ..انگار که هر آن 

زوهاي منقبض شدش رو اعصابم بود...چشام و به زور قراره باال بياره تازه بوليزم نپوشيده بود اون با
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گرفتم و زود رفتم بيرون..با بيشترين حد توان پله ها رو تند تند طي کردم که خوردم سه پله آخر و 
زمين.. زودي پاشدم...پام ضرب ديده بود...لنگون لنگون رفتم طرف ليوان ها ..يکي رو برداشتم و از 

با پاي لنگون رفتم باال..واقعا پام درد ميکرد...در اتاقش و محکم باز  آب سرد کن آب ريختم...تند تند
کردم سرفه هاش عميق شده بود..يعني اگه ادامه ميداد يا خفه ميشد يا باال مياورد...زود رفتم زانو زدم 

روبه روش و چونه اش و گرفتم تو دستم و سرشو باال گرفتم و ليوان و به لباش نزدي کردم...نيتونست 
 ورهبخ

 فربد تحمل کن.. اينو بخور... -من با نگراني

از زور سرفه از چشاش اشک ميومد...مجبوري دهن باز کرد و آب و خورد..سرفه اش يه ذره کم تر 
شد..مجبور بودم کمکش کنم..اونطوري که خم شده بود بد بخت آب نميتونست از جاش تکون 

و فوت کرد تو صورت من بدبخت...همه جام آب  بخوره...دوباره آب خورد ولي سرفه امونش نداد و آب
و تفي شد..َاه..ولي به روي خودم نياوردم...يه دستم و رو کمرش گذاشتم و يه دستم و تکيه گاه سينه 

اش کردم...محکم دستي که رو سينش بود و به طرف پشت حول دادم که صاف شه و دست روي 
 شار قفل شده بود و حرصي شده بود گفتمکمرشم به طرف خودم فشار دادم...دهني که از زور ف

 درست بشين بينم آخههههههه.... -من

بالخره درست نشست..با حرص ليوان و محکم بردم به طرف لبش که زيادي محکم خورد نصف آب 
 ريخت بيرون...ليوانو خم کردم و ريختم تو دهنش..با حرص گفتم

 زحمته هااا،ولي قورت دادنش با خودت.... -من

د و در حالي که سرفه اش کمر شده بود داشت ميخنديد...حرصم بيشتر شدو کف دستم و باز قورتش دا
کردم و محکم زدم به پشتش...يه صدايي داد که گوشام زنگ زد..ولي دلم خنک شد..انگار اونم آتيش 

گرفت چون سرفه اش بند امد...چشاش از حدقه اش زد بيرون...نگام کرد..نشستم جلوش و لبخند 
 زدم..

 داشتي خفه ميشدياااا... -من

 فربد همينطوري نگام ميکرد

 انگار تو شوک هم رفتي..ميگم ميتونم عين اون و تو صورتت پياده کنم هااا... -من



 

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

 فربد زودي دستش و گرفت جلوم و گفت

 نه نه..قربون دستت همون يکي کافي بود... -فربد

اس نپوشيدي هم دستت اوف شده هم پنجره آهان..باشه..ميگم يعني تعارف نکن ..ببينم توهم لب -من
رو باز گذاشتي؟نوبره واال...پتو هم که نکشيدي...ببين پسرم اين پتو رو براي نرمي باسنت نذاشتن، 

 گذاشتن که بکشي روت گرم شي...

 تو چيکاره اي که دستور ميدي؟ -فربد با خنده

ه دارن...درم که بسته است عمرا فرشته ي نجات...ببين اونا که سه چهار تا اتاق با تو فاصل -من
 ميشنيدن...منم اگه نميومدم..فردا بايد خاکت ميکرديم..

 تو دلم هي ميگفتم

 خدا نکنه..فداي تو شم که زنده بموني...وظيفه ام بود...عجقميييي.... -من

 فربد خنديد و گفت

 خيلي خب خانوِم فرشته پاشو برو بخواب از خوابتم زدي... -فربد

 نکنه داري سربسته ميگي برو گم شو؟ دستت درد -من

 فربد لبش و با حالت با مزه اي به دندون گرفت و گفت

 نه بابا اين چه حرفيه... -فربد

 تعارف نکن هاااا....راستي چرا سرفه ات گرفت؟ -من

 آب دهنم پريد توگلوم.. -فربد

مقايسه کردم که خندام مث يه نوزاد که بلد نيست آب دهنش و قورت بده...فربد و با يه نوزاد 
گرفت..در حالي که ريز ريز داشتم ميخنديدم از زمين بلند شدم و رفتم چراغ و روشن کردم..البته با پاي 

 لنگ...رفتم طرفش...خم شدم روش و به کتفش نگاه کردم ...پقي زدم زير خنده...

 ....Ilove you pmcاوه اوه..چه مهري هم زدم برات... -من

 گفت فربد هم خنديد و
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 نيست؟ Ilove you farbodمطمئني  -فربد

 تو دلم گفتم)چرا هست(

تو باز روت باز شد؟ خيلي خب امروز تا دم مرگ رفتي..ديگه فکر کنم شروع کني يواش يواش به  -من
آدم شدن خوب باشه..خودت که ديدي به وسيله ي تف هم مرگ به سراغ آدم مياد...منم که دوش 

 ريختي رو من..اَه َاه... الزم شدم..همه ي تف هات و

 بعدش فکر کردم ديدم چقدر بد گفتم...خااااااک تو سرم...فربد بلند زد زير خنده و لپم و گرفت و گفت

 کوچولو.... -فربد

 خودتي... -من

 من کوچولو ام؟ -فربد

 يه نگاه کلي بهش انداختم نه تو گودزياليي...

 نه ولي منم نيستم... -من

م و از اتاق رفتم بيرون..زودي حوله ام و برداشتم و رفتم تو حموم اتاقم..در با يه چشمک ازش جدا شد
اومدم و با خيالي راحت و روح و رواني خسته خزيدم زير پتوم و با عشق به تخت خواب گرم و نرمم با 

 صداي زيباي بارون شبم و به صبح رسوندم..

شد..البته ماشين بيتا رو ميالد  چند روز اونجا مونديم بعد هرکي با ماشين خودش راهي تهران
ميروند...اول من رسيدم خداحافظي کردم از همه و به خصوص از فربد و در مورد دستش هم ازش 

رسيديم خونه..رفتم  8طلب بخشش کردم...بعد رفتم تو خونه..چون صبح زود بيدار شده بوديم ساعت 
 خنده هاي بارمان از خواب پريدم...زودي يه دوش گرفتم و فتادم رو تخت و خوابيدم..که با صداي 

 سالاااااام جوجو.... -بارمان

 زهر مار يه ذره آروم تر... -من

 نبودي حوصله ام سر رفت -بارمان

 به زبون ترکي گفتم
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 البته تو ترکي معني ميده نه تو فارسي(-آتيليم حوَصَل َو) بپرم تو حوصله ات -من

 چي گفتي؟ -بارمان

 هيچي... -من

 ير انگار منم بايد برم ترکي ياد بگيرم...نه خ -بارمان

 خرج داره.. -من

 ارزش داره...اونوقت جوابت و ميدم.. -بارمان

 برو که ياد ميگيري... -من

 فربد حالش چطوره؟ -بارمان

 من چه ميدونم دکتر که نيستم -من

 پاپي چرا هار شده؟ -بارمان

 نميدونم..هان؟ تو از کجا ميدوني؟ -من 

 اتفاقي ميوفتاد فربد به من ميگفت...خب هر  -بارمان

 ..واال..BBCَاَاَاَاَاَاَاَاَا...اسم خانوما بد در رفته هاااا...بايد برين خبر گذاري  -من با دهن باز

 بارمان خنديد و گفت

 مامان گفت بگم بيا صبحونه بخور... -بارمان

 باشه..برو اومدم... -من

ایین...موهامم که به خاطر خيس بودنشون بافته بودم پاشدم و با همون لباس خواب خرسي ام رفتم پ
همونطوري رهاش کردم...با چشاي پفي و نيمه باز بدون اين که آبي به سر و صورتم بزنم رفتم 

پایین...لباس خوابم صورتي بود و شلوارش تا باالتر از مچ پام بود و تاپ داشت به قول مامان اون و که 
لوس ميشدم...داشتم به پله هاي آخر نزديک ميشدم که يه کشو  ميپوشيدم شبيه به دختر بچه هاي

قوصي به بدنم دادم و دهنم و يه متر باز کردم..وقتي چشام و با کردم ديدم بابا داره يه جوري نگام 
ميکنه..يه جور مهربون و دل سوز..لبخند ميزد..لبخند محو...يه لبخند دندون نشون براش زدم و تند 
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 179يکي کردم و رسيدم بهش...وايستادم جلوش.. يه سر و گردن ازم بلند تر بود... تند پله ها رو دوتا
قدش بود...خوش پوش و خوش تيپ و پر عبهت ولي بي نهايت دلسوز و مهربون..با انگشتش مماخم 

 و گرفت و کشيد و گفت

 تو کي ميخواي بزرگ شي؟ -بابا

 گرفتم و گفتم خودم و لوس کردم و لبم و غنچه کردم و دستم و به کمرم

 اگه موخواي من و ژود شوور بدي اشتباه ميکني من تا آخر عمرت بيخ ريشتم داداش... -من

 خواهيم ديد... -بابا

 بله..خواهيم ديد.. -من

 برو لوس نشو..مامانت چايي ريخته..بارمان پدر سوخته ميخواد بخورتش... -بابا

 صدام و کلفت کردم و داد زدم

جز بابا و َننه ي محترم نيميتونه چايي ما رو بخوره..برو کنار بابا برم  آي نفس کشششش..کسي -من
 ببينم اين دزد کيه؟

تند و به ظاهر عصبي رفتم طرف آشپزخونه..رفتن همانا و خشک شدن تو آشپزخونه همانا...ميالد و 
ود رو بيتا و مهشيد نشسته بودن و داشتن صبحونه ميخوردن..مامانم نشسته بود و دستش و گرفته ب

چايي من...و بارمانم از پشت سعي در گرفتن چايي من داشت...همه چرخيدن طرفم..با اين وضعيت 
 خجالت کشيدم..اين باباي ما هم الم تا کام حرف نميزنه که آخه...

 سالااام برو بچ.. -من

 بارمان همچنان داشت سعي در غصب کردن چايي من داشت...

 غوري چي ميگه...آي نفس کش.. برو کنار َننه ببينم اين بابا -من

 استپ کن خواهرم... -بارمان

ِد آخه مرد حسابي تو با چايي من چيکار داري اون قوري اون آب جوش زحمت بکش خودت  -من
 درست کن ديگه...
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 نه اين يکي مزه ي ديگه اي داره.. -بارمان

 اصال بردار کوفت کن اميدوارم بسوزي... -من

دني واسه خودم چايي ريختم...همه دهنا باز مونده بود بدبخت ها باور رفتم و با آرامشي باور نکر
نميکردن من از حق خودم بگذرم ولي نميدونن که نقشه دارم...رفتم نشستم پيش بارمان و روبه روي 

مهشيد...يه نگاه به مامان انداختم..لبخند خبيثي زد....مامانم لنگه ي خودمه..خيلي شيطون و 
 ن لنگه ي اونم.....بازيگوشه...البته م

شروع کرديم از هر دري صحبت کردن..بارمان خم شده بود و داشت َکره برميداشت .. چاییم و بردم 
پایین و خمش کردم به طرف شلوار ليش...ريخت روش ... بارمان از جاش پريد و سعي کرد شلوارش و 

 از پاهاش جدا کنه ولي از بس تنگ بود امکان نداشت...

 ميپريدباال و پایین 

 سوختم..سوختم..آي..سووووختتتم... -بارمان

 با آرامش شروع کردم به خوردن صبحانه...

 حقته... -من

 

 دو ماه بعد

 بيتا امروز بريم خريد؟ -من

 مگه همه چيت و نخريدي؟ -بيتا

 ببين، کفش نخريدم..جوراب نخريدم... -من

 اين داره از اآلن..اوهووو...من که عروسم هنوز هيچ کاري نکردم..اونوقت  -بيتا

 پريدم وسط حرفش...

 چرا مثال؟ دو هفته موند هااا.... -من

 ميرسيم نترس.. -بيتا
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 نميترسم..اميدوارم برسي... -من

 يه روزه هم ميشه اين کار و کرد.. -بيتا

يعني من اگه زنگ بزنم واسه آرايش و شنيون عروس ميگن خواهش ميکنم بفرما؟ ِد نه عزيزم يه  -من
 ازن تو گوشي و ميگن خودتون و مسخره بنمایید...تف ميند

 با پول همه چي حل ميشه... -بيتا

 باشه بابا بحث نکن..پاشو بريم يه دور ديگه بزنيم...هيم؟ -من

 باشه..صبر کن... -بيتا

 آخ جون.. -من

شب بود که بي نتيجه و مايوس  9حاضر شديم و با هم افتاديم به جون پاساژهاي بد بدخت...ساعت 
يخواستيم برگرديم ميخواستيم خيابون و رد شيم که ديدميه ماشين جلو پامون ترمز کرد...در عقب باز م

 شد و يه دختر ناز خوشگل يه لبخند ناز تر زد...کال همشون دختر بودن...

سالم خانوم حال شما..ببخشيد مزاحم شديم..ما اينجا غريبه ايم...يعني اهل تهران  -دختر رو به من
گه امکان داره ما رو برسونيد به اين آدرس...آدرس و نگاه کردم..راستش اسم خيابونا رو تا نيستيم ا 

 حدي حفظ بودم و از شانس بدم اين يکي رو نفهميدم کجاست...

 بيتا بيا اين خانوم ها رو برسون به اين آدرس ديگه.. -من

 کدوم آدرس؟ -بيتا

 اد که دختره گفتآدرس و نشونش دادم ..بيتا داشت با دستش نشون ميد

ببخشيد وسط حرفين..ما رو چند نفر اينطوري آدرس دادن آخرشم رسيديم همينجا..ميشه  -دختر
 سوارشين يادمون بدين ما ميرسونيمتون..

 آخه.. -من

 لولو که نيستيم..آخه نداره...ما هم مثل دوستاتون.. -دختر

 ديم درا قفل شد..لبخند مجبوريي زدم و با بيتا سوار شديم...همين که راه افتا
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 درا چرا قفل شد؟ -من

 قفل مرکزي ايراد داره...چند بار باز و بسته ميشه نگران نباشين.. -راننده

 آهان... -من

 بپيچ به راست.. -بيتا

 دختره گفت

 سارا اون عطري که خريدي اونو بزن رو دستمال بده من بوش و خيلي دوست دارم -دختر

 خودت ديگه..خو چه کاريه يه دونه بخر واسه 

 يا هم نه با ظرفش بده.. -دختره

 چه جالب اين که عطر نيست اوتکلنه...

 دختر بوش کرد وگفت 

 به به..بي نظيره...ميخواي بوش کني؟ -دختر

 چرا که نه.. -من

گرفت جلو دماغم...ميخواستم بو کنم که يه هو زد همش رفت تو دماغم..بوي بدي رو حس کردم..بو تا 
 حلقم رفت...

 ببخشيد حواسم نبود.. -دختره حول شد

 اه بوي بدي داره.. -من

 نه غليظه يه ذره بگذره خوب ميشه... -دختر

بگذره ببينيم..همينطوري بيتا آدرس ميداد و منم بيرون ونگاه ميکردم...يواش يواش سرم گيج 
تاد.. صداي رفت..چشام سنگين شد..مقاومت ميکردم که نخوابم..ولي کار ساز نبود..چشام رو هم اف

 جيغ بيتا رو شنيدم ديگه هيچي از اطرافم حس نکردم...
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چشمام و که باز کردم اول همه جا رو تار ميديدم..چند بار پلک زدم...اطرافم و نگاه کردم...تو يه اتاق 
رو تخت بودم...وصد البته بيتا هم کنارم...البته چشاش بسته بود..اينجا کجاست؟ ما چرا با لباس 

 يديم؟بيتا رو تکون دادم...چشاش و يه هو باز کرد...هول کرد و چشماش اشکي شد..بيرون خواب

 بالخره بيدار شدي؟ -بيتا

 چرا گريه ميکني؟ اينجا کجاست؟ -من

 دزديدنمون مهسا... -بيتا

 بلند خنديدم

 ما رو؟ ميخوان چيکار؟ -من

 بيتا خشک شد..

 يست؟يادت نيست رفتيم خريد؟ دخترا دزديدنمون؟يادت ن -بيتا

 تازه يادم افتاد..قلبم فشرده شد...يکي زدم رو پيشونيم وبه بيتا نگاه کردم..

 چرااا؟ -من

 تو خواب بودي..دونفر اومدن تو..فکر کردن خوابيم..ولي ديدمشون -بيتا

 شناختي؟ -من

 بيتا با چشاي اشکي و لباي از بغض گنچه شده سر تکون داد..

 کيا بودن؟ -من

 بلند گريه کردن... بيتا شروع کرد به بلند

 فکر نميکردم اينقدر پست باشن... -بيتا

 ذهنم شروع کرد به آناليز کردن...واااي..نه..ميالد..فربد..

 ميالد و فربد؟ -من

 بيتا يه هو وسط گريه شروع کرد به خنديدن..قيافه ي جديي به خودم گرفتم و گفتم
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 آي مرض...هندونه.. -من

 يد همچين کارايي بکنن؟آخه ازگيل چرا با -بيتا با خنده

 چميدونم؟ -من

 منظورم به لنا و دوستش بود... -بيتا

 نهههههههههههههه.. -من

 آره...ميدوني ميخوان چه باليي سرمون بيارن؟ -بيتا

 نه... -من

داشت با دوستش صحبت ميکرد گفت دوتا پسر جور کن...اينا بايد از چشم بيوفتن...نشونش  -بيتا
 ميدم خيابوني کيه...

تا شد..خود به خود اشک تو چشام جمع شد..از فکرش مور مورم شد و مو به تنم سيخ  4شام چ
شد...انگار که فرشته ي مرگ و ديده باشم..که فرق چنداني هم نداره...بيتا رو محکم بغل کردم...شونه 

ند..چشام باز هاش از زور گريه ميلرزيد..شونه هام به لرزه افتاد...اونقدر گريه کردم که جوني برام نمو
 نميشد...معلوم بود پف کرده...

روز ميگذره...هر بار يه خدمت کار مياد و ناهارمون و ميده و ميره...فقط ناهار ميدن نه  5از اون روز 
صبحونه نه شام..ما هم که گشنه...اونم يه ذره غذا..کاش گوشيم پيشم بود..تو کيفم بود و کيفمون و 

بيتا به نامه عاشقانه از طرف ميالد در اومد با يه کاتر که به دردمون  نياورده بودن تو اتاق..از جيب
نميخورد...بيتا ميگه اينو واسه وقت هاي ضروري گذاشتم تو جيبم..منم گفتم بفرما خيلي به درد 
خورد...تازه اتاق داراي پنجره قدي ،دستشويي و حموم بود از حمومش استفاده نکردییم ولي از 

باال آوردن هم خالي کردن خودمون استفاده کرديم...از اونجايي که فهميديم تو  دستشوي هم به نظور
شمال ايران هستيم..از لحجه ي خدمت کاره و نوع غذاهاشون که ماهي بود و بيشتر غذا ها شکم پر 
بود و از هواي رطوبتيش فهميديم يا انزلي هستيم يا آستارا...چون شمال ايران و زياد گشته بوديم از 

 و هواش هم ميتونستيم تشخيص بديم.. آب 

با هم نشسته بوديم و به يه نقطه ذل زده بوديم...در باز شد..يه پسر اومد تو...معلوم بود مسته...به 
 نظرم خيلي آشنا اومد...پسره با لحن مستا نه اي گفت
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همزمان هيييممم..چه فرشته هايي تور کردن اين خواهراي من...پس شما بچه مثبتين؟..وقتي  -پسر
 با يه نفر باشين اونوقت مثبتي از سرتون ميپره ميفهمين چه اشتباهي کردين...

کاتر که زير دستم بود برش داشتم.. پسره زياد مست نبود..ولي خب حريف ما دوتا ميشد...عقب عقب 
 رفتم و خوردم به ديوار...تيغه ي کاتر و کشيدم باال و گفتم

 نيا جلو ميزنم... -من

 به خورم بود... البته منظورم

 مقاومت نکن جوجو... -پسر

از اونجا هم بيتا دنبال يه چيزي ميگشت که بزنه پسره رو ولي زهي خيال باطل...همه چي تو يه ثانيه 
اتفاق افتاد...پسره يورش کرد طرف من، منم تيغ و کشيدم رو رگم...خون تند اومد بيرون..پسره مات 

 رو گرف...منم کاتر ودادم دست بيتادست من شد..بيتا از پشت گردن پسره 

 اين چه کاري بود ديوونه؟ -بيتا

 ول کن بيا بريم... -من

از اتاق زديم بيرون...بيتا با پسره جلو ميرفت و من پشتشون..وقتي رفتيم پایین ديدم لنا و دوستش 
 نشستن دارن حرف ميزنن...

 آروم از جاتون پاشين -بيتا

 جونم بيتااااا!

همچين از جاشون پريدن که منم زهر ترک شدم...وقتي پسره رو تو دست بيتا ديدن لنا و دوستش 
 دوست لنا گفت

 آراد...ولش کنين داداشمو..لنا تو يه چيزي بگو..-دوست لنا

 لنا با آرامش توي صورتش ولي ترس تو چشماش گفت

 خفه شو ِالِن... -لنا

 کليد ماشين و بنداز..گفتم سوئيچ.. -من
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 تو جيبش و يه سوئيچ در آورد..انداخت ..گرفتمش لنا دستش و کرد

 مال کدومه؟ -من

 آزرا... -لنا

من تند تند رفتم بيرون..از دستم خون ميچکيد.آزراي سفيد بود..قفل مرکزيش و باز کردم و نشستم 
پشتش..روندمش طرف در ..بيتا پشت با ماشين و رو به اونا اومد ...در پشت و براش باز کردم..اول 

شست بعد پسره..کاتر هم بيخ گلوي پسره بود.. حرکت اضافه ميکرد پيخ پيخ...در و بست و خودش ن
پام و محکم رو پدال گاز گذاشتم و روندم طرف در ويال...در و با ريموت باز کردن..در باز شد و ما رفتيم 

 بيرون...همچين تند ميرفتم که..

 ..چرا پسره رو آوردي؟ اينطوري که ميوفتن دنبالمون -من

نمياوردم هم ميوفتادن دنبالمون..اونوقت در و باز نميکردن يک..يکيمون قربوني ميشديم دو..يه  -بيتا
جايي وايستا بندازيمش...رسيده بوديم به جاده..شب بود...همه جا تاريک..درست حدس زده بوديم 

سنگين آستارا بود...وسط راه پسره رو انداختيم و زديم به چاک...يواش يواش داشت چشام 
 ميشد...بيتا تو فکر بود..

بيتا چشام داره بسته ميشه خون زيادي رفته ازم...درسته عمق زخم کمه ولي نيم ساعته داره  -من
 همينطوري قطره قطره ميره..

 بزن کنار... -بيتا

همينطور که از بيتا چشم ميگرفتم يه خانومي رو وسط جاده ديدم...براي اين که بهش نخورم فرمون و 
ردم که ماشين برگشت و با پهلو ميرفت ديگه نتونست مقاومت کنه چپ شد..سه چهار تا ملق چپ ک

 زد..چشام بسته شد...

 از دل فربد

 هدفون و از گوشام در آوردم و گفتم

 عالي بود آرش..خسته نباشي..فعال برا امروز کافيه... -من
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بار زنگ زده..زودي باهاش  8ميالد گوشيم و از جيبم در آوردم و به صفحه اش نگاه کردم..اوهوووو..
 تماس گرفتم..

 الو فربد... -ميالد

 صداش خيلي خسته و داغون بود..

 سالم داداش..چطوري؟ شکست عشقي خوردي؟ -من

 فربد به دادم برس.. -ميالد

 نگران شدم

 چي شده ميالد؟ -من

است خيابونا رو بيتا و مهسا يک هفته است نيستن...آب شدن رفتن تو زمين.. يه هفته  -ميالد
 بيمارستان ها رو درمونگاه ها رو پ..پزشک قانوني رو...

همه جا رو گشتم..اخرشم ماشين مهسا رو تو خيابون پيدا کرديم..يه هفته بدون ماشين..کجا ميتونن 
 باشن؟

 قلبم فشرده شد..مهسا؟!..

بهم ميگي؟بارمان چي..چي ميگي؟مهسا...بيتا؟...امکان نداره..نه..)داد زدم(پس چرا اآلن -من
 کجاست؟

 من اونقدر کالفه و فکرم در همه که به فکرم غذا خوردن هم نميرسه...چه برسه به تو... -ميالد

 ميالد..کجايي؟ کجا ها رو گشتي؟ بگو...بگو ال مصب..بگو منم بگردم.. -من

اج کنيم نيست تو چرا کالفه اي؟ نامزد من ،کسي که قرار بود هفته ي بعد ازدو -ميالد با صداي خسته
شده..تو چيت و از دست دادي؟ تو هم عاشق شدي؟ تو هم فکر ميکني با رفتنش قلبت و کنده رفته؟ 
فربد من بدون اون هيچم...اون اميد زندگي من بود...اون کسي بود که به خاطرش از همه ي زندگيم 

اون زبون تلخ و زدم...اون کسي بود که من و از لجن بيرون کشيد..با اون چشماي خوشگلش..با 
تيزش...با اون همه شوخي هايي که باهام ميکرد ..با اون همه ناز خرکيي که واسه دوست شدن باهام 
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کرد..فربد داغونم...فربد عاشقم...فربد ميالد بدون بيتا هيچه... تو هم بدون مهسا هيچي؟تو هم بدون 
 عشقت هيچي؟

 چي ميگي ميالد ..عشق چيه؟ -من

عاجز و ميشناسم فربد...اين صداي عاجز فقط يه بار باهات بود..اونم وقتي که من اين صداي  -ميالد
عاشق پريا شدي..که دلت برا پريا ميزد...اين صدا رو وقتي ازت شنيدم که پريا به خاطر آراز بهت 

خيانت کرد...فربد، تا اآلن سنگ دل بودي چون عشق پريا تو دلت سرد شده بود و قلبتم سرد کرده 
 عشق مهسا داره گرمش ميکنه...اآلنم که فهميدي ممکنه از دستش بدي بازم... بود..حاال

 گوشي رو محکم کوبيدم زمين و بلند داد زدم...

 َاَاَاَاَاه...بس کن لعنتي...کجايي مهسااااا...کجايي؟ -من

 چندشم ميشد اين کلمه رو به کار ببرم...ولي قلبم اين چيزا حاليش نبود...بالخره گفتم

 کجايي عشقم؟ -من

از اون روز کارم شده بود تو خيابونا گشتن دنبال دوتا دختر...دنبال کسي که تازه فهميدم دلم بدون اون 
ميميره..دلواپسش بودم..شايد اتفاقي براش افتاده؟..يک ماه از نبودشون گذشت..بارمان و مامان 

اپو براي پيدا کردنشون بودن...نگاه مهسا و باباي مهسا داغون بودن..مبين و مهشيد و باباي بيتا در تک
به مامان بيتا و مامان مهسا که کنار هم نشسته بودن و چهره ي غمگيني داشتن کردم..آقا محمد)باباي 

بيتا( به زمين خيره شده بود..آقا علي)باباي مهسا( کالفه از حرفي که ميخواست بزنه پاهاش و مدام 
د افتاده بود..مبين بي خودي عصبي ميشد..مهشيد هم تکون ميداد..بارمان پريشون و زير چشاش گو

پاي مامانش اينا اشک ميريخت..ميالد يک کلمه هم حرف نزده بود...خودم...خودم شده بودم يه 
 مرده ي متحرک..واقعا داشتم وا ميدادم...صداي علي آقا از فکر بيرونم آورد..

گيم.از تو هم ممنونم فربد جان که تو اين امروز من و محمد جمعتون کرديم که يه مطلبي و ب -علي آقا
 چند وقت بهمون کمک کردي..حتما خسته شدي

تو دلم گفتم آره خسته شدم از نديدنش..از دلواپسيش خسته شدم..دوست دارم روبه روم بشينه 
بخنده من زير چشمي نگاش کنم..دوست دارم با کنايه حرف بزنه..هنوز جاي دستش و رو پوست کتفم 

 اونجا شده مقدس ترين جاي بدنم...فرشته ي نجاتم کجايي؟حس ميکنم..
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اين حرفي که ميخوام بزنم واسم خيلي سخته..حتي سخت تر از شما ها..مهسا يه دونه  -علي آقا
دخترم بود و عروسک من...دوست داشتم نوه هاي دختريم و ببينم..دوست داشتم شادي مهسا رو 

 زيادي با مهسا داشت...هر دوشون شلوغ بودن.. ببينم...بيتا مثل دختر خودم بود...تشابه

 مامان مهسا و بيتا داشتن هر دو آروم حق حق ميکردن..

من ميدونم اونا دخترايي نبودن که فرار کرده باشن..با وجود ماشين مهسا تو خيابون  -محمد آقا
...اونا هم معلومه که دزديده شدن..اآلن چند وقته يعني دو هفته است پليس و در جريان گذاشتيم

 درصد اونا..اونا..مردن... 80ردي ازشون پيدا نکردن...من..من و علي...ميخوايم بگيم که...به احتمال 

قلبم تير کشيد...نه..امکان نداره..اونا نمردن...نههههه....چشام پر شد...سرم و انداختم پایین..ولي 
 اونيکي ها سرشون و باال گرفتن..

 ن بگيريم...ميخوايم مجلس براشو-علي آقا

با اين حرفشون چشمام و بستم....قلبم فشرده شد...بغض راه گلوم و بست..نفسم منظم نبود..عصبي 
بودم داغون بودم کالفه بودم..داشتم ميمردم..چقدر دير فهميدم دوسش دارم..چقد دير به چشماش 

اين دنيا کمه..يعني که هيچوقت از تو خيالم بيرون نميرفت توجه کردم...چقدر زمان دل خوشي من تو 
 بازم بايد عشقم و به خاک بسپارم؟ يعني اينقدر بد بخت و حقيرم؟...يعني لياقت يه عشق و ندارم؟

 مامان مهسا از جاش بلند شد...داد زد

يعني ارزش بچه ها براتون اينقدر بود؟ يعني نميتونين يه ذره ديگه صبر کنين؟ نه..نه من  -ماهرخ
من..اونا پاره ي تن منن...چرا بايد بي دليل دزديده شن؟ مگه کسي باهاشون اجازه نميدم..اونا بچه ها

دشمني داره؟ ..بچه هاي من پاک هستن..کسي قصد دشمني باهاشون و نميکنه..مگر به خاطر 
چيزايي که دارن يا آدم هايي که دورو برشونه...من نميذارم بچم و برادر زاده ام و همينطوري کشکي 

ن..علييي..من بچه امو از تو ميخوام...ميخوامش..دخترم و ميخواااام...اصال کشکي به خاک بسپري
ميدوني امروز چه روزيه؟ يادت هست؟ امروز بايد به جاي اين حرف و مراسم گرفتن براي مرگش براش 

 تولد ميگرفتييم...

 شروع کرد به بلند گريه کردن...

 ون..ميالد داشت اشک ميريخت..بارمان و مبين رفته بودن بير
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 مياد اشک چشاش و پاک کرد و دماغش و باال کشيد و گفت

 بهتره صبر کنيم...شايد دارن شوخي ميکنن.. -ميالد

 سيم هام اتصالي کرد..رو به ميالد داد زدم

 چرا نميخواي قبول کني ميالد؟..بسه ديگه..اونا ..اونا شوخي نميکنن...اين يه شوخي نيست.. -من

 بود..پاشدم و رفتم تو حياط..گوشيم زنگ خورد فرزام 

 بله -من

 سالم..کجايي فربد؟ -فرزام

 خونه ي بارمان اينا...با نسترني؟ -من

 آره..حالش خيلي بده..خبري ازشون نشد؟ -فرزام

 چند وقتي بود فرزام دلبسته ي نسترن شده بود

 درصد احتمال داره ُک... کشته شده با..باشن... 80نه..تازه ميگن  -من

 لوم و بسته بود..داشتم وا ميدادم شديدا..بغض راه گ

 صداي نهههههه گفت نسترن و شنيدم پشت بندش گريه کردنش و و ال اله اهلل فرزام و...

 نسترن..بسه..بسه عزيز من..با خودت اين کار و نکن..فربد من بعدا باهات تماس ميگيرم.. -فرزام

 باشه..برو به سالمت -من

 خودت و اذيت نکن... -فرزام

فتم تو سراغ بارمان و گرفتم که مبين گفت رفته باال....از پله ها رفتم باال..تو اتاق هارو گشتم ..تو اتاق ر
مهسا عکس تو دست داشت اشک ميريخت...رفتم و کنارش نشستم..يه عکس از بيتا ونسترن و 

نده هاش فاطمه و مهشيد و مهسا..هرپنج تاشونم داشتن با دهن باز ميخنديدن..چقدر دلم واسه خ
تنگه..چقدر شاده...بارمان روتختي مهسا رو برداشت و گرفت جلو بينيش و چشماش بست..نفس 

عميق کشيد..لباس خوابش زير پتو بود..برش داشت گرفت جلوش..چقدر کوچولو بود لباسه...صورتي 
بود و نخي و روش خرس داشت...بارمان حق حق خفه اش صدا گرفت..يه عکس بزرگ رو ديوار 
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.مهسا با لباس هاي اسپرت و آرايشي زيبا با لبخندي زيبا تر داشت به دوربين نگاه بود.
ميکرد..چشماش تا عمق وجودم و سوزوند...چشمام اشکي شد..کاش بارمان نبود ميتونستم تو اتاقش 

 يه دل سير گريه کنم..با خودم گفتم

 اين عشقه... -من

 

 از دل مهسا

م نه يادم مياد کيم..نه يادم مياد اسمم چيه...نه يادم مياد اين چند وقتيه که از بيمارستان مرخص شد
دختري که کنار تختش نشستم کيه..دختري که سه هفته به گفته ي خاله تو کماست...بر ميگرده ولي 

ِکي؟ خدا ميدونه...خاله براي اين که ما راحت باشيم اين دختر و با خواهش فراوان آورد با دستگاهش 
وقت يه بار دکتر مياد چک ميکنه...يعني به زور پول اين کار و کردن...وچون خطر  به خونه...هر چند

مرگ براش رفع شده..اجازه دارن..دکترا ميگن امکان داره حافظه ام برگرده وامکان هم داره از دست 
بدمش...معلوم هم نيست که اين دختره به هوش بياد حافظه اش سر جاش باشه يا نه..هر شب تو 

ه هايي ميبينم..بيشترشم يه پسره..که وقتي به خاطرم مياد يه جوري قلبم فشرده خواب صحن
ميشه..انگار يه چيزي از قلبم ميگذره..داغ ميکنم..اآلنم وقت خوابه..برم بخوابم که واقعا امروز زيادي 

يدمش کار کردم...راستي خاله ميگه تو يعني من داشتم رانندگي ميکردم اون رو نديدم بعد از اين که د
فرمون و برگردوندم که ماشين چپ شد..خاله هم به شوهرش يعني عمورجب زنگ ميزنه اونم مياد ما 

رو ميرسونن بيمارستان..ميگم آخه خاله ي من من تو رو نديدم تو چرا من و با اون ماشين با اون 
من که حتي چراغ هاي چشم گير نديدي؟ خدا ميدونه چرا...يه سوال داره مث خوره مغزم و ميخوره..

اسمم وهم يادم نمياد چطوري حرف زدن و بلدم؟ با اين سوال هم ميتونم بفهمم من قبل از فراموشي 
 هم ُخل تشريف داشتم.!!چشمام بسته شد و به خواب رفتم...

...من ِکي گفتم از فربد چندشم 1...صداي عصبي يه پسر...ميدوني من کيم؟..9...صداي جيغ...7
 ...صداي گوش خراش و سوزنده ي جيغ يه دختر.... َاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَاَا..9.......سالم جوجو4ميشه؟...

 از خواب پريدم..عرق کرده بودم..شماره ها تو ذهنم داشتن باال و پایین ميرفتن...فربد کيه؟

تو  زودي کاغذ کنار تختم و برداشتم..همه ي خواب هايي که ميديدم و مينوشتم..قبال يه تعداد شماره
خواب ديده بودم...اين يکيم اضافه کردم..شروع کردم به 
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تا..نميتونم تا صبح صبر کنم....شروع کردم به سرفه 11...درسته..1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11شمردن...
کردن..صدام گرفته بود..يعني صدام زورکي در ميومد..سرما خورد بودم...صدام خش خش ميکرد..بي 

آروم و با شک شماره رو گرفتم...صداي بوق انتظار تو گوشم پيچيد..اعصابم سيم تو اتاق و برداشتم و 
خراب شد..گوشي رو قطع کردم..ميترسيدم..نه من زنگ نميزنم...دراز کشيدم و تا خود صبح چشم رو 

 هم نذاشتم...

 خانومي..پاشو دختر... -خاله

 هنوزم از نداشتن اسم اعصابم خراب ميشه...

 چشم خاله جان -من

 وايستا ببينم دختر..تو چرا اخمات تو همه؟ -خاله

چرا اسمم و که از بچگي با اون صدام کردن و يادم نيارم؟چرا نبايد مامان و بابام و يادم نباشه؟  -من
اونايي که شايد خيلي کارا برام کردن..خيلي بهم محبت کردن..خون دل خوردن...تو آغوششون بزرگ 

 چقدر بدبختم...شدم...چرا نبايد يادم بياد؟ ...من 

شروع کردم به گريه کردن..دلم گرفته بود...خاله تو آغوشش جام داد..بچه هاي خاله از پيشش رفته 
 بودن..منظورم به خارج کشوره...خاله موهام و ناز کرد...

 ميخواي يه اسم برات بذاريم؟ -خاله

 هان؟..يعني بله؟ -من

 خاله خنديد و گفت

 ...اممم...فرشته...ميخوام اسمت و بذارم  -خاله

 بلند خنديدم

 من و اون دختر به غير از دردسر براتون چيز ديگه اي نبودم چرا ميخواين اسمم و بذارين فرشته؟ -من

 تو و خواهرت فرشته ي تنهايي هاي منيد... -خاله

 مگه اون خواهرمه؟ -من
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 نميدونم ولي شبيه هميد... -خاله

 شايد واقعا خواهرم باشه... -من

 شايد..اآلنم وظعيتش و چک کردم..نرماله...اسم اونم ميذاريم ترمه... -خاله

 خاله قبال پرستار بوده...

 خاله..شما خيلي خوبيد..اگه شما نبودين نميدونم اآلن ما چي به سرمون ميومد... -من

 حرفشم نزن...وظيفه ام بود.. -خاله

دست و صورتم و بشورم وگرنه غمباد نه خاله..وظيفه نبود...لطف کردي..خب خاله من پاشم برم  -من
 ميگيرم..

بعد از شستن دست و صورتم رفتم پيش خاله..خاله واسم لباس محلي داده بود...اونا رو 
 پوشيدم...خاله زود با يه روزنامه دستش اومد پيش ما..منم پيشه به قول خاله ترمه بودم...

 فرشته.. فرشته.. -خاله

 بله خاله؟ -من

 ببين...بيا اين و  -خاله 

 روزنامه ي شهروند بود..

خاله يه قسمت از گمشده ها رو نشونم داد عکس من و ترمه بود...شروع کردم به رد کردن کلمات 
 پشت سر هم رفته رفته صدام بلند تر ميشد..

اين دو دختر جوان به احتمال زياد دزديده شده اند وبعد از گذشت يک ماه هم خبري از آن ها  -من
 گرخبري از اين دو دختر داشتيد با اين شماره تماس حاصل نمایید ...نشده است ، ا 

روزنامه از دستم افتاد..دزديده شده اند..مهسا زارعي..بيتا زماني...نشستم روزمين..همه ي صحنه 
هايي که تو خواب ميديدم و مرور کردم..ولي به جز اون پسره چيزي يادم نيومد..به هوا نياز 

بيرن روسري گل گلي رو سرم انداختم و رفتم بيرون...خاله خيلي صدام کرد ولي داشتم...بايد ميرفتم 
جوابش و ندادم..همش صحنه اي به ذهنم ميومد که يه پسره داشت با چشماي خمار بهم نزديک 

ميشد..ترمه..يعني بيتا هم داشت دور خودش ميچرخيد و کالفه اينور اونور و نگاه ميکرد منم يه کاتر 
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ي اين صحنه ها تو فکرم تکرار ميشد...يه دختر بچه رو از دور ديدم..لبخندي بهش دستم بود...ه
 زدم..خوبه که هويت داره..چقدر خنده بهش مياد...

چند ساعتي رو کنار رودخونه نشستم..فکر کردم.. يادم نيومد هيچ،بيشتر سردر ُگم شدم و سردرد 
.هوا گرفته بود سوم اسفند بود...سرد گرفتم...پاشدم و آروم آروم به سمت خونه راه افتادم..

بوود...سرما که خورده بودم اميدوارم بيشتر از اين سرما نخورم چون ديگه واقعا سيرم...از در، گذشتم و 
تا ماشين مدل باال  4وارد باغ شدم..خاله اينا خيلي پولدار بودن.وقتي به سمت ويال نزديک شدم ديدم 

اول فکر کردم نرم تو..ولي بعد که ديدم واقعا دارم يخ ميبندم پارک کرده...پس خاله مهمون داره..
تصميم گرفتم برم تو..وقتي پام و گذاشتم تو يه عالمه آدم ديدم..همه سرشون و برگردوندن طرف 

من..همه با تعجب نگام کردن ..بعد چشماشون پرشد..البته پر بود..پر تر شد...دوتا خانوم شروع کردن 
ا تعجب همه رو نگاه کردم..نميدونم داشتم دنبال کي ميگشتم...اون خانومه به خدارو شکر گفتن..ب

 زودي اومد و پريد بغلم کرد..منم دستام باز مونده بود...اين چرا اينطوري کرد؟

سالم دختر گلم...عزيز دلم..بالخره پيدات کردم..من و نميشناسي مامان؟ من مامانتم عزيز  -خانوم
 به فداي تو...ببين همه به خاطر تو و بيتا چقدر اشک ريختن؟دلم..تو وجود مني...مامان 

نميدونم چرا اشک تو چشمام جمع شد..اين خانوم مادر من بود؟ پس چرا يادم نمياد؟ خود به خود از  
بغلش جدا شدم...دلم سنگ شد..چرا بعد از دو ماه؟ خودمم ميدونستم حرفم منطقي نيست ولي انگار 

 بلند داد زدمدلم از يه جايي پر بود..

 من شما رو نميشناسم..لطفا از اينجا بريد.. -من

 خانومه خشک شد...

 ِفِرشـ..مهسا جان يه ذره آرومتر.. -خاله

خاله اسم من فرشته است..مهسا نيستم..حداقل تا وقتي که هيچي يادم نيومده نيستم..هر وقت  -من
نم..لطفا بريد..البته ببخشيد مهمونيد يادم اومد باهاتون تماس ميگيرم..البته همراه با ترمه ميمو

 احترامتون واجبه..ميتونيد بمونيد..من ميرم..

 يه پسر از جاش بلند شد...اوهوووو..چقدر قدش بلنده...عصباني بود

 تو خودت ميخواي بموني بمون..ولي حق نداري زن من و نگه داري..-پسره
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کشيد..داغ کردم..اون همون پسري بود که صداي يه پسر توجهم و جلب کرد نگاهش کردم..قلبم تير 
 تو خواب مدام ميديدمش

 ميالد تو حق نداري اينطوري حرف بزني.. -پسره

 ب زور چشم ازش گرفتم و به ميالد البته به گفته ي پسره پوزخندي بهش زدم

که نه من ِا؟نه بابا؟تو اين دوماه کجا بودي؟ تو اين دوماه ما بوديم که به زنت ميرسيديم..درحالي  -من
يادم ميومد اون کيه..نه خاله اون و من و 

 ميشناخت..بفرماییدخونههاتونباخيالراحتزندگيکنيدهروقتبههوش اومد بهتون زنگ ميزنم..

من تو اين دو ماه خون دل ها خوردم خورد شدم...مردم و زنده شدم..حاال که بهش رسيدم  -ميالد
 نميذارم ازم بگيريش...

 ميرفتم بيرون...صداي پسره بازم دلم و لرزوند بدون حرفي داشتم از در

صبر کن ميالد..شما احساسي برخورد ميکنيد..من باهاش حرف ميزنم..البته با اجازه از علي آقا و  -پسره
 بارمان...

 زير لب علي و بارمان و زمزمه کردم...

 بدو بدو از باغ زدم بيرون...اونم دنبالم...

 مهسا وايستا... -پسره

 م..مهسا من نيستم..فعال نيستم..جواب نداد

 پسره دستم و گرفت..تندي دستم و کشيدم از دستش..

تو کيه من باشي که دستت و به من ميزني؟ شوهرمي ، نامزدمي؟ داداشمي بابامي..داییمي  -من
 عمومي؟..چيمي؟

 پسره روبه روم وايستاد و گفت

من و نميشناسي؟ منم فربد..هموني که باراول ديدارمون تو فرودگاه بود و بار دومش تو  -پسره 
مهموني...من همونيم که نصيحتم کردي..من همونيم که به خاطر حرف هاي يه دختر کوچولو دست از 

در همه ي نياز هام برداشتم..به حرفاي اون دختر کوچولو فکر کردم و ديدم که حرفش منطقيه...چق
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براي اين که حرصم بده تالش ميکرد و منم چقدر براي اين که جلو نيش و کنايه هاش عصبانيت و 
کيلو از  10حرصم و قايم کنم تالش ميکردم...م همونيم که دلم و دزديدي...همونيم که تو اين دو ماه 
دوماهه که  دلواپسي و غم نديدنت کم کردم..من همونيم که به استديو موسيقيم عشق ميکردم واآلن

بهش سر هم نزدم...همونيم که اآلن اون غرور مثال زدنيم و گذاشتم زير پام و دارم براي بار اول بهت 
 ابراز عالقه ميکنم..ازت ميخوام که سعي کني يادت بياد من و بقيه رو...

قلبم با حرفاش فشرده شد..صحنه هايي رو که ميگفت داشت يادم ميومد..داداش 
مامان ماهرخ..بيتا...مهشيد..مبين..دايي محمد..زن دايي الهه..ميالد بارمان..باباعلي،

 فرازمند..فربد..فربد رستگار..مدلينگ..موزيسين..بازيگر..من..

 دستم و گرفتم رو سرم..انگار يه تلنگر الزم بود تا به ياد بيارم..اونم اعتراف عشق فربد بود

 رشته ي موسيقي..نسترن..فاطمه..

مد..من دختر ترشيده هم داشتم به اين پسره نميدادم...اون خطر ناکه...از کجا حرف بابام يادم او
مطمئني مؤمن؟...حرف بارمان..اون از هر مردي مرد تره..اونقدر با وفا و مرد و بامرام هست که بتونم 

باهاش دوست شم...تو به ميالد شک داري؟...من داف فابريک فربدم..اسم من لناست..نزديک تر 
زنم...آخ...آروم بلند شين...کليد ماشين...گفتم کليد ماشين...مال کدومه؟....آزرا...آراز..ول بياين مي

کنين داداشمو...خفه شو ِالِن...چرا پسره رو آوردي؟ ميوفتن دنبالمون... نمياووردم هم 
 ميوفتادن...صداي جيغ خودم و بيتا که تو هم گم شدو ماشيني که چپ شد....

 به مغزم هجوم آوردن و نداشتم..از حال رفتم.. تحمل اينهمه صحنه که

چشمام و باز کردم..همه باال سرم بودن..زودي از جام بلند شدم..مامان داشت اشک ميريخت..تو خونه 
 ي خاله بوديم هنوز...زودي چشام پر شد و گفتم

 مامان..بابا..بارمان.. -من

...تنفر به لنا و النا و داداشش تو دلم اوج هر سه شون بغلم کردن..بارمان و بيشتر تو بغلم فشار دادم
 گرفت..ازشون جدا شدم ..رو به ميالد و فربد گفتم

به خدا...به اون خدا که بهمون رحم کرد اگه لنا و النا و اون برادر چپر چالغش و ببينم با همين  -من
 دستاي خودم به درک متوصلشون ميکنم..
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 فربد دهنش باز مونده بود..

 و خواهر برادرش چه ربطي داره؟ با لنا -بامان

برو از خودشون بپرس..تو بازار ما رو سه تا دختر به هواي آدرس پرسيدن سوار ماشين  -من
کردن..قيافه هاشون اونقدر معصوم بود که آدم نميتونست بهشو نه بگه...اونجا با نميدونم چي 

به هم زن و انداختن تو اتاق که  بيهوشمون کردن بعدم يه هفته مونديم اونجا..بعد يه پسر حمال حال
اونقدر خورده بود که داشت باال مياورد)البته با اضافه کردن پياز داغ( پسره رو گرفتيم و رفتيم پایین 

ديديم به به لنا و النا دارن هر هر ميخندن...ما هم تهديد کرديم که برادرشون و ميکشيم..اون هم کليد 
 ..ماشينشون و دادن و ماهم فرار کرديم.

 که تو راه ماشين و چپ کردن... -خاله

 بارمان با تعجب نگام ميکرد

 تو ميروندي؟ -بارمان

 سرم و انداختم پایین..واقعا جاي شرمساري داشت...

 چطوري؟ -بارمان

براي ترسوندن پسره رگ دستم و با کاتر بريدم..تو راه هم ديگه حالي برام نمونده بود...ميخواستم  -من
و عوض کنيم که خاله رو وسط جاده ديدن برا اين که بهش نخورم فرمون و به طرف بزنم کنار جامون 

صخره بردم که ماشين خورد بهش و به پهلو داشت ميرفت ديگه تعادل به هم خورد و ماشين چپ 
 شد...

خدا رو شکر که همه ش يادت اومد..باور کنيد تو اين چند هفته اي که پيش من بوده دقيقه به  -خاله
 غم و درد و تو نگاهش ميخوندم...همش يا تو فکر بود يا باال سر ِتر..اممم..بيتا بود...دقيقه 

 من با لبخند به خاله نگاه کردم

خاله شما هرچي که دوست دارين ما رو صدا کنيد..باعث افتخاره...فربد و ميالد يه هو پاشدن و  -من
 با هم رفتن بيرون..منم تندي پشت سرشون دوئيدم..

 د..فرزبد وايستين..ميال -من
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 وايستادن ..

ميالد..مواظب باش هااا..ببين کاري نکن که پشيموني بياره..با تو هم هستم فربد..تازه دارين به  -من
روال عادي زندگي برميگرديم..راستي ميدوني اونا چرا مما رو دزديدن؟..بيتا شنيده بود که لنا به النا 

 يدمخيابونيکيه...(گفته بود)اينابايدازچشمبيوفتن...نشونشم

 ميالد زودي پريد تو ماشين فربد...

 فربد گوشت و بيار.. -من

 فربد خم شد به طرف من..

 تنها کسي که هم شمارش هم قيافش هم اسمش يادم اومده بود تو بودي... -من

فربد با چشماي از حدقه بيرون اومده نگام کرد...لبخندي بهش زدم و عقب عقب رفتم و و بي صدا 
 گفتم

 اين عشقه... -من

 بعد با لپاي گلي برگشتم تو ويال..

 بيتا چقدر ماه شدي..اي خدااا..عروسک شدي دختر..البته از نوع تپلش.. -من

 بيتا لبخندي تو آينه به خودش زد و گفت

 ممنونم عزيز دلم... -بيتا

 واه واه...خودت و جمع کن..شبيه فيونا زن شرک شدي.. -من

 ل از اين که به هيوال تبديل بشه است ديگه؟منظورت اينه که قب -بيتا

 نه خير منظورم دقيقا به اون لحظه ايه که فيونا باد کرده و سبز شده است.. -من

 برو گم شو..حيف که نميتونم بدوئم وگرنه حالت و ميپرسيدم... -بيتا

اج کرد و به معناي از اتاقش زدم بيرون..از اون روز سه سال ميگذره..بعد از يک ماه بيتا با ميالد ازدو
واقعي خوشبخت شد..فربد هم براي راضي کردن بابام به کمک بارمان همه کار کرد..حتي از مدلينگ 
 7بودن هم دست برداشت... بابام هم راضي شد..وما اآلن يه ساله که زندگيمون و وشروع کرديم..بيتا 
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نه که کل فاميل و دوست و آشنا ماهه حامله ست وبچه اش دختره.. امروز تولد ميالده و خودش نميدو
رو دعوت کرديم..به انگشتر توي دستم نگاه کردم..ديوونه وار عاشقشم...اونم همينطور..البته رفته رفته 

دارم شک ميکنم..اصال تو خونه به حرف من اهميت نميده..تعصبي و يه دنده است..من حق ندارم 
م مرغ...ولي باوجود اين ها خيلي تو خونه تنها بدون اون جايي برم..حتي واسه خريد يه کيلو تخ

باهام مهربونه..وقتي مياد خونه اونقدر خوشحال ميشم که حد و اندازه نداره..اون و با همه ي اين 
کاراش ميپرستم..ولي يواش يواش ديگه دارم خسته ميشم...چرا بيتا بايد کار کنه ولي من نه؟ حتي 

ماه همش تو خونه ي ما بوده..راستي..هر سه تا از دوست هام  7دانشگاه هم نميرم...البته بيتا تو اين 
که يکيش دختر داییم بود هم ازدواج کردن..مهشيد با مهيار نامزد کرد و نسترن با 

عشقش..فرزام...فاطمه هم شايد باور نکنيد ولي با رضا پسر عمه ام ازدواج کرد..هرچقدر رضا ساکته 
ت دارن..خالصه ازدواج بيتا برا هممون خوب بوده..يعني فاطمه شلوغه...ولي عجيب همديگه رو دوس

اگه ميالد نبود من و نسترن و مهشيد ميترشيديم...بيتا از اتاق بيرون اومد..لباس بلند مخصوص 
حامله ها رو پوشيده بود..اونقدر بهش ميومد..تپل هم شده بود نازتر شده بود..مخصوصا با اون 

ش کردم که بريم تو آرايش معصومش..دستش و گرفتم و کمک
پزيرائي..همهنشستهبودن..زنگدرزدهشد...زودي چراغ ها رو خاموش کرديم...ميالد و فربد با هم 

بودن..گفته بودم فربد بياد خونه ي بيتا اينا.. به اونم نگفتم که يه وقت لو نده..چند بار در زدن بعد 
تا رو صدا ميکرد..فربدم من و...بعد يه هو ميالد در و باز کرد و تندي اومد تو..با ترس و دلهره داشت بي

بارمان چراغ ها رو روشن کرد و همه شروع کردن به تولدت مبارک خوندن..ميالد و فربد با دهن باز 
 رفته بودن تو شوک..بيتا پنگوئني رفت طرف ميالد و بغلش کرد و گفت

 عزيزم تولدت مبارک.. -بيتا

 کشيدن..همه شروع کردن به جيغ و داد و هورا 

ميالد که خيالش راحت شد بيتا رو نرم تو آغوشش گرفت و خم شد و گلوش و بوسيد..چشماش و 
 بست و يه چيزايي گفت..

چه صحنه ي زيبايي...داشتم با لبخند نگاهشون ميکردم که ديدم فربد اومد طرفم..دستم و گرفت و 
 برد تو آشپزخونه..لبخندي بهش زدم..

 کشتي...فکر کردم اتفاقي برات افتاده.. خانومم..تو که من و -فربد



 

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

فربد و بغل کردم..چقدر بعد از يه روز نديدنش دل تنگش شده بودم...اونم من و محکم در آغوش 
 کشيد..

 خسته نباشي.. -من

 تو رو که ميبينم خستگيم در ميره... -فربد

 ممنونم عزيزم.. -من

 يه بوس بهم نميدي؟ -فربد مظلوم

ب هام و گذاشتم رو لباش..بعد از يه بوسه ي طوالني سرم و عقب بردم و دستش سرم و باال آوردم و ل
و گرفتم و کشيدم..از آشپزخونه رفتيم بيرون..همه يه جوري بهمون نگاه ميکردن..اونقدر خجالت 

کشيدم که نگووو...بابا شوهرمه به شما چه آخه؟..چشمم افتاد به زوج هاي محترم..واي چقدر اينجا 
اريم ما..نسترن و مهشيد که نامزد بودن..ولي تو حلق هم بودن..فاطمه هم دست تو تازه عروس د

دست رضا نشسته بود و داشتن حرف ميزدن و ميخنديدن..ميالد دستش و گذاشته بود رو شکم بيتا و 
 داشت حرف ميزد..رفتيم طرف بيتا اينا...

ه ماماني رو ول نميکنم از تو طرفداري بابايي امروز که ماماني رو اذيت نکردي؟ هيم؟ ميدوني ک -ميالد
 کنم...پس دخمل خوبي باش...

 بيتا با لبخند گفت

 معلومه..بذار به دنيا بياد اصال ماماني و نميبيني..همش دخملت و دوست داري... -بيتا

 ميالد با عشق و لبخندي جذاب و مهربون به بيتا چشم دوخت و گفت

 نه..تو هم قلبمي..نباشي زنده نسيتم..فهميدي؟ خودم و از ياد ميبرم ولي قلبم و -ميالد

 واه واه چه عاشقانه.. -فربد

 کاش يه بار مچت و بگيرم.. -ميالد

 بلند خنديدم..

 فربد دستش و انداخت دور شونه ام و گفت
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 من مث تو، تو اماکن عمومي ابراز احساسات نميکنم.. -فربد

و ميترسونه..حتي يه بارم تو اين يه سال از اين حرفش خوشم نيومد..اون غرور لعنتيش داره من 
نگفته دوست دارم..درسته از کاراش مشخصه که دوستم داره ولي خب من اليق يه دوستت دارم 

خشک و خالي هم نيستم؟ تو که يه بار گفتي چرا عارت مياد يه بار ديگه اون و به کار ببري؟يعني اين 
 نهمه غرور بازم بهت ميگه دوست داره..خواسته ي زياديه؟خوش به حالت بيتا..شوهرت با او

با خودم گفتم من که بهش نگفتم چرا نميگي دوسم داري؟...از کجا بفهمه؟..چطوري بهش بفهمونم 
من شدم زنداني اون و اون شده افسر نگهبان؟..چطوري بهش بفهمونم..من آدمي نيستم که حرف زور 

 م..اعتراض ميکنم..)ولي کاش نميکردم(و تحمل کنم و دم نزنم؟..ولي..اينبار اين کار و ميکن

 از اون روز يه هفته ميگذره..بعد از درست کردن ناهار زنگ زدم به فربد..

 جانم؟ -فربد

 سالم همسر مهربون..چطوري؟ -من

 خوبم خانوم خونه..تو چطوري؟ خسته که نشدي؟ -فربد

 نه خسته چرا؟..تو هم خسته نباشي.. -من

 نيستم عزيزم.. -فربد

 خوب پيش ميره؟ کارا -من

 بله که ميره... -فربد

 خدا رو شکر..فربد يه خواهشي ازت دارم.. -من

 بفرما.. -فربد

 ميتونم با بيتا برم خريد؟ -من

 خانوم گل مگه بهت نگفتم هرجا بري با خودم ميري؟ -فربد
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ريد چرا ولي ديگه خسته شدم فربد..باور کن دلم ميخواد يه بار هم خودم برم خريد..درسته خ -من
رفتن با تو خيلي خوبه..ولي من که با تو رفتني نميتونم با بيتا برم..هيم؟ قراره بريم واسه دخمل بيتا 

 سيسموني ببينم..

 نه... -فربد با جديت

 به درک.. -من

گوشي و قطع کردم..اصوال آدمي نبودم که زير بار حرف زور برم..هر چي رو که بهم به زور بخوان تحميل 
انجام ميدم..لباسام و تنم کردم و به بيتا اس دادم که آماده ام...رفتيم و به کنن بر عکسش و 

سيسموني ها نگاه کرديم..چقدر با حال و ناز بودن خدااا..آدم دلش ميخواد با وجود اينا هي بزاد...قرار 
د برسيم شد بريم سونو گرافي..اونقدر هيجان زده بودم که داشتم بال در مياوردم..تند تند ميرفتم که زو

 من ِعجِق خاله رو ببينم..آخرش صداي بيتا در اومد

 مهسا..ترو خدا آروم تر.. -بيتا نفس نفس زنون

 آخ ببخشيد يادم نبود..بيا.. -من

آروم آروم رفتيم و يه ربع بعد رسيديم..تو نوبت بوديم که گوشيم زنگ خورد..فربد بود..جواب 
د و هوارش و بشنوم..ولي دلم هم نميومد جواب ندادم..حاال که اومدم بيرون نميخوام صداي دا

 ندم..جواب دادم...

 بله؟ -من

 چرا خونه نيستي؟ کجايي؟ -فربد

 بهت که گفتم رفتم با بيتا بيرون.. -من

 ِد تو غلط کردي..مگه من اجازه دادم؟ -فربد

 حرف دهنت و بفهم فربد...حق نداري با من اينطوري حرف بزني.. -من

 نداري بدون اجازه ي من هر غلطي که ميخواي بکني..تو هم حق  -فربد

 چرا اتفاقا دارم.. -من

 ببين يه چيزي بهت ميگم که دلت ميشکنه هاا..زود باش بيا خونه..همين االن.. -فربد
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 نيام چي ميشه؟ فکر کردي دلم و نشکوندي؟ دلم خيلي وقته از دستت شکسته.. -من

 نيم ساعت اومدي اومدي اگه نيومد..بيا خونههههههههههههه..تا  -فربد داد زد

نذاشتم حرفش به آخر برسه گوشي رو قطع کردم..اينا همه اعتراضه ولي ميدونم بهاش و سنگين 
 ميدم..

رفتيم تو..سونو سه بعدي بود..به دکتر گفتم ضبط کنه..بعد از اين که از تکوناي خوشمل خاله عشق 
شکر کوتاه بيرون اومديم..راستش از فربد مث سگ کردم دکتر سي دي رو داد بهمون و ما هم با يه ت

ميترسيدم..من به خاطر عشقم همه کار کردم..يه سال زمان زيادي براي بيرون نرفتنه..انگار بچه گير 
سالمه خير سرم..از هرچي ميترسم و بدم مياد سرم مياد..واهلل...فربد حرفي بزنه  26آورده من ديگه

ه نتونه جمعش کنه..از اونجا رفتيم يه کپي از سي دي تو کافينت پاش وايميسته..ميترسم چيزي بگه ک
گرفتم و با دست پر از لباس بچه رفتيم طرف ماشين ها.بيتا سوار ماشين شد ورفت..منم راه خودم و 

پيش گرفتم..در حياط و با ريموت باز کردم و طول حياط و طي کردم..واي فربد خونه است..با ترس و 
باز کردن همانا و هجوم آوردن فربد به طرفم همانا..همچين ترسيده بودم که سر  لرز رفتم خونه...درو

جام ميخ شده بودم..چيزي که انتظارش و نداشتم اتفاق افتاد..دو تا سيلي جانانه و محکم پشت سر 
هم بدون هيچ فاصله اي نوش جون کردم..گوشم سوت کشيد..سوت تو گوشم دهن کجي به قلبم و 

توش بود...اون دوتا سيلي تلنگري بود که حرفاي تلنبار شده توي قلبم به زبونم  عشق لونه کرده ي
 بياد...کيفم و انداختم زمين..در و بستم..چشام پرشد

حرفت و نميفهمم فربد..حرکاتت برام قابل درک نيست..من اونقدر بزرگ شدم که بتونم خودم  -من
اشتي غلط کردي اومدي خاستگاري..ميفهمي؟ تنهايي تو خيابون قدم بزنم..تو که به من اعتماد ند

ميفهمي چي ميگم؟ يه ساله شدم زندوني تو..من زن خونه اتم يا کلفت خونه ات؟ من فوق ليسانس 
گرفتم که بشينم تو خونه خاک خونه بگيرم؟ زندگيي که قولش و دادي اين بود نامرد؟)به صورتم اشاره 

 هم ازت متنفرم..ميفهمي؟ آره؟ ميفهمي؟ کردم..(..هرچقدرکه عاشقت بودم اآلن همون قدر

آره..فهميدم...اصال برا اين که نه تو از بودن تو اين خونه و در کنار من بودن زجر بکشي -فربد با پوزخند
 و منم همينطور..طالق ميگيريم..هيم؟..چطوره؟

 دقيقا از اين حرف ميترسيدم..البته تقصير خودمم بود...



 

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

اينقدر پست شدي که اين و ازم بخواي؟ هه..معلوم شد کي عاشق بود ميفهمي چي ميگي؟ يعني  -من
کي نبود..منم عاشق بودم ولي ديگه نيستم..قبوله..هر چه زود تر من و از شر اين زندگي عذاب آور 

 راحتم کن..فهميدي؟

 آره..فهميدم..فردا ترتيبش و ميدم..-فربد

وقت دادگاه باشه بگو..يا هم نه تا اون موقع کار خوبي ميکني...من ميرم خونه ي بابام..هر وقت  -من
 هم باهام تماس نگير احضاريه بياد بهتره...

همچين راحت در مورد طالق حرف ميزد که انگار اصال اون نبوده که به من ابراز عالقه کرده..اون شب 
بيزار اونقدر دلم ازش شکست که هيچ چيز تو دنيا نميتونست وصله اش بزنه...واقعا ازش تو يه شب 

شدم..چقدر من و حقير و کوچيک ميديد..کار خوبي کردم..اگه کوتاه ميومدم دم در مياور..ولي ميدونم 
طالق رو شاخمه..اون حرفي بزنه روش وايميسته..مثل وقتي که به مامانش گفت ميرم و ديگه تو اون 

تو خونه اشون  خونه پا نميذارم..هنوزم که هنوزه با اين که عاشق مامان و باباشه ولي پاش و
نذاشته...ولي در خونه اش رو به همشون بازه...مامانش قبل ازدواجش ميومد و خونه اش و تميز 

ميکرد..بعد ازدواجم که خيالش راحت شد که من بدبخت مث خر اون جا کار ميکنم ديگه نيومد..البته 
بار نديده  4تا حاال بيشتر از شبا برا سر زدن مياد ...باباشم همينطور..خواهرشم که کال ازدواج کرده و 

امش چون مدام با شوهرش تو سفره..برادراش هم که ديگه هيچي..هر هفته خونه ي ما ..يعني خونه 
ي اون بودن..مامان خيلي تالش کرد برم معذرت خواهي کنم منم کار و يه سره کردم و نخواستم تو 

 چشمشون آدم ضعيف و بدبخت به نظر برسم پيش همشون گفتم

اون يه عشق زود گذر بود..برا هر دومون..من نميخوام ديگه به اون خونه برگردم..خودتون و  -من
خسته نکنيد..هيچکس هم حق نداره اون و از اين خانواده جدا بدونه..اون اگه از من هم طالق بگيره 

بازم قدمش سر چشممونه..تو هم بارمان دوستي ات و ادامه ميدي..به خاطر من ازش نگذر 
 ين..فردا هم من به اون دادگاه با انگشتر ميرم و بي انگشتر برميگردم....هم

 تو چرا اينطوري شدي دختر؟ -بابا

بابا جان بذار خيالت و راحت کنم..ما هيچ حسي به هم نداريم..دوست داري بدبخت شم؟..اصال  -من
و ميکردم..لطفا به نميخوام ازدواج کنم...ميخوام واسه خودم باشم..بچه هم داشتم بازم اين کار ر

 خواسته هام احترام بذاريد..خودم هم يه خونه ي جدا واسه خودم ميگيرم..



 

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

 نه.. -بابا

 بابا..خواهش ميکنم...من يه زندگي نا موفق داشتم..خواهش ميکنم نه نيار.. -من

 حرف آخر؟ -بابا

 حرف آخر... -من

 باشه ولي اميد وارم پشيمون نشي.. -بابا

 ..نميشم..اميدوارم -من

تو دادگاه نشسته ام و منتظر آقام که بياد..با ظاهري آراسته وارد ميشه..نميدونم چرا انتظار داشتم 
آشفته ببينمش..نه انگار خوشش اومده..منم يه لبخند زدم..لبخندم الکي نبود..برا اين بود که بعد از 

ي مجبور بودم وانمود يک هفته ميتونم ببينمش...هرچند بودن اينجا داشت بيشتر خوردم ميکرد..ول
 کنم خوشحالم..

 ميومدي ديگه حاال زوده.. -من

 سرش و انداخت پایین و رفت تو..

 چرا ميخواين از هم جدا شين؟ دليل جداییتون چيه؟ -قاضي

 من تو خونه ي اين آقا آرامش ندارم..آزادي ندارم..من به اين آقا حسي ندارم.. -من

 دروغه دروغه..به خدا دروغه..

رسته...منم ديگه از اين خانوم خسته شدم..ايشون نميتونه احتياجات من و برطرف کنه..من د -فربد
 درخواست طالق دادم و به هيچ وجه نميخوام عقب بکشم...

آخه آدم نا حسابي..آخه بي رحم..من که هر شب و روز در اختيارتم ديگه چي ميخواي؟ آهان ميخواد 
..واسه همين من نميتونم خواستش و برآورده کنم..چون يه مث زمان مجردي با چند نفر همزمان باشه

 نفرم..ازش بيشتر متنفر شدم..

حاج آقا حکم و بده بره..من از کنار اين آقا وايستادن هم چندشم ميشه..چه برسه زير يه سقف  -من
 برم..
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 تو خواب ببيني.. -فربد

 اسم اون خواب نيست کابوسه.. -من

 فربد پوزخندي زد...

 از پوزخنداش..خسته شدم 

 بسيار خب..کاغذ عدم بارداري داريد؟ -قاضي

 بله دارم..کاغذ و دادم به قاضي.. -من

 بله...هيممم...اينجا که چيز ديگه اي نوشته.. -قاضي

 چي؟ -من

 شما دو ماهه بارداري خانوم.. -قاضي

 احساس کردم فربد خوشحال شد..

 نفهميدم؟امکان نداره...نه..نه امکان نداره..پس من چر  -من

اون و ديگه بايد از پزشک بپرسي..شايد اين بچه کمک کنه که بازم احساستون نسبت به هم  -قاضي
 اوج بگيره..

 امکان نداره... -من و فربد با هم

 پايان)ادامه دارد(

 نويسنده: شعله & آرميال
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