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 جرأت یا حقیقت
 یباسمه تعال

 

 «مقدمه»

 .نشاند یم شانیموها و چهره یرو را یریپ گرد زمان، و گردند یم ها آدمک

 دهایبا به تازه بود، مطلوب که یزندگ دادن دست از از بعد و شوند یم عوض
 .برند یم یپ شانیرفتارها یدهاینبا و

 هامات انگشت نه،یرید عادت طبق و گذارند یم یباق مسکوت را قتیحق اما
 .است اعتراف وقت که رسد یم یروز و. رود یم گرانید سمت

 .باشد یجرات که یصورت در فقط ،یکن یم اعتراف را ها قتیحق

 .یکن فرار ها قتیحق تمام از یخواه یم و یرو یم راه یب را راه هم باز ای

 .دباش یجرات که یصورت در فقط، هم باز و ؛یبر یم را یزندگ شاهرگ پس

 ... است تو با انتخاب و

 !قت؟یحق ای جرات

 اول فصل

 و عمو عمه، شب هر چرا دونم ینم من. سدتین هم یشددن تموم ،یلعنت اه
 چقدر مامانم و من مگه کنن؟ باز رو چترشون ما ی خونه دیبا هاشدون بچه
 !بپز یچنان آن یغذا و بساب و بشور یه م،یدار توان

 !ها لنیفام بابا! باش ادب با یال»

 !«زیعز وجدان خفه گهید یکی تو

 .ذاره یم ادب کالس من ی واسه که شوره یم ظرفو کوه نیا داره اونه انگار
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 :گفتم لب ریز و کردم فوت نفسمو

 هب یکی بساط نیا شستن ظرف موقع شدب هر. رفت شددم وونهید خدا به -
 یم من کنن، یم منگل منو باالخره بابا ی فهیطا نیا. دارم رو خودم با دو

 !دونم

 .ونامهم شیپ میبر ایب. بعد ی واسه باشه شیبق ،یشد خسته مامان یال -

 نگاه یا سددکته بود، شددده ظاهر کردنم غرغر وسددط یا دفعه هی که مامان به
 شدده یم جا هی وارد یوقت ه،یآروم موجود بس از منم مدامدان نیا. کردم

 .شه ینم حس اصال حضورش

 یا. بود باز خودش ی واسدده هم آب ریشدد و بودم رهیخ مامان به طور نیهم
 یب. هست ورگلم ترگل و خندون چه! ها داره وبیا صدبر هم ما مامان خدا،

 :گفتم المیخ و فکر الیخ

 .ستمین خسته نمونده؛ شتریب گهید تا چند مامان، نه -

 وجنات از و نشسته شیسوگول پسر کنار مبل، یرو که عمت همون جون آره
 !کنه یم فیتعر یریکبیا اون

 :گفت و انداخت مونده یباق سید تا دو به ینگاه هی مامان

 هنکن درد دستت کن؛ تموم هم رو تا دو نیا زود پس. یراحت طور هر باشه، -
 .دلم زیعز

 :گفتم یبازار کوچه لحن با و کردم کلفت صدامو

 !زیعز میکرت -

 .زد رونیب آشپزخونه از و رفت یا غره چشم زدنم حرف لحن نیا به مامان
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 و آروم یصدددا تن با زنه یم حرف آهسددته آرومه؛ تشیشددخصدد مامانم کال
 مدیند وقت چیه و کنه یم رو کارا آهسته. خونه یم ییالال داره انگار م،یمال

 یتنداش دوست موجود تنها. کنه یبدخلق یحت ای و بزنه، غر ای کنه تیشدکا
 تینها. مشیپرست یم وجود تمام با خونه یاعضا ی همه که ماست ی خونه

 من به زنم، یم حرف یالت من یوقت که است غره چشم همون هم خشمش
 .ره یم

. بشه خشک ات دمیکش بودم بسته که یشبندیپ به رو دستم و بستم رو آب ریش
 تمام و ختمیر آب توش برداشتم، رو بودم شدسته که ییوانایل همون از یکی

 .دمیکش سر نفس هی رو آب

 یبرا یلیدل چیه بود جمعه فردا چون یول بشم، ییرایپذ وارد نداشتم دوست
 اخم مامان. نشستم مامان کنار اخمو نیهم واسده نداشدتم؛ جمع چوندنیپ

 فوق مامان تا بزنم لبخند منم کردم یسددع. زد یمهربون لبخند و دید رو من
 :شد گم عمو بلند ی خنده نیب آهستش یصدا. نشه ناراحت تودارم العاده

 .زمیعز ینباش خسته -

 با! دبو یعال میخون لب کنم؛ یخون لب تونستم راحت اما دم،ینشن صداشو
 به یخون لب کردن ینم یاری که یوقت اما بودن، زیت یلیخ گوشددام که نیا

 .دیرس یم دادم

 شددوهر و بابا عمو، نیب ی مسددخره بحث به و گفتم یمرسدد مامان جواب در
 پام یرو رو خودش اسیال لحظه همون. کردم گوش یمفتاح یآقا عمم،
 :کرد پرت

http://www.roman4u.ir/
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 ؟یباز یاینم گه یم نینگ ،یآج -

 :گفتم و کردم دورش خودم از جملش به توجه یب و دمیکش یپوف

 !نچسب بهم هم قدر نیا. شو بلند پام یرو از اسیال -

 هب اعتماد جمع در اما بود، یطونیشدد العاده فوق پسددر اسیال. دیبرچ لباشدو
 دایپ سخت یلیخ هم دوست ،یمنف یژگیو نیا خاطر به و نداشدت ینفسد

 .بود من دم خدا ی شهیهم به،یغر جمع در چه لیفام جمع در چه. کرد یم

 سمت دو دسدتامو آهسدته. گرفتم وجدان عذاب مظلومش نگاه از لحظه هی
 :نشوندمش پام یرو و کردم بلندش گذاشتم، پهلوهاش

 !نشو شرک ی گربه من واسه باشه، خب -

 :گفت آهسته و کرد خالصه خودش و خودم نیب رو طنتشیش شهیهم مثل

 !شرک؟ تو و ام گربه من یعنی -

 .ومدهین یخوب بچه نیا به گرفت، خندم

 :شد بلند عموهام دختر نگار و نینگ یصدا

 ؟یباز یاینم یال -

 یم انجام رو مزخرف یباز نیا شب هر نکهیا از نخورد بهم حالشون نایا اه،
 دادن؟

 .گفتم یا دهیکش ی نه حوصله یب

 :گفتن عمو یقلوها دو آرمان و نیآرم

 !گهید ایب نشو، لوس -

 .ندارم حوصله ام،ینم -
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 و نینگ از سددال سدده که آرمان و نیآرم داشددتن؛ قلو دو تا دو عمو زن و عمو
 رو نوزده حوش و حول کنم فکر. من از سددال کی و بودن، تر بزرگ نگار

 هم نگار و نینگ. خوندن یم عیصنا دو هر و بودن، کی ترم امسدال. داشدتن
 .خوندن یم هنر ی رشته دوشون هر و بودن ساله شونزده که

 بابام حرف. نذاشت بابام اما داشتم، دوست رو هنر منم! حالشدون به خوش
 نگ یم بهم معلمام ی همه اما متنفرم، یاضیر ی رشته از. بود یاضیر فقط

 مه امسال. ومدهین حاال تا تر نییپا هفده از هامم نمره. دارم ییباال استعداد
 .خونم ینم اصال یلجباز و لج از اما م،یکنکور

 و ابیفر و فرناز. براش ده یم جون که پسر شاه هی و داره دختر تا سه هم عمم
 عمه الک. بودن رستانیدب اول و ییراهنما سوم ،ییراهنما دوم بیترت به فرح،

 ه،باش عمم پسر شاه که هم ابوالفضل. بودن انداخته راه یکش جوجه عموم و
 هک عمم شوهر شکرت یتو و کرده، تموم رو درسش و سالشه پنج و سدتیب

 پس ارهد. نداره رشتش به یربط کارش البته. کنه یم کار باشه، باباش همون
 آخه بزنه، یغاتیتبل یکارا یبرا شددرکت هی خودش پول با تا کنه یم انداز
 .خونده کیگراف

 رو فرناز یصدا لحظه همون. اومدم رونیب فکر از پام یرو اسیال حرکت با
 :دمیشن بود، یاطوار دایشد که کمش سال و سن نیا با

 خودمون اد،ین یال خب ن؟یشد خورده شکست لشگر مثل چرا شماها بابا -
 داداش؟ نه مگه. ادیم هم ابوالفضل تازه. میکن یباز میتون یم که

 :گفت شیتغار ته خواهر حرف دییتا به ابوالفضل
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 هچ نمیبب تا کنم یباز باهاتون امشدب خواهم یم که ها جوجه دیشدد بلند -
 .نیکن یم رو یباز نیا شب هر که داره یتیجذاب

 :زد یاضاف زر فرناز بازم

 نکنه کنن یباز ترسددن یم ایسددر هی آخه! شددجاعت گن یم نیا به نیآفر -
 وسولنس بس از نکهیا ای م؛یزیبر آب یرو رو پتشون و میکن یشخص یسواال

 !بکنن خطرناک یکارا ترسن یم

 یرو ،یجلبک مغز دختر نیا بود دهیفهم نمیا. شد رهیخ بهم ینگران با اسیال
 !«ترس» بود، گذاشته دست من ضعف نقطه

 !یکرد فکر هه،

 یپوزخند فرناز به رو کردم، یم بلند پام یرو از رو اسیال که طور همون
 :زدم

 !نهیب یم خواب یادیز که اومده المثل ضرب ؟یشناس یم که رو شتر -

 :گفت حرص با شد، مات

 !یخودت شتر -

 :گفتم الیخ یب

 .کنم ثابت رو زدم که یحرف تا یباز منم. ندازمینم کل ها بچه با -

 اما بود، گرفته خندشددون آرمان و نیآرم. بود بودنش شددتر همون منظورم
 .گرفتن رو خودشون یجلو

 :گفت یمفتاح یآقا
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 ونیزیتلو سددمت ییرایپذ طرف اون دیبر ن؛ینکن شددلو  رو نجایا ها بچه -
 .دیکن یباز

 رپ ش،یا. میر یم دیکن نییتع شما کجا هر اصال! یا خونه صاحب شما بله،
 !رو

 یم جون عوض در یول اد؛ینم خوشم میپدر لیفام از ست،ین خودم دسدت
 و فرق یپدر لیفام یتو که نهیا خاطر به فقط نمیا. یمادر لیفام واسدده دم
 .دمید ادیز رهیغ و ها نوه نیب ضیتبع

 رو یطرب آرمان م،یداد لیتشک رهیدا هی و مینشست ونیزیتلو یجلو ها بچه با
 و افتاد نگار سددمت یبطر سددر. داد بهش حرکت هی و گذاشددت رهیدا وسدط
 :گفت طونیش شهیهم مثل فرح. فرح سمت تهش

 !قت؟یحق ای جرات نم،یبب کن تخ خب -

 ست،ین امان در نایا کدوم چیه از دونست یم و شناخت یم رو فرح که نگار
 :گفت دهیپر رنگ با

 !قتیحق -

 فهمه،ب که هیک. بگه درو  و کنه یمال ماست یطور هی تونست یم نویا دیشا
 !بود یخرک کال فرح

 !اد؟یم خوشت ابوالفضل از تو. اوم -

 یخجالت دختر کال نگار. دمید رو نگار سددر  رنگ! که ذاره ینم آبرو کثافت
 ییرو رپ به تعجب با ابوالفضل و بود گرفته خندمون دیشد اسیال و من بود،

 :اومد حرف به باالخره نگار. کرد یم نگاه خواهرش
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 .واسم ننیآرم و آرمان مثل ابوالفضل آقا جون، فرح -

 یم نینگ و من خوندم؛ یم رو درو  نگار   یچشددما یتو یول رفت، وا فرح
 ضلابوالف ن،ینگ قول به ابوالفضله، یها حالت تمام عاشدق نگار میدونسدت
 !یکیش و ژیپرست با حرکت چه یوا گه یم نگار کنه، دماغشم یتو دست

 که ،کرد یم فکر حرفش نیهم به داشت هم نینگ احتماال بود؛ گرفته خندم
 .خنده ریز نزنه تا دیگز یم رو لبش یه

 تهش و بود ابوالفضل یرو به رو سرش دفعه نیا د،یچرخ گهید بار هی یبطر
 :نیآرم یرو به رو

 !قت؟یحق ای جرات -

 ستشد یباز تازه و بود کرده خطر احساس فرح یقبل سوال از که ابوالفضل
 :گفت بود، اومده

 !جرات -

 جبران رو خواهرش به فرح یخرک حرف خواست و زد یثیخب لبخند نیآرم
 :گفت نیهم واسه. کنه

 نصداشو ما تا یزن یم زنگ هات کانتک تک تک به و یاریم رو تیگوش -
 .میبشنو رو

 میریگب رو خودمون یجلو مینتونست گهید نینگ و من. دیپر ابوالفضل رنگ
 فهمن یم قهیعت نیا یخواهرا یطور نیا! نیآرم به ولیا. خنده ریز میزد و

 تیاهم دخترا به من داداش گفتن یم همش آخه. سددتین پاک داداشددشددون
 .کنه ویس شیگوش یتو رو اسماشون بخواد نکهیا به برسه چه ده، ینم
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 با و دز یم زنگ ها شماره تک تک به و بود گرفته رو ابوالفضل یگوش نیآرم
 تا پنجاه حداقل کانتک، تا دو و یس و ستیدو از. کرد یم قطع صدا دنیشن
 گفتن، یم اسددتثنا بال هم همشددون که بود دختر فیظر یصدددا باالش به
 «عشقم؟ جانم»

 شده نیچرک دل هم نگار. مینبود بند سرجامون خنده از نینگ و من! عددددق
 .کرد یم یهمراه رو ماها اره،یب در رو حرصش نکهیا واسه ابوالفضل، از بود

 بود رنازف و بایفر و فرح متعجب نگاه نیب نیا در و دیکش طول ربع هی کار نیا
 کرد یم نگاه تا سه ما به تیعصبان با اونم و بود شده زوم ابوالفضل یرو که
 یم یهمراه دنیخند یتو رو ماها هم آرمان البته. میدیخند یم هرهر که

 .ارهیب در رو ابوالفضل حرص که نباشه یطور کرد یم یسع اما کرد،

 ابوالفضل؛ سمت تهش و بود من سمت سدرش د،یچرخ گهید بار هی یبطر
. بخونم درس مثال تا بود گرفته ازم امسال بابام رو میگوش البته! رفتم فنا به اوه

 :گفت خباثت با ابوالفضل

 !جوجه؟ قت،یحق ای جرات -

 :گفتم الیخ یب ست؛ین مربوط لق دهن ی خانواده نیا به که قتیحق

 !جرات -

 .زد پوزخند فرناز

 :گفت ابوالفضل

 اعتس راس شنبه پنج م،یبمون خونتون قراره شدب که گهید ی هفته خب، -
 .یبمون اونجا سه ساعت تا و تونییرو به رو ی خونه یبر دیبا شب دوازده
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 ها هیهمسا و بود سوخته که یا مخروبه ی خونه اون! ؟ییرو به رو ی خونه
 من یول ومد،ین رونیب خونه اون از گهید یکس ،یسوز آتش از بعد گفتن یم

 فتهگ هم نینگ و نگار به نویا و روشنه اتاقش چرا  که بودم دهید بارها خودم
 نم کنه اثبات همه به خواسددت یم و بود دهیشددن ابوالفضددل احتماال. بودم

 ماا بودم، دهیترس که نیا با و زدم پوزخند! آقا یخوند کور اما هستم؛ ترسدو
 :کردم خالصه میالیخ یب یتو رو ترسم تمام

 !روز اون تا باشه، -

 :کرد اعتراض نینگ

 .داره یجان خطر! هیخرک یلیخ کار نیا -

 :گفت مرموز ابوالفضل

 رو دسددتم و بزنه زانو پام یجلو شددلو  ابونیخ یتو جاش به تونه یم -
 !بب*و*سه

 :گفتم و کردم نگاه رو پاش تا سر تمسخر حالت به! یا عقده ی کهیمرت

 !نمتیب یم زیر کم هی نزدم رو نکمیع شرمنده، اوه -

 :کرد دخالت دفعه نیا نگار و دیخند زیر نینگ

 !میندار که یشخص خصومت م،یکن یم یباز میدار ها بچه -

 :کرد آش نخود رو خودش باز فرناز

 .بماله تنش به رو زیچ همه یپ دیبا کنه یم انتخاب رو جرات یوقت -

 :کردم یکیش یطرفدار ازش ارم،یب در رو حرصش که نیا یبرا
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. زد عمرش یتو درست حرف هی فرناز باالخره شده ینم باورم ایخدا واو، -
 .هست یشرفتیپ یجا! نیآفر ول،یا

 :زد پوزخند اما شد، یکفر

 شرط و یکن یم هیگر چطور که متینیب یم هم دوازده سداعت شدنبه پنج -
 .یکن یم قبول رو دوم

 از اونم کردم، نگاه نینگ به. بود دار خنده یلیخ جملش یکی نیا شییخدا
 :میگفت گهید هم با. بود گرفته خندش فرناز یحرص ی جمله

 !است عشق رو تیفانتز توهم -

 ی بچه تا چهار فقط نیب نیا در و گرفت خندش هم نگار. خنده ریز میزد و
 که ابوالفضل. خوردن یم حرص و بودن شدده دیسدف و سدر  که بودن عمه

 :گفت بود، ختهیر رو زهرش

 .کنم ینم یباز گهید من -

 :انداخت سرش یرو رو صداش باز بابا خورد، زنگ خونه تلفن

 .بده جواب رو تلفن یال -

 ازدواج هم با که داشددتن هم با یتفاهم چه بابا و مامان نیا دونم ینم من
 خواهشددا منو یکی! ه؟یچ بابا به ربطش آخه ،یآروم نیا به مامان. کردن

 .کنه روشن

 :برداشتم رو تلفن

 د؟ییبفرما بله -

 .خانوم سالم -
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 تا مبزن زنگ بهش بودم داده قول سرم بر خاک. بود مهسا م،یشونیپ یرو زدم
 :گفتم عیسر. کنم نییتع رو فردا مکان

 .دیببخش -

 :گفت و دیخند

 .کرد رییتغ برنامه یال -

 :رفتم وا

 !کرد؟ رییتغ یچ یعنی. خواد یم رونیب دلم من شعور،یب! مهسا -

 :گفت حرفم به توجه یب

 .دختر نباشه حرفت مامانت به بده رو یگوش -

 مامانم؟ با یدار کار یچ -

 .داره کار مامانم ندارم، کار من -

 دمیکش یقیعم نفس. بودن کیج تو کیج هم با یلیخ مامانم و ایمح خاله
 :کردم دور خودم از رو یگوش و

 !مامان! مامان -

 مامانم کردن فس فس از وقتا یبعضدد. کرد حرکت سددمتم به آهسددته مامانم
 .گرفت یم حرصم

 ه؟یک -

 .ایمح خاله -
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 صدحبت به کرد شدرو  خاله با و گرفت ازم رو یگوشد و زد یلبخند مامانم
 مونیکنار مبل اومد عیسر هم اسیال و نشدستم نگار و نینگ کنار منم. کردن

 .کرد تماشا ونیزیتلو و گذاشت مبل ی دسته یرو رو سرش و نشست

 :گفت نگار

 .یبد انجام رو گفت ابوالفضل که یکار ستین الزم اصال الناز -

 :زدم لبخند

 .زمیعز نداره ترس داره، توش سوخته آهن کهیت تا چهار که یا خونه بابا -

 :گفت نینگ

 جرهپن از یکی چرا  یدید خودت چشم با یگفت خودت! یریکبیا گمشدو -
 .روشنه وقتا یبعض ها

 نیهمچ هی ای یتوهم دیشددا بودم، داریب و خواب موقع اون من نینگ بابا -
 .دمید یزیچ

 .یبر میبذار عمرا که میدیرس جهینت نیا به نگار با. نگرانم من -

 :کردم یبازار کوچه رو لحنم شهیهم مثل و دمیخند

 هبکش ها نخاله نیا تف از رو خودش میگل بلده داشت! نباشه غمت یآبج -
 .رونیب

. زدن بازوم به محکم طرف دو هر از نگار و نینگ ها، نخاله تف گفتن با
 :دیشد اومد دردم

 !ها وونهید چتونه ا   -

 :گفت یمعترض لحن با نینگ
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 .معوجت و کج اصطالحات نیا با سرت بر خاک -

 :دمیخند

 یبعض خودت رفته ادتی نکهیا مثل! معوج و کج اصطالحات نیهم و منم -
 !ها یر یم کش رو اصطالحات نیا وقتا

 :گفت طنتیش با هم نگار و دیخند

 نیا یدون ینم تو دختر؛ نگذره ازت خدا. افتاده دهنش یتو هم تف نیا -
 چهب یجلو یدون ینم تو مگه اصال! باالست؟ فحشش گرفتن ادی اسدتعداد

 !رنیگ یم ادی زود ؛یبد فحش دینبا ها

 خنده نیب یول د،یخند یم هم نینگ یحت. خنده ریز میزد گفت که نویا
 .داد یم فحش تامون دو هر به هاش

 :گفتم و دمیکش یا ازهیخم خنده، یکل از بعد

 ن؟یکن کم نیندار قصد شد، ازدهی ساعت ها گم یم -

 :داد جواب خودم لحن با شناخت، یم رو من که نینگ

 .میندار اصال هم شر. خداست بیحب هم مهمون! میمهمون ما شعور،یب -

 :کردم ابوالفضل به اشاره

 !مشخصه کامال بله -

 :گفت و دیخند نگار

 بابام به چطور نیبب رو مدامدانم. میبر کده میکن یم جمع میدار گدهید -
 .زنه یم خونکیس
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 موع یپا رون از آهسته و بود نشسته یعل عمو کنار فرشته عمو زن. دمیخند
 هم ازب سه هر صحنه نیا دنید با. گرفت یم شگونین نفهمه یکس که یطور
 نز ی شکنجه ریز عمو باالخره! بودا صحنه ششیخدا. خنده ریز میزد یزرت

 یوقت و. شددد شددرو  شددب هر یب*و*سدد دهید بسداط و اوردین طاقت عمو
 !شد یخال خونمون کردن، یمال تف رو گهیهمد همه قشنگ

 :گفتم بابا و مامان به رو

 ن؟یندار یکار بخوابم، رم یم من -

 :گفت آهسته مامان

 .ریبخ شب برو زم،یعز نه -

 سددمت به و گرفتم رو اسیال دسدت. دادم جواب رو رشیبخ شدب لبخند با
 یتو نم چون ؛ییباال من و بود ینییپا تخت اسیال. میرفت مشددترکمون اتاق

 یتو شب اسیال یول کردم، یم حرکت اگه عمرا و بودم ها مرده مثل خواب
 رس ییبال بود ممکن دیخواب یم باال اگه و زد یم ادیز خفن حرکات خواب

. دمیکش دراز آهسته و رفتم باال تخت کیکوچ هیآهن نردبون از. ارهیب خودش
 آهسددته و آورد داخل در نیب از رو سددرش مامان و شددد باز در موقع همون
 :گفت

 ؟یخواب یال -

 آهسددته منم. کرد یم هم خرخر ها وقت یبعضد و بود خواب خواب اسیال
 :دادم جواب

 !نه -
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 مه اسیال. میدار کار بابات و من که کوه میبر باهاشدون فردا گفت مهسدا -
 خوان یم که پنج ساعت صبح فردا گفتم واست؛ شه یم دردسر ادیب باهات
 .انیب هم تو دنبال کنن، حرکت

 :شدم خوشحال

 .مامان یمرس. رم یم رونیب باالخره پس! جون آ  -

 .ریبخ شبت زم،یعز خواهش -

 ذاشتمگ گوشم یتو رو میهندزفر ن؛ییپا کردم پرتش و باز رو موهام پسیکل
 ورمف یپ ام یصدا. گذاشتم روش رو سرم و کردم قلنبه رو بالشم الیخ یب و

 سورا  از یکیالکتر تاریگ یصدا بزنم حدس تونستم یم کردم؛ ادیز ته تا رو
. هش یم پخش کمونیتار اتاق یتو فیضدع طور به میهندزفر یرونیب یها

 هب و گرفتم اوج خواننده، ادیفر و آهنگ خشن یصدا با و بسدتم رو چشدمام
 .برد خوابم تا دمیرس آرامش

 جیگ. شدم بلند خواب از خودکار صبح چهار ساعت میشگیهم عادت طبق
 دیولت ییصدا تا بودم پام یانگشدتا نوک یرو و دمیپر نییپا تخت از خواب

 یباال و کرده دور چشمم یجلو از دست هی با که طور همون رو موهام. نشه
 به ور روشن ی نقطه به و داشتم، نگه ثابت رو بودم زده چنگشدون میشدونیپ

 یجلو از قرمز چرا  یتو دهیخم یا هیسددا بعد یا لحظه. شدددم رهیخ روم
 ی خونه یعنی داشت، برم ترس! یخاموش...  بعد و شد رد روشدن ی پنجره

 ها هیهمسا و ستین سکنه از یخال هم دیشا ای! داشدت؟ جن ما ییرو به رو
 حظهل یبرا و اومد چشمام یجلو بعد ی هفته ی پنجشنبه! کنن؟ یم اشتباه
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 تهپوس پوسدته دیسدف رنگ با خونه، یفکسدتن و یآهن در یجلو رو خودم یا
 تدرخ به. کردم تصور روش، زیت نوك یا لهیم حصار و بلند یوارهاید و شده
 یآجرها بود؛ کرده رشددد خونه اون در و بود، کوچمون نماد که یبلند کاج

 شدددم، رهیخ ما ی کوچه ی خونه نیتر بزرگ بلند اما نامنظم و نما بدون
 !کوبوندش؟ ینم یشهردار چرا که بود نیا بود، سوال برام که یزیچ

 و ودب بلند که یسوراخ سورا  ژاکت عیسر. دیرسد ذهنم به یفکر لحظه هی
 پله متس به و برسم نظر به دهیپوش تا دمیپوش تاپم یرو رو نداشت ییگرما

 قدر اون ما ی طبقه سه ی خونه. رفتم شدد، یم ختم بوم پشدت به که ییها
 .هیلشک چه خونه اون اطیح یتو که نمیبب بوم پشت یباال از تا بود بلند

 ن؛یمز فتمیب رو آخر ی پله تا چند مخ با بود کینزد که داشتم عجله قدر اون
 دعا .کردم کنترل رو خودم عیسر ها، پله کنار یا قهوه یها لهیم گرفتن با اما

 ات باشم ننداخته راه ییصدا و سر کردم که یا عجله همه نیا با کردم یم دعا
 رمب بوم پشت یباال من نکهیا از و بود سدبک خوابش آخه شده؛ داریب مامان
 هب که شدد یم بهم رهیخ و ناراحت قدر اون رفتم یم که یوقت و ومدیم بدش

 !فتادمیم خوردن گه

 سمت رو در آروم قدر اون و کردم باز رو در پشت ی زده زنگ چفت آهسته
 هی کردم، باز که رو در. شدد باز ییصدددا چیه بدون بایتقر که دمیکشد خودم
 یریتاث چیه البته که کردم تر محکم رو ژاکتم عیسددر. اومد یسددرد سددوز

 ور در بوم؛ پشت ی شده زوگامیا نیزم یرو گذاشتم رو پام آهسته. نداشدت
 نییپا از نبود دیبع رفتم، راه انگشددتام نوک یرو. کردم چفت سددرم پشددت
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 چون نبود، یعاد ریغ زیچ یعنی بشددنون، رو سددقف یرو رفتن راه یصدددا
 .شد یم گرفته مچم یطور نیهم شهیهم

 انندم طاقچه ی لبه از و نشستم زانوم دو یرو دم،یرس بوم پسدت ی کناره به
 ی خونه توش که کردم نگاه یبزرگ با  به و بردم جلو رو سدرم. شددم زونیآو

 راگ که ییها برگ از بود پر خونه نیزم. بود یا قهوه یآجرها با گرفته دود
 .رفت یم فرو ها برگ یتو پا مچ تا حداقل روش، ذاشت یم رو پاش یکس

 م،یقد ساخت ی خونه. نکردن زیتم رو خونه اون اطیح سداله چند که انگار
 کرده جادیا خوف هوا شیم و گرگ اون یتو واقعا کوچه مدرن یها خونه نیب

 از و بود گماتیآست چشمام. کردم وحشت شد، باز یاصل ساختمان در. بود
 برق  چرا ریت نور! نمیبب تونسددتم یم یچ آخه یکیتار اون یتو فاصددله اون

. دیرسدد ینم باز مهین در به نور اما بود، کرده روشددن رو اطیح یکم کوچه
 باشه؛ هم در پشت یکسد هر کردم احسداس بود، کیتار باز مهین در داخل

 یکس! هان؟. نباشه یکس و نشده دهید که سدنجه یم رو رونیب تیموقع داره
 نباشه؟

 ژاکت اون با بودم، شده دوال کوچه یتو کمر تا من. اومدم خودم به لحظه هی
 هی. زنم یم قرمز چرا  دور از که بود مشددخ  د،یسددف پوسددت و یخی یآب

 عقب رو خودم عیسر اومدن؛ سمتم ترسدناک یها احسداس ی همه لحظه
 ترس احسداس! متروکه ی خونه در شددن دهیکوب با شددد همزمان و دمیکشد

 یم پرواز سمتم به سرعت با داره اسدت خونه اون یتو که یجن نکهیا کردم،
 !کنه خفم جا نیهم تا کنه
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 ور چفتش و رفتم در سمت عیسر اومدن، یدزدک و بودن آهسته به توجه یب
 نیا من چرا سرم، بر خاک یوا. زدم یم نفس نفس و دادم هیتک بهش. بستم

 یآهن در به نگاه هی عیسر! که بشده رد تونه یم هم وارید از جن! آرومم؟ قدر
 یحت. اومدم نییپا رو ها پله تا دو تا دو و انداختم بوم پشددت رنگ یا قهوه

 جونم فقط االن. اوردمین خودم یرو به اصدال اما خورد، چیپ پام هم بار کی
 خودم و کردم باز عیسر بودم، گذاشته هم یرو که رو هال در! بس و بود مهم

 و ودب کیتار مهین خونه یفضا بستم، رو در لرز و ترس با. انداختم توش رو
 یدبو مجبور مگه! کارات نیا با یال یاله یریبم. بودن روشن آباژورها فقط
 مردم ی خونه عیضا قدر نیا و یکش سرک یبر یپاشد خوون خروس ی کله
 !؟یبزن دید رو

 ن،داد قورت دهن آب بار چند با اما دم؛یگرخ آشپزخونه از ییصدا دنیشن با
 یتو که یا هیسددا دنید با. شدددم آشددپزخونه وارد لرزون و کردم دایپ جرات

 رافشاط از و بود، خچالی یتو سرش بایتقر و کرده باز رو خچالی در یکیتار
 اونم شد باعث که دمیکش یا خفه غیج زد، یم رونیب خچالی رنگ زرد نور

 کی که کرد دایپ ادامه غایج نیا قدر اون اون، یکی من، یکی. بکشدده غیج
 هستادیا آشپزخونه اپن پشت هراسون بابا و مامان و شدد روشدن چراغا دفعه
 نگاه رو خچالی سمت ترس با. کردن یم نگاه خچالی و من سمت به و بودن

 :گفتم حرص با. بود اسیال که نیا کرد، فروکش ترسم کردم؛

 شددکمت به جونت تو! خچال؟ی سددرا  یایم سددحر ی کله یدار مرض -
 !وصله؟
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 شده راحت الشیخ من دنید با حاال و بود دهیترسد من ی اندازه به که اونم
 :داد جواب بچگونش یصدا و خودم لحن با بود،

 !؟یکش یم غیج یه من سر پشت یایم یدار مرض -

 ردمک دقت یوقت تازه که بودم ترسددونده قدر اون رو بدبخت. دارم قبول نویا
 یرو یا دفعه کی غیج و ترس از تماما بود برداشته که رو یریش وانیل دم،ید

 .بود شده واژگون خودش

 نکهیا با اسیال ی بزرگونه جواب و اسیال و من تیوضع دنید با بابا و مامان
 حاال گرفت، خندم منم. خنده ریز زدن دن،یپر یا آشفته وضع با خواب از

 !دارنیب خونه یاهال و روشنه خونه که بود راحت المیخ حداقل

 وانیل هی شه، یم پا زود صبح که نهیا اسیال عادت نبود؛ حواسدم هم اصدال
 نباشه لیتعط اگه خوابه، یم رهیگ یم بعدش باشه لیتعط اگه و خوره یم ریش
 هقیدق پنج سدبک دوش هی هم بعدش و کردن ورزش به کنه یم شدرو  من با
 .مونه یم سشیسرو منتظر و شه یم حاضر عیسر ره؛یگ یم یا

 :برداشتم دست اسیال به شدن رهیخ از مامان یصدا با

 .شو حاضر برو اد؛یم مهسا پنج ساعت الناز، -

 و کردم خی آب از پر رو وان. رفتم حمام سمت به و دادم تکون رو سرم عیسر
 جامان رو کار نیا بار سه و داشدتم نگه قهیدق کی بردم؛ فرو آب یتو رو کلم
 .اوردیم حالم سر دایشد کار نیا یول شدن، منجمد سرم یرگا تمام. دادم

 دمیکش موهام به و برداشتم رو دمیسف کیکوچ ی حوله کردم؛ یخال رو وان
. هبر شونیسیخ کامل تا زدم برق به رو سدشدوار عیسدر. کردم خشدکشدون و
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 شددهیهم مثل. رنگ یبلوط و گربه یمو مثل بود، ل* *ت ل* *ت موهام
 مبست محکم کش با اول موهامم ی هیبق انداختمشون، راستم چشم یرو کج

 اما. ردمک درست سرم پشت خوشگل گنبد هی گنده یکم کی پسیکل با بعد و
 و چوندمشددونیپ پسیکل دور دور، سدده و بودن زونیآو هنوز بلندم یموها

 هک طور همون. چسددبوندم پسیکل کنار به کیکوچ ی رهیگ هی با تهشددونم
 فحش بابام آباد و جد به یه دادم، یم انجام رو موهام کردن درسدت مراحل

 دینبا که کنه یم فیتکل نییتع واسددم یچ واسدده دونم ینم من. دادم یم
 خاطر به بودم، شددده کالفه دایشددد روزها نیا خب یول ،یبزن رو موهات

 هی رو موهام که بودم گرفته شدگاهیآرا وقت یمکیقا فردا پس ی واسده نیهم
 تسین معلوم یطور اون چون رم،ینم شدونم از باالتر البته بزنم؛ خفن مدل
 شمچ خط هی رو چشام و برداشتم رو ملمیر و مداد! ارهیم سرم ییبال چه بابام

 چشددمم داخل. کردم اهیسد رو چشدام اطراف ملیر با و کردم مهمون کلفت
 گذاشتم باز هم رو چشمم یانتها و دمیکش مداد کم کی رو جلوش قسمت

 به محکم یقسمت تا یکم آروم یلیس تا دو. برسن نظر به تر دهیکش چشدام تا
 یتق ات گه،ید بود نیهم دیسف بدن یبد. گرفتن رنگ کم کی تا زدم هام گونه

 !کنه یم عوض رنگ خوره یم یتوق به

 گوشم هب برسه، من به صداش تا زد یم غیج بایتقر که نییپا از اسیال یصدا
 :خورد

 .رسن یم گهید ی قهیدق ده بدو، گه یم مامان یال -
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 دکمه هک میمشک یمانتو با دمیپوش رو میمشک یل و رفتم کمدم سمت عیسر
 یرو یطور نیهم هم یمشک شدال هی. بود چشدم یتو خفن شییطال یها

 تا برداشددتم، رو واسددش دادم یم جون که رو زردم ی کوله و انداختم سددرم
 دمخو قبلش البته. کنه پرش یمنیا لوازم از که بدم مامانم لیتحو عیسددر
 ینگفش و گذاشتم اطیاحت محض رو شمیآرا لوازم فیک و پول فیک ،یگوش

 هشددیهم رفتن کوه موقع بود معتقد که یلیوسدا هم مامان. زدم رونیب اتاق از
 کولم یتو رو رفتمینم سددمتشددون وقت چیه منم و باشدده، همراهت دیبا

 .گذاشت

 و زد رو فونیآ ی دکمه مهسا ی چهره دنید با بابا. خورد در زنگ موقع همون
 :گفت و کرد من به رو

 !ینیب ینم رو جلوت. بردار چشمت یجلو از رو موهات -

 عیسر ذاشتم، یم هام شونه تا دو هر یرو رو کولم یها دسته که طور همون
 زرد، هم در یرنگا که رو ام گنده اسددپرت یها یکتون و رفتم در سددمت

 ی لبه و کردم پام رو بود قرمز هم کشیت هی و یمشددک د،یسددف ،ینارنج
 !وغورممی یها یکتون عاشق یعنی دادم؛ جلو و دمیکش باال رو شیجلو

 لبخند. دکر تکرار رو حرفش حرص با بابا که نداشتم، توجه بابام به هم اصال
 :گفتم و زدم یمرموز

 !کنم یم محوش یهست یجلو از فردا پس ،یجعفر یآقا نباش نگران -

 دینکش هیثان دو اما بفهمه، رو شیمعن تا کرد نگاه من به اول بابا حرفم نیا با
 رفمح گفتن با که منم و برداشدت زیخ سدمتم به و دیفهم رو حرفم یمعن که
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 و ردمک باز رو در و دمیدو عیسر رو پله تا هفت بودم؛ بسته رو فلنگ عیسدر
 :شد بلند راهرو داخل از بابا یصدا. انداختم کوچه یتو رو خودم

 !بدم اجازه من کن فکر صد در هی تو -

! ازمبس زشت یموها نیا با دیبا و لیتعط شگاهیآرا دونستم یم االن نیهم از
 مهسا ی خاله پسدر ن،یمع رانندش که 1مزدا سدمت به و دادم تکون رو کلم
 خنده با همه. کردم سالم و انداختم نیماش داخل رو خودم عیسر. رفتم بود،
 :گفت مهسا. کردن یم نگاه بهم

 !رون؟یب خونه از یدیپر یطور اون که یسوزوند شیآت -

 :دمیخند مرموز

 !داشتم یسوزون بابا مراسم اما نه؛ که شیآت -

-----------------------------------------------
--------------------------------- 

 نیمع. زدن لبخند هم هیبق خنده؛ ریز زد مهسا ی گهید ی خاله دختر هنگامه
 :گفت و کرد نگاه بهم جلو ی نهیآ از

 .سالم کیعل -

 مبذار پام یرو و دارم بر پشددتم از کولمو تا رفتم یم کلنجار که طور همون
 :گفتم

 .نینداد جواب شماها کردم، سالم که من -

 ی دنده دیخند یم که طور همون نمیمع رفت؛ هوا یرو نیماش کل دفعه هی
 :گفت خواهرش مهال. کرد عوض رو نیماش
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 ردنک فکر یال کنه، یم سالم طعنه با میرسد یم نیمع به وقت هر قدر نیا -
 .گرفت جبهه عیسر داده، سالم جواب که

 یلقب ادی دو هر و کرد نگاه من به اونم کردم، نگاه مهسدا به. دمیخند خودمم
. شد رشتیب خندمون و میافتاد م،یبود داده نسدبت خودمون شیپ نیمع به که
 محومون یهست از مطمئنا عقده، یحاج میگ یم بهش دیفهم یم نیمع اگه

 .کرد یم

 ود؛ب خنده ته شییخدا. بودن نشسته جلو یصدندل یرو هم با ثمیم و فرهاد
 جا شونتن باال اما نبود؛ یمشکل تنه نییپا یبرا ؛یگلدون کلیه اون با دو هر
 یم وول یه هم اونا و میکرد یم مسدخرشددون مهسددا با. هم کنار شدد ینم

 یختس به ابونیخ کنار شد؛ یکفر نیمع سر آخر. بدن رو جوابمون تا خوردن
 :گفت و داشت نگه

 .کنه عوض دخترا از یکی با رو جاتون تونیکی -

. بود هسال سه و ستیب ثمیم و چهار و ستیب فرهاد. بودن داداش ثمیم و فرهاد
 عقب در و شد ادهیپ نیماش از عیسر فرهاد. مهسا یها ییدا پسدر شددن یم

 :گفت هنگامه به رو کرد؛ باز رو

 .جلو برو -

 :دیگز لب هنگامه

 هرق ماه هی تا باهام برسدده، بابام گوش به و جلو برم اگه من ؟یشددد وونهید -
 هم گهید...  آهان شه؟ یم یچ گهید و شه یم قطع میبیج تو پول و شده یم

 .کوه امیب ده ینم اجازه
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 خاله دختر تک هنگامه، کم یآزاد نیهم و بود یمومن آدم هنگامه یبدابا
 ونج یمرض که بود نیا سر صدقه از «بود یمرض اسمش که» مهسا ی بزرگه

 دوسددت یلیخ دخترشدو تک چون و بود؛ بلد خوب رو آقاشددون خواب رگ
 .نایا و شد یم وارد رگ راه نیهم از داشت

 کال نیمع سمت نگاه مین هی با که بگه خواست مهال به رو و کرد یپوف فرهاد
 کرد من به نگاه هی بود؛ گرفته خندش مهسا. کرد نگاه مهسا به و شد منصرف

 :گفت و

 هی نیا الیخ یب پس به،یغر پسر تنگ ینیبش یبر عمرا تو دونم یم که من -
 .شم ادهیپ من شو ادهیپ حداقل. مورد

 :شدم رهیخ فرهاد به متفکر

 نه؟یش یم یک شیپ وضع نیا با عقب، ادیم فرهاد وقت اون خب -

 :گفت بود شده هیقض متوجه تازه که فرهادم

 .میارین نیماش تا دو که بزن یاضاف زر من واسه یه. نیمع کشمت یم -

 :گفتم و دمیخند. خودش ی واسه بود یوضع. بود گرفته خندش نیمع

 .میچسب ینم همم جفت یطور اون م؛یریبگ سوژه میتون یم -

 :گفت نداشت رتیغ رگ کال که فرهاد و کرد اخم نیمع

 یم انجام حرکتو نیا دامن پاک یها خانوم شددما از یکی کدوم وقت اون -
 ده؟
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 و دم ینم دست پسر هی با وقت چیه نکهیا خالف بر. خنده ریز میزد مهسا با
 دنز مخ و کردن تیاذ کار تو اما باشم؛ داشته یجسم تماس سدتمین حاضدر

 .بودم استاد

 ادیم دود دماغشددون از االن رو، نایا اوه اوه. کردم نیمع و ثمیم به نگاه هی
 :اومد حرف به باالخره ثمیم. رونیب

 هفاصددل ادیز خونه تا سددتا،یوا نجایا فرهاد. نیانداخت راه طنز گهید بسدده -
 .دنبالت امیم نیماش با من خونه، میر یم نیمع با ست؛ین

 .کرد قبول هم فرهاد

 .میبود کرده دایپ ختنیر کرم ه*و*س دیشد. میگفت آروم َاه هی مهسا با

 مهسا هب. بود نیمع و ثمیم از صداتر و سر پر و تر باحال کردم؛ نگاه فرهاد به
 :گفتم

 م؟یستیوا فرهاد با ما -

 از عیسر. دیخند و زد یچشمک. محض گذروندن خوش یعنی بودن فرهاد با
 ما ی کاره خب یول رفتن، غره چشم بهمون نیمع و ثمیم. میشد ادهیپ نیماش

 .خی مساب حساب نیهم ی واسه نبودن،

 دم،یخند طنتیش با و کردم جا به جا شونم یرو کولمو. رفت و داد گاز نیمع
 ونهید ششیخدا. میدیخند یم یالک یالک. کردن میهمراه هم مهسا و فرهاد

 :گفت و دیمال تند و دیکوب هم به دستاشو فرهاد. مایبود

 یم کرم یکل کوه تا و نیمع سددمت کنم یم شددوتش ارهیب نمویماشدد ثمیم -
 .میزیر
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 :بود شده تر شلو  ابونیخ و روشن یکم هوا

 .میرس ینم کوه به شبم تا کنم فکر وضع نیا با -

 هی به که فرهاد. دمیکشدد یبلند نیه و افتادم متروکه ی خونه ادی دفعه هی
 یها یکتون بود، دهیپوش یسدرخاب شدرتیسدو و دیسدف یمانتو که یدختر

 پسشیکل یرو کمرنگشم یصدورت شدال و بود پاش یفانتز دیسدف یصدورت
 .کرد نگاه بهم یسددوال و دیپر جا از نمیه با بود، شددده رهیخ بود، انداخته

 :گفتم و دمیخند

 .نیبد ادامه فتونیشر کار به شما د،یببخش -

 :گفت و رفت یا غره چشم فرهاد. خنده ریز زد مهسا

 بود؟ مرگت چه حاال که، ینذاشت -

 تعجب اب مهسا و دمیکوب میشدونیپ به محکم. افتادم متروکه ی خونه ادی بازم
 :کرد نگاه حرکتم به

 ؟یگرفت یآزار خود چرا وانه؟ید چته -

 :گفتم ترس با

 شد؟ یچ روزید بگو -

 :گفت و شد زده جانیه هم فرهاد

 شد؟ یچ -

 ... ادتونهی که رو فرناز -

 نایا عمه وقت هر هم شددهیهم و ادینم خوشددش فرناز از اصددال که مهسددا
 :داد نیچ شوینیب انزجار با اد؛ینم شمیپ خونمونن،
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 .خب -

 :گفت فرهاد

 .شناسم ینم من -

 :گفتم کالفه

 !بود دهیپوش سبز یمانتو در به زدهیس موقع که دختره همون چرا، -

 :کرد نگاهم گنگ

 یعموها و عمه م،یرفت شمال گهید هم با. بودا امسال در به زدهیس بابا، یا -
 بزهس کردم فکر یوا یا» یگفت و آب یتو یکرد پرتش تو بعدش اومدن، منم

 !«بود نو سال ی

 .گرفت خندم روز اون یادآوری با خودمم. خنده ریز زد یزرت گفتم نویا تا
 :گفت خنده نیب فرهاد. بود شده خنک دلمون مهسا با چقدر

 یلیخ کرد یم فکر که کوچولوئه بچه دختر همون. اومد ادمی اومد، ادمی -
 .کرد یم دخالت یبحث هر یتو یه بزرگه،

 :زدم هوا یرو یبشکن

 .خودشه نیآفر -

 :گفت جانیه با زد یم لبخند روز اون یادآوری با که هم مهسا

 سوسکه؟ خاله نیا کرد کار یچ حاال خب -

 ... شدم کیتحر رفت، اعصابم رو زد، یادیز زر شبید -

 :دیپر حرفم وسط فرهاد

 .سرم بر خاک -
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 ابونیخ کنار جدول یرو خنده از که مهسا. شدم یکفر هم گرفت خندم هم
 :فتگ که کردم نگاه فرهاد به اخم با و نشستم کنارش یکفر منم. نشست

 ؟یر یم ما به اخمشو وقت اون ،یکن یم بد بد کار تو خوبه وا -

 :کردم یظیغل اخم و دمیگز لبمو. گرفت خندم

 .بگم بذار بابا خفه -

 :شد تیپاراز بازم

 .بستس گوشم و چشم که یدون یم. ندم گوش من جدههیه مثبت اگه -

 عیسددر اما کرد، نگاه بهش تعجب با و دیشددن رو فرهاد حرف عابرا از یکی
 امهس. خنده ریز میزد مهسا با. کرد عبور کنارمون از و انداخت نییپا سرشو
 :گفت

 .نجایا ارنیم یاخالق تیامن االن فرهاد، ببند -

 :گفت و دیخند هم فرهاد

 .بگو. بستم باشه خب -

 :گفتم جانیه با

 .کنن یم ها بچه شب هر که یا یباز رفتم و شدم کیتحر خالصه آره -

 گرفته خندم خودمم کردم؛ فرهاد و مهسدا ی خنده از سدر  چهره به نگاه هی
. خنده ریز میزد و افتاد هم به هامون نگاه سه هر. بود انحراف َته جملم. بود

 :گفت خنده نیب مهسا

 ؟یکرد اسکلمون -

 :گفت فرهاد
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 !یزد زرتو اگه -

 :گفتم و کردم جمع خندمو

 وستد ابوالفضلو دیپرس سوال نگار از فرح اول. بود قتیحق جرات یباز -
 .بود یباز ابوالفضلم...  نه ای یدار

 :گفت شد گشاد مهسا یچشما

 خب؟ -

 که نیا از شدن یکفر نگار یداداشا خب یول. داداشدمه مثل گفت نگارم -
 برانج نمیآرم. ابوالفضل و نیآرم به افتاد بعد یسر. شد دهیپرس سدوال نیا

 .یزن یم زنگ تیگوش یایویس ستیل ی همه به یاریم تویگوش گفت و کرد

 :گفت خنده با فرهاد

 .اوه اوه -

 ختهیر ابوالفضل ی پته خالصه و بودن دختر شترشونیب. اوه اوه هم واقعا -
 بعد یسر. میکرد یکفر ابوالفضلو و میدیخند یکل نگارم و نینگ و من. شد

 .ابوالفضل و من به افتاد

 .دیکش یبلند نیه مهسا

 هب رو ی متروکه ی خونه یتو یبر دیبا گفت. کردم انتخاب جراتو منم -
 رم یم تلپن، خونمون صبحش تا شدب که شدنبه، پنج گهید ی هفته. روتون

 .رونیب امیب دینبا هم صبح سه ساعت تا شب دوازده ساعت خونه؛ اون یتو

 :گفت فرهاد

 .ها هیمسکون ملک. یا یخرک حرف چه -
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 :گفت من به رو مهسا. مهسا نه دادم جوابشو من نه

 ؟یکرد قبول -

 شددلو  ابونیخ یتو دیبا پس گفت اونم کردن، اعتراض ها بچه آخه. آره -
. نمتیب یم زیر گفتم منم. کنم ب*و*س دسددتشددو و بزنم زانو پاش یجلو
 .کردم انتخاب رو خونه نیهم ی واسه

 :گفت فرهاد

 ؟یکن یغلط چه یبر یخوا یم مردم ی خونه بابا -

 :گفت حرص با مهسا

 .هست متروکه خونه اون منظورش خر، فرهاد -

 :داد ادامه من به رو بعد

 داره؛ جن خونه اون. ره یم ادشددونی بعد هفته ی شددنبه پنج تا. ها ینر -
 .هش یم روشن شبا یبعض ها پنجره از یکی چرا  یبود شاهد یگفت خودت

 :گفت فرهاد

 .نداره وجود جن ه؛یباز مسخره -

 :گفتم ترس با صبح یادآوری با من یول

 رونیب خونه اون از سدداله جدهیه که باشدده توش یآدم هی دیبا یعنی پس -
 گه یم ییصحرا خانوم. دیجد ی خونه میاومد که بودم ساله هی من. ومدهین

 گهید و گرفته شیآت ییرو به رو خونه خونه؛ اون میایب ما نکهیا از قبل سال دو
 شآت یمامورا. بود نشده دایپ هم یجسد یحت. ومدهین رونیب توش از یکس

 !چطور؟ پس. بودن نکرده دایپ خونه یتو ویکس چیه ینشان
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 :گفت فرهاد

 .یزد توهم یبود داریب و خواب -

 به مکرد یم فکر موضددو  نیا به شددتریب لحظه هر. کردم نگاه بهش ترس با
 :بردم یم یپ شتریب تمیخر

 .فرهاد نه -

 :داد باال جانب به حق ابروهاشو

 چرا  به ازین چه جن تازه. نداره وجود جن نبوده؟ توهم قا؟یدق نه یچ -
 .آخه داره کردن روشن

 :گفتم دیشد ترس احساس با

 طبق امروزم. شم داریب خواب از صبح چهار سداعت عادتمه شدهیهم من -
 .شدم داریب عادت

 یم فیتعر دارم تاب یب طور نیا که دمید یترسناک زیچ کرد حس که مهسا
 :گفت و گرفت دستمو سردش یدستا با کنم؛

 خب؟ -

 من قاتا ی پنجره از فقط که یا پنجره همون باال؛ طبقه یراست سمت اتاق -
 چرا  بعد شد؛ رد پنجره یجلو از هم هیسا هی. بود روشن چراغش مشخصه،

 از وم؛ب پشت یباال رفتم دمیپوش ژاکت. توهمه کردم فکر منم. شد خاموش
 موقع همون. شده خشک برگ از بود پر نشیزم. زدم دید رو خونه کل اونجا

 ... شد باز یاصل ساختمون در

 :کرد یم گوش دقت با هم فرهاد دفعه نیا
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 دور از نیهم ی واسه بود روشن لباسمم بودم؛ شده خم کوچه یتو کمر تا -
 سمت رنو کم چرا  هی فقط که یکیتار اون یتو مخصوصا. بودم تابلو دیشد

 .کرد یم روشن رو ما

 :گفت فرهاد دفعه نیا

 خب؟ -

 داخلش بود باز که یدر. بود کرده روشن رو اطشونیح از یکم کی چرا  -
 داره کرده؛ باز رو در که یاون کردم احسدداس لحظه هی. بود کیتار کیتار
 نم دمید و اومدم خودم به. نه ای هست یکس نهیبب سدنجه یم اطرافو طیمح
 هم خونه در همزمان که دمیکش عقب خودمو عیسر زنم؛ یم قرمز چرا  که

 خود ات داشت برم نایا و جن الیخ و فکر و دمیترس که منم. شد بسته محکم
 .دمییدو مینیش یم توش که یدوم ی طبقه

 :شد تیپاراز باز فرهاد جانیه همه اون وسط

 مال که طبقه سدده هر! جدا ی طبقه هی یر ینم تو چرا دونم ینم من -
 .دیدار کاریب ی طبقه تا دو یوقت مشترک اتاق هیچ. آخه خودتونه

 :گفت و انداخت فرهاد به یهیسف اندر عاقل نگاه هی مهسا

 دنه؟یپرس سوال وقت یک ینگرفت ادی هنوز تو -

 :خاروند کلشو فرهاد

 .بود شده سوال واسم خب -

 :برگردوند جو به خودشو عیسر یول

 .آدمه خونه اون یتو یعنی هوم، -
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 :گفت مهسا

 .جن دمیشا -

 .نترسون خودتو زایچ نیا با یالک خرافاته، جن مهسا نه -

 :گرفت گارد مهسا

 .داره وجود گفته هم خدا خرافاته؛ ویچ یچ -

 :گفت ده یم درس بچه هی به داره که انگار فرهاد

 .آدمه ست،ین جن پس. جداست ما از اشونیدن اما داره؛ وجود آره -

 :دمیپر بحثشون نیب

 رون؟یب ادین سال جدهیه آدم هی شه یم مگه یول -

 بوق با موقع همون. نداشت جواب هم فرهاد دفعه نیا. شددن متفکر دو هر
 که یمیتصددم برخالف. بود ثمیم م؛یآورد باال رو سددرمون ینیماشدد ممتد
 یوت مون سه هر قدر اون ن؛یمع شیپ میبنداز ثمویم میخواست یم و میداشت
 .مینزد حرف کوه به دنیرس تا که م،یبود فکر

 :فتگ نیمع به رو شد ادهیپ یوقت بود، شده متعجب سکوتمون از که ثمیم

 .شده شونیزیچ هی نایا -

 :گفت نیمع

 شده؟ شونیچ -

 .نزدن حرف اصال شدن نیماش سوار که یموقع از -

 :گفتن هم با و کردن نگاه تا سه ما به تعجب با هنگامه و مهال و نیمع

 واقعا؟ -
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 زدم یلبخند. دمیکش رونیب متروکه ی خونه از ذهنمو و دمیکش یقیعم نفس
 :گفتم مهسا و فرهاد به رو و

 .رنیگ یم دست واسمون االن د،یبزن حرف بابا -

 :گفت و انداخت من به ینگاه هی فرهاد

 م؟یبر یبندر واست یدار توقع یگرفت حالمونو یصبح اول -

 .کردن نگاهمون مرموز هیبق

 :گفتم و زدم فرهاد یپا ساق به یلگد حرص با

 .تو نه یچکیه اونم آره -

 خاطر به کنه؛ کیتحر وجدانمو عذاب مثال تا ادیم لمیف داره دونسددتم یم
 !میخوب دختر قدر نیا من وگرنه. کردم نثارش یاردنگ یطور نیا نیهم

 هب. میشد ینم بند جا هی فرهاد و مهسا و من. میافتاد راه کوه سمت به یهمگ
 یب ثمیم قول به. میکرد اسددکول رو مردم یدخترا یکل و میکرد کمک فرهاد
 .کرد شه یم چه گه؛ید میفرهنگ

 فوق مهسددا قول به و میرفت کش فرهاد بیج از معرکه ناهار هی کوه از بعد
 .داره خوردن باشه، فرهاد بیج از یچ هر کال. دیچسب بهمون العاده

 د   و نیمع شیپ میکرد شوت ثمویم هم، ایمح خاله ی خونه به برگشدت موقع
 هنگوآ ولوم م،یگذاشت کورس م،یآورد در یباز مسخره قدر اون. میرفت که برو

 خاله ی خونه به شددب هفت سدداعت یوقت که م؛یدیر*ق*صدد و میکرد ادیز
 .مینداشت زدن حرف ینا اصال م،یدیرس
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 و کرده رها تنها رو مهال و هنگامه که کرد یم سرزنش رو مهسا داشت خاله
 سرزنش از بود رفته سر حوصدلش که هم مهسدا ش؛یگذرون خوش یپ رفته

 هم سر فعال رو هیقض «شد رشید یال» ی جمله با خاله؛ هم سر پشت یها
 . موضو نیا سر مامانش با داره هیقض هفته دو تا خودش قول به البته. آورد

 ی خونه که یساعت دو به توجه با داشت؛ نگه خونمون در یجلو فرهاد یوقت
 ونمش یرو حال یب کولمو و شدم ادهیپ عیسر. بود شب نه ساعت بودم؛ خاله

 ی متروکه ی خونه یرو به رو و شدددند ادهیپ هم مهسددا و فرهاد. گذاشددتم
 :گفت مهسا. رفتن کوچمون

 .عجبم در -

 :گفتم افتادم خودم تیخر و خونه ادی باز که منم

 ؟یچ از -

 کوبه؟ ینم یشهردار رو خونه نیا چرا -

 زایچ نیا از که من خب یول اومده؛ شیپ منم ی واسدده سددوال نیا اتفاقا -
 .شه ینم سرم یزیچ

 :میکرد نگاه فرهاد به یسوال عالمت دو هر

 بدونم؟ من دیدار توقع قایدق االن -

 .هییجا یب توقع نه -

 کل کل حال در اونا برداشددت؛ زیخ زد حرفو نیا که مهسددا سددمت به فرهاد
 در به. دمیشن خونه اون اطیح داخل از رو یخشد خش یصددا من که بودن

 ردمک فکر اول. نبود ادیز خونه با فاصددلم و بودم داده هیتک گرفتش زنگار
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. گرفتم فاصله در از عیسدر. شدد تکرار خش خش یصددا بازم اما توهمه؛
 من از قدم ده دم؛یدو مهسا و فرهاد سدمت. بود کینزد خش خش یصددا

 ندیدو به باز یدهان با و کردن رها نصفه رو کلشون کل اونا. بودن شدده دور
 .کردن نگاه من یعاد ریغ

 :زدم چنگ رو مهسا یبازو عیسر

 .دره اون پشت قایدق یکی -

 و برگشت یمدت از بعد. چسبوند در به رو گوشش و رفت در سمت به فرهاد
 :گفت

 .بوده یزیچ ،یا گربه دیشا -

 :گفت بازم اما بود؛ دهیترس من مثل هم مهسا

 .عجبم در -

 :میگفت هم با فرهاد با

 .یعجب در و زهرمار -

 ینم یکینزد همه نیا از خونه، نیا وارید به وارید یپشت ی خونه گما، یم -
 ترسه؟

 .کردم مهسا به نگاه هی

 خونه؟ کدوم ؟یچ یعنی -

 :گفت و دیکش یپوف

 ن؟یندار یقبل کوچه شما مگه -

 :گفتم متفکر
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. دار با  و بلند و هیمیقد سددبک هاش خونه ی همه ،یقبل ی کوچه آره -
 .ننک یم یزندگ گهید یجا هی صاحابشون هم شتراشونیب گه،ید هیپولدار

 هک یدیسف ی خونه. کردم تصور خودم ی واسه رو یپشت ی کوچه لحظه هی
 ت؛داش یبلند یوارهاید متروکه، ی خونه مثل و داشت هم یبزرگ با  اتفاقا

 :گفتم. داشت صاحبم اتفاقا و بود خونه نیا پشت قایدق

 ترسن؟ ینم اونا چطور ها، آره -

 :گفت و دیخند فرهاد

 سنتر یم نیبفهم که دیبود اونا شیپ شما مگه اوال خب. خنگو تا دو نیا -
 .نباشن ترسو شما مثل اونا داره امکان دوما نه؟ ای

 اهنگ و شددده باز ینیب یها پره با مهسددا. میشددد رهیخ فرهاد به ظیغ با دو هر
 :گفت فرهاد به یعصب

 سوما؟ و -

 :گفت یبانمک لحن با و برد باال بامزه دستاشو فرهاد

 .کردم باز دهنمو کردم غلط سوما -

 :کرد حفظ خودشو موضع مهسا اما خنده؛ ریز زدم. گرفت خندم

 !ها ترسو یگ یم بهمون باشه آخرت بار -

 :گفت عیسر فرهاد

 .نداره زدن که بچه چشم، -
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 شده رهیخ جا هی به. زد خشکش دفعه هی اما کرد؛ نازک یچشم پشت مهسدا
 رو هب مبهوت اونم انداختم؛ ینگاه فرهاد به. بود دهیپر رنگش دایشد و بود

 .کردم دنبال رو نگاهشون ریمس تعجب با. بود شده رهیخ رو به

. دمکر وحشددت. بود گرفته رو زیت نوک دیسددف یها لهیم که دمید رو یدسددت
 دست و دیلرز یم دیشد اما بکشه؛ باال خودشدو تا زد آخرشدو توان دسدت

 هم من رنگ. میدیشن ها برگ یرو رو، یزیچ افتادن یصدا و شدد رها آخر
 به هیبق از زودتر. کردم نگاه بود افتاده نیزم یرو که یکاغذ به. بود دهیپر

 به ازین از پر ییدسدتا بود؛ ینقاشد. کردم نگاه کاغذ به عیسدر و اومدم خودم
 کوتاه یرمردیپ ریتصو بودند؛ ستادهیا یا چاله رونیب که بود، یمردم سمت

 رونیب مردمان به تمنا با و شده گلوله نامنظمش و بلند کت در که دهیخم و قد
 یکاغذ یرو و بود قلم اهیسدد. اسددت کرده دراز را دسددتانش و کند یم نگاه
 .دمیترس. بود شدده دهیکشد ماهرانه العاده فوق ،یآب یها خط با رنگ یکاه

 :گفتم صدا لرزش با. ومدینم وارید ور اون از ییصدا

 اونجاست؟ یکس -

 .ومدین ییصدا چیه

 .کرد یم نگاه کاغذ به رهیخ نگاه با اومد؛ سمتم به فرهاد

 مهسا؟ -

 :کرد یم نگاه کاغذ به هم مهسا

 ه؟یچ...  یچ -
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 دینجگ ینم باورمون در کدوم چیه که بود یا صحنه. بود گرفته لکنت یکم
 .فتهیب اتفاق یحت

 باشه؟ تونه یم یچ ینقاش نیا یمعن ؛یبلد ینقاش تو -

 :گفتم و کردم نگاه وارید به باز فرهاد سوال به توجه یب

 اونجاست؟ یکس -

. ادیب حرف به وارید داشددتن انتظار انگار کردن؛ نگاه وارید به مهسددا و فرهاد
 .سکوت هم باز اما داشتم؛ رو انتظار نیا ها اون مثل منم

 :گفت یاضطراب از پر یصدا با مهسا

 حالت یتو رو کمک و التماس ینقاشدد نیا از هم تو خود. واضددحه نیا -
 .شده دهیکش ماهرانه واقعا...  ینقاش نیا. یخون یم رمردیپ یچشما

 :کردم نگاه در به مضطرب

 خبره؟ چه خونه نیا یتو -

 م؟یبگ سیپل به: مهسا

 ،رونیب اومده خونه نیا از میبگ میبد نشددون ینقاشدد هی ؟یشددد بچه: فرهاد
 ریز داره یبرم قرمز خودکار هی گه؟ یم یچ سیپل دسددت؟ هی توسددط اونم
 !نیآفر صدیس و هزار سهینو یم نشییپا و ذاره یم ستیب هی ینقاش

 :کردم فوت نفسمو

 .خواد یم کمک نجایا یکی یول -
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 انگار. کرده شدداسددکول رو ما یکی. خواد ینم کمک نجایا یکسدد: فرهاد
 مده؛وین رونیب یکس خونه نیا از سداله جدهیه. میرفت خونه نخ یتو دهیفهم

 ؟یفهم یم

 اد؟ین رونیب خونه هی از سال جدهیه یکی شه ینم مگه. فهمم ینم نه -

 :زد پوزخند فرهاد

 !یگفت یم گهید زیچ هی نیا از قبل -

 :گفتم مصرانه

 !داره اجیاحت کمک به نجایا یکی -

 :اومد بحثمون وسط متفکرانه مهسا

 یمن مگه بکشدده؛ باال تونسددته یبلند نیا به وارید از خودشددو که یکسدد -
 خواد؟ب کمک و بکشده غیج بلند ای رون؟یب ادیب در از راحت یلیخ تونسدت

 .ندازنیم دستمون دارن موافقم؛ فرهاد با من

 :دمینکش کنار خودم ی جبهه از اما بود، یمنطق حرفاش

 رد دیشا بندازه؟ دستمون و کنه مسخره رو ما بخواد یکسد داره یلیدل چه -
 .خواد یم کمک نجایا یکی گم یم من نه. قفله

 :دیکش موهاش یتو یدست یعصب فرهاد

 بعد ی هفته ی شنبه پنج. خونه نیا یتو داره کمک به ازین یکی. باشه خب -
 .نه ای داره ازین یفهم یم توش یر یم که

 :گفتم کنان پته تته. دمیترس

 تنها؟ تو؟ نیا رم یم من؟ -
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 اسلب با شنبه پنج ؟یشد سدوپرمن یبر یندار اصدرار مگه. گهید آره: فرهاد
 !رنتینگ اشتباه که برو تیسوپرمن مخصوص

 متس به و کردم یظیغل اخم. بود تلخ شهیهم فرهاد یها کهیت. شدم یکفر
 دستمو هم اصال دادم، فشدار در زنگ یرو دسدتمو رفتم، خودمون ی خونه

 :دیچیپ کوچه یتو مضطرب مامان یصدا و شد باز در. برنداشتم

 شده؟ یزیچ -

 .مامان نه -

 یریتصو نه ده یم گوش نه گهید مامان دمیفهم شد خاموش زنگ نور یوقت
 .نهیب یم

 :برگشتم فرهاد سمت به خشم از ُپر

 .ادینم بر انکار جز یزیچ ترسو یتو از -

 محکم رو در و انداختم راهرو یتو خودمو کردم، باز رو خونه در عیسددر
 .بستم

 :دادم گوش مهسا مضطرب یصدا به و ستادم؛یا در پشت

 داص هیجنوب خونه. هسدتن خونه نایا خاله! درا به ینکوب. باش آروم فرهاد -
 .بهشون رسه یم

 از ُپر آف کیت یصدددا قهیدق چند از بعد و فرهاد نیخشددمگ نفس یصدددا
 .کرد حرکت و دیکش که یعصبان

 یپ در یپ یسواال به توجه یب. کردم یآروم سدالم و شددم خونه وارد اخمو
 :گفتم بابا به رو گذشتن خوش مورد در مامان
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 .بخوابم باال ی طبقه خوام یم امشب -

 :گفتم مامان به رو

 .گذشت خوش مامان آره -

 ماا بود، کرده تعجب نکهیا با هم مامان و بود شددده رهیخ من به متعجب بابا
 عذاب گفتم ینم مامان به رو رو، یبعد ی جمله اگه. کرد نگاهم مهربون
 ی واسدده زدم؛ یم حرف یطور نیا مامانم با دینبا که گرفتم یم وجدان

 .دادم رو مامان جواب عیسر نیهم

 ؟یمطمئن: بابا

 .مطمئنم بابا آره -

 .من شیپ یندار یدرخشان ی سابقه الناز، شه ینم نه -

 .البا ی طبقه آوردم پسر حاال تا انگار درخشان، ی سابقه گفت یم نیهمچ

 :گفتم معترض و کردم نگاه بابا به اخم با

 !بابا -

 :گفت آرامش از ُپر مامان. کرد نگاه مامان به درمانده بابا

 .یکن کار ضعفت نقطه و خودت یرو دیبا خوبه، -

 :گفت بابا اما زدم؛ لبخند

 .ادیب سرش ییبال ممکنه مونس -

 :گفتم التماس با

 .ادین دم یم قول -

 :گفت مامان
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 ؟ید یم قول یچطور ست؛ین خودت دست -

 :گفت خنده با اسیال. کردم نگاهشون التماس با

 .بخوابم خر سر بدون امشب هی گه؛ید بره دیبذار -

 :گفتم حرص با و دمیپر سمتش

 واسم ُتُلپ و اهم و یزن یم حرف خواب یتو یه که ییتو خوبه شعوریب -
 .ندارم صدا ها مرده مثل که من. ایکن یم

 .گهید ترسناکه نتیهم خب -

 :گرفت خندم. شد رهیخ بهم یا بامزه نگاه با و

 !یبترس تو نه، یچکیه اونم. بابا گمشو -

 .داد نشون بهم دندوناشو فیرد

 :شد بلند بابا یصدا

 .یبر یتون یم باشه خب -

 نیا که بابا به و چرخوندم جغد مثل گردنمو درجه، هشتاد و صد سدرعت به
 انگار مبگ که نهیا درستش البته دادن؛ بهم رو ایدن انگار. کردم نگاه زد، حرفو

 سخت رانگا و دمیپر یم نییپا باال تند تند. کردم یذوق هی. دادن بهم تاپیت
 .گفتم یم هورا هورا یه کردم؛ فتح رو جهان ی قله نیتر

 از و دمیب*و*س رو صورتشون نور سرعت به بشن، مونیپشد که نیا از قبل
 هب رو، شددد یم ختم باال ی طبقه به که یا پله تا چهارده. رونیب زدم خونه

. کردم باز رو در داشتم که یدیکل با. بودم در یرو به رو کردم؛ یط سدرعت
 یم بعد ی پله تا چهارده. کردم نگاه بعد ی پله تا چهارده به ورود، از قبل
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 یزایچ به و دمیکش قیعم نفس تا چند عیسر اما دم؛یلرز. بوم پشت به رفت
 .کردم فکر خوب خوب

 یها روکش سمت. کنم فکر خواسدتم یم اما بودم؛ خسدته. کردم باز رو در
 شه یم باعث روکشا گفت یم شهیهم مامان. دمیکش رو همه و رفتم ها مبل
 رد کولم از رو فلشم. ازشون ومدینم خوشم اصال من یول بمونن؛ زیتم مبال

 داص دونستم یم کردم؛ بلند ته تا رو آهنگ یصدا و زدم دسدتگاه به آوردم؛
 صبح هالبت ها، وقت یبعض. کردم نگاه اتاق ی گوشه تخت به. ره ینم رونیب

 ادمی اگه تا ذاشدتم، یم باال نیا لباس دسددت هی شدهیهم و نجایا ومدمیم ها،
 اونم ن،ییپا گشتم یبرم داشت خطر آخه. باشه یلباس هی بردارم؛ لباس رفت
 .دنیترس یم من بودن تنها از شهیهم آخه. بابا و مامان یرا شدن عوض خطر

 و قطف شدنام، داریب زود صبح نیا و نداشتم یدرخشان ی سدابقه بابا قول به
 واسه ودز صبح گهید آخه. باشم تنها یساعت بتونم که بود نیا خاطر به فقط

 که مامان مخصددوصددا. بکنن دل تختخوابشددون از بود سددخت نایا مامان ی
 ه،آشپزخون سمت رفت یم و کرد یم نگاه خوابش تخت به غصه با ها صبح

 ی ونهبچگ رفتار نیا عاشددق بابا که دونسددتم یم نمیا. کنه آماده صدبحونه تا
 اباب یها خنده یصدا استثنائا؛ جمعه یها صبح نیهم خاطر به بود؛ مامان

 جوونه ملت دل گه،ید آره. ومدیم رونیب اتاقشون از مامان فیخف یها غیج و
 .هنوز

 به نبود؛ هوا سوز نیا مناسب اصال لباسدم. کردم عوض هامو لباس آهسدته
. فتمر آشپزخونه سمت به و دمیچیپ خودم دور یمسافرت یپتو هی نیهم خاطر
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 یها کیک منبع که رفتم، یخچالی سمت به عیسر و برق به زدم رو ساز یچا
 کیک بزرگ ی کهیت هی. ذاشت یم نجایا کاشدویک شدهیهم مامان. بود مامان

 بشه؛ آماده یچا تا رفتم نییپا باال آشپزخونه یتو قدر اون برداشتم؛ یشکالت
 بزرگم وانیل یتو نشده؛ ای شدده درسدت رو یچا و اوردمین دووم باالخره اما

 ختم یکوچک تراس به که ؛ییتا شش کیکوچ یها پله سمت رفتم و ختمیر
 آهنگ یصدا گذاشتم؛ باز رو در. مخروبه ی خونه یرو به رو قایدق. شد یم

. دیرس یم گوشم به وضوح به «دارم یشور سدر در امشدب» بخش آرامش
 .بودم آهنگ نیا عاشق

 یابر من استناد تنها دسدت؛ به. کردم یم فکر و بودم دوخته چشدم خونه به
 ؛انگشتاش نیب از که یدست. خواد یم کمک خونه اون در یکسد بگم نکهیا

 یقاشن بودن، دهیچسب حفاظ به محکم و انیب باال وارید از کردن یم تقال که
 اما. ودب شده سیخ دستا کف عرق از یقسمت تا یکم و دهیچروک که افتاد یا

 خبر با اون اصول تمام از و بود ینقاش عاشدق وار وانهید که مهسدا! بود زنده
 ینم اصددال دم؛یفهم ینم. دمیکشدد یقیعم نفس. هیا حرفه گفت یم بود؛
 و دبو خلوت خونه سال هجده. رونیب ادیب که نبود یکس سال هجده. دمیفهم
 اون از بود سال سه فقط. دمید یم رو روشن چرا  که بود سال سده فقط من

 از یکس که است هفته کی فقط االن و. بود سال سه فقط. دمیترس یم خونه
 خواد؟ یم کمک واقعا. خواد یم کمک ازم کهنه وارید ور اون

 رو یرو به رو. بودم روش به رو کامال االن که یاتاق چرا . شد روشن چرا 
 نجرهپ پشت یا هیسدا. بزرگ با  و کوچه عرض هی ی فاصدله با منتها رو؛ به
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 شد؛ باز پنجره. فشدردم دسدتم در رو وانیل و شددم مچاله خودم در. سدتادیا
 جرهپن یجلو تراس یرو و کرد باز رو یدر آهسته هیسا. زد یم تند تند قلبم
 ینم یکسدد به متعلق که بزرگ یکلیه جز نبود مشددخ  زیچ چیه. اومد

 دید تونستم یم راحت اما نبودم، دید یتو اصدال. مرد هی جز باشده تونسدت
 آب. بود تراس کیتار ی گوشدده در شدددنم مچاله خاطر به فقط نمیا بزنم؛

 نگارا مرد. دیچیپ یم گوشام یتو قلبم یصدا دادم؛ یم قورت تند تند دهنمو
 رونیب یفینح کلیه یکیتار از و برگردوند عقب رو سرش که دیشن ییصدا
 .ادیب داخل خواد یم ازش و کشه یم رو مرد دست که دمید یم. اومد

 کنه؟ یم یزندگ آدم خونه اون یتو. بکشم تونستم ینم نفس

. نبود یترس پس نبودن؛ جن بودن، آدم اونا. کنم فکر دینبا. بسدتم چشدمامو
 که م،یداشتن دوست آهنگ یصدا به و کردم زیت گوشامو. دمیکش قیعم نفس

 .کنه فروکش ترسم تا کردم گوش بود آخراش

 قرمز چرا  یروشن در گهید ف،یظر بتیه و مرد. کردم باز چشمامو آهسدته
 هم میداشتن دوست آهنگ. شد خاموش هم چرا  یمدت از بعد. نبود پنجره
 یم گوشام یتو قلبم ضربان یصدا. رفتم داخل و شدم پا عیسر. شدد تموم

 .دمیترس یم هنوز من اما بودن، آدم. دیچیپ

 نفس. ضددعف نقطه نیا از متنفرم. کلمه نیا از متنفرم! متنفرم ،یلعنت! ترس
 مگذاشت آخر ی پله یرو رو کیک و وانیل بستم؛ چشدمامو. تر قیعم ق،یعم

 «دارم یشور سر در امشب» آهنگ بازم و دمیکشد دراز کاناپه یرو عیسدر و
 .برد خوابم تا کردم رو کار نیا قدر اون. کردم تیپیر رو
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*** 

 دوم فصل

 !باش آدم ماهک -

 امروز. میدیکش یقیعم نفس ساغر و ماهک من، مهسا، یعصب داد یصدا با
 :دیپرس ازش زده غمبرک ساغر. نبود فرم یرو اصال

 !؟یاعصاب یب االن تا کالس سر از مهسا؟ چته -

 و من ینیب به خورد محکم که داد تکون هوا یتو دفعه کی دسددتاشددو مهسدا
 :چسبوندم آمپر گهید. نکرد هم یخواه معذرت یحت. شد بلند آخم

 یب قدر نیا ای بزن حرف ای. اعصابم یرو یر یم یدار گهید مهسا؟ چته -
 .یهر بکش، راتو یبد ادامه رو هیرو نیهم یخوا یم اگرم. نباش شعور

 :گرفت حرفمو ی دنباله بود، ناراحت خودش سر مهسا داد از که هم ماهک

 .یدیکش گند به رو هممون روز. یریگ یم پاچه یدار صبح اول از -

 :کرد اخم هم ساغر

 قدر نیا آخه؟ کرده مشددغول ذهنتو یطور نیا که مونده دلت رو یچ -
 م؟یبیغر

 م،یبود شده رهیخ بهش نگران و طلبکارانه که تامون سه هر به درمانده مهسا
 متعجب ماهک و سدداغر. پوشددوند اشددک از یا هیال چشددماشددو. کرد نگاه

 هک یآدم همه اون نیب نبود درست و میبود رو ادهیپ یتو. کردن صدا اسمشو
 م؛کشوند رو ادهیپ ی گوشه هی رو همه عیسر. میستیبا وسدط داشدتن، عجله
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 قه هق کارم نیا با. کردم بغلش آهسته و گذاشتم مهسا ی شونه دور دستمو
 :گفت نیغمگ ماهک. شد بلند شیگر

 فرهاد؟ بازم -

 به مهسدا خود تا نپرسدده سددوال که نیا یمعن به کردم؛ ماهک سدمت یاخم
 رو مهسددا ی مظلومانه یها هق هق یناراحت با ماهک و سدداغر. ادیب حرف
 .کردند بغض و نشست اشک نم چشدماشون یتو کم کم و کردند یم گوش

 شددم؛ یم طاقت یب نم،یب یم رو نفر کی ی هیگر یوقت شددهیهم مثل منم
 .ختیر یم نییپا چشمام از تند تند صدا و سر بدون اشکام

. شددد یم رهیخ بهمون تعجب با کرد یم عبور کنارمون از که یرهگذر هر
 جمعش خاطر ماهک و ساغر که «شده؟ یزیچ» دیپرس و ستادیا یزن یحت

 .ستین یزیچ که کردند

 :گفت هق هق نیب مهسا

 ،بشه دختراش دوست از کدوم هر عاشدق اگه که بود گفته فرهاد...  فرهاد -
 الیخ تا زد رو حرف نیا که موقع اون یبود هم تو. ده یم نشدون مامانش به

 !نه همگ بود نگفته نویا ،یال آره گفت؟ نویهم ادته؟ی کنه، راحت رو ییدا زن

. دکر یم نگاه من به خواهش با و کرد جدا نمیس از سرشو مهسا. دمیگز لبمو
 .ادمهی رو روز اون قایدق من اما بود؛ نگفته نویا بگم داشت انتظار

 افتیدر را دلخواهش جواب سکوتم از که مهسا. فشرد رو مهسا دست ساغر
 :گرفت اوج شیگر هق هق بود، نکرده
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. تولدشه هم فردا. داد نشون مامانش به عکسدشدو. داد نشدون داد، نشدون -
. میمهمون عاشق که یمن اونم نه؟ مگه نرم اگه عستیضا. برم منم داره اصرار

 بهش خوشددگل ی هیهد فرهاد نمیبب برم برن، یم کویک دارن هم با نمیبب برم
 !خدددددددا یآ. کنه یم ب*و*سش و ده یم

 :کرد زمزمه ماهک. هیگر ریز زد بازم و

 .که یدار دوستش تو دونه ینم مهسا؛ دونه ینم که اون یول -

 دارم؟ دوستش فهمه ینم حرکاتم از یعنی: مهسا

 دیبا تو حرکات؟ کدوم آخه بفهمه؟ یچطور ینزن حرف تا مهسددا: سدداغر
 .یکن اعتراف

 :کرد اخم مهسا

 بشم؟ دستش ی مسخره کنم؟ کیکوچ خودمو تا -

 :دمیکوب بهم دستامو

. رونیب یایب نخش از بهتره پس َپر؛ فرهاد یگ یم یدار مهسا. گهید بسده -
 نیا ریدرگ خودتو سددتین الزم سددن نیا یتو هم تو و شددده عاشددق فرهاد

 .یکن احساسات

 :کرد زمزمه مهسا

 .نیریش هی عاشق شده؛ عاشق آره -

 :دادم ادامه. بود شده یقاط حالش چقدر خوردم؛ بغضمو

 .یکن یجوون دیبا که یهست یسن یتو االن تو مهسا ال؛یخ یب -

 :گفتم ها بچه به رو زدم یچشمک
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 کرف از ؛یکن خوشگل خوشگل یها یجوون تا میهست شتیپ هم تا سه ما -
 .یایب رونیب میافغان اون

 خودشو خواسدت ینم. کرد تالش اما جون، یب یلیخ. زد یجون یب لبخند
 اول مهسا ی واسه رابطه هی یتو دونستم یم. نهیبب خورده شدکسدت ما شیپ

 ره و کرد رنگ ُپر جونشو یب لبخند عیسر نیهم خاطر به. بود مهم غرورش
 :گفت و کرد بغل رو نفرمون سه

 .دارم دوستتون یلیخ -

 .دمیخند

 اجاره رو خونمون یباال ی طبقه شددنبه پنج خود تا نیهسددت هیپا ها بچه -
 م؟یکن

 :گفت ذوق با مهسا

 !هیپا من -

 :انداخت باال شونه ساغر

 شیراضدد دیایب دیبا. بابامه دسددت من ی اجازه دیدون یم خوب که شددما -
 .دیکن

 :گفت یبانمک لحن با هم ماهک. میدیخند نفر سه هر

 .بشه تر کم خر سر هی خداشونه از بابام ننه که منم -

 نره، فکر یتو دوباره مهسددا که نیا ی واسدده. میدیخند هم ما. دیخند زیر و
 :گرفتم ماهکو حرف ی ادامه

 ماهک؟ ینیب یم -
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 :گفت یخواهر اوا لحن با اونم

 خواهر؟ ویچ -

 جادیا یسددد و میرفت یم راه رو ادهیپ عرض در ینفر چهار که طور همون
 :گفتم میبود کرده

 ینم فکر خودشون با! خدا به. یامروز یباباها ننه نیا ندارن توجه اصدال -
 یم اسیال به جمعه صبح هر که من. خونست یتو مجرد پسدر و دختر کنن
 هی رسه، یم که جمعه ایآخر نیا گهید. کشه یم غیج دهید سوسک مامان گم

 .رسه یم گهید قهیدق چند تا سوسکه گه یم و کنه یم ساعت به نگاه

 :گفت خنده نیب ماهک. خنده ریز زدن بلند ها بچه اسیال حرف گفتن با

 .من داداشتم نیا عاشق یعنی -

 :گفت هم مهسا. دمیخند

 نیریش اما ساکت،. دمید عمرم یتو که هیموجود نیتر زبون نیریش اسیال -
 .زبون

 :گفت باشه افتاده ادشی یزیچ یانگار بعد

 کرف رم؟یبگ داده اطیخ به مامانم که یلباسدد برم من نیایم ها بچه یراسددت -
 .خونش ناستیا یال ی خونه یطرفا کنم

 هکوچ گفت یم مهسا که یاطیخ. میکرد موافقت و میزد لبخند نفر سده هر
 یها خونه نیب شییخدا. بود پولدارا ی کوچه همون ما؛ ی کوچه از قبل ی

. بود تفاوت چقدر ما ی کوچه یها خونه با داشددتن، با  همه که کوچه اون
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 یباغ با م،یقد ساخت یا خونه یرو به رو و انداخت کاغذ به ینگاه مهسا
 :گفت تعجب با و ستادیا بزرگ

 .یال است هیپشت خونه همون نیا -

 :گفت یکنجکاو با ساغر

 ه؟یپشت خونه کدوم -

 .ارواحه ی خونه پشت قایدق خونه نیا خنگ: مهسا

 .من یوا یَه : ماهک

 چیه یبرا رو شبید ی هیقضد. میزد لبخند نفر سده هر ماهک حرف نیا با
 ساغر ،جیمس و تلفن قیطر از رو ایقضا ی هیبق یول بودم؛ نگفته کدومشدون

 .داشتن خبر ماهک و

 نهات فقط. نگم یکسد به دمید خونه اون از یچ هر گهید بودم گرفته میتصدم
 !کنم؟ کار چه رو شنبه پنج بود؛ زیچ هی مشکلم

 :کرد غر غر ماهک و زد رو در زنگ مهسا

 کنه؟ یم یاطیخ یچ ی واسه ،ییدارا همه نیا با دونم ینم من -

 اشوصد یترسناک مثال لحن با و دیخند مرموز سداغر. بودم موافق حرفش با
 :گفت و کرد خفه

 .شددددده زده جدددددددن دیشددا -

 کنار مانند یچنگک که ییدسددتا و اومدش در حدقه از چشددمان به نگاه هی
 .خنده ریز میزد ماهک با و کردم بود، گرفته ما به رو صورتش،

 :دیغر مهسا
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 .ساغر شو خفه -

 یم بهش که یرمردیپ و شد باز در که کرد؛ مونیهمراه هم سداغر دفعه نیا
 و مهسا ماهک، به طلبکار یرنگ سرد یتوس چشمان با باشه داریسدرا خورد

 طرز اون با مخصددوصدا بود؛ خوفناک یلیخ. زد زل بودن در جلو که سداغر
 :گفت صداش یتو یلرزش با مهسا. کردنش نگاه

 ... دیببخش -

 از که ماهک. شدد شددترشیب ترس باعث که کرد نگاه بهش یحرف بدون مرد
 مهسا ی نصفه ی جمله و شد رمردیپ چشم در چشم بود تر شدجا  هممون

 :کرد تموم رو

 ؛میاومد بودن داده سفارش یسداجد ایمح خانوم که یلباسد گرفتن یبرا -
 .میایب لیتحو یبرا و شده تموم بودن گفته امروز نکهیا مثل

 :گفت یا گرفته یصدا با لب ریز و داد تکون سرشو عیسر رمردیپ

 .بگه خانوم به بگم گلشن به تا ساختمون داخل دییبفرما -

 دنبالش لرزان و وار جوجه ساغر و مهسدا سدرش پشدت و رفت ماهک اول
 گذاشددتم؛ داخل پامو تا. کردم حرکت سددرشددون پشددت منم کردن؛ حرکت

 بود؛ دهش بلند سرش. چشمام به دیرس تا گرفت چشماشو پام نوک از رمردیپ
 تعجب همه نیا م*س*تحق رو دنید تازه نیا اما بود، دهید رو من تازه انگار

 :شد دار خش صداش. دمید ینم صورتش در

 کجا؟ شما -

 :گفتم متعجب
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 .نفرم سه نیا با -

 :شد ترس از پر بار نیا رمردیپ تفاوت یب یچشما

 .این شما ان؟یم لباس یبرا نفر چند -

 :کردم زیر چشمامو

 .جون پدر نداره یربط اطیخ به که ادیم نفر چند که نیا -

 :کرد نرم لحنشو

 .کنم یم خواهش دختر این تو -

 بذارم؟ پا خونه داخل من نخواد رمردیپ داشددت یلیدل چه شدددم؛ متعجب
 :گفت عیسر ماهک

 هم اب و میاومد هم با نفر چهار ما د؛یریگ یم رو وقتمون دیدار آقا دیببخش -
 .بشه جدا ما از یکس شما خواهش به ستین قرار م؛یایم و میر یم

 ی واسه باشه؛ داشته ماها کردن جدا از یبد قصدد رمردیپ دیترسد یم انگار
 تر محکم ماها نیب از کال ماهک اومد؛ خوشم. کرد صحبت تحکم با نیهم

 .بود تر شجا  و

 :گفت رمردیپ

 دادم هاجاز تاتون سه به که نیهم رن؛یگ یم نفس یتنگ یشلوغ یتو خانوم -
 .هیکل

 :گفت یمهربان با من به رو بعد

 رفتن؟ از نیبش منصرف شه یم کنم خواهش اگه یول شدرمندم، واقعا من -
 .نیبمون با  یتو عوض در
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 انداختم نییپا سرمو آهسته سوخت؛ بود شده لرزان که صداش ی واسه دلم
 .گفتم یلب ریز یَچشم و

 ی لحظه تا اما کرد؛ ییراهنما یاصل ساختمون تا رو ها بچه و شد خوشحال
 .شدند یم رهیخ بهم نگران ییچشما با و گشتن یبرم ها بچه یه آخر

 شده سنگ وارید به پاهامو از یکی و بردم عقب به رو سرم دادم؛ هیتک وارید به
 یهوا و حال یتو. دمیکش قیعم و آروم ینفسا. بستم چشدمامو و دادم هیتک

 کهنیا الیخ با و کردم باز چشمامو ییها قدم یصدا دنیشن با که بودم خودم
 یبرم صدا منشا دنبال به سرمو که طور همون. زدم یلبخند هسدتن ها بچه

 :گفتم گردوندم

 ... او زود چه -

 و دهیژول یموها به متعجب. موند نصفه احوال شونیپر یپسر دنید با حرفم
 .شدم رهیخ نشستش خون به یها چشم و نامرتب یها شیر

 پسر. زدن پلک به کردم شرو  تند تند و اومد سراغم میعصب کیت دم؛یترسد
 حال نیع در و محکم قدماش. اومد یم سمتم به و بود کرده زیر چشدماشو

 گهید قدم تا نبود یا فاصله گهید. نداشت باور رو یزیچ هی انگار بود، لرزون
 به ودمب چسبونده و بود گرفته مدرسمو روپوش لرزونش یدستا با برداره؛ یا
 یداص با. زدم یم پلک و دمیکشد یم نفس تند تند فقط ترس از منم وار؛ید

 :گفت یلرزون

 !؟یاومد -
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 اوج به ترسددم بود، بدنم دور بازوهاش حصددار که معقولش ریغ حرکت با
 یم ترس از اومد، در اشددکام. دمیکشدد یکیسددتریه غیج و دیرسدد خودش

 خودش به رو من فقط اون اما خورد، یم هم به محکم دندونام و دمیلرز
 بود، دهش لرزان ترس و هیگر اثر بر که ییصدا با. دیکش یم بو و داد یم فشار

 :گفتم دهیبر دهیبر

 ... آقا! نیکن ولم کنم یم خواهش...  آقا...  آقا -

 که نداشتم شک آورد، جلوتر رو صورتش و کرد جدا خودش از رو من یکم
 وقعم همون. خواستم کمک و دمیکش یبنفش غیج فکر نیا با اسدت؛ وونهید

 ما به رو خودش عیسددر باغبون رمردیپ و دمیشددن رو ییها قدم تند یصدددا
 نیب مسافت داشتن دهیپر رنگ با یزن با همراه ها بچه سرش پشت و رسوند

 .دنیدو یم م،یبود ما که ییجا تا رو یاصل ساختمون

 یسع و گرفت رو بازوهاش و رسوند وانهید اون به رو خودش عیسدر رمردیپ
 ادیز قدرت با وانهید یول زد؛ ینم یحرف چیه اما کنه، جداش من از کرد

 .بود دهیچسب رو من یبازوها

 نیا با و گذاشدت لبام یرو رو لباش عیسدر و داد هل رو رمردیپ خشدونت با
 یچیه گهید و کردم غش ادیز ترس از و کرد بروز ضددعفم نقطه باز حرکتش

 .دمینفهم

 با مهسا. کردم باز آهسته رو چشدمام وان،یل به قاشدق خوردن بهم یصددا با
. بود من ریتقصدد همش گفت یم یه و بود گرفته آغوش در رو سددرم هیگر

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

60 

 ماهک و گرفت رو سردم دسدت و زد یلبخند بازم یچشدما دنید با سداغر
 .کردم بلند رو سرم و خوردم قلپ هی. کرد کینزد لبام به رو قند آب

 :گفت ماهک

 رب خاک یکارا از بعد فتیک االن؟ یخوب! دختر یکرد جون نصفه رو ما -
 !کوکه؟ یسر

 :دمیرسپ یلرزان یصدا با و نهیبش تنم به یلرز شد باعث وونهید اون ادی باز

 !بود؟ یک...  اون...  اون -

 :کنم نگاه رو ماهک سر پشت قایدق چپ، سمت شد باعث یزن یصدا

 .ستین خوب شیروح احوال. دخترم خوام یم معذرت بود، پسرم -

 یتف لبام که بود شده چندشم. دمیلرز هم باز پسر، ی ب*و*سه یادآوری با
 !شده

 .نگفتم یچیه و زدم یلرزان لبخند

 :شد بلند جاش از ساغر

 یم گهید لباس، بابت یمرس...  افتاد اتفاق یلیخ...  میخوا یم معذرت -
 .میر

 :گفت و انداخت من به یغمناک نگاه زن

 بدونم؟ رو شدم شرمندش یکل که رو دتونیجد دوست اسم تونم یم -

 ی اجازه که یسرد لحن با و کرد نگاه زن به یا شده زیر یچشدما با ماهک
 :گفت داد، ینم شتریب سوال

 .الناز -
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 :گفت و دیکش رو من دست و شد بلند جاش از عیسر هم مهسا

 .خدانگهدار. میداد زحمت دیببخش بزرگوار، خانوم یمرس -

 رچها ما یرو هنوز بشیعج نگاه و گفت یلب ریز یخداحافظ بزرگوار خانم
 رو من ها بچه با و کرد جا به جا دستش در رو لباس ی سهیک مهسدا. بود نفر

 از یوقت. ادیب سددرم ییبال باز مبادا که کردن اسددکورت با  از خروج موقع تا
 :گفت ماهک. میدیکش یقیعم نفس م،یاومد رونیب ییکذا ی خونه اون

 !داشت یروان مشکل خودش مامانه -

 سددوپرمارکت از تا کوچه، سدر دمیدو اونا به توجه یب من و زد لبخند مهسدا
 .رمیبگ یمعدن آب یبطر هی اونجا بزرگ

 ور اسمم هم سر پشت و دنیدو دنبالم م،یناگهان دنیدو از تعجب با ها بچه
 حرف االن نداشدتم دوسدت یول بده، حالم کردن یم فکر. کردن یم صددا
 !بود تر واجب دهانم شستن بزنم،

 رو یمعدن آب یبطر شد؛ قطع ها بچه یصددا شددم که سدوپرمارکت وارد
 لبام و ختمیر یم دهانم در آب مشت مشت آب یجو کنار و کردم حسداب

 مومت بزرگ یمعدن آب یبطر یوقت. کردم یم تف رونیب به و شدستم یم رو
 .آشغال سطل یتو انداختمش و دمیکش یراحت نفس شد،

 :دمیشن سرم پشت از رو ماهک ی خنده از پر یصدا

 به آب نیبب بودا، ناقابل ماچ هی! اقت؟یل یب شد؛ تموم یساز پاک اتیعمل -
 !یدار یروان اختالل کنن جونت به جون. کرد تموم رو اندازه چه

 :گفتم و درآوردم واسش یزبون گرفت، خندم
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 .بده ب*و*س یداوطلب برو اونجا، افتاد کالهت بعد یسر اگه -

 :گفت یشینما لرز و ترس با

 ارمند یروان مشکل رم، ینم سدمتش فتهیب اونجا پولم از پر ی سدهیک من -
 .خدا به واال! که

 .خنده ریز میزد همه

 :مگفت شدم، یم جدا ها بچه از که بودم ینفر نیاول م؛یستادیا کوچمون سر

 یاحرف بعد باشم منم دیبذار ها؛ نینزن یحرف ستمین من وجدانا یب یهو -
 .میبزن دار بحث

 :گفت خنده با ساغر

 .بزن گول رو التیخ باشه، -

 :کردم نثارش یگردن پس هی

 !کثافت -

 :گفت ماهک

 تلپ و شتیپ امیم کنم؛ یم جمع رو لمیوسدا عیسدر خونه رم یم که من -
 الح خونه، یتو امیم باهات هم شنبه پنج یحت. زمیعز هفته آخر تا شم یم
 .خواهد یم جانیه یکم دلمان! ده یم

 :گفت و داد تکون یتاسف سر و کرد ینوچ نوچ مهسا

 باباش ساغر شیپ رم یم بعدشم کنم، جمع رو لمیوسدا خونه رم یم منم -
 !ستمین رو شنبه پنج من فقط. مییایم گهید هم با و کنم یراض رو

 :گفت عیسر ماهک
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 یدلواپسدد از هم هممون و بره نفر هی که نهیا از بهتر برن نفر چهار وانهید -
 !میریبم

 :گفت و کرد نگاهمون مردد مهسا

 .فعال! حاال دونم، ینم -

 .رفتن و دیکش رو ساغر دست عیسر و

 :زد چشمک ماهک

 !حله باش مطمئن اد،یم -

 :گفتم اما دم،یخند

 !کنم؟ رد ابوالفضل چشم یجلو از رو شماها یچطور من -

 فعال،. میکن یم صددحبت هم مورد هی نیا در میایم بعدا حاال دونم، ینم -
 .نمتیب یم یزود

 .گرفت یدربست یتاکس و رفت ابونیخ سمت به و

 تعجبم نگاه به و کردم فکر پسرک اون به رفتم؛ خونمون سمت آهسته آهسته
 ممیصمت از سرعت به اما بگم، مامان به رو هیقض نیا گرفتم میتصم! باغبون

 ای فتگ رو روزمره یاتفاقا بهش بشه تا نداشت یتیشدخص مامان. برگشدتم
 و بود فیظر. نبود یطور نیا اصال مامان تیشدخص. کرد دل و درد باهاش

 الیخ یب. کنم اضافه اشیمشغول دل به رو ینگران دمیترس یم من و شکننده،
 .زدم رو خونه زنگ و شدم
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. ردهک باز برام رو در عیسر قدر نیا اسیال دونستم یم. شد باز سرعت به در
 و رآوردمد فمیک از رو بودم گرفته مدرسه ی بوفه از که یلیپاست و زدم لبخند

 :کردم نگاه داداشم طلبکار ی افهیق به کردم، باز که رو در

 !؟یکش ینم خجالت -

 :گفتم لبخند با

 وروجک؟ یچ از -

 ممکنه کرد یم فکر خودش با و کرد یم مزه مزه رو حرفش داشددت انگار
 ندم؟ بهش رو لیپاست من زد رو حرفش یوقت

 قلفس نیا ذهن یتو بفهمم تونستم یم راحت یلیخ وقت همه نیا بعد گهید
 :گفت که دینکش هیثان به و گذشت یم یچ بچه

 !کوش؟ لمیپاست جونم یآبج اوم، -

 ،بود گذاشته که یجواب یب سوال از رو ذهنم داشت یسدع بچگانش ذهن با
 :گفتم و کردم پرت سمتش رو لیپاست و دمیخند. کنه منحرف

 !یخودت بچه، برو -

 .کرد باز رو لشیپاست ذوق با من به توجه یب اونم و گذشتم کنارش از

 .دیچ یم رو نهار زیم مامان کردم؛ باز رو در

 زم؟یع جور و جفت احواالتت جون، خانوم کیعل سام -

 الناز؟ یش یم بزرگ یک -

 :گفتم و دمیخند زیر

 !گرایج واجبه ما دهات یتو سالم جواب -
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 :گفت و دیخند

 .خورب ناهار ایب بشور رو صورتت و دست کن؛ عوض رو لباسات برو پاشو -

 ور کولم. افتادم راه اتاقم سمت به و گفتم یا دهیکش چشم و زدم یچشدمک
 یتو و کردم یلباس چوب زونیآو رو شدلوارم و مانتو و گذاشدتم تخت کنار

 شیبلند هک دمیپوش یخردل بلند نیآست گشاد لباس هی عیسر. گذاشتم کمدم
 تا ور لباسم ینایآست و دمیپوش هم یکرم شلوار کی بود؛ ب*ا*س*نم ریز تا

 یم آرنج تا مدرسمم یمانتوها ینایآسدت بود، عادتم کال. باال دمیکشد آرنج
 .باال دادم

 به آب مشددت تا دو و کردم باز رو وان ریشدد جا همون و رفتم حمام سددمت
 کخش یکاغذ دستمال با رو دستام و صورت. بستم رو ریش و زدم صدورتم

 کنار آشغال سدطل یتو رو شدده گلوله سیخ یها یکاغذ دسدتمال و کردم
 :دش بلند اسیال یصدا. زدم رونیب غذا زیم سمت به اتاق از و انداختم زمیم

 !؟یقحط ای بود مدرسه نیا خدا ای -

 اسیلا به توجه یب منم کرد، نگاه نیریشدد اسیال به لبخند با و دیخند مامان
 :گفتم

 !بادمجدددون مهیق جدددونم، یا -

 که ،ینیزم بیسدد عالمه هی و بادمجون تا سدده با دمیکشدد برنج ریکفگ تا سدده
 .بلند مامان ی خنده و بشه گشاد اسیال یچشما شد باعث

 قورت و دمیجو یم قشنگ و ذاشدتم یم دهانم در تند تند رو غذا یقاشدقا
 :گفتم پر دهن با داره ینم بر دست اسیال که دمید. دادم یم
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 با یخوا یم ای بره، نییپا گلومون از نون لقمه هی یذار یم! نفله؟ مرگته چه -
 !؟یکن کوفتمون نگاهت

 :گفت و خنده ریز زد اسیال اما کرد، اخم میبازار کوچه لحن به باز مامان

 لنازا یوا. یزن یم رو حرفا نیا یدار که کردم تصورت لیبیس با لحظه هی -
 !یش یم ییهلو چه

 نوشابه اسیال. کردن سرفه به کردم شرو  و دیپر گلوم یتو برنج اما دم؛یخند
 از که رو یآب وانیل مامان. زدم پس مردم، یم داشددتم که نیا با خت،یر برام

 .دیکوب پشتم به استرس با و داد بهم بود، آورده یهولک هول آشپزخونه

 :گفتم و دمیکش چربم دهن دور رو دستم تهشم و دمیکش سر رو آب تمام

 !جون خانوم زیج دمت -

 و بود گرفته جلوش رو قاشددق که کوبوندم اسیال ی کله پس محکم بعد
 حکمم شینیب من زدن با اما کنه؛ حلقش یتو قاشقو تا بود کرده باز دهنشدو

 :گفتم و کردم باز رو شمین. شد قرمز و قاشق به خورد

هن من واسه یباش تو تا! نفله حقته -  .ینکن ُتلپ و ا 

 غذامو ی هیبق منم خورد؛ غذاشددو و درآورد زبون. کرد نگاه بهم حرص با
 !شتریب آرامش با یمنته خوردم،

 کار سددر از ظهر از بعد شددش سدداعت. نبود خونه ناهار موقع وقت چیه بابا
 رو عصدرونش اما خورد؛ یم ما با رو ناهارش مامان نیهم خاطر به ومد،یم
 ینم اسیال قول به و چسبه ینم بهش ناهار وقت چیه خودشم قول به. بابا با

 !چسبه ینم بهش که میبوق اونجا اسیال و من مگه ناهار موقع دونم
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 .بمونن جمعه تا دیشا باال؛ ی طبقه میر یم انیم ها بچه مامان یراست -

 شد، جمع زیم و تموم که ناهار. نگفت یچیه گهید و گفت یا باشده مامان
 طنتیش با اسیال و کردم جمع رو لمیوسا منم. رفت کارش یسو یکسد هر

 :گفت

 !شم یم راحت دستت از روز چند و یر یم شیآخ -

 :گفتم حرص با

 .شم یم خبر با یکن چماقت اون یتو دست. باالم نیهم قورباغه، -

 :گفت و دیکش یا زنونه غیج اسیال

 !چماقه خودت ینیب -

 :انداختم باال ابروهامو طنتیش با و دمیخند

 سن نیا از که توئه مما  باالست؛ سر و یقلم و کیبار که نیا...  من ینیب -
 !یبرس بلو  سن به نکهیا حال به یوا است، اندازه نیا به

 یول سدوخت، واسدش دلم. زد رونیب اتاق از و کرد زونیآو رو لوچش و لب
 تهشکس بار هشت کم دست االن تا اسیال ینیب. اداست همش دونسدتم یم

 عهد یول بود، کرده بانمکش یکل شینیب نیهم و داشت؛ یخفن قوس و بود
 ینم گه،ید خره. کنه عمل رو شینیب بره شدد، سدالش هجده یوقت بود کرده
 .کشته منو که شهینیب هی نیهم دونه

 و کرد باز رو در مامان. رفتم ها پله سمت به و برداشتم رو کیکوچ چمدون
 :گفتم متعجب. شد خونه وارد

 !؟یبود رفته کجا -
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 :گفت رفت، یم آشپزخونه سمت به که طور همون

 .بذارم باال خچالی یتو یخوراک مواد رفتم -

 هی یرو مدرسددم ی کوله زدم؛ رونیب خونه از. کردم باز رو در و گفتم یآهان
 رو االب در. یا سرمه بزرگ فیک هی یتو لباسامم و ایدرس کتاب و بود دوشم

. رفتم اتاق سدمت به و کردم باز یلگد با رو بود گذاشددته هم یرو مامان که
 :بود ماهک خورد، زنگ میگوش موقع همون و کردم مرتب رو لیوسا

 بله؟ -

 ... عشقم جانم، بگو! ت؟یشخص یب هیچ بله -

 !اه عشقم؟ جانم؟ -

 !که حرفم به یکرد ینم گوش وقت چیه تو ؟یخودت اه -

 :گفتم شدم، فشرده بهم یدندونا نیب از و شد تموم صبرم

 !گهید بنال -

 :گفت و دیخند بود، نیهم ماهک و من تلفن اول شهیهم

 شددب ترسددم یم نگو، گهید عشددقمو. پسددندم یم شددتریب رو تیمدل نیا -
 ... وقت اون بمونم خونتون

 !زنه یم هجده مثبت کنن جونش به جون گرفت؛ خندم

 ؟یبزن حرفتو یخوا ینم زمیعز -

 یجلو من حضورت به عرضم! زمیعز یگ یم یمدل نیا کنم یم لرز ،یوا -
 ذاره ینم و کرده شک من کردن صدحبت لحن با داداشدم یول خونتونم، در

 .تو امیب



wWw.Roman4u.iR  71 

 

 :گفتم خنده با و کنه یم یشوخ داره دونستم یم

 !بشه رختخواب داداشت الیخ که امیم االن من -

 :گفت یغیج غیج و یتعجب حالت با

 !ا؟یح یب کوچه وسط -

 :هوا رفت غمیج

 !کن حساب مرده خودتو ماهک -

 :گفت عیسر

 !کردم غلط -

 !سرش بر خاک. کرد قطع رو یگوش و

 دنید با کردم؛ باز رو خونه در. رفتم نییپا رو ها پله دو با و کردم باز رو در
 :گفتم ماهان به رو و زدم یحیمل لبخند داداشش ماهان و ماهک

 .سالم -

 :گفت و زد یلبخند متقابال اونم

 د؟یهست خوب خانوم، الناز سالم -

 .داخل دییبفرما خوبن؟ خانواده ن؟یخوب شما ممنون، یمرس -

 مزاحم ،یمرس نه. خدمتتون دارن سالم هم خانواده. میخوب هم ما یمرس -
 .شم ینم

هن ماهک  :گفت و کرد یا 

 !مزاحمم من فعال نکهیا مثل -
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 چشددمام کرد، نگاه بهش داداشددش که لحظه هی تو. کردم بهش رو و دمیخند
 دنید با ماهک. درآوردم واسش حلقم ته از رو زبونم و کردم چپ واسش رو

 پسر نیا. گرفتم گاز رو لبم منم و خنده ریز زد من، یرو ماهان ی رهیخ نگاه
 نهشو و کرد بهم پشتشو ماهان دمید! آخه؟ من سمت برگشت دفعه هی چطور

 !حناق د،یلرز یم اونم یها

 !گهید میبر ایب ماهک -

 چشمام به خندشو از پر نگاه بود، شده سدر  که یحال در و برگشدت ماهان
 !هانشو پسرخاله من واسه رو؛ پر پسره بدوز نیزم به چشاتو زهرمار،. دوخت

 :گفت ماهان به رو و ستادیا کنارم بدست ساک ماهک

 !کم شرت -

 مثال بوق زدن با و رفت نشیماشدد سددمت و کرد یدریح اخم مداهدان
 یمعن به اونم زنن، یم بوق یه که نایا از ادیم بدم قدر نیا. کرد یخداحافظ

 یکی سددالم، یکی ده، یم فحش یعنی زنه یم بوق یکی مختلف؛ یها
 !ها هیوضع اصال ؛یخداحافظ

 فرهاد نیماشدد م،یزد یم کله و سددر خونه در یجلو ماهک با که طور همون
 رشیز انگار. شد ادهیپ عیسر دمغ و اخمو یا افهیق با مهسا و ستادیا جلومون

 یم حرف خودش با لب ریز. برد ورشی ما سمت به و بست رو در! بود خیم
 یجد خنده، نیب ماهک. خنده ریز میزد دو هر و کردم ماهک به نگاه هی و زد

 :گفت و شد



wWw.Roman4u.iR  71 

 

 لباس و بزرگ شدال هی شدما االن یعنی! ؟یکشد ینم خجالت تو فهیضدع -
 یجلو من واسه یاومد کامله؟ حجابت یدیپوش گشاد شلوار و دار نیآسدت

 ی فهیضددع خونه یتو برو پاشددو پاشددو، ؟یندازیم راه هم کر و هر خونه در
 !شو خفه چشمام یجلو از برو. کنه یم هیگر داره غضنفر د؛یسف چشم

 :گفتم و کردم نگاهش یچپک

 به پرت و چرت قدر نیا بحث هی وسط یچطور تو که موندم من شیخدا -
 !رسه؟ یم ذهنت

 !ام نابغددددده من زمیعز -

 .بود شده رهیخ ما به اخم با که کردم مهسا به رو و گفتم یشیا

 !مایندار گوشت ما چته؟ هان؟ -

 جا هک کنه نثارم خواست یگردن پس دونه کی و کرد منقبض حرص از لباشو
 یصدددا با فرهاد که خنده ریز زدم. ماهک صدورت یتو خورد و دادم یخال
 :گفت بلند

 .سالم -

 با ماهک یول ندادم محلشددم نیهم ی واسدده بودم، قهر بشددر نیا با که من
 :دیکش یقیعم نفس فرهاد. کرد سالم تیجد

 !یجعفر الناز خانوم مثال، میکرد سالم -

 یم نویا اما شم؛ یم نگران دل فرهاد متیصم احسداس از ها موقع یبعضد
 یاعتماد اصال فرهاد به خب یول م،یدوست تا دو مثل هم ی واسه که دونستم

 .هینیب شیپ رقابلیغ آدم کال و ستین
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. خنده ریز زد و دیشن ماهک اما دم،ینشن من که گفت یزیچ لب ریز مهسدا
 عیسر اما شدد؛ گشداد شدمین خندش از که دیخند مانند هندل شدهیهم مثل

 :گفتم سرد و کردم فرهاد به یتفاوت یب نگاه و کردم جمعش

 !داخل دییبفرما سالم، -

 کوتاهمون، ی کوچه سددر سدداغر موقع همون که کرد بشیج یتو دسددتاشددو
 بهش تعجب با. دییدو یم سددرعت به و بود دهیپر رنگ اما شددد؛ انینما

 فتادا نیزم یرو گرومپ بزرگش ی کوله د،یرس ما به یوقت. میانداخت ینگاه
 :گفت زنان نفس طور همون و

 ... ایخ...  ایخ ،یوا -

 :زد بلند رو یحرف هی اومدنش از بعد بار نیاول یبرا مهسا

 !ه؟یچ ایخ ساغر؟ یگ یم یچ -

 :گفت ماهک

 !یکرد فرار خونه از که نداره ارزش قدر نیا یهم دوره هی بابا -

 :گفت حرص با مهسا

 یراض یتلفن رو باباش من. یکن یم یاضاف زر زر چقدر ماهک، شو خفه -
 .کردم

 :گفتم یحرص

 یکن یم تکرار یه که هیچ یچ گهید ایخ! دیکن یم بحث چقدر بدابا -
 ساغر؟
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 ی متوجه نکهیا بدون و انداخت نفرمون سه هر به یشیتشدو پر نگاه سداغر
 :گفت باشه، فرهاد

 ... اطهیخ -

 .داد قورت رو دهنش آب تند تند بعد و

 !؟یاطیخ چه اصال ؟یچ اطهیخ ؟یچ خب! اطهیخ. شد گشاد چشام

 :گفت ماهک

 !داره؟ مشکل مامان -

 هشب گشاد یچشا با منم و دیکش یبلند نیه مهسا و داد تکون سرشو ساغر
 .میدید ظهر که یا وونهید و اطیخ همون دمیفهم تازه. کردم نگاه

 :دیپرس صبر یب باز ماهک

 !ده؟یپر رنگت یطور نیا که کهیزن کرده یغلط چه خب -

 ی کوچه یجلو سوپرمارکت آخه شدم، یم رد داشتم کوچشون یجلو از -
 که یسوپر از. دمیخر یخوراک عالمه هی رفتم منم و تره باحال و تر بزرگ اونا

 ماشچش یتو یبرق هی انگار دید که منو و شد سبز جلوم مامانه رون،یب اومدم
 جواب سددواالش به خواسددت ازم التماس و خواهش و یدواریام با و اومد
 یم سوال ازم تو از یه. موندم یستیرودربا یتو که داد قسمم قدر نیا. بدم
 .دیپرس

 :گفت و شیشونیپ به زد ماهک. کرد اشاره من به و

 !یداد جوابشو و یشد خام اشکاش با هم تو حتما -

 :گفت غیج و حرص مهسا و انداخت ریز سرشو ساغر
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 !یخر یلیخ -

 :گفت فرهاد

 شده؟ یچ دیبگ شه یم -

 چهار هر رنگ و سددتادهیا نجایا هنوز فرهاد میدیفهم تازه هممون انگدار
 نیا یتو که کرد، هم سر داستان هی عیسر شدهیهم مثل ماهک. دیپر نفرمون

 :بود استاد مورد هی

 یال از یلیخ اطهیخ م،یریبگ اطیخ از رو ایمح خاله لباس میرفت ظهر -
 هسربست آخرشم و خوبه یلیخ و فالنه من پسر گفت یم یه و اومد خوشش

 و...  نایا و سددالمه دوازده من گفت درو  الناز که خواسددت رو خونه آدرس
 خانومه دسددت کف رو راسددتش رفته خانوم نیا االنم. منه خواهر نکهیا

 !گذاشته

 :داد ادامه و کرد نگاه فرهاد به باز و انداخت ینگاه ماها به نگران

 !میباش دیبا خواستگار هی منتظر فردا پس کنم فکر -

 :گفت و زد یلبخند فرهاد

 !اومده خوشش الناز از که داشته یمشکل چه -

 :گفت لب ریز باز مهسا

 بم و ریز! گرده یم زیه چشددماش یه! سددتین دار مشددکل خودش انگار -
 !بوقن که اونا سرا  ره یم هم آخرسر اره،یم در رو دخترا
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 ریز مینزن که میگرفت گاز رو لبمون یه و ماهک هم دمیشددن من هم حرفشدو
 یم بانمک حرفاش یلیخ شده یم یحرصد یکی از یوقت مهسدا کال. خنده

 .شه

 :گفت فرهاد به رو مهسا

 خوام یم ببر، گهید یهمپا هی و بکن یفکر هی خودت فردا تولد جشن واسه -
 .باشم ها بچه با فقط رو روز چند نیا

 اب باالخره اما ،یایب دیبا نه که کرد یم اصرار و شد ینم یراضد اولش فرهاد
 .میکرد ردش محترمانه یلیخ و میکرد شیراض فنگ و دنگ هزار

 قهطب به اول نیب نیا در ها بچه اما م،یرفت باال ی طبقه سددمت هم با یهمگ
 و میشد مزاحم تعارفات و کردن سدالم اسیال و مامان به و رفتن خودمون ی

 م،یشددد م*س*تقر خونه یتو قشددنگ یوقت آخر در و کردن پاره کهیت رو... 
 .بود شده کیتار هوا گهید

 یهمگ. کرد آماده عیسر رو یماکارون مواد بود، یعال شیدار خونه که ساغر
 یها هیال یوقت ساغر. بود شب هشت ساعت م،یبود نشسته آشپزخونه کف

 مک رو گاز ریز کرد، مخلوط قابلمه یتو هم با قشنگ رو موادش و یماکارون
 .نشست ما کنار آهسته و گذاشت رو قابلمه در کرد؛

 :گفت ماهک

 !باشه؟ پرند الناز، اسم داشت اصرار چرا آخه؟ یچ یعنی -

 فیتعر رو حرفاشون ما ی واسه ساغر که یموقع اون از بار صد رو سوال نیا
 :داد تکون هوا یتو دستاشو ساغر. بود دهیپرس بود، کرده
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 اسمش واقعا یعنی گفت یم یه! ؟یپرس یم چقدر! آخه دونم یم چه من -
 از دیبر دیندار باور اگه گفتم بهش بهتون، گفتم که هم سددر آخر و! النازه؟
 ونهخ یتو ساله شونزده و هستن شما یپشت کوچه. دیبپرس هاشدون هیهمسدا

 .کنند یم یزندگ یمشک یآجرنما ی

 :داد ادامه و گرفت گاز رو انگشتش بعد

 اسهو ه؛یمشک آجرنماش که شماست ی خونه تنها و نبودم بلد رو پالکتون -
 .گفتم رو نیهم گهید نیهم

 :کرد نثارش یگردن پس ماهک

 !ابله یگفت یم نمیهم دینبا خب -

 بحث دنکر عوض یبرا و کردم نگاه مهسا به حوصله یب بحث، گرفتن باال با
 :دمیپرس ماهک و ساغر نیب

 !؟یاومد فرهاد با شد چطور -

 امیم دارم دیفهم یوقت نیهم ی واسدده بود، تلپ خونمون شددهیهم مثل آقا -
 .کرد وبالم رو خودش

 :گفت عیسر ساغر

 !یبود وبالش تو ،یگفت جا به جا -

 !حناق: مهسا

 ندارم، دوسددت پخته ادیز یماکارون من آقا! گشددنمه من ال،یخ یب: ماهک
 !رگ؟ یتو میبزن رو نیهم
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 یشوخ و خنده با. میخورد رو یماکارون یوقت و میکرد موافقت باهاش همه
 فردا گفت که ساغر تشر با اما م؛ینشست هم دور دوباره و میشست رو ها ظرف

 دست یتو دستامون که طور همون شب دوازده سداعت م،یبر مدرسده دیبا
 .میدیخواب بود، گهیهمد

*** 

 !؟یجعفر -

 لیفرانسددید یا عقده معلم که درزادهیح خانوم به. برداشدتم دفترم از سدرمو
 :گفتم حال یب و شدم رهیخ بود،

 خانوم؟ بله -

 :گفت و داد تکون دستش در رو میامتحان ی برگه

 !نجایا ایب -

 ور کفشم که طور همون. ادیم خوابم من ؟ییایب خودت شه ینم! ذاتت تو اه
 که یا عقده معلم سددمت حال یب دم،یکشدد یم کالس یکاییموزا یرو

 زشیم کنار رو کشددانم کشددان یقدما و رفتم کرد، یم نگاه بهم طلبکارانه
 و ودمب داده باال آرنج تا عادت طبق که یینایآسددت به حرص با. کردم متوقف
 مثال تا شددد؛ رهیخ کردم، یم نگاه بهش خمار و بودم مانتو بیج در دسددت

 ور میامتحان ی برگه حرص با. اوردمین خودم یرو به اما سددتم،یبا آدم مثل
 :گفت و کوبوند زیم یرو

 !وضعشه؟ چه نیا -
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 حاال تا یکس انگار! زهیپاستور چه وا. شد چندشش که دمیکش باال رو مینیب
 ی رگهب به و کردم میقا بستم یلبا پشت رو ازمیخم. نکرده رو کار نیا جلوش

 هک بودم مطمئن من و بود شده نه نمرم! نه. شدم رهیخ زیم یرو شدده دهیکوب
 زیم یرو از رو برگه و انداختم باال رو ابروم یتا هی. شده کم ازم یالک ی نمره
 خانوم یسوگول زیم سدمت معلم، ییاژدها ینفسدا به توجه بدون و دمیکشد

 هعقد آدم نیا اما ل،یدل چه به دونم ینم که یکس! شمس سروناز. رفتم معلم
 دستش از رو خودکار مونده کم یعنی. کنه یم کمکش امتحانا سر شهیهم یا

 دمیشک دستش از رو سروناز ی برگه. سهیبنو واسش سروناز یجا به و رهیبگ
 :گفتم و

 !اجازه با -

 رو اه برگه. بود اریدرب حرص شیخنگ خب اما بود، یخوب دختر. زد لبخند
 .نداره رو کار نیا انتظار دونستم یم گذاشتم، زیم یرو خانوم یجلو

 نیا خاطر به فقط لشمیدل و کردن کم یالک رو هام نمره کرده شرو  ماهه دو
 بلد اصددال معتقدم چون دم؛ ینم گوش درس کالسددش سددر اصددال که بود

 گوش اگه ای دم ینم گوش درساش به اصال ای نمیهم واسه. بده درس ستین
 مهم! یعصبان العاده فوق البته و کنم یم جشیگ میپ در یپ یسدواال با بدم

 از بلق که بشه لیقا ارزش واسمون دیبا قدر اون یول ست،ین بلد که سدتین
 بده، حیتوضد واسدمون خواد یم که رو یدرسد داره، باهامون که یا جلسده
 هرقدر باشه، نداشته وجود واسش یابهام تا باشه داشدته یمرور هی خودش

 دادنش درس بود؛ کالم هی حرفش مدرسه کادر کنم، عوضش کردم تالش هم
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 یوقت شده، ثابت یچطور اونا واسه دونم ینم! خوبه که شده ثابت ما واسه
 !ستن؟ین کالساش سر

 اول سوال ریز رو اشارم انگشت. گذاشدتم خانوم یجلو رو سدروناز ی برگه
 با. خودم اول سوال ریز هم چپم دست ی اشاره انگشت و گذاشتم سدروناز

 تا و بود یکی ها حل راه تمام. بزنم یحرف که نیا بدون دادم یم حرکت هم
 و ستیب که آخر جواب هی رو فقط آخر در و کردم رو کار نیهم ده سوال آخر
 دووم .زدم پوزخند و کوبوندم بار چند بودم، ننوشته و داشت بارم صددم پنج

 :موند یم گلوم یتو و نداختمینم رو ام کهیت اگه اوردمین

 ی طهیح تو نبودن بلد جز به نکهیا مثل یول ها، خانوم خوام یم معذرت -
 !دیستین بلد هم برگه کردن حیصح دادن، درس یکار

 امیب که کرد یم اشدداره چشددم با ماهک و شددد حبس کالس یها بچه نفس
 مفرانسلید کم یها نمره خاطر به دفتر، طرف از ماه دو یول سرجام؛ بتمرگم

 و مبرداشت رو ها برگه بود، شورش وقت االن. بود یکاف واسم شدم، سرزنش
 :گفتم تمسخر با

 ای شه؛ب نه نمرش دیبا سروناز ای بشم، صدم پنج و هفتاد و نوزده دیبا من ای -
 یچ که رهیبگ میتصم اون و بره ینیحس خانوم دست ریز برگه تا دو نیا نکهیا

 !بلدن رو بودن لیفرانسید معلم مدت هی دمیشن آخه! هیچ به

 رو من هم العاده فوق و بود، ما مانند مجتمع ی مدرسه ریمد ینیحس خانوم
 موقع تا کردم یم یخوار پاچه ششیپ خدا ی شهیهم چون. داشت دوسدت

 !گهید بودم شعوریب کنم؛ سواستفاده ازش ازین
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 :ومدین نییپا خودش موضع از اما کرده، یغلط چه دیفهم شیا عقده خود

 ؟یکن یم یاحترام یب ترت بزرگ به و یریگ یم رادیا من از یدار بچه تو -
 !رونیب برو کالس از! رونیب ؟یکش ینم خجالت

 کالس از تا ختمیر یم فمیک یتو رو لمیوسددا که طور همون و زدم پوزخند
 :گفتم نهیک با برم، رونیب

 !ردک یم کمکتون برگه حیتصح یتو یکی دیبا دیرس یم نظر به آخه -

 االن دونستم یم چون ندادم؛ بهش رو سروناز ی برگه بود، زنگ به قهیدق پنج
 مخواست یم. کنه یم جا به نا تیشکا به شرو  و دفتر ره یم خانوم یا عقده

 نمیبب بذارم روشددون یجلو رو برگه تا دو نیهم شددد، باز دفتر به پام یوقت
 !نه ای مونه یم یحرف

 شنبه سده روز مزخرف کالس نیآخر و خورد زنگ رون،یب زدم که کالس از
 .شد تموم هم

 :گفت لب ریز کنارم و کرد یمکث اما گذشت، عیسر کنارم از یا عقده معلم

 !گستا  دختر -

 با نمدو ینم. نبود تر بزرگ ما از شتریب هم سال چند کنم فکر. بود یا عقده
 !ما؟ نام به ی مدرسه یتو بود اومده یا یباز یپارت چه

 :گفت و گرفت رو شونم عیسر ماهک

 !سرت بر خاک -

 !؟ندازهیم کهیت و کنه یم بحث رشیدب با آدم آخه! الناز یدار کم تو: ساغر

 :گرفت رو طرفم مهسا
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 دو نیشاهد خودتون. یکرد یکار خوب اتفاقا! ن؟یکن یم هشیتنب چرا بابا -
 تخته یپا ادیم یوقت ای ده یم یمنف ده، یم کم نمره یال به یالک مداهده

 هب صبر یلیخ یال تازه مگه؟ داره تحمل چقدر آدم هی خب. کنه یم عشیضا
 .کرد اعتراض ماه دو از بعد که داد خرج

 دبلن بلندگو پشدت از مدرسده، ناظم یازیپ به معروف یازین خانوم یصددا
 :شد

 .دفتر ادیب یجعفر الناز خانوم -

 :تگف و دیگز رو لبش ساغر کرد، تکرار رو ییکذا ی جمله نیا گهید بار دو

 !بخون رو اشهدت -

 و بهم کرد فوت حال همون در و کرد زمزمه یالکرسدد تیآ خنده با ماهک
 :گفت

 .کنه حفظت مدرسه کادر از... انشاا نصفه نیهم حفظم، نصفه تا -

 و کردم ثابت هام شددونه تا دو یرو رو کولم. خنده ریز میزد نفر چهار هر
 اومدم، نییپا که ها پله از. رفتم دفتر سمت به و گرفتم هاش بند به رو دستم

 اب سردکن آب کنار و ها پله به رو راست، سدمت کیبار یراهرو اتاق نیاول
 .دفتر نوشته، یمشک قاب یرو ییطال رنگ

 کردن جمع حال در که ها معلم ی همه نگاه و زدم یا تقه دفتر باز در به
 اب و اومد رونیب زشیم پشددت از ینیحسدد خانوم. افتاد من به بودن، لیوسددا

 هم یازین خانوم. نمیبشدد که گفت و کرد یاخم من به فربش و چاق کلیه
 :گفت حرص با و کرد ادیز رو داغش ازیپ
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 !؟یکن یم یاحترام یب معلمت به که یکش ینم خجالت تو -

 پیز و گذاشتم پام یرو و کردم جدا هام شدونه از رو فمیک ها اون الیخ یب
 که یازین خانوم به رو و درآوردم رو ها برگه تدا دو. کردم بداز رو جلوش

 و فرهنگم یب کرد یم ادعا و دیچ یم یکبر و یصددغر برام داشددت همچنان
 آرامش با رو ها برگه. شدددم رهیخ ده، ینم باالتر ده از رو انضددباطم ی نمره

 :گفتم و کردم نگاه اخمش به لبخند با و گرفتم ینیحس خانوم سمت

 مطمئنا االنم و یزمان هی دیبود لیفرانسددید ریدب شددما ینیحسدد خانوم -
 !فوله لتونیفرانسید

 دیرپ بود، شده یعصدبان حرفش کردن قطع و بهش یتوجه یب از که یازین
 :گفت و حرفم وسط

 بلغور نیا یجا به کن، یخواه معذرت معلمت از پاشددو! ؟یچ که خب -
 .کردنا

 یب هم باز و گذاشتم ینیحس خانوم چشدم یرو به رو هم کنار رو برگه تا دو
 :گفتم یازین به توجه

 السمون،ک ستیب ی نمره ی برگه با بارمش تفاوت من ی برگه دینیبب شدما -
 یمنف یالک شدنا، کم یالک و یناعدالت نیا ماهه دو االن من. شه یم چقدر
 ودمب مقصر اگه من. داره یحد صبرم گهید اما کنم؛ یم تحمل دارم رو گرفتنا

 یتوق اما کردم، یم هیگر کارم ترس از مطمئنا و بودم ننشسته خونسدرد االن
 همه از اول دیبا شما. بترسم یزیچ از بخوام نمیب ینم یلیدل ستمین مقصدر
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 برخورد باشم من که یخاط شخ  با بعد د،یباشد داشدته خبر موضدو  ی
 .نیکن

 هب که ینیحسدد خانوم. کرد اخم که گفتم، یازین به رو رو آخر ی جمله نیا
 :گفت متفکر و داد تکون رو سرش کرد، یم حیصح رو برگه داشت دقت

 .کنم یم یدگیرس موضو  نیا به فردا من خونه برو -

 گوش ما بحث به یکنجکاو با که دفتر کل به یدینباش خسته و زدم یلبخند
 بزس و بزرگ در یجلو پوک کله سه. زدم رونیب مدرسه از و گفتم کردن، یم

 .بودن منتظرم مدرسه، رنگ

 !حاال؟ دیکرد ازین و نذر چقدر -

 :گفت وال و هول با ماهک

 !شد؟ یچ -

 !دیفتیب راه. کنه یدگیرس فردا شد قرار ،یچیه -

 :گفت خنده با مهسا. میکرد زدن قدم به شرو  ها بچه با

 نذر نیهم واسدده ،ید یم نشددون رو سددروناز ی برگه دونسددتم یم که من -
 دایپ کجا از ناسوریدا که کردن یم دعوا داشتن پوک کله تا دو نیا اما نکردم؛

 .کنن شیقربون و ببرن رو سرش تا کنن

 :گفت حرص با ساغر. خنده ریز میزد حرف نیا با

 !یکیخ م،یبود نگرانت شکمت ارواح! رو شتین ببند -
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 ی وعده. میدیخند یکل و میزد کله و سددر هم با م،یدیرسدد خونه به یوقت تا
 وسددط میدونسددت یم یول م،یداد یم خودمون به یالک رو درزادهیح اخراج

 .کنن ینم عوض معلم گهید سال

 مامانو و کردم باز رو در. شد زده خونه در م،یکرد عوض رو لباسدامون یوقت
 :گفت شیشگیهم آرامش برخالف و اومد داخل عیسر که دمید

 .نگرفتم قرار تیموقع نیا یتو حاال تا من ن،ییپا ایب الناز یوا -

 هب بار نیاول یبرا که مامانم به شده گشاد یچشدما با نفرمون چهار هر حاال
 :اومد خودش به زودتر ماهک. میبود شده رهیخ بود، افتاده وال و هول

 خاله؟ شده یچ -

 ونتک تند تند اسددترس از که ییدسددتا و زرد ییرو و رنگ تعجب، با مامانم
 :گفت داد، یم

 اما شددناسددمش یم بزرگوار، خانوم. بود هیهمسددا. خونه اومد خانومه هی -
 یه شدده یم یسدداعت هی االن نداره؛ حرف کارشددم یتو و اطهیخ. دورادور
 ات من! رهیخ امر ی واسه بزنم حرف دخترت با خوام یم که کرده ریگ سوزنش

 االح تا رو مدل هی نیا کردم، رد تلفن پشت از تا سه دو اونم خواستگار حاال
 !رمیم یم استرس از دارم. نکردم تجربه

 :گفت کنان پته تته ساغر. نگفت یچیه و شد گشاد چشماش مهسا

 !وار؟...  وا... بزرگ...  ب -

 .نکرد یتوجه ساغر بیعج لحن به اصال و داد تکون سرشو مامان

 :گفت بهت با ماهک
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 !؟یکن یم حال رو اهمیس سق -

 هک نفرمون چهار هر اما بود، کرده انیب رتیح و تعجب با را جملش نکهیا با
 و میبود خبر با بود، کرده هم سدر فرهاد واسده که یالک داسددتان موضدو  از

 !میزد لبخند

 !نبود بهش یدیام اصال انداختم، مامان به ینگاه. کنم کار یچ بودم مونده
 :کرد اشاره ماهک

 یک آخه! سدتین میکن یم فکر هممون که یریخ امر اون دیشدا برو، خب -
 !؟یخواستگار دار کم تخته هی واسه ادیم

 دووم سددر اخر. کرد یم گوش ماهک ته و سددر یب سددخنان به مبهوت مامان
 :گفت و اوردین

 !نگو یطور نیا دخترم به! جان ماهک ستین کم تختش الناز -

 !شدن دهیآفر ساده مامانا از یبعض چقدر ایخدا! رفت غنج دلم

 رو ها پله دیترد با! شدددم داده هل ها پله سددمت به ها، بچه اصددرار و زور با
 اه پله از که من به رتیح با و موند باال مامان. ذاشتم یم سر پشدت آهسدته

 یم خودم یرو رو نفرشون چهار هر ی رهیخ نگاه. شد رهیخ رفتم، یم نییپا
 نیاول یبرا که یاتفاق از شهیهم و فه؛یظر و نازک کال مامانم که، گفتم. دمید

 هی لمث دیبا االن وگرنه. کنه یم گم ها بچه مثل رو پاش و دسددت فته،یم بار
 شددرتیت هی با یکشدد ینم خجالت» گفت یم و ومدیم شددمیپ معقول مامان

 یم یردا پوما، مارک یا روزهیف یآب نازک خط با دیسف یورزش شلوار و دیسف
 !گهید بود یمدل نیا ما مامان خب یول!« خانومه؟ یجلو یر
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 یزن .کردم نگاه بود، نشسته مبل یرو تنها که مهمونمون به و کردم باز رو در
 شیروسر کنار و گوشه از که یبلوط رنگ به ییموها با انسال،یم زه،یم زهیر
 یورتص. کردم نگاه د،یچیپ یم هم در رو دستاش استرس با و بود زده رونیب

 یمشک ساتن یروسدر و بود چشدم یتو مداد و لب رژ هی شدشیآرا تنها که
 خوشپوش و کیش. یمشک شلوار و خوشدوخت یخاکستر یمانتو سداده،

 .گفت ظاهرش مورد در شد یم که بودن یکلمات تنها

 سه ساعت ها شنبه سه. بود مدرسده هنوز اسیال انداختم، اطراف به ینگاه
 بزرگوار خانوم به یگرید نگاه. بود کی سدداعت هنوز و دیرسدد یم خونه

 دوجو از فار  فکر، در و بود شده رهیخ دسدتاش یتو آب وانیل به. انداختم
 .بود اتاق در من

 یتکان. نشدستم او یرو به رو مبل یرو و برداشدتم یبزرگ یها قدم آهسدته
 غم رنگ باز نگاهش و اومد در یگنگ حالت از. کرد نگاه من به و خورد
 :کردم سالم اول ادب رسم به. گرفت

 .سالم -

 رفت؟ که شد ناراحت دستم از مامانت! ؟یخوب. زمیعز سالم -

 ن؟یخوب شما. یمرس -

 میتصم سر آخر اما رفتم، کلنجار خودم با دومش سوال به دادن جواب یبرا
 !یبد کار چه بکنم، یخوب کار چه حاال بگم؛ رو راستش گرفتم



wWw.Roman4u.iR  88 

 

 سهوا بود؛ شکل نیا به و نهیزم نیا در مامانم ی تجربه نیاول راستش امم، -
 رو بودن هول نیا ساعت هی تا داره که یعادت رسم به و کرده هول یکم نیهم
 .داره خودش همراه به

 !یانان بگه بهم که یخال ماهک یجا. قلمم لفظ ی مرده! اوهو

 :گفت و زد یلبخند

 !گفت؟ بهت مامانت پس -

 :گفتم رک منم پس بره؛ هیحاش نداشت دوست اونم انگار

 !د؟یزن یم ینفس به اعتماد پر حرکت یلیخ دیکن ینم احساس -

 :گفت و گرفت کامل رو منظورم. دیخند

 هست؟ اجازه کنم، دل و درد باهات خوام یم -

 :دمیکش یقیعم نفس است؟ مشاوره مرکز

 .دییبفرما -

 .کرد شه یم چه گه،ید نازکم دل

 !تو؟ فقط دارم اصرار چرا یدون یم -

 :گفت رو حرفش ی ادامه عیسر و نداد رو بهم دادن جواب مهلت

. بود تر یعصب بود، تر سرکش پرند اما! پرند هیشب. یهست هشیشدب یلیخ -
 و رفت دست از پرند چطور گم ینم نه؛ ای بشم دیبا دونم ینم اتییجز وارد
. دراومد شددکل اون به پسددرم پرند، رفتن دسددت از با که بگم خوام یم فقط
 ی صحنه نیبدتر چون! ادینم کنار اما اد،یب کنار قتیحق با دیبا گن یم دکترا

 ی هیاول رشددد باعث نیا و. دید شیزندگ ی لحظه نیبهتر یتو رو عمرش
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 ما هک نبود یپسر اون گهید و شد عوض یرعلیام! یاعتماد یب شد، شیماریب
 تا زد؛ یوونگید به رو خودش زد، دنینفهم به رو خودش. مشیشددناخت یم
 رو رندپ ساله سه. هست هنوز پرند که شد باور بهش ن،یتلق نیا واقعا نکهیا

 رندپ! رفت پرند. رشهیگ بانیگر تیوضدع نیا که سداله سده و داده دسدت از
 !دهینرس هنوز باور نیا به ریام...  اما ست،ین چارهیب

 :داد ادامه و شد رهیخ چشام یتو التماس با

 تو اما دونم، ینم رو کجاش از...  دونم ینم. یاومد تو سدال سدده از بعد -
 ترشدک محمد،. شده بدتر حالش. شیالک ینایتلق تموم به یبود دییتا مهر

 یول دونم، ینم رو چطورش. یکن خوب رو حالش یتون یم تو فقط گه یم
 خواهش! کن کمکم کنم یم خواهش. هست منم احسداس نیا و یتون یم
 !کن قبول کنم یم

 :تمگف پته تته با و دمیفهم ینم یچیه حرفاش از اصال. شد گشاد چشمام

 !کنم؟...  ک قبول...  ق رو یچ...  یچ -

 :دیکش یم خجالت روم از انگار کرد؛ نگاه رو نیزم ونیگر یچشما با

 !یبش پرندش دوباره ،یبش زنش که -

 :دمیجوش

 شه ینم باعث پسرتون عشدق به من شدباهت! خانوم النازه من اسدم یول -
 !کنم پنهان بخوام رو تمیهو

 :گفت هق هق با
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 یم رو کار همون یبگ تو یچ هر شدد خوب که پسددرم. کنم یم خواهش -
 !یبخوا طالق اگه یحت م؛یکن

 .بشم تونیزندگ یباز وارد ندارم دوست من -

 :زد زانو بودم، نشسته روش که یمبل یجلو و شد بلند مبل یرو از

 !کنم یم التماس بهت -

 برام رو مادر حکم و بود تر بزرگ سددال نیچند من از که یزن من یخدا
 رو دسددتش! بود زده زانو پام یجلو و کرد یم التماس بهم داشددت داشددت،

 :فتمگ بود، زن یاشکا ریتاث تحت که یبغض با. کردم بلندش و گرفتم

 نیا. ام بچه سدالمه، هفده من. نیکن کنترل رو خودتون خدا، رو تو خانوم -
 من الیخ یب کنم یم خواهش! خارجه من توان از دیگ یم شددما که یباز
 یم ماش به یدست یدست رو من پدرم مادر نظرتون به ،یچیه من اصال. دیبش

 تهخواس نیا من از و نجایا دیاومد که دیکرد فکر لیمسا نیا به شما! سپرن؟
 پسددرتون بار اسددف تیوضددع خاطر به ناراحتم؛ من د؟یدار رو جا به نا ی

 !ادیبرنم یکار من دست از اما ناراحتم،

 یها هیگر خاطر به اشکام که یحال در و کردم ول دستشو عیسر حرفم نیا با
 ور اشکام پله راه یتو. زدم رونیب خونه از عیسر بود، یجار صورتم یرو زن

 رنف چهار هر کردم، باز که رو در. رفتم باال ی طبقه به عیسددر و کردم پاک
 :گفتم یمهربون با. انداختن نگاه بهم متعجب

 !ششیپ برو تنهاست، مهمونت جون مامان -
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 نفس شه، یم کن گوش حرف داره اسدترس که یموقع شده،یهم مثل مامانم
 .رفت خودمون ی طبقه سمت به و دیکش یقیعم

. گفتم براشون رو اتفاقات ی همه و شددم دوره ها بچه توسدط مامان رفتن با
 !بس و بود تعجب و بهت ها اون العمل عکس تنها

*** 

 :گفتم محکم

 !رم یم من یول -

 :دیتوپ بهم نگار دفعه نیا

 !نده کشش شد، تموم یباز اون -

 ... نایا که ندم کشش -

 :دادم ادامه عمه یها بچه به اشاره با

 !هستم؟ ترسو بگن و کنن درست حرف واسم -

 :گفت و شد یشیآت ساغر

 !گهید سرجات بتمرگ -

 :دیغر ابوالفضل به هم مهسا

 رونیب توش از یکس حاال تا که یا خونه! آدمه خونه اون یتو که میدید ما -
 یاقاتف چه ستین معلوم که تو اون بره ساله هفده دختر هی وقت اون ومده؛ین

 !فته؟یم براش

 :گفت و دیکش موهاش به یدست ابوالفضل
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 نیا بگم که ستمین بچه قدر نیا خدا به بودم، یباز جو یتو موقع اون من -
 وامخ ینم خدا به الناز، نیبشدد! لجبازه خودش که ینیب یم اما. بکنه رو کار

 .نده کش رو یباز گه،ید گه یم راست نگار! الیخ یب. یبر

 :گفت محکم ابوالفضل که بزنه یحرف اومد فرناز

 !زنه ینم اضافه حرف هم یکس -

 و داد هیکت مبل یپشت به نهیس به دست جاش سر. کرد بغ فرناز حرفش نیا با
 مکرد حفظ رو موضعم اما ،یلیخ شدم خوشحال. داد تکون تند تند رو پاش

 :گفتم عیسر و

 یم لحظه همون و موقع همون ن،یانداخت یزیچ یا کهیت موقع هی اگه پس -
 حسابش هم دمم به بمونم، کنه اصرار هم یکس هر و خونه، اون رم یم و زنم

 .کنم ینم

 یرو رو آرنجش که طور همون. گذاشدت گشید یپا یرو پاشددو هی ماهک
 :گفت چونش، ریز رو دستش مچ و ذاشت یم یراحت مبل ی دسته

 هم و تماشددا هم فاله، هم. میبر یجمع دسددت یهمگ گم یم من یول -
 یزیچ یقاتل ،یا ونهید ،یا مونده عقب آدم ای یجن نیب اون دمیشا. جانیه

 !باشه

 حوصله اصال گهید من. هاش هینظر نیا با کنم خفش داشتم دوسدت یعنی
 دش باعث بشم، خونه اون وارد که نیا تصور یحت و نداشتم گهید شک هی ی

 چون اما. بشدده خیسدد تنم یموها و رمیبگ یمحسددوسدد کامال ی هیثان لرزش
 .دنینفهم نبود، بهم حواسش یکس
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 :گفت و زد ماهک ی کله پس محکم نینگ و دیخند بایفر

 !نیروان خودت مثل دوستاتم الناز، -

 :کرد اعتراض ماهک

 !باو نگردون هرز رو دستات ییآشنا ی جلسه نیاول بابا ن،ینگ اه -

 هی جور بد انگار که فرناز جز به م،یدیخند ماهک نمک با لحن به یهمگ
 :دیرس گوش به نییپا ی طبقه از بابا یصدا. بود سوخته شییجا

 .شام نیایب ها، بچه -

 :کرد من هب نگاه هی رفتن، یوقت و برن هیبق تا ستادیا مهسا. میشد بلند یهمگ

 ؟یکن یم کار یچ الناز -

 :افتادم کارمون مهین بحث ادی و دمیکش یقیعم نفس

 !مهسا الیخ یب -

 :گفت و آورد داخل در یال از رو خودش عیسر ماهک موقع همون

 !یکن توجه خانومه اون یها یزار و التماس به اگه یا وونهید -

 :گفتم متاثر

 راهم یجلو رونیب رفتم تا روز دو نیا یتو نیبود شدداهد که خودتون آخه -
 ابونیخ یتو شما یجلو یدید که هم روزید کنه؛ یم اصرار و شده یم سدبز

 ماه، چند مگه اصال. داره رو مامانم یجا زشته، یلیخ کرد؟ یم خواهش ازم
 !داره؟ رو حرفا نیا

 چون. جمعمون نیب اومد هم سدداغر و کلم پس کوبوندد محکم مهسددا
 :گفت تشر با بود، دهیشن رو حرفامون
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 !شناسنامته شدن اهیس بحث! ابله -

 :دادم تکون کالفه رو سرم

 !دونم ینم خدا به دونم، ینم دونم، ینم -

 :گفت و داد هل جلو به رو نفرمون سه هر و کرد باد رو آدامسش ماهک

 داسددتانش و زن اون به اصددال که یبدون نویا اونم! یبدون دیبا زم،یعز چرا -
 تیاهم بابات ننه ،یبد تیاهم قلم چس هیتو تازه حاال. یبد تیاهم دینبا
 .دیشد گشنمه که میبر! وسالم ن،یهم دن؛ ینم

 :گفتم حرص از پر

 !عمته ننه ماهک، -

 :دیخند

 !نکردن ننش جوره چیه شدن، یقالب هم دکترا نیا! که بدبخت نشده ننه -

 هب تازه اما بکشددن، رونیب فکر از منو یشددوخ و خنده با کردن یسددع ها بچه
 مر  شام. کردم یم یباز سدوپم با حوصدله یب و بودم دهیرسد افکارم عمق
 از زودتر و خوردم زور به رو سددوپ مالقه هی همون من که سددوپ و میداشدت
 دوسددتام رفتن خاطر به هم و بود ریدرگ فکرم هم. بخوابم که رفتم هم همه

 !اسیال و بودم من باز و شد یم خلوت دورم باز فردا از. بودم ناراحت

 سوم فصل

 رنگش یآب یکیپالست در یرو رو دندونام. چرخوندم دهنم یتو رو خودکار
 یریتاث چیه اصال اما اد؛یب فشدار مخم به و بشده یفرج بلکه تا دادم، فشدار

 چه نیا احمق! داره یکشددتگ پدر باهامون انگار خر ی کهیزن. نداشددت

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

95 

 تنفرمم بگم یک به من! یلعنتدددد! هست؟ استاندارد اصال! یداد که هییسواال
 یتو تا گفت یم کالس یتو خودش که ییسددواال چرا ابوی نیا! معارف؟ از

 !آخه؟ بود نداده رو میسیبنو کتابمون

 و دمیکشدد یعصددب پوف. شدددم یم باالتر ازدهی از اگه عمرا. شدددم یحرصد
 !هنباش هم دیسف دیسف برگم حداقل تا شدم یسینو پرت و چرت مشغول

 النس سکوت یتو ترقشون یصدا. شکوندم رو انگشتام و کردم بلند سدرمو
 ته تا میبود فیرد تا شیش کردن؛ نگاه بهم عجز با نفر سه دو. دیچیپ امتحان
 اول،. داشتن فاصدله هم با ها یصدندل کییموزا تا دو ی فاصدله به و سدالن

 گذاشته شدماره ها یصدندل رو ونیدرم یکی ؛یدانشدگاه شیپ و سدوم دوم،
 رشته مدرسمون البته. نباشن هم کنار ها رشته هم و ها یکالسد هم تا بودن

 برگزار رو کالسش داشدت، داوطلب یکم تعداد چون نداشدت؛ یانسدان ی
 .نکردن

 تو. دمب رو برگم تا شددم بلند میصددندل از مراقب ی اجازه با و دمیکشد یپوف
 یا قهوه د،یسف رنگ یجا به برگم کنم یم احساس! ذاتت تو! یهاشم ذاتت
 !یسمیساد ی کهیزن. رنگه

 و رفتم عسددل ماه دور هی عمش با و دادم یم فحش معارف معلم به دلم تو
 اضرح حال در و نشستم مدرسه اطیح کنار رنگ سبز مکتین یرو. برگشتم
 شددونم یرو محکم یدسددت دفعه هی که بودم عسددل ماه دوم دور یبرا شدددن
 ونگالم نیهم از یکی دیبا دونستم یم بود، امتحانات سالن به پشتم. خورد
 :گفتم دهیکش. باشه
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 !بدددداش آدم -

. نشددسددت اطیح ی شددده آسددفالت نیزم یرو زانو چهار حرص با ماهک
 :داد تکون هوا یتو و کرد مشت دستاشو

 دیبا من. کنم آباد رو عمش الیخ و فکر یتو شم ینم یراض اصال خدا به -
 !کنم خفتش رسما برم

 :اومد سرمون پشت از ساغر یصدا

 !امیم منم -

. دیکش دراز و گذاشت ماهک یپا یرو سدرشو. شدد ولو ماهک کنار پکر و
 :گفت و نشست کنارم حرص با مهسا. داد یم فحش یه لب ریز

 ییسواال چه نیا یسمیساد احمق! عمش هم ننشده رو هم شدنهادمیپ من -
 !بود

 یاه بچه شتریب و اومدن، رونیب امتحانات سالن از ها بچه کم کم من از بعد
 .زدن گند رو امتحان نیآخر نکهیا از ناراحت ما کالس

 :زد داد اطیح ور اون از سها

. گذاشت معارف رو امتحان نیآخر که دونست یم یزیچ هی مدرسه اصال -
 !داشت خبر کهیزن نیا یسمیساد افکار از

 نبیز. نشستن کنارمون هم در یها افهیق با و اومدن ما سدمت کوین و سدها
 نیزم یرو هم مهسددا و من. شددد ولو ما کنار و اومد رونیب سددالن از هم

 :گفت حرص با نبیز م،یباش یخاک ها بچه مثل تا مینشست

 !بود ییسواال چه نیا آشغال، آخه -
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 .کرد ول ساغر کمر یرو رو خودش بعد و

 :گفت و نشست رهیدا وسط شبنم

 هارچ درس آخر تا من مثل یکی گه ینم بابا! تهیعفر بود یمفهوم سواالش -
 خب نوشتم، فقط من! سده؟ینو یم کفشدش ته و مانتو پا، و دسدت یرو رو

 مسددئوالن، یآها کنه؟ خطور ذهنش به نیا دینبا آخه. دمینفهم که مفهوم
 !نیکن یدگیرس

 ریز میزد حرفش دنیشن با یهمگ اما بود، یخشخاش اعصدابمون که نیا با
 شیا سددرمه یمانتو یرو یمشددک سینو روان با گفت؛ یم راسددت. خنده

 ی متوجه یدید یم کینزد از و یکرد یم دقت ادیز اگه البته. بود نوشددته
 اشیحفظ درس ی همه کال بود؛ پر نوشته از پاشم ساق ؛یشد یم ها نوشته

 .گذروند یم تقلب با رو

 ترم یها امتحان. میکرد راحت رو خودمون بهش فحش یکل با همه باالخره
 نکهیا از خوشددحالم واقعا اما زدم، گند شددویآخر که نیا با. میداد رو اول

 .شده تموم اول ترم یها امتحان

 :دیکش یقیعم نفس مهسا

 .مدرسه امیب فردا عمرا من -

. مدرسه برم ندارم حسشو منم م؛یلیتعط که هم شنبه پنج بود؛ چهارشنبه فردا
 حال همون در و کردم باز متر شیشدد دهنمو دم؛یکشدد یا ازهیخم حال یب

 :گفتم نامفهوم

 .بخوابم تخت خوام یم روز سه ام؛ینم منم -
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 میبر که میشد رد رنگ سبز در از ها بچه با و کردم مرتب شدونم یرو کولمو
 به کردن نگاه بدون. دیکش یآه مدرسده ی کوچه سدر دنید با مهسدا. خونه

 :کردم فوت نفسمو نگاهش ریمس

 هآخ. دنبالمه خانوم نیا که هیا خرده و ماه سه گرفت؛ دهیناد شه ینم گهید -
 رم یم که ییجاها تمام داره؛ نظر ریز منو لحظه هر انگار کنم؟ کار یچ من
 .ستین هم بشو خسته. حفظه از رو

 :گفت و کرد یخرک یشوخ باز ساغر

 که نیا ؛یشددد خسددته یزندگ ینواخت کی از یگفت یم روزید نیهم تو -
. تیزندگ ی برنامه شددده نت، خواب، درس، ناهار، خونه؛ یر یم همش
 .بده تیزندگ به یجانیه هی و بگو رو َقبلُت  برو ضرر، و جهنم اصال

 :گفت حرص با ساغر. انداخت فکر به رو من دیشد اما بود، یخرک حرفش

 کنم یم هشیتوج رم یم من گفت، یهرک ؛یالل گن ینم ینزن حرف تو -
 .تره نیسنگ یبمون مسکوت تو که

 :گفت و انداخت من به ینگاه هی مهسا

 رو وت شددب هی نکنه زنه، نیا نکهیا اصددال. میکن صددحبت باهاش میبر ایب -
 !شده کاب*و*س برام بدزده،

 .بابا شو خفه -

 شیلیفام یحت که دمشید قدر اون. بردن بزرگوار خانوم سمت زور به رو من
 .ره ینم ادمی هم
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 و،ر چشماش یتو دیام برق تا انداختم، ریز رو سرم و دمیکش یقیعم نفس
 هب. کنم حسددش تونسددتم یم واضددح یلیخ اما نم؛ینب ما یکینزد خاطر به

 :گفت شوق با میدیرس که شیکینزد

 ؟یاومد نیهم ی واسه آره؟ ؟یکن یم قبول بشم؛ ماهت یرو قربون یاله -

 با و آوردم باال سرمو. بود شده حبس نفسدم دادم؛ فشدار هم یرو چشدمامو
 :گفتم عجز

 در اشددتباهش از اصددال اون که من بودن با! بکنم تونم یم یکمک چه آخه -
 .ادینم

 به یفیخف فشار هم مهسدا و دادم فشدار مهسدا دسدت یتو سدردمو دسدت
 اب عاقالنه شهیهم مثل سداغر. داد بودن، شدده خی ی قطعه مثل که انگشدتام
 :کرد بزرگوار خانوم به رو برخورد خوش و کرد برخورد موضو 

 به یگزند د؛یهسددت الناز دنبال که شددترهیب ای کمتر ماه سدده بزرگوار، خانوم -
 یم تشیاذ دیدار نه؛یب یم رو شما ریتصو ره یم کجا هر شدده؛ تلخ کامش

 ... ازتون کنم یم خواهش د؛یکن

 :دیپر ساغر حرف نیب التماس با

 ... شیسالمت دختره، نیهم دست پسرم یزندگ تمام کنم یم احساس -

 :گفت یجد ماهک

 گهید نفر هی یزندگ نیبخوا احساس؛ هی خاطر به شه یم یراض وجدانتون -
 ن؟یکن خراب رو

 :گرفت حرفشو ی دنباله مهسا
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 زهاجا مادرش و پدر اونه؟ فقط مگه یول کنه؛ قبول یال که فرض بر اصال -
 .کنه ازدواج ه،یشکل نیا االنش اوضا  که پسرتون، با یال دن ینم

 :گفت استرس با

 نهام؛ت یزن که یمن من، شیپ ادیم که بگه مادرش به هفته چند یبرا فقط -
 .هستن ها حرف نیا از تر دل نازک کنه؛ یم قبول مامانش

 :گفتم بهت با

 ه؟یمنتف ازدواج یعنی -

 :زد یا دهیپر رنگ لبخند

 فقط. نمک اهیس شناسنامتو بخوام ستین درست اصال نیا...  کردم فکر منم -
 ... پسرم تا...  تا تنها، من   شیپ مسافرت؛ یایب باهام خوام یم

 .میدونست یم رو جملش ی ادامه نفرمون چهار هر. نگفت یچیه گهید

 اون یوشخ ریتاث تحت تو و ره یم یلیو یلیق دلت یتو یحس هی وقتا یبعض
. یکن یم یچیسرپ عقلت از و یریگ یم اونو سمت وجود تمام با لحظش؛

 من همسن یکس جان؛یه از پر و مادر و پدر بدون مسدافرت   من؛ حس مثل
 !اد؟یب بدش تیموقع نیا از که هست

 !گه؟ید نهیهم نیمطمئن -

 :گفت بزرگوار خانوم. کردن نگاه من به بهت با ها بچه

 .آره خدا به -

 و انداختم باال شونمو و زدم یا گنده لبخند. بود وسوسه سدر تا سدر وجودم
 :گفتم
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 .بهتره نیریبگ اجازه خانوادم از نیایب خودتون اگه -

 و کردم جمع بزرگمو لبخند. دیخند دل ته از د،یخند. کرد نگاه بهم ناباور
 !نم بکنم صفا و عشق بود قرار چقدر. کردم حیمل لبخند کی به لیتبد

 .خداحافظ. تر عیسر...  رم یم من. باشه باشه، -

 بهش اصال کال بود؛ بامزه یلیخ شیخوشحال. شدد جدا ما از سدرعت به و
 قاتاتفا البته که نشاط، و یشاد از بود پر. باشده انسدالیم زن هی خورد ینم

 .بده نشون خودشو یژگیو نیا ادیز بود نذاشته یزندگ

 :زد داد بایتقر ساغر

 !؟یبکن یخوا یم یغلط چه -

 :زدم هوا یتو یبشکن یخوشحال با

 .چونمیبپ رو مدرسه ماه هی خوام یم -

 :گفت بار حسرت و دیخند زیر ماهک

 ارقر شماها؟ چتونه! ساغر مهسدا، بابا، یا. امیب تونسدتم یم منم کاش یا -
 .یسر بر خاک مسافرت ره یم که؛ کنه ازدواج بره ستین

 .ما میندار یبرسر خاک کرد؛ ادیز شدتشو ماهک گه،ید نه. زد لبخند

 :اومد حرف به مهسا

 !یخر عدد هی تو -

 .ددددددمیچاکر -
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 نگاه هی ماهک به و برگشددت شددد یم رد کنارمون از که یپسددر موقع همون
 و گفت یشدیا هی یحرصدد ماهک. زد چشدمک هی گشداد شین با و انداخت

 :گفت ما به لب ریز آهسته

 !سرتره نیا از منگله اون یعنی! خر شاش منو بره، یم لیس رو همه -

 .بزن حرف درس آقامون مورد در! هیچ منگل! یهو -

 مسددخره به میکرد شدرو  و کردن مهمونم یگردن پس هی ینفر جملم، نیا با
 :گفت ماهک میرفت یم ما ی کوچه سمت به که طور همون. یباز

 !حالت به خوش -

 :دیکش یپوف ساغر

 بار هی قهیدق دو حاال؛ تا موقع اون از قدر نیا یکرد سیسددرو دهنمونو -
 !نداده رو َقبلُت  هنوز که خاله بابا. حالت به خوش یگفت

 :گفت و دیخند بسته لب با مهسا

 ی خونه یتو! ماهاسددت ی همه ی خونه برعکس نا،یا یال ی خونه یتو -
 اگه عمرا! یاحساسات که مامانشدم! زنه یم رو آخر و اول حرف مامانش اونا

 !نده اجازه

 خونمون از خندون یلب با بزرگوار خانوم موقع همون م؛یسددتادیا کوچه سددر
 ونبد کوچمون، از و شددد نشیماشدد سددوار! گرفته؟ رو َقبلُت  یعنی! زد رونیب
 !رونیب زد باشه ما متوجه نکهیا
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 زنگ نکهیا از قبل اما دم؛یدو خونه سددمت به و کردم یخداحافظ ها بچه با
 قبل از من دیفهم یم دینبا مامان شدم؛ یم مسدلط خودم به دیبا بزنم رو در
 .دونم یم رو یزیچ

 یصدا یمدت از بعد زدم؛ رو در زنگ کردم، سرکوب رو جانمیه نکهیا از بعد
 یراهرو دوار. ارمیب در به یفشار و رمیبگ باال سرمو شد باعث شدن، باز کیت

. آوردم در پام از کفشامو. بستم سدرم پشدت آهسدته رو در و شددم خونمون
 توسط صد در صد که یدر و کردم حرکت ها پله یرو جوراب با طور همون

 ردمک باز رو نشه پا جاش از گهید بار هی تا بود؛ شده گذاشته هم یرو اسیال
 :زدم داد شهیهم مثل و

 خوبه؟ منزل! تیب اهل کیعل سام -

 :گفت اخم با و شد انینما آشپزخونه چهارچوب در مامان

 آخر یتون یم تو نمیبب! کن رفتار خانوما مثل! دختر آخه وضدعشده چه نیا -
 شه یمن نجاستیا یبدبخت! نه ای یبکن غرغرو و یبد رییتغ رو من رفتار سر
 !بود ساکت تو مقابل در

 تا سه دو هی غره چشم و اخم یجا به بار هی. است عشق مامانو! گرفت خندم
 قدر نیا. تحوالم و رییتغ نیا عاشق یعنی. کرد نثارمون و دیچ هم کنار جمله
 !دارم دوست غرغرو مامان

 دهن به خواسددت یم اسیال که ؛یترد سددنگک نون ی لقمه و زدم یلبخند
 و اومد در دادش! کردم دهنم یتو جا هی و دمیقاپ دسددتش از عیسددر رو؛ ببره
 اسامولب. شدم اتاقم وارد و انداختم باال ابرو کرده، باد ییلپا و پر دهن با منم
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 شدددم؛ دراز به دراز و رفتم کاناپه سددمت زدم؛ رونیب اتاق از و کردم عوض
 مه سر آخر کرد؛ یم نگاه بهم طلبکارانه که اسیال یپا رو گذاشدتم سدرمو

 :گفت و اوردین دووم

 ؟یشد صاحب پامم حاال ؛یدیدزد نونمو رو پر -

 !ینبود نامرد قدر نیا که تو اسیال ا   -

 خیس ناخودآگاه من و نشدسدت مونیکنار مبل یرو اومد موقع همون مامان
 مامان تا کنم؛ یمال ماست مویکار خراب نکهیا ی واسده. نشدسدتم سدرجام

 :گفتم عیسر نبره؛ میا دفعه هی ی مسخره حرکت از ییبو

 غصب منو یپا تو همه نیا! قهرم باهات اصدال ،یشدعوریب یلیخ اسیال -
 !شه؟ یم یچ مگه! من بارم هی ،یکرد

 :گفت بده جواب اسیال نکهیا از قبل و زد یلبخند مامان

 !دیکن بس حاال خب -

 :گفت من به رو بعد

 ادته؟ی رو بزرگوار خانوم -

 :گفتم بعد و دادم نشون کردن فکر مشغول خودمو یالک

 !نیشد هول دنشید با که خانومه همون آها؛ -

 :گفت و دیخند

 !بره ادتمی دینبا که معلومه! بله -

 :داد ادامه مامان و زدم یشخندین
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 لهگ ییتنها از یلیخ. تنهاست یلیخ اما مسافرت؛ بره خواد یم گفت یم -
 !کرد تیشکا و

 :بحث وسط دیپر اسیال

 !اد؟یب در ییتنها از تا میباش شوهر دنبال واسش دیبا ما مثال االن -

 و بامزه طلبکار؛ بچگونه؛ لحن با. من داداش نیا بود کهیت یخددا یعنی
. ومدینم باال نفسددم خنده از خنده؛ ریز زدم! طونیشدد العاده فوق یچشددما

 با و کرد مشخ  خودشو موضدع سدر آخر نه؛ ای بخنده بود مونده که مامان
 :گفت یظیغل اخم

 زرگب مورد در وضعشه؟ چه نیا! اوردمین بار تیترب یب رو تو که من اسیال -
 !یبزن حرف درست دیبا ترت

 دختر دمید رو ات روده تا رو؛ گاله ببند یعنی که رفت من به غره چشم هی بعد
 !سر رهیخ

 :گفتم بود خنده آثار هنوز صدام یتو که یحال در. کردم جمع خندمو عیسر

 !شیبق خب -

 !شه یم یچ شیبق دونم ینم خودم شکمم ارواح

 یوقت زا و ینشست دلش به یلیخ آخه ببره؛ خودش با رو تو که گرفت اجازه -
 یلیخ تو جانیه از. شدده کور و سددوت خونشددون رفته، خواهرش دختر که

 مسافرت نیا بدم اجازه تا کرد اصرار و خواهش یلیخ ازم اومده؛ خوشدش
 بعد یبتون اگه! َدرست اما کنم؛ یراض تونم یم باباتو! یبر رو یا هفته چند

 !ندارم رفتنت با یمشکل ،یبرسون خودتو مسافرت از
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 :گفت عیسر مامان که امیب ژست خواستم

 !ره یم مالش داره دلت ته دونم یم خودم که ارین در هم اصول و ادا واسم -

 :کرد اعتراض اسیال و دمیگز لبمو

 من خانوم؟ مامان خانواده با فقط مسافرت ینگفت خودت مگه رشدم،ینخ -
 !شماهاست؟ دست فقط اجازش مگه بره، دم ینم اجازه

 هک رفتم اسیال به یدریح ی غره چشم هی اخم با. بچگونه یها فتنه هم باز
 شد رهیخ ونیزیتلو به و کرد جمع لباشو کرد، اخم سرتق نهیس به دست اونم

 :گفت و

 !یبر ذارم ینم من -

 :ماهواره یرو زدم و برداشتم رو کنترل الیخ یب

 کنم؟ جمع لمویوسا یک مامان -

 :گفت یمهربون لبخند با و کرد نگاه اسیال به مامان

 !شب فردا -

 محکم رو در و رفت اتاقش سددمت به شددد؛ بلند مبل از و کرد قهر اسیال
 !است عشق رو مسافرت فعال اما سوخت؛ واسش دلم. دیکوب

 گواربزر خانوم مامان، نکهیا خاطر به بابا و کرد صحبت بابا با مامان روز اون
 صادر رو اجازه بودم؛ داده رو امتحانام تازه نکهیا خاطر به و شناخت؛ یم رو

 قدر نیا! کنن یم آب جات ینیریشدد لویک لویک دلم یتو اصددال. برم که کرد
 !نداره حد که خوشحالم
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 تاقشا وارد کرد، رها غذاشو نصفه که کرد اسیال به ینگاه هی بابا شام از بعد
 تشکر مامان از هم شام بابت و گذاشت پا ریز ادبو شدهیهم برخالف و شدد
 ی وعده هر بعد اسیال و من عمرا که بود ییکارها جزو که یکدار! نکرد
 !میند انجام ییغذا

 تا صبح از اسیال که رفتم یاتاق سمت به و کردم رها غذامو و کردم یتشدکر
 !دمینشن ییصدا یول زدم در. بود گرفته غمبرک توش حاال

 حرکت در، شدن باز با. بردم اتاقمون داخل در یال از سرمو و کردم باز رو در
 بخندل با و دمید دیکش یم سرش یرو رو پتو جت سرعت با که اسیال عیسر

 :گفتم

 نداره؟ اعصاب و کرده قهر یچ ی واسه ما خانوم دختر نیا -

 بود، ربلندت قدش کمی اگه که نشددسددت تختش یرو فنر مثل گفتم نویا تا
 !خورد یم باال ی طبقه تخت به چون موند ینم واسش یسر گهید مطمئنا

 :گفت آلود اخم و کرد نگاه سمتم به زیت

 !رم س پ! پسرم من! خانوم دختر دینگ من به گفتم بهتون دفعه صد -

 کنه، یم قهر یکی با یوقت عادتشه اسیال کال! گفت بخش بخش رو دوم پسر
 نم فقط رو نیا البته و بنده، یم جمع رو بره یم کار به واسددش که ییفعال

 آقا نیا ادب رگ دفعه هی که کردن یم فکر نایا مامان وگرنه بودم کرده کشدف
 !رهیگ یم

 که طور همون. بستم آهسته رو در و دمیخز داخل به و کردم حفظ لبخندمو
 :گفتم و دادم هیتک در به بود اتاق داخل ی رهیدستگ یرو دستم
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 .کنن ینم قهر را س پ دمیشن من آخه...  اوم -

 !گفتم محکم و بخش بخش رو پسر خودش مثل

 شددما مخت  فقط ایباز لوس نیا مگه! ندارن؟ دل پسددرا مگه رشددمینخ -
 !دختراست؟

 ریز زدم یم بزرگونش یحرفا از بودم، ومدهین آوردن بدست دل ی واسه اگه
 هک یطور بده، نشون بالغ پسر هی خودشو کرد یم یسع شدهیهم مثل! خنده

 !خونست مرد بابا بعد ؛یعنی

 :گفتم لبخند با

 !که نداره دوست لوس پسر کس چیه خب -

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت

 ما قتو اون! کرده شرفتیپ علم! مایارتباطات و اطالعات قرن االن بابا، برو -
 !م؟یکن اضافه خودمون به آپشن هی میندار حق پسرا

 مورچه وجب مین نیا ،یال سرت بر خاک! آپشدن! بود اتاق کف دهنم یعنی
 آخه! هترهب تو از شیسیانگل زبانه، ثابت هیپا و ره یم مختلف یکالسا بس از
 خروس یایدن یتو من خدا به! ه؟یچ آپشن یدونست یم یبود نیا همسن تو

 دوره نیا یها بچه! نیا وقت اون بودم، پسددتونک و یرنگ آبنبات و یقند
 !کردن رد رو سر دو یاژدها زمونه

 شددده سددر  خنده از که یحال در و کردم جمع زور و ضددرب هزار با دهنمو
 :گفتم بودم

 ؟!بشه فعال ریغ شما دیجد آپشن نیا تا کنم کار یچ دیبا حاال -
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 :گفت عیسر

 !نرو -

 در کنار نیزم یرو مغموم صدورت با کردم؛ اسدتفاده یشدگیهم ی حربه از
 :گفتم دادم یم رونیب نفسمو که حال همون در و نشستم

 .باشه -

 ونا خاطر به اما نرفتنم خاطر به ناراحتم مثال منم! شددد رهیخ بهم دیترد با
 دم،یشن تختشدو فنر ریج ریج یصددا. شددم رهیخ نیزم به زنم؛ ینم یحرف
 :گفت و نشست زانو دو پام یجلو بعد

 .نره ادتی منو. بزن زنگ بهم یول برو؛ خب...  خب -

 و برم خوام یم شددد باورم خودم که گفت بغض با رو ها جمله نیا قدر نیا
 :گفتم بغض با و کنه بغل سرمو دادم اجازه یمهربون با. برنگردم گهید

 گردم، یبرم ست،ین شتریب روز چند. شه یم کوفتم نگو، یطور نیا اسیال -
 !زمیعز که قندهار سفر رم ینم

 دم؛بو داداشم فیلط تیشخص عاشق. دیچک صورتم یرو صدا یب اشکاش
. نهک درک تونست ینم یکس هر رو تشیشخص بودم؛ عاشدقش معنا تمام به
 و ونطیش و شر گهید یایبعض نظر از بود؛ دار یتو و سداکت ایبعضد نظر از

 شبغل. بشدناسنش خوب بودن نتونسدته هم بابا مامان یحت. جواب حاضدر
 .کردم پاک رو بود ختهیر که یاشک قطره دو آهسته زدم؛ یم لبخند و بودم

 محض کردن غلط به اما دم؛یخواب اون تخت یرو رو شب اسیال اصدرار با
 یتو شده؛ دهیکشد روم از پتو کردم احسداس دفعه هی شدب یوسدطا. افتادم
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 ذاشددت ینم سددرما احسدداس اما کردم؛ بغل زانوهامو و شدددم مچاله خودم
 اب که انداختم اسیال به ینگاه و کردم باز چشددمامو. بمونه بسددته پلکام
 !خودشه یرو شمیبق و کرده، مچاله بلغش یتو رو پتو تمام ینامرد

 دو ارک نیا اما دادم؛ جا پتو ریز رو خودم باز و دمیکش دستاش نیب از رو پتو
 سر و زدم کنار چشدمم یجلو از موهامو حرص با. افتاد اتفاق هم گهید بار

 اسیال هم اون سر پشدت و خورد پهلوم به یمحکم لگد اما نشدسدتم؛ جام
 پام یرو سددرشددو و دیخواب برعکس کال و دیچرخ درجه هشددتاد و صددد

 شلوار یرو دهنش آب بالفاصله و کرد باز دهنشو حال همون در گذاشدت؛
. خودش ی واسه بود کرده باز اگاراین آبشار که، نبود دهن آب. ختیر خوابم
 ختت از خواستم تا. کردم فوت کالفه نفسمو و ور اون کردم پرتش یحرصد

 سرشو و کرد حلقه پام رون دور دستاشو بخوابم؛ خودم یسرجا که نییپا امیب
 یموها دادم؛ حرکت و بردم موهاش نیب دسددتمو زدم؛ لبخند. دیمال پام به

 رواید به کلمو. بود اومده خوشم کارم از اما داد، یم قلقک دستمو ل* *تش
 .برد خوابم دادم یم تکون موهاش نیب دستمو که طور همون و دادم هیتک

 ی نقطه از کارتونا نیا مثل مطمئنم شکمم؛ یرو یسخت جسم امدن فرود با
 که اسیال ی کله دنید با و رونیب زد حدقه از چشددمام. شدددم تا مربوطه

 خیسدد شددد باعث که دمیکشدد یبلند غیج شددکمم؛ یتو بود اومده یعمود
 :کنه نگاهم آلود خواب و نهیبش سرجاش

 .یگرفت چشمام از خوابمو. ذارم ینم زندت منو؛ یکشت یریکبیا -
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 و شددد بلند جاش از عیسددر افتاده؛ ییاتفاقا چه بود زده حدس که اسیال
 و من داد و غیج از خونه ساعت مین عرض در. دیپر سدرش از کل به خواب
 یکارها ما به توجه یب هم بابا و مامان و بود شددده پر اسیال یها خنده

 یوقت و کرد بدرقه کار سر به رفتن یبرا رو بابا مامان،. کردن یم رو خودشون
 زد یدلبخن م،ینداختیم هم به انهیجنگجو نگاه هنوز که ما دنید با رفت؛ بابا

 :گفت آهسته و

 .دیبخور صبحونه دیایب د؛یندار جون دینخورد صبحونه -

 :گفت عیسر اسیال

 صددبحونه بدون یطور نیهم شددو، نیا به صددبحونه الیخ یب مامان یوا -
 .داره رو من کردن زنده و کشتن دور هی یانرژ

 هی چشددم با من اما آورد؛ وجود به نمونیب رو یفعل بس آتش و دیخند مامان
 صددبحونه تا شدددم آشددپزخونه وارد و دمیکشد اسیال ی واسدده یونشددون خط

 .بخورم

 یم ادیز کارا نیا از کال بودم؛ کرده لیتعط یالک خودم ی واسده رو مدرسده
 لهیوس یهرچ گفتم؛ یم چشم فقط من و داد یم دستور مامان ظهر تا. کنم

 نیا انجام مود یرو خودم کال. بود گذاشدته واسدم رو بود دهیرسد نظرش به
 باشم؛ برداشته مسافرت یبرا لباس وقت چیه ادینم ادمی یعنی سدتم؛ین کارا
 .کنه یم مامان رو کارا نیا ی همه

 :دادم جواب تماسو. بود ساغر خورد؛ زنگ میگوش شب نصفه یکاینزد

 !دییبفرما جانم -



wWw.Roman4u.iR  001 

 

 :دمیکش غیج. ماهکه بودم مطمئن دم؛یشن خط طرف اون از یعق یصدا

 ؟یدار زنده شب من بدون کثافتا -

 :شد بلند مهسا یصدا

 هرکدوم ما یکرد فکر َپ . یفروش یم وونهید هی به رو ما یدار گهید که تو -
 فردا تا الال بعدم م،یخون یم درس و مدرسدده میر یم خوب یها بچه مثل

 مدرسه؟ بازم صبح

 .نیومدیم هم شماها خب شعورا؛یب -

 که ما یبابا ننه اشتباه؛ به اونم تازه شناخت، یم تونویهمسا تو مامان: ساغر
 .شناسن ینم

 :دز غیج ماهک! ننیب یم تلفن پشت از رو من که انگار کردم، زونیآو لبامو

 .یش یم مونیم مثل نکن -

. دمیخند زیر منم و شد بلند نفرشون سه هر یها خنده یصدا حرف نیا با
 .بود حفظ رو من یها العمل عکس تمام ماهک

 .باهاتون قهرم طوره نیا که حاال -

 .قعطه آب: مهسا

 .ادب یب زهرمدددار -

 :دیرس گوش به ور اون از یپسر یصدا خندمون؛ یصدا بازم

 .دخترا نیبخند تر آروم بخوابما، خوام یم د؛یکن یم صدا و سر چقدر -

 :داد رو مردونه یصدا جواب مهسا

 .ماهان آقا دیببخش -
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 با ساغر. دمینشن و شدد فیضدع ماهان و مهسدا یگو و گفت یصددا گهید
 :گفت باشه، چسبونده لیموبا ی دهنه به لباشو که انگار خنده،

 .کردم دایپ ناب ی سوژه کنم یم احساس نجا؛یا یستین یال یوا -

 کره؟یاسپ رو صدام هنوز -

 .برداشتم نه -

 ه؟یچ نابت ی سوژه حاال خب -

 .دید یم رو مهسا فقط نفر سه ما از امروز ماهان -

 ره؟یبم ماهک بگو نددددده، -

 .واسش کنه یم ادیز یخدمت خوش. گم یم راست شه نفله ماهک -

 !مهسا شوهر خواهر بشه ماهک کن فکر یوا یوا -

 .میدیخند تامون دو هر هر، هر مزم یب حرف نیا با

 !گن یم صبح دو کنم فکر البته بود؛ شب نصفه دو کردم، ساعت به ینگاه

 سددفر طول در. بب*و*س طرفم از خلم تا دو اون هم؛ تو برو سدداغر -
 .ذارم ینم خبرتون یب موندم زنده اگه میجانیه

 ؟یعنی شه یم یچ اونجا یبر یبخوا تو ؛یال نگرانتم یلیخ -

 ودم،ب کرده نگاه یحیتفر ی جنبه از فقط سفر نیا به من گفت؛ یم راسدت
 .اومد ادمی گشمید یها جنبه ساغر حرف نیا با انگار حاال یول

 .دونم ینم واقعا دونم؛ ینم ساغر...  اوم -

 هی یتو یتون یم یچطور تو اصال! آخه؟ یکرد قبول چرا گه،ید یخر الناز -
 ؟یکن خوب رو پسره حال هفته دو تاینها ای هفته
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 تمام من. دونما ینم واقعا یعنی دونم، ینم دوما ؛یرعلیام نه پسره که اوال -
 ناسهروانش که خالت دختر به تو تا گم، یم تو به و رمیگ یم نظر ریز کاراشو

 ریغ بتقل یباز نیا یتو نگفته که یکسد. یریبگ کمک واسدم ازش و یبگ
 !مجازه

 :دیخند

 یم یموضوع هر از یسدرسر یلیخ کنم یم احسداس وقتا یبعضد واقعا -
 .وانهید. یریگ ینم یجد رو یا مسئله چیه ؛یگذر

 :داد ادامه. دید ینم که ساغر لبخندمو اما زدم؛ لبخند

 موقع هر دم، یم جیمسدد بهت. یعازم زود صددبح که برو زم،یعز باشدده -
 .الله امان یف. زنم یم هم زنگ ،یداشت تیموقع

 دیشد و زد، یم حرفو نیا یخداحافظ یجا به شد یم نگران ساغر موقع هر
 :ادمد جوابشو لبخند با. کرد یم قیتزر آرامش حرف نیا با مقابلش طرف به

 .الله امان یف. ینیبب یرنگ یخوابا ر،یبخ شبت یمرس -

 چهار فصل

 راست بود افتاده نیماش ی شهیش یرو کج که رو گردنم ،یدست یها تکون با
 .کردم پاک رو یاحتمال دهن آب دستم کف با و کردم

 ؟یبش ادهیپ یخوا ینم م،یدیرس جان الناز -

 عازم رو من مامان صبح پنج ساعت چون یعنی. بودم خواب ریمس طول تمام
 .دمیخواب سالم بدون و شدم نیماش سوار خواب جیگ بود؛ کرده
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 یم فکر نیا به دارم تازه. شدم رهیخ بزرگوار خانوم به و دادم قورت دهنمو آب
 به یبرسر خاک یکارا باز من دنید با پسره نکنه. اومدم کردم یغلط چه کنم

 بزنه؟ سرش

 هاش یفیکث تا دمیکش بهشون یدست و دادم فشار هم یرو پلکامو استرس با
 تپوس کندن یبرا تالش در که یدرحال و دمیکش یم یسطح یها نفس. بره
 :گفتم بودم دندون با لبم

 اومده؟ الیو نیا یتو پسرتون -

 .منتظره دونم یم شو؛ ادهیپ زمیعز آره -

 و دمش حرفش متوجه سرعت به اما کردم، مکث شدن ادهیپ در یا هیثان یبرا
 :دادم قرار نگاهم ررسیت در رو هاش چشم و کردم بلند سرمو ترس با

 دونه؟ یم مگه -

 به یچ اطرافش فهمه یم ست؛ین حاد قدرم اون تا اوضاعش. دونه یم آره -
 در وگرنه بده؛ نشون یطور نیا خودشو داره دوست که گفتم خب اما ه؛یچ

 .نداره یمشکل اصل

 :دادم قورت صدا و سر پر دهنمو آب

 مدار مشق و درس من...  میبرگرد م،ینر نیایب...  زهیچ...  زهیچ...  گم یم -
 م؟یبرگرد هان؟! اصال

 یتو رو شدم خشک و سرد یانگشدتا و زد یلبخند اسدترسدم از پر لحن به
 یول بده؛ مثبت یانرژ بهم کرد یسددع نگاهش با و گرفت؛ گرمش دسددت

 یرییتغ دید یوقت. رمیبگ رو هاش یانرژ که نبودم یفاز یتو االن اصال خب
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 کنار دسددت به سدداک راننده بزنه؛ رو در زنگ کرد اشدداره راننده به کنم ینم
 زا باصفاش درخت و گل از پر با  و داشت؛ یمشک یآهن یدرها که ییالیو

 .زد رو در زنگ و ستادیا بود، مشخ  کامال کشیش و کوتاه وارید یرو

 ود؛ب بسددته سددرش به یآب یگل گل چادر که یخانوم که دینکشدد یا هیثان به
 ما شیپ کردنش میقا در یسع که ینیریش ی لهجه با و اومد در یجلو عیسر

 :گفت داشت

 خانوم سددالم جان، خانوم سددالم! رفته کجا دونم ینم باقر مش نیا یوا -
 .خانوم خدا به دیشد معطل دیببخش. دییبفرما د،ییبفرما که،یکوچ

 یآب یها زهیر سددنگ یرو پامو که یوقت از من یول زد، یم حرف بند هی
 و کردمن توجه یرعلیام دنید یبرا استرسم یحت ز،یچ چیه به گهید گذاشتم،

 فیرد به ،یاصل ساختمون راست سمت از که یمجنون دیب یها درخت به
 اشقع رفتم، سمتشون شوق با. کردم یم نگاه رفتن یم سداختمان پشدت تا
 در ور یفلز در تعجب، تینها در و گرفتم رو دهایب دنبال. بودم مجنون دیب

 شکل نیزتریتم به رو ایدر هاش، لهیم نیب از زدن دید با که دمید با  یانتها
 مکرد باز رو در ذوق با. نخورده دست و بود بکر اونجا که انگار. دمید ممکن

 و رفتم هاش موج یکینزد تا. دمیدو ایدر سددمت به و آوردم در کفشددامو و
 یباز و کردم یم گرد عقب تند تند کردن؛ اومدن جلو قصددد ها موج یوقت
 اسیال. بود شددده بلند هام خنده یصدددا. انداختم راه ایدر با رو یشددگیهم
 توجه ایدر و خودم به فقط ها ونهید مثل نم؛یب یم ایدر یوقت گفت یم شهیهم

 رو ایدر وار وانهید یول ست؛ین خودم دسدت. ندازمیم راه کر و هر و کنم یم
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 بودن، آروم نیع در عاشقشم؛ هم دارم ترس ازش هم ییطورا هی. پرستم یم
 .خطرناکه

 ون،ا متعاقب و کردم برخورد یسخت جسدم با که بودم کردن گرد عقب موقع
 دمش جا به جا جام یتو عیسر ترس با. شد دهیچیپ بدنم دور به ییها دست

 مچ تا رو ایدر آب یخنک لحظه همون. برگشتم ها دست صاحب سمت به و
 به و بود پسر یچشدما یتو نگاهم. گرفتم باالخره ایدر کردم؛ احسداس پام

 نیا اما. کردم یم فکر بود، داده دست بهم آب یخنک از که ینیریش احساس
. کردم تعجب پسر یها چشم اشک دنید با چون د،ینکشد یطول احسداس

 کرده مرتب رو موهاش. تر منظم منتها بود؛ یرعلیام شناختم؛ یم رو پسدر
 جذابش که کم شیر ته هی جز یخبر چیه هم نامنظم یشددایر اون از بود؛
 زا بعد کنم فکر. داد یم هم یخوب یبو...  اوم. بود نمونده یباق بود کرده
 رو خودم. داد ینم رو بو نیا دمشید که اول یسدر آخه رفت؛ حمام یعمر

 بهش نیهم ی واسدده بودم؛ کرده آماده یشددتریب یکیزیف یبرخوردها یبرا
 از خانوم یال وگرنه داره؛ نگه بغلش یتو رو من طور همون بودم داده اجازه

 .واال. ده ینم همه به ازایامت نیا

 دفعه نیا. قشددنگ زنگ هی داشددت؛ یخاصدد زنگ هی صددداش کرد؛ زمزمه
 :ومدیم العاده فوق بهش صداش بودن دار خش کرد؛ بلندتر زمزمشو

 !؟یکن یم پرواز یدار! پرندم -

 سر آخر. شدد ینم اما جملش؛ به نه کنم توجه صدداش به دادم یم حیترج
 پس دستاشو قوام و یسدع تمام با و دمیکشد هم یتو اخمامو و اوردمین دووم
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 و بدم هل عقب خودمو بایتقر گرفتنم محکم خاطر به شددد باعث که زدم؛
 اب و شدم پرت عقب سمت به سرعت به نداشت؛ انتظار ازم رو کار نیا چون

 هب اومد موجم موقع همون. افتادم ساحل سیخ یشنا یرو مبارکم منگاهینش
 همون و نکردم موضددو  نیا به یتوجه. دیکشدد گند به مانتومو و شددلوار کل

 :گفتم بودم شده رهیخ یرعلیام به که طور

 .تونییآشنا از خوشبختم النازه، اسمم -

 :شد یعصب د؛یکش هم در اخماشو

 یمااس نیا از. قشنگه پرند گفتم دفعه صد ؟یکرد عوض یچ واسه اسمتو -
 با اسمتو اول یبخوا که هیاصرار چه فهمم ینم اصال. ادینم خوشم مسخره

 !یبکن یکی من اسم اول

 :گفتم بهت با. رونیب بزنه بود کینزد گهید چشمام

 هک شما خانوم پرند نیا جوره چیه و هستم یجعفر الناز من بزرگوار یآقا -
 .شناسم ینم رو باشم بنده دیدار اصرار

 :زد داد

 .ارین در ادا من واسه -

 ردنشگ یتو بود یکوفت چه دونم ینم! بود رگ بود؛ استخون و بود شده قرمز
 یم یبزن حرف هم تر آروم! مردک زهرمار. بود شده برجسته یطور نیا که

 .ایدار مشکل باو؛ زدم حرف آوردم؟ در ادا یک من اصال. فهمم
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 تیعواق یتو. شتریب دمیشا شجاعه؛ قدر نیهم ذهنش یتو یهرک خب البته
 نیزم از و کردم جمع توانمو زور و ضددرب هزار با. دمیلرز یم دیب مثل که

 :گفتم و کندم دندونم با رو لبم پوست مضطرب. شدم بلند

 .گم یم راست من یول -

. کشمب یبلند نیه شد باعث که برداشدت زیخ سدمتم به حرفم به توجه یب
 هبگ ستین یکی. خوندم اشهدمو موقع همون گرفت؛ دستاش یتو بازوهامو

 سر؟ بر خاک الناز یکن یم کل کل وونهید هی با یدار مرض

 :شدم شکه داشت یاحساس تن العاده فوق که صداش دنیشن با

! لبت اب یکرد کار یچ نیبب دلم؛ زیعز ینداشت عادتا نیا از که تو...  پرند -
 .ادیم خون داره

 وصورتش حرف نیا از بعد سرعت به. کنم هضم حرفاشو نداد فرصت یحت
 .دنیب*و*س به کرد شرو  و گرفت لباش نیب نموییپا لب و آورد جلو

 شده شل و بود احساسات اوج در چون. شدد ینم گشدادتر نیا از چشدمام
 دمق هی شد باعث که عقب دادم هلش و کردم استفاده تیموقع از عیسر بود؛
 کارامو اریاخت گهید. کردم دور دستاش از سدرعت به دسدتمو. بشده دور ازم

 :نداشتم

 داره یربط چه...  چه...  تو به! ؟یخوناشام...  مگه...  اصال...  تو...  تو -
 .ادیم خون...  خون داره من لب که... 

 که نیا با. بود دار شددک د،یلرز یم صدددام نداشددتم؛ خودم یرو یکنترل
 اصال کنم یم احساس بازم خب اما دادم؛ یم هم یکیزیف برخورد احتمال
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 رو یرعلیام دم؛یدو یم سدداختمون سددمت به بغض با. نداشددتم شددویآمادگ
 .کردم رها بودم، کرده جدا ازش بازوهامو که یحالت همون به شده، خشک

 ... خب اما نبود؛ درست ماریب کی با برخوردم دیشا

 یراههم باهاش یخواست یم نکنه. ستین ماریب اون الناز، شو خفه یلعنت اه»
 .«خواهشا نکن سرزنش خودتو قدر نیا. بود درست کارت! ؟یکن

 خانوم .بودن ستادهیا جوون پسر هی با بزرگوار خانوم ،یاصل ساختمون یجلو
 من دنید محض به. کنه آروم رو اون داشت یسع پسدر و بود نگران بزرگوار

 یگل وجودم ی همه. نبود درست ظاهرم اصال دونم یم. شدن خشک دو هر
 ذوق یتو که بود میاشددک یچشددما و دمیپر رنگ همه از تر مهم و س،یخ و
 .زد یم

 :گذاشت جلو یقدم پسر

 خوبه؟ حالتون -

 .نداشتم توانم گهید یعنی نگفتم، یچ چیه و دادم تکان یسر

 ؟یشد یطور نیا که کرد کار یچ یرعلیام زم؟یعز شده یچ -

 هی ور بغل تونستم یم دیشدا نداشدتم؛ توان گهید. بود بزرگوار خانم یصددا
 مخصوصا. کنم هضم تونستم ینم نه، رو ب*و*سه اما کنم؛ هضم ییطورا

 همش یکیزیف یبرخوردا نیا و بودم احساسات اوج و بلو  سدن در من که
 بغض اثر بر که ییصدددا با و دنیچک دونه دونه اشددکام. بود خودم ضددرر به

 :گفتم کنان هق هق بود شده لرزان
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 من نیکن یکار هی...  هی...  کنم یم خواهش...  بزرگوار خانم...  خانم -
 .نذارم پا ریز...  ریز...  باورامو مهمونم؛...  مه...  نجایا که یمدت نیا یتو

 :تگف و کرد ینگران نگاه پسر. دیکش آغوشم در محبت با بزرگوار خانوم

 مگه؟ کرد کار یچ یرعلیام -

 چشم من دیدار توقع االن نا؛یپرس یم سوالو نیا چقدر هم شماها! مرض اه
 م؟یبود لب تو لب بگم و بشم چشتون یتو

 تفو نفسشو که خوند نگاهم از حرفمو خودش انگار دید رمویخ نگاه یوقت
 :گفت و کرد

 .داخل نیایب فعال -

 رو خونه داخل یمعمار و نیزاید به دقت ی حوصله اصال. میرفت داخل همه
 .نداشتم

. دندا تذکر بهم هم کس چیه نشستم؛ دیسدف مبل یرو یگل وضدع همون با
 یم دتیگند یمو تار یفدا رو مبل هی شدددن یگل که بودن پول خر قدر اون

 دخترها از یکی خورد؛ دختر تا دو از یعکس به چشمم موقع همون. دونستن
 یا قهوه یموها گهید دختر داشددت؛ بزرگوار خانم به یادیز شددبداهت
 یا قهوه یچشددما و بود کرده رها رو؛ بود هاش شددانه ریز تا که ل* *تش

 زیچ بود؛ خودم مثل چشماش حالت. بود کرده جذابش العاده فوق درشتش
 هیبش من به چهرشون یها هیما ته که بودم دهید رو ایلیخ چون نبود، یبیعج

 هرم،چ کال. بود تو هیشددب چقدر یفالن نیا گفتن انممیاطراف یحت و هسددتن
 یضیب صورت من مثل که ایلیخ صورت یتو حالتشو و نبود یخاص ی چهره
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 بودن یضدیب شدد یم باعث هم ها گونه نیهم و بودم دهید داشددتن دار گونه
 عمل شوینیب. میبش یتلق گرد صورت شتریب و نباشه دید در ادیز صدورتمون

 فتنر کلنجار یکل با. من یها لب برخالف داشت؛ یکیبار یلبا و بود کرده
 مداد توش بود مشددخ  که دختر ی برداشددته یابروها از نگاهمو خودم با

 :دمیپرس و شدم رهیخ بزرگوار خانوم صورت به و برداشتم ده،یکش یا قهوه

 نه؟یا پرند -

 دختر نیا هیشب اصال من بود؛ گرفته خندم. گفت یآروم اوهوم بزرگوار خانوم
 اون یموها رنگ ؛یتوس من یچشدما اما بود یا قهوه اون یچشدما. نبودم
 یوکوچول و سرباال ینیب مثل تازه شیعمل دما  ؛یبلوط من اما بود یا قهوه

 و بود پشت کم اون یابروها د؛یسدف من و بود شدده برنز اون بود؛ شدده من
 داشت رو پشت پر صاف حالت اون یها مژه ؛یا قهوه پشت پر من یابروها

 اون مال و بود یا قهوه من یها مژه رنگ پشت؛ پر فر حالت من یها مژه و
 صورت حالت خاطر به اونم چهرمون؛ ی هیما ته فقط. هیمشک بود مشخ 

 .خنده ریز زدم. بود کرده هممون هیشب که بود مو و چشم و

 :دیپرس پسر. کردن نگاه من به تعجب با نفرشون دو

 شده؟ یچ افتاده؟ یاتفاق -

 ردکت به ازین خودش نیا گن یم االن الناز؛ سرت بر خاک. کردم قطع خندمو
 :کردم من من. کنه درمون دوا رو ما پسره اومده داره

 .نمیب ینم یشباهت کنم یم نگاه پرند به یچ هر آخه...  زهیچ -

 :گفت و زد یلبخند بزرگوار خانوم
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 محمد؟ نه مگه ؛یهشیشب من نظر به یول -

 و محمد گمشدده؛ بره ریام به به! بود؟ خلمون ماریب یدک محمد، اروی نیا! ا  
 .داره رو یمخ سالمت حداقل که میبچسب

 ی هکیت تا شیشدد. شدددم منصددرف کل به و کردم کلشیه به نگاه مچهین هی
 نم بود یشانس یعنی. بشمرم تونسدتم یم جذبشدم شدرت یت از شدکمشدو

 دیبا مرد! آخه؟ هیچ یچ یانداز دسددت کلیه نیا نزدم؛ عق وسددط همون
 شکلیه هیبق باشه داشته شونه فقط نیهمچ باشده؛ یا چهارشدونه متوسدط

 مکیش نیا از یول باشه؛ نداشته شدکم فقط هسدتا؛ مهم یعنی. سدتین مهم
 بغلم یوقت کنم یم احساس وقت اون خدا؛ به واال. نباشده هم ها پاره کهیت

 از متفکر طرز نیا خاطر به بار صددد البته! عق! لیکروکود بغل رفتم کرده
 هر گهید کنم چه خب یول بودم؛ خورده فحش ماهک مخصوصا دوسدتام؛

 !داره یا قهیسل هی یک

 شوهر هیقحط. خله ریام همون به میچسب یم میر یم الش،یخ یب کال خب
 .گهید ارهیم آدم سر رو بالها نیهم

 رهیخ من به بزرگوار خانوم و لیکروکود جناب دمید که دمیکشد یقیعم نفس
 دن؟یند آدم من؟ به شدن رهیخ چرا وا. شدن

 :گفت و زد یا قهقهه بزرگوار خانوم

 مادر؟ اصال یدیشن -

 ارمب هی ا،یب د  . خنده ریز زدن دو هر دنید مویسوال نگاه یوقت دم؟یشن ویچ! ها
 .رنیگ یم مچمونو میاریدرم یباز زیه که عمرمون یتو
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 سددکته بایتقر و شددد باز در لحظه همون انداختم؛ نییپا سددرمو خجالت با
 دادم قورت دهنمو آب. باشه تونست ینم یرعلیام جز یکس آخه خب. کردم

 عموق همون. نمشیبب خواستم ینم داشتم؛ نگه نییپا حالت همون سدرمو و
 و دخور تکون کم هی نشستم؛ روش که یا دونفره یراحت مبل کردم احساس

 جهدر نود ی فاصله با که دمید رو یا دهیکش یپاها ؛یچشم ریز یکم از بعد
 سددر تو خاک که کردم یم فکر یریو و ریه اون یتو حاال. بودن باز هم از

 اسهو که دونست یم یزیچ هی بشر. نهیش یم باز و ولنگ قدر نیا که یکنار
 ور اون ور نیا یه دامن با مردا کن فکر یوا. گهید نکرد درست دامن مرد ی

 تا دمیگز لبمو غرب؛ طرف یکی شرق طرف پاشون هی نشدستن، موقع و برن
 :دمیشن رو محمد یصدا موقع همون. خنده ریز نزنم

 ؟یخوب ریام -

 دامنت به دستم یوا کردم؛ بلند سدرمو. نشدد افتیدر ریام طرف از یجواب
 ازش سددوالو نیا تو مگه کنه؟ یم نگاه منو یطور نیا چرا نیا محمد،

 ؟یدینپرس

 گاهن من به اخم با و بود کرده باز مبل یها یپشت طرف دو بلندشدو یدسدتا
 و داد صدددا خودش از المصددب آخر دم که دادم قورت دهنمو آب. کرد یم

 خکوبیم ما به نفرم دو اون. شد لباش یرو پوزخند هی اومدن وجود به باعث
 :شد بلند یرعلیام دار زنگ یصدا موقع همون. بودن

 .شده تنگ واسش دلم برگرده، بگو بهش ؟یپرند یالیفام از -
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 نیا سر یتو خاک موندم؛ لحظه هی اصال. گفت دار بغض آخرشو ی جمله
 لبمو. شالیفام از ای یپرند تو ای گفتن یه بس از کردن سیسرو منو که پرند

 :گفتم دهینسنج ترس، با و کردم سیخ

 .گم یم چشم -

 رداف پس بود ممکن بودن؛ کرده نیتلق بهم بس از خودم؛ یبرا رمیبم یاله
 .بخت ی خونه میبر جان یرعلیام ایب پرندم خود من آقا بزنم داد پاشم

 :دیترک دفعه هی و رفت هم در یرعلیام یاخما لحظه همون

 هان؟ یزد جا پرند یجا خودتو چرا ؟یبود الشیفام از تو پس یلعنت -

. بود شددده رهیخ لبام به مقتدر که کردم نگاه محمد به اضددطراب و ترس با
 تموم وونهید نیا ی جمله تا داره انتظار ساله هفده دختر هی از مزخرف مردک

 بده؟ کوبنده جواب هی شد

 :داره یحد بچه هی صبر خب د   کردم؛ اخم

 ات کردم پاره حنجرمو چقدر ادینم ادتونی شددما نکهیا مثل یول دیببخشدد -
 .میجعفر الناز و ستمین پرند من بفهمونم

 نهک یم فکر خودش با داره نکنه. کردم کپ دم؛یشن دندوناشو شیسا یصدا
! کرد یم کهیت کهیت دندوناش نیب منو یطور نیا بودم دندوناش ریز االن اگه

 ازین دلم شدن خنک محض خب یول نکردا؛ میکار حاال. یوحش ی پسدره
 .بچسبونم بهش لقبو نیا بود

 که بودم رهیخ شدد، یم سدردتر لحظه هر نگاهش که یرعلیام به طور نیهم
 هزار اب و گرفتم یرعلیام ی رهیت یچشما از نگاهمو. دیلرز بمیج یتو یزیچ
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 خونه ی شماره دنید با. آوردم در میل شدلوار بیج از مویگوشد فنگ و دنگ
 در تا ودمب که ییجا ی فاصله ه؛یبق به رو یکوتاه دیببخشد با و زدم یلبخند
 :رونیب زدم الیو از و دمیدو عیسر رو، خونه

 .جون منزل کیعل سام -

 کن؟ صحبت درست من زن با نگفتم دفعه صد -

 !بود بابا که نیا یوا یا

 ؟یکن یم کار یچ اونجا تو بابا ا؟ -

 پس؟ باشم کجا -

 اره؟یب در نون کار سر بره دینبا مگه مرد! وا -

 :دیخند

 .ومدهین ایفوضول نیا تو به بچه، قل زیر -

 :دیپر دهنم از

 فرصت جانم یا جانم یا است، مدرسه که اسمیال اون ستم،ین که من آها، -
 .ییطال یها

 هک یسال هفده طول در بار نیاول یبرا مامان و شد بلند بابا ی خنده یصدا
 :کرد بلند صداشو بودم؛ کرده یزندگ

 !الندددداز -

 ازب موقع یب که یدهان به لعنت. بودم شده دیسف و سدر  ور نیا خودم حاال
 :گفتم عیسر. ساختن خودم یبرا خدا به رو، شود
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 شما آرومه، یچ همه دم،یرس یراست. گهید برم دیبا من چه؛ من به اصال ا   -
 .خداحافظ بزرگوار، خانوم کمک برم. نیخوشبخت که هم

 هیتنب یبرا. کردم قطع عیسددر بدن، جوابمو نایا مامان ندادم فرصددت یحت
 الناز کنن اتیح یب برسددر خاک واقعا. گردنم پس زدم محکم دونه هی خودم
 .خانوم

 بعد. نبش کنده شده خشک یگال تا تکوندمش، و زدم مانتوم به یدست عیسر
 سددمت به تعجب با. نبود یچکیه شدددم؛ سدداختمون داخل سددرعت به

 یرو سددرشددو و بود آشددپزخونه زیم پشددت بزرگوار خانوم رفتم؛ آشددپزخونه
 :کردم صداش آهسته. بود گذاشته دستاش

 بزرگوار؟ خانوم -

 سددرعت به اما انداخت؛ من به یجیگ نگاه کرد؛ بلند رو سددرش سددرعت به
 :گفت یمهربان با و زد بهم یلبخند و اومد دستش تیموقع

 بهم شه؛ یم سدخت واسدت مداومش تلفظ نگو؛ بزرگوار خانوم قدر نیا -
 .دهیحم بگو

 :گفتم یذهن اطالعات تبادل از بعد و کردم نگاهش شک با

 نداره؟ اشکال بگم دهیحم خاله اگه -

 :گفت و زد لبخند

 .دلم زیعز نه -
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 هی ال؛یو سددوم ی طبقه یتو دهیحم خاله کمک با. زدم یلبخند متقابال منم
 دمآ واقعا. داشددت ییبایز العاده فوق تراس که کردم انتخاب ایدر به رو اتاق
 .خوشگل تراس اون یتو کرد یم حظ

 و تر یها لباس و گرفتم یدوش سدرعت به دادم؛ جا کمد یتو رو هام لباس
 .دمیخواب سیخ یموها همون با و دمیپوش زیتم

*** 

 و بودم تماس در خانواده با روز هر بود؛ گذشته الیو نیا به اومدنم از روز دو
 .بودم خبر با ها بچه از جیمس با هم لحظه هر

 ضددعو که بردم یپ نیا به فقط فتاد؛ین یخاصدد اتفاق چیه روز دو نیا یتو
 هتون یم راحت یلیخ. داره دیشد اعصاب ضعف فقط ست؛ین بد یرعلیام

 ؛بود یناگهان دید رو من که یاول بار دو چون اما بده؛  یتشددخ پرند از منو
 گم پرند من کنه احسدداس بود شددده باعث بود شددده وارد بهش که یشددوک

. گذشت یم من کنار از سرد و ساکت اخمو، روز دو نیا در وگرنه. شددشم
 اصرار دهیحم خاله اما بشم؛ ظاهر چشدمش یجلو نداشدت دوسدت ادیز

 از سددردش یها نگاه دنید با بار هر یول. باشددم شددشیپ همش من داشددت
 .شدم یم دور ازش عیسر ترس،

 ینم. داشددتم آرزوشددو که نبود یسددفر نیا. شدددم یم وونهید داشددتم گهید
 دمیسر بابا مامان بدون مسافرت یعنی آرزوم؛ نیتر بزرگ به که حاال خواستم

 ودمب کرده نییتع خودم ی واسدده که ییدهاینبا و دهایبا نیا. بگذره بد بهم
 که یالناز همون شدم و آخر میس به زدم که قدر اون. کرد یم وونمید داشت
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 ینم یکسدد یبرا نجایا البته. نداشددت امون دسددتش از یکسدد مدرسدده یتو
 دل ی واسه حداقل خواستم یم بشم؛ اعصاب رو و شیآسا مخل خواسدتم

 از چهار ساعت شهیهم مثل زود، صدبح نیهم ی واسده. باشدم شداد خودم
 شددونه هی از شددهیهم که ییگشددادا لباس همون از یکی شدددم، داریب خواب

 موهامو. رفتم رونیب الیو از جذب؛ شدلوار هی با و دمیپوشدد رو بودن زونیآو
 از. ودمب گذاشته موهام یرو مویمشک اسپرت دار لبه کاله و بودم گذاشته باز
 زدم یم غیج خودم دل ی واسه و دمیدو ایدر سمت به شدم؛ رد که یآهن در

. خوندم یم بلند بلند رو؛ کردم یم گوش یهندزفر یتو از که یآهنگ و
 یم د،یرسدد یم گوشددم به که بود آهنگ و خوند ینم خواننده که یموقع
 مشت هوا به دسدت با رو بودن دهیرسد رونم یوسدطا تا که ییآبا و دمیخند

 هب یکم کی خب. داشتم احسداسدات هیتخل به ازین. کردم یم پرت مشدت
 ونزیآو یرعلیام از یه تا بودم اومده مسافرت نیا به که بود خورده بر غرورم
 ذهن یتو نداشتم دوست و نداشتم؛ یتیشدخصد نیهمچ من اصدال. بشدم

 .کنم یباز رو کنه نقش یرعلیام

 بودم؛ شده رهیخ دیخورش طلو  به که طور همون شد شرو  که یبعد آهنگ
 :زدم داد بلندم یصدا با

 !کرد عادت تو یدستا به دستام چرا دونم ینم

 !کرد اصابت من قلب به تو نگاه برق چرا

 !هست هم تو ادی رم یم که هرجا چرا دونم ینم

 !کرد انتیخ اشکم از پر یچشما به چشمات چرا
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 رهیخ دیخورشدد به که طور همون دادم حیترج و نبودم بلد رو آهنگ ی هیبق
 دومک چیه بودم؛ آهنگ عشق کال بود؛ قشنگ. باشم شنونده فقط بودم؛ شده

. ممبفه ییمحتوا نکهیا بدون کردم؛ یم گوش فقط و موند ینم ادمی آهنگا از
 اخودآگاهن اولشو قسمت بودم کرده گوش بس از یول بود؛ هیبق مثل یکی نمیا

 .بودم حفظ

 :زدم رو یبعد آهنگ

 که رو ییها لحظه نیا کن تماشا

 روت به رو چشمام شن یم سیخ دارن

 ها هیگر نیا با رمیبگ نشستم

 سکدددوت نیا از سواالمو جواب

 زدم زانو تو یرو به رو نیبب

 کنم سر ها غصه نیا با خوام ینم

 رو تو نمیبب جا نیهم نشستم

 !کنم باور بلکه رو تو نمیبب

 نمتیب ینم کنارم که نیا با

 یبگ یزیچ یخوا ینم که نیا با

 منه با یآرامش تو کنار

 .یوابستگ به شم یم مشکوک که

 غرغر بلند طور همون و یبعد آهنگ زدم هم سددر آخر زدم؛ یم غیج بایتقر
 :کردم
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 واقعا کنم یم احسدداس خوندن نیغمگ ها خواننده نیا قدر نیا خدا به -
 .دونما ینم رو بوده یک از حاال خوردم؛ یعشق شکست

 ادمی محتواش آوردم فشدار مخم به یهرچ یول بود؛ نیافشد آهنگ یکی نیا
 زیر زیر بود؛ باحال که آهنگ تمیر. نیغمگ ای بود خونده شدداد که ومدینم

 :خوند نیافش که دادم یم تکون خودمو

 !یندار ای یدار دوسم! نه ای کنم پاک اشکامو

 خاطر به خودمم که صدددام با ناخودآگاه و هیآهنگ چه دمیفهم بالفاصددله
 :خوندن به کردم شرو  دمشیشن ینم گوشم؛ یتو آهنگ بلند یصدا

 !یمسافر ای یعاشق! هیچ عشقمون فیتکل

 باهام یمون یم تو بگو! نه ای کنم پاک اشکامو

 چشمام به ییجدا وقت یکن یم هیهد اشکو ای

 :گفتم دیخورش به رو ؛یبعد آهنگ زدم کالفه

 و بودن ینیزم بیس رگ به میبزن میخواست یصبح هی خانوم؛ دیخورش نیبب -
 یوت یذار یم نیبب ما؛یایب در روزه دو نیا یدگیپوسدد از و میباشدد شدداد کمی

 !نه ای هیگر ریز بزنم امشب آخر تا که کاسمون

 یم تکون تمیر با بدنمو و دمیکشدد یا زده ذوق غیج یبعد آهنگ دنیشددن با
 یم انجام ییپرشا وقتا یبعض و کردم یم عشق خودم ی واسه آب یتو. داد

 همس دوباره و بپاشه اطراف به یقشنگ یحالتا با آب شدد یم باعث که دادم
 یکسد اگه! خوندم یم حنجره ته از خواننده با همراه ذوق با. بشده ایدر خود
 ما دهن در به چسب هی کرد یم که یکار نیاول صد در صدد بود اطراف اون
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 یسک و بود اری من با شانس البته خب. آباد نیام زد یم زنگ بعدشم زد، یم
 :نبود اطرافم

 نهیریش تو داشتن دوست چقدر

 نهیش یم دل به چشمات رنگ تو

 ییاونجا تا دارم دوست من رو تو

 دددرهیم یم حوا واسه آدم که

 !ستماین یا ونهید کم. عشوه و ناز با ر*ق*ص به کردم شرو 

 ایدن یتو عشقم تنها یهست تو

 تنها تو یب مونم یم ینباش

 یریدلگ من از روز کی که یبگ

 ایدن قد رو تو دارم دوست

 لرزه یم قلبم دنتید واسه

 .ارزه یم ایدن به تو وجود

 نمیریش یها لحظه یبرا

 مزه نیبهتر داره تو لب

 ... تو داشتن دوست چقدر

 میزفرهند و نبود دستام یتو فورم یپ ام شدم؛ رهیخ دستام تا دو به! شد یچ ا  
 ی افهیق دنید با و برگشددتم عقب به عیسددر. بود شددده دهیکشدد گوشددم از

 و بود دنز پلک بار هی بدم انجام تونستم که یحرکت تنها ،یرعلیام عب*و*س
 .بس
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 یها خط با که ورشیپل و بود کرده شیمشددک شددلوار بیج یتو دسددتاشددو
 ادهالع فوق بود؛ کرده درست هم کنار ییها یلوز شیتوس نهیزم یرو یمشک

 ینعی دم؛ید یم پشددویت داشددتم تیموقع نیا یتو من حاال. ومدیم تنش به
. بود دهش دراکوال فوق افشیق آخه نم؛یبب قسمتو نیهم فقط دادم یم حیترج

 بودن یورزشکار تونستم راحت یلیخ و کردم نگاه تنگش وریپل به لحظه هی
 مندتمشر پس خب بود؛ ایباد نیا از که نمیا بابا یا. بدم  یتشدخ بدنشدو
 ی واسه داشتم ذهنم یتو طور نیهم. میبشد زوجه هم با میتون ینم داداش
 از بایتقر روم، به رو یدسددت خوردن تکون با که گفتم یم ونیهدذ خودم

 :دمینش سردشو یصدا دفعه هی. شدم پرت یواقع یایدن به انمیپا یب توهمات

 !؟یند رو کردنم تصور زحمت خودت به تا ارمیب در لباسمم یخوا یم -

 :گفتم و کردم نگاه بهش جانب به حق عیسر. رمیبم برم سرم، بر خاک

 یم نگاه لباسددتون یرو ینقشددا به داشددتم من ن؛یالیخ خوش ادیز شددما -
 .کردم

 یعنی که؛ بود یدییتا یریگ جبهه ییجورا هی جمله نیا خب الناز، یریبم یا
 اطیحتا با. دمیشن پوزخندشو یصددا. یگرفت جبهه اما یکرد دییتا حرفشدو

 در که یسرد همان با. شدم رهیخ شیمشدک یچشدما به و کردم بلند سدرمو
 :داد جواب بود، گرفته شیپ در همه مقابل

 .کنه مشغول ذهنتو یطور نیا یلوز تا چند کردم ینم فکر -

. نهک عیضا تونست ینم که نیا از تر قشنگ آخه خب. بره که گرفت راهشو
 دفعه هی نشم؟ جمع هم کاردک با رسما من تا بود مونده هم یا گهید حرف
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 رطو همون نداشتم؛ زدن حرف قدرت اصال. بود مونده نکهیا مثل نه ستاد؛یا
 ونا حلق یتو گورتیف. باال انداخت ابروشو هی و برگشدت بیج به دسدت

 !یریگ گوشه و ماریب تو کرد یم فکر که ننت

 اب دم یم حیترج من. افتضاحه صددات ،ینخون گهید کن یسدع ،یراسدت -
 .بشم بلند یکنار یالیو خروس یصدا

 فورم یپ ام موقع همون. بود زده رونیب کاسه از چشمام و بود مونده باز دهنم
 انگار شد، محو چشمام یجلو از قشدنگ یوقت. رفت و دیکوب نمیسد به رو

 صدام تگف میم*س*تق ریغ یروان ماریب نیا. کنم هضم حرفاشو تونستم تازه
 که نیزم به کوبوندم محکم پامو و دمیکش بلند غیج تره؟ عیضا خروسدم از

. بپاشدده خودم جمله از و اطراف به آب شددد باعث و بود آب رشیز انگار
 :گفتم زنون غیج طور همون

 نگقش یصدا یتون ینم ست،ین خودتم دست! یماریب تو خر، ی کهیمرت -
 .یبد  یتشخ زشت از رو

 و شن یرو و رونیب زدم آب از عیسر نقوها نق بچه مثل نشدم؛ خنک اصدال
 :گفتم ناله و عجز با داشت هیگر حالت که ییصدا با و نشستم؛ ها ماسه

 همه رون،یب بدم آهنگ من. تره زشت خروس از خودت یصدا شدعور؛یب -
 .مامدددددددان. مونه یم باز دهنشون جهان مردم ی

 بود یرعلیام اگه تا شدم بلند جام از فشنگ مثل ؛یا خنده یصدا دنیشن با
 و رو سبزه دختر دنید با اما بزنم؛ بهش خمپاره و بدم قرارش اصدابت مورد
 دختر هی ی خنده یصدا. سرم بر خاک یعنی. موندم مات لحظه هی ؛یبانمک
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 دش باعث یچ! یچیه نیا حاال دونستم؟ یکی پسر هی ی خنده یصدا با رو
 !اد؟یم هم خنده بزمجه اون به آخه خنده؟ یم یرعلیام که بزنم توهم من

 به که رشیت یا قهوه یچشددما به شددد باعث دختر ی خنده از پر یصدددا
 :کنم نگاه زد یم یمشک

 هقیسل بد طرف. دمید رو صحنه منم راستش کوچولو؛ خانوم نخور حرص -
 یم نگاهت دارم اتاقم تراس از صددبح چهار سدداعت همون من وگرنه بود،
 .بود قشنگ من گوش به که صدات. کنم

 کنهن حاال طرفدار؛ هی نمیا! کنم یم دایپ طرفدار بخونم آهنگ گفتم من ا،یب
 الناز شو خفه لطفا. سدتماین بلد امضدا من جون خدا یوا! بخواد امضدا ازم

 خجالت با. دید منو شدن عیضدا قسدمت نمیا ال؛یخ یب اصدال اوه! یتوهم
 :گفتم تخس بازم اما نشستم؛ ها ماسه یرو بازم و انداختم نییپا سرمو

 .است قهیبدسل اون اوهوم -

 داشت؛ یتوپر کلیه. هست هم خنده خوش چه خنده؛ ریز زد جملم نیا با
 .هلو بخورمت جددددون. بود بلندا یشاس نیا از

 :گفت لبخند با و نشست من کنار اونم

 خاطر به. میکنار یالیو یتو و سالمه سده و سدتیب تاسدت،یآناه اسدمم -
 ؟یچ تو. شمال میاومد میکن عوض هوا و آب نکهیا

 کنم آدم رو وونهید نیا مثال نکهیا خاطر واسدده منم. سددالمه هفده النازم، -
 هی که اومدم نیا خاطر به خودم وگرنه بودا؛ نیا اسدمش البته. شدمال اومدم

 !کنم تجربه رو خانواده بدون مسافرت بار
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 یا گهید هرکس خب کردم؛ تعجب دینپرسدد یا گهید زیچ چیه زد، لبخند
 نبدو چرا شه؟ یم تیک پسر نیا پس ؟یچ مدرسدت پس. دیپرسد یم بود

 د؟ییتنها خونه یتو پسر اون و تو یعنی خانواده؟

 اد؛د یم حیتوض یطور نیا یکی و بودم من اگه نباشه؛ پنهون یکس از خب
 یول. دادم یم طرف لیتحو و دمیچ یم هم سر پشت رو سدواال نیا عیسدر

 اتمعذور در منم نیهم خاطر به. بود یفرهنگ با هیدخ تایآناه نکهیا مثل خب
 !یکن عوض هوا و آب که یاومد یسال وسط چرا نگفتم و گرفتم قرار

 تراس از دهیحم خاله لحظه همون بود؛ پوشونده آفتاب رو ساحل کامل گهید
 :گفت بلند یصدا با و کرد صدام

 ؟یبخور صبحونه یخوا ینم شد دوازده ساعت ؟ییکجا دختر الناز الناز، -

 :زدم غیج خودش مثل و دادم تکون دهیحم خاله یبرا یدست

 .امیم االن -

 هشونگا ریمس. ایدر به بود زده زل انداختم؛ تایآناه به ینگاه من و رفت خاله
 که کنه یم نگاه رهیخ رهیخ یطور نیا یجالب زیچ چه به نمیبب تا کردم دنبال

 دسددتمو متعجب. آب جز به دمیند یچیه یول نشدد؛ منم غیج متوجه یحت
 :فتمگ یشوخ با گرفت خندم. بپره شد باعث که دادم تکون چشماش یجلو

 محو چقدر پارش؛ کهیت شورت ای نامش ای ادیم خودش ای! جان خواهر او -
 .یدخ یزن یم

 دنش عیضا نیسوم اما خنده؛ ریز بزنه داشتم انتظار مسخرم لحن دنیشن از
 پشددت دسددت با و شددد بلند جاش از خشددک. کردم افتیدر بامویز صددبح
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 به من؛ به توجه بدون آخر در بشددن؛ جدا ازش ها ماسدده تا تکوند گرامشددو
 به خطاب بلند شد دور دمید از کامل یوقت. رفت خودشدون یالیو سدمت

 نودهشددتیددا مجدازی ی کتدابخدانده توسددط کتداب این: .:: گفتم خددا
(www.98ia.com )است شده منتشر و ساخته .:: 

 !یندازیم ما تور به منگله یچ هر ز؛یج دمت خدا یوا -

 زیم یرو بایتقر. رسوندم آشدپزخونه به رو خودم عیسدر و رفتم الیو سدمت
 هی صاحبخونه با درسته. خوردن یلپ دو به کردم شرو  و زدم مهیخ صبحونه

 !ندارم تعارف که خودم شکم با خب اما دارم، تعارف کم

 پزخونهآش از رونیب. کردم آشپزخونه داخل به نگاه هی شدم، ریس قشنگ یوقت
 آرو  هی ،ستین یکس چیه دمید یوقت و نبود، اپن آخه نم،یبب تونستم ینم رو
 !شدم یگاز ی هیتخل و زدم، کیش

 با و شددد وارد آشددپزخونه در از که دمیشدن رو یعل ریام یصدددا موقع همون
 :گفت شده جمع صورت

 !یهست هم فرهنگ یب و شعوریب چندش، بودن، نچسب بر عالوه -

 سرپ هی عالم؛ خاک وا ره؟یبگ آتو من از تا بود سدتادهیوا گوش در پشدت نیا
 !سوسوالن؟ پسر نیا از شونیا یوا یا! ده؟ یم تز دخترا مثل من، واسه چرا

 به. گذشددتم کنارش از و نکردم بش یتوجه صددبحش یها کهیت خاطر به
 منو فاز یصبح ی کله یباش تو تا! که؟یمرت شد خوبت رفتم، ییرایپذ سمت

 !ینکن هشت و شیش
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 یآبک یلمایف با خودمو زدم؛ رو یو یت ی دکمه و شدم دراز به دراز مبل یرو
 با نیبب سددنده،ینو ذاتت به تف باال، دمیکشدد دماغمو. کردم سددرگرم یرانیا

 جلوم یکاغذ دستمال یکی ؟یکن یم یباز یچطور نوجوون من احساسات
 یم جعبش از یکاغذ دستمال یه طور نیهم صاحبش به توجه یب. گرفت

 یسمفون و مینیب یجلو گذاشتم شد، بزرگ ی گلوله هی یوقت و رونیب دمیکش
 یرو و برداشددتم گهید یکاغذ دسددتمال هی بازم. انداختم راه رو نیف کیشدد

 :گفتم هیگر هق هق با طور نیهم و دادم فشار چشمام

 یگ*ن*ا*ه چه چارهیب ی بچه دختر بکنه؟ رو کار نیا اومد دلش چطور -
 یخوب مامان چه رمیبم یاله ره؟یبم سددن نیا یتو مامانش دیبا که کرده

 !داشت

 یصدددا با .نکردم توجه لمیف یانیپا تراژیت به گهید و هیگر ریز زدم بلند بازم
 کردم نگاه خنده خوش صاحب سمت به کردم، بلند رو سرم یزیر ی خنده

 یکی اون. بود یعل ریام خودم کنار قایدق. دمید رو محمد ورتر اون مبل دو و
. کرد یم نگاهم داشت گشاد یچشا با یکی نیا د،یخند یم زیر زیر داشت

 شیشگیهم اخم کرد یسع د،ید شدش گشاد یچشما یرو رو نگاهم یوقت
 ناو وز ، قد چشما کن فکر! شد عیضا یلیخ اما بنشونه؛ صورتش یرو رو

 یا بچه چیه خواب به کاب*و*سددا نیا از ایخدا یوا! کنه یم اخمم وقت
 .ارین

 :دمیتوپ محمد به و گرفتم ازش رو و گفتم یبلند شیچ
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 از دست که داشدت خنده لمیف یسدکانسدا از یکی کدوم االن محمد، آقا -
 ؟یدار ینم بر هم دنیخند

 :گفت و زد یگشاد لبخند

 خنده ،یکن یم خفه خودتو یدار یطور نیا لمیف هی خاطر به که نیا -
 .داشت

 خب یلعنت اه شدم، بلند جام از و دادم تکون واسش بابا برو یمعنا به دستمو
 !رفته سر حوصلم

 تبیمص هزار با. دیلرز شلوارم بیج یتو میگوش کردم احساس موقع همون
 مبل یرو جا همون. بخندم دستش از چقدر! ماهک جانم یا. داشتم برش

 :گفتم خانومانه یلیخ. کردم برقرار رو تماس و نشستم معذب

 ؟یخوب زم،یعز سالم -

 مرفت یم! کنه چکار موند یم آدم که کردن یم نگاه بد قدر نیا تا دو نیا آخه
! بدم ماهک به فحش جلوشون شدد ینم که هم نجایا بود؛ عیضدا هم رونیب

 سددرد و محمد کنجکاو یها نگاه نیا با زدنم حرف حال و حس اصددال
 .دیپر یرعلیام

 !یکن یم ریس صحرا کدوم یتو هستما؛ تو با ابو،ی یهو -

 .زمیعز المیو -

 .رمیگ یم تهو  حالت دارم ،یال یطور نیا نگو چندش یا -

 .بهش یدار ازین کنم فکر زم،یعز خوبه -

 !؟یچونیپ یم رو فحشات لفافه در ،یریکبیا -
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 !شده ادیز دایجد میصوت یآلودگ آره -

 من ار،یبس یها تالش از بعد که بگم بهت خواستم! کفن یمتعال یعال زر -
 جووناشددون با اونا البته طور، نیهم هم مهسددا. شددمال امیم دارم خانواده با
 فقط و گهید جا هی برن خواسددتن یم هاشددون خانواده یدون یم آخه. انیم

 .ادینم شمال گفت رو روز چهار نیا خواست، یم مشهد دلش چون ساغر

 ن؟یکرد لیتعط روز چهار یالک یالک -

 و قت امتحانا از بعد مسددافرت با ها بچه یعنی! یریکبیا لقه و تق مدرسدده -
 .کردن لقش

 .دمیخند

 .خوبه بازم خب -

 وراه هورا بزن، غیج بخند، کمی تو میراه یتو ما شعوریب! ذوق یب چقدر وا -
 .بگو

 .گرفت بغضم دفعه هی

 !آخه؟ نیچند ییلویک شماها شده، تنگ نایا مامان واسه دلم -

 .بود گذاشته اثر روم بد لمهیف اصال

 !شده یجن یال مهسا،! ابوالفضل ای -

 ادمی کل به بابا مامان یدور از میناراحت. دمیخند غش غش جملش نیا با
 .رفت

 خوشحال؟ ای یناراحت کن؛ مشخ  رو خودت فیتکل وا -

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس
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 ها ناراحت ژست هیثان دو یذار ینم تو اما شده، تنگ واسشون دلم خب -
 .رمیبگ رو

 شده؟ تنگ دلت جدا تو یال -

 !نشه؟ تنگ دلم شه یم مگه بابا! شو خفه -

 !کنه ینم صدق جمله نیا تو مورد در -

 .دمشونیند روزه سه آخه -

 !یگوگول بچمون؛ یآخ -

 !شاتاپ -

 اطراف به نگاه هی. شدم دور بودنم خانوم اصدل از من افتاد ادمی دفعه هی اوه،
 .ریام نه بود، محمد نه. دمیکش قیعم نفس و کردم

 :شد بلند ماهک غیج

 !یخودتدددد -

 .بخوابم برم خوام یم گهید برو خب -

 .گم یم رو الیو آدرس و دم یم غومچهیپ دمیرس باشه، -

 .یبا منتظرم،. باشه -

 نیآخر یرو. خودم اتاق یتو برم که رفتم ها پله سددمت زونیآو طور نیهم
 کوتاه آخر ی پله چرا دونم ینم من. شددد یخال پام ریز کردم احسدداس پله

 بلند آخرم ی پله گه،ید یها پله طبق من! مهندسددش ذات به تف! تره؟
 یم یوقت و ستهیوا جا هی دارم توقع ذارم، یم رو پام تا اما کنم؛ یم احساس

 نکرد سددنکوپ نیا هم بار نیا. کنم یم سددنکوب تر نییپا ره یم یه نمیب
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 یپا و بکشم یا خفه غیج بودم، یا گهید یهوا و حال یتو چون شد باعث
 شماموچ. نکردم احساس یچیه گهید. فتمیب پله تا سه دو و بخوره زیل گمید

 یفشبن غیج صورتم، یمتر یلیم دو در یعل ریام صورت دنید با و کردم باز
 !دمیکش

 :گفت حرص با و کرد ولم

 !مرگته؟ چه -

 :کردم من من تمام صداقت با و کردم درک رو تیموقع تازه

 ی فرشددته هم شددما و مردم کردم فکر لحظه هی...  زهیچ...  راسددتش خب -
 !یمرگ

 دمکر رو فکر نیا خودم با ذهنم یتو و یلییعزرا بگم میم*س*تق نشددد روم
 !بشه ظاهر واسم نیا بتیه در دیبا لییعزرا که کردم یگ*ن*ا*ه چه که

 منم هک بدم بهش کامل حاتیتوض نبود الزم و مرگته چه دیپرس ازم فقط خب
 !گفتم رو مرگم فقط

 گذاشته هم رو یسونام و بود یطوفان شیمشک یچشما آوردم؛ باال چشمامو
. قرمدددز و بودن شده قلبه حرص از چشمش یها رگیمو. بشیج یتو بود
 :گفتم رفتم، یم عقب پله هی که یحال در و دادم قورت دهنمو آب

 !رینگ یجد شما کردم؛ فکر فقط خدا به -

 :اومد جلوتر پله هی اونم

 رم؟یبگ رو جونت یدار دوست! ؟ مرگ ی فرشته -

 :گفتم ترس با و رفتم عقب پله تا دو من اومد، جلوتر که رو پله هی همون
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 شما است ناجوانمردانه یلیخ جوون، که هم شدما و جوونم هنوز من نه، -
. اکخ ریز برم مقتول هی عنوان به من و زندان ی گوشه یبر قاتل هی عنوان به

 !ست؟ین ینامروت شییخدا نه؟! هان

 به تف. شد یخال دلم یتو کردم احساس باز که عقب برم گهید پله هی اومدم
 !الیو نیا معمار ذاتددددت

 و بود پهلوهام یرو قیدق دسددتاش تا دو. گرفت منو عیسددر هوا و نیزم نیب
 ندهخ کردن کنترل واسه که لبامو. اومد قلقلکم دیشد تیوضع اون یتو حاال

 یمحکم فشار. ومدین میحرف چیه اما بگم، یا جمله تا دادم تکون دیلرز یم
 یبد درد رو قلقلک یجا که داد پهلوهام به دشیکشدد و بزرگ یانگشددتا با

 !بکشه؟ منو رهیبگ واقعا نکنه است، وانهید نیا خدا یوا. گرفت

 :گفتم ترس با

 .کن ولم خدا رو تو شم، ینم رد تو یلومتریک صد از گهید. کردم غلط -

 عقب به محکم شد، دور که ها پله از قدم دو و کند نیزم از منو بچه هی مثل
 لحظه اون رو حقارت تینها. نیزم افتدادم ب*ا*س*ن بدا کده داد هلم

 :گفت و باال اومد ها پله از محمد موقع همون. کردم احساس

 ... دیج یصدا که بودم رونیب -

 من به رو تعجب با و دیماسدد دهنش یتو جمله تا دو ما تیوضددع دنید با
 :گفت

 !؟یخوب الناز -

 .خورد یم تکون تند تند نمیس ی قفسه و بود اشک پر چشمام
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 .کنم هیگر جلوشون خواسدتم ینم. شددم بلند جام از محمد به توجه بدون
 یوحش مقابل در تونسدتم یم یچ کرد؛ ینم خطور ذهنم به یا جمله چیه

 اتاق در یرو رو حرصم تینها و رفتم اتاقم در سمت عیسدر بگم؟ شیباز
 تندش یها قدم یصدا شد باعث که دمیکوب رو اتاق در محکم. کردم یخال
 در یباز وونهید باز نکهیا ترس از منم و بشنوم رو شد یم اتاق کینزد که رو

 رومآ که دمیشن اتاق در پشت رو محمد یصدا. کردم قفل رو در عیسر اره،یب
 !خوره؟ یم یدرد چه به کردن صحبت االن. کرد یم صحبت ریام با داشت

 ی کهیمرت یبود کجا آورد، یم در یگر یوحشدد داشددت کده موقع اون
 !روانشناس

 اگر هک گرفتم دهنم یجلو دستمو. دندیچک یم صورتم یرو تند تند اشکام
 .نره رونیب صداش شد، بلند هقم هق یناگهان

 یم ختت تاج به حرص با برداشتم؛ بالشو. رفتم اتاق ی گوشه تخت سمت
 .دادم یم فحش یعل ریام به و دمیکوب

 هک طور همون و دادم فشار قلنبه و دیسف بالش به محکم رو سرم هم سر آخر
 و داشددت عکس ریتاث اما کنم؛ فکر نایا مامان به کردم یسددع کردم یم هیگر

 .شد شتریب میگر شدت

 یاهنگ. بود شیش کردم، نگاه ساعتو. شدم داریب خواب از یادیز درد سر با
 االن یعنی. شدددم متعجب خلوت شددهر دنید با و انداختم پنجره رونیب به
 حونهصب هی فقط که خودم واسه بگردم شد، بلند معدم یصدا! صبحه؟ شیش

 رو میگوشدد. یبد امانتداره چه! گرفته؟ یامانت مثال هم خاله نیا. خوردم
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 ها الک سیم. داشتم جیمس تا دوزاده و کال سیم تا سده و سدتیب برداشدتم،
 دونه. خودشونه کار هم جیمس دونستم یم. مهسدا از ای بود ماهک از ای همه
 دور روزید یریدرگ حوش و حول از فکرم و شه باز دلم بلکه تا کردم باز دونه
 گمید دست یتو دارمم لبه کاله رون،یب زدم اتاق از هم حال همون در. بشه

 سدداکت و خلوت خونه. ایدر لب برم یزیچ هی خوردن از بعد تا بودم گرفته
 در و بود الیو آدرس. بود ماهک از امیپ نیاول. خوابن همه بود معلوم بود،

 !میدور هم از الیو تا چهار تاینها دمیفهم تعجب کمال

 :بود خودش اممیپ نیدوم

 ووناج کال تا نایا مهسا یالیو میاومد ماهان با یراست! ؟ییکجا گور به گور»
 !«میشد الیخ یب خر سر بدون رو بابام مامان. میباش هم با

 :بود خودش بازم امیپ نیسوم

 .«ناستیا مهسا یالیو نیهم دادم که ییالیو آدرس»

 .«رهیگ یم رو سراغت یلیخ اومده، فرهادم یراست»

 هب دهیچسدب و شدده الیخ یب منو دایشدد ما داداش گفت بهت سداغر نمیب»
 «مهسا؟

 ور نیا یدخترا با رفته، سر حوصلم ؟ید ینم جواب چرا ییکجا کثافت،»
 لب رفتن هم مهسا و ما داداش. ستمین یمیصدم که فرهادم با. رمیگ ینم خو
 .«ایدر

 !«کشمددددت یم»
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 از الیو تا چهار تنها نکهیا یادآوری با. بود پرت و چرت طور نیهم شددمیبق
. وردمخ ریپن و نون لقمه هی و وهیم کم کی و آشپزخونه رفتم عیسر م،یدور هم

 یلیخ فمایق بخوابه؛ چشمام پف تا گرفتم یا قهیدق دو دوش هی و اتاقم رفتم
 دیفس گشاد و بلند نیآست کیتون هی و شدم حاضدر عیسدر! بود شدده عیضدا
 یرو رو کالهم و بسددتم سدرم ی نقطه نیباالتر در کش با موهامو. دمیپوشد
 شالگردن هی و کردم رد رو میاسب دم یموها پشتش سورا  از. گذاشتم سدرم

 م،داد جا توش رو بود زده رونیب پشت از که ییموها و دمیچیپ گردنم دور هم
 رو و مزد یگریج پیت جذبم یمشک یل شلوار با. نباشم حجاب یب مثال تا
 مونیشپ که برم رونیب در از خواستم و فرستادم ب*و*س خودم یبرا نهییآ به

 ینم ها بچه یطور نیا و بود بهتر کردم یم شیآرا کم کی کنم فکر. شدددم
 هیقب و فرهاد اما گفتم، یم بهشددون آخر ای اول که من البته. ناراحتم دنیفهم

 .بفهمن یزیچ نداشتم دوست رو

 عالمه هی و دمیکش چشمام یبرا یا دهیکش چشدم خط و برداشدتم رو مدادم
. یودب نکرده شیآرا بود وقت یلیخ دختر، ریبگ تازه نفس هی یوا. زدم ملیر
 ادمی اصال رن؛یبگ رنگ هیثان میس شدد باعث که زدم هام گونه به هم تا دو هی

 شونه. باشدم زده گونه رژ یا گهید یجا ها، مجلس و ها یعروسد جز ادینم
 دهز واسم مهسا ای باشم زده اگه! نه خودم البته و زدم دمیشا انداختم، باال یا
 صورتم طرف دو وقت چیه ه،یسخت کار یلیخ من نظر به. ماهک و ساغر ای

 هب رو لبام و زدم لبم به نقطه تا دو و برداشددتم قرمز لب رژ! شده ینم هم مثل
 لب رژ! نشد یراض نقطه تا دو همون به دلم یعنی ومد،ین دلم اما. دمیمال هم
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! ودب شده یعال. دمیمال بهم رو لبام دوباره و دمیکش کامل نمیپا لب یرو رو
 ردخت قدر نیا که کنم چه کردم، کم شدتش از یکم و برداشدتم دسدتمال هی

 صددورتم یرو و کردم آزاد کاله حصددار از رو کجم یموها. هسددتم یخوب
 زدم یا گنده لبخند! خودمو بخورم. کردم مرتب سرم یرو رو کاله و ختمیر
 هم موقع همون و دمیدو رو ها پله عیسددر. اومدم رونیب اتاقم از خندون و

. ونمبخ رو راست سر یالیو آدرس گهید بار هی تا درآوردم بمیج از رو میگوش
 کمیتون اما نشست؛ تنم به لرز کم کی کردم باز که رو یاصل سداختمون در
 نمونیب الیو تا چهار اگه سدتادم،یا اطیح یتو. بود میضدخ یقسدمت تا یکم

 از شد ینم خب اما! بود ایدر کنار مطمئنا هم اونا یالیو پس است، فاصله
 رد از الیخ یب آخه؟ الیو داخل برم تونستم یم یچطور. رفت ایدر قسمت

 یلیخ شیخدا. گذاشتم رو ادهیپ یتو رو پام و رونیب زدم الیو کوتاه و یآهن
 و گذشددت کنارم از یرزنیپ. هوا نیا با ومدیم حال آدم یکل و بود خلوت
 رو ارمردیپ و رزنیپ چقدر زدم، بهش یلبخند متقابال منم. زد بهم یلبخند

 اام دارم، دوست رو میمامان مامان مثال! رو مهربوناشون البته داشتم؛ دوست
 سآدر سددمت به و انداختم باال یا شددونه الیخ یب. متنفرم مییبابا مامان از
 .کردم پرواز بایتقر نگم، درو  بود، داده ماهک که ییالیو

 رم*س*تق من که بود ییجا از جورتر و جمع. زدم یلبخند الیو به دنیرس با
 یکی. برنداشتم و گذاشتم زنگ یرو رو دستم. بود خوب نمیا خب اما بودم،

 اب آلود خواب و اومد در سمت یا حلقه نیآست ریز لباس و یخونگ شلوار با
 بلند رو سرش دارم، یبرنم رو دستم دید یوقت. خاروند یم رو سرش دست
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 خواد یم که کردم احسدداس صددورتش حالت از یعنی بده، فحش که کرد
 لبخند. بود نیمع. موند دهنش یتو فحش من دنید بدا امدا بدده، فحش
 بازش اومد؛ در سمت عیسر. برداشتم زنگ یرو از رو دستم و زدم یگشاد

 :گفت تعجب با و کرد

 !؟یکن یم چکار نجایا صبح ی کله تو -

 یوقت. رفتم الیو سمت و گذشتم دو با کنارش از و ندادم جواب رو سوالش
 یآخ. دمیشدن سدرم پشدت هم نیمع تند یها نفس یصددا کردم، باز رو در

 :زدم داد! دیدو صبح ی کله اونم طفلک

 .نیخواب همه و ظهره لنگ ه،یوضع چه نیا! نیش داریب خونه اهل -

 نهونپ بالش ریز رو سرش و کرد یغرغر بود، دهیخواب ییرایپذ یتو که فرهاد
 سمت دم،یخند. نشست جاش سر خیس من یصدا دنیشدن با ثمیم اما. کرد

 هی ی دازهان به. رفتم فرهاد سر یباال و برداشتم رو آب پارچ و رفتم آشپزخونه
 آب چون. ختمیر بود، هم ینخ که دشیسف یرکاب پوش ریز یرو آب مشت

 ازش عیسر ه،یچ به یچ بفهمه تا اما نشست؛ سرجاش سدرعت به بود، خی
 رو ثمیم و نیمع ی خنده یصدددا. رفتم باال ی طبقه سددمت به و شدددم دور
 یتو مهال و هنگامه. کردم باز رو اول اتاق در و زدم یژکوند لبخند دم؛یشدن

 .بودن نجایا هاشددون سددوخته پدر خود کردم، باز رو دوم اتاق در. بودن اتاق
 ندت تند و دمیپر نفره دو تخت یرو گذاشتم؛ یعسل یرو رو آب پارچ عیسر
 :زدم غیج و دمیپر نییپا باال

 !زلزله! زلزله -
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 داد و غیج. کردن فرار در سمت به و شدن پا جاشون از عیسر ماهک و مهسا
 دلم اومدن، شددمال ها بچه شددکر رو خدا یوا بود؛ گرفته خندم. کردن یم

 دنبال خواب جیگ که اونا غیج یصدددا با! بود زده لک کردن تیاذ واسدده
 لندب هم هنگامه و مهال گفتن، یم زلزله زلزله تند تند و گشددتن یم پناهگاه
 در موقع همون و خنده ریز زدن پسددرا. کردن یهمراه رو اوندا و شدددن

 و کرد یم نگاه دخترا به تعجب با. اومد رونیب ماهان و شدد باز ییدسدتشددو
 لحظه همون. کردن هنگ لحظه هی یبرا دن،ید رو پسرا ی خنده یوقت دخترا

 :زد داد یعصب ماهک

 ی پهک هیثان دو دیذار ینم کرد؟ رو یشوخ نیا کدومتون! دیشعوریب یلیخ -
 !م؟یبذار رو مرگمون

 .کرد بودم من که ییجا یعنی سددرشددون، پشددت به یا اشدداره خنده با نیمع
 من دنید با و برگشددتن عقب به عیسددر هنگامه و مهال مهسددا، ماهک،

 .شد گشاد چشماشون

 الیخ یب. برگردوندم اولش یجا سر دوباره و بردم باال کمی رو کالهم ی لبه
 :گفتم

 !یجنگل زگانیدوش ریبخ صبح -

 لباسددش به ینگاه مهسددا موقع همون و بود آشددفته همشددون یموها آخه
 سمت به و دیکش یا خفه غیج لباسدش بودن نامناسدب خاطر به و انداخت

 هم اونا وضددع آخه رفتن؛ دنبالش عیسددر هم هنگامه و مهال. کرد فرار اتاق
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 ور لباسا نیا شبا وقت چیه بود، ییسرما چون ماهک اما. نبود مهسا از بهتر
 .دیپوش ینم

 :گفت متعجب

 !نه؟یبوز یاومد یک تو -

 :گفت سرم پشت از ماهان

 ؟یبزن حرف آدم مثل یندار عادت تو ماهک -

 :دادم جواب عیسر

 !ماهان آقا نیدار ییجا یب توقعات وا -

 :گفت و زد یگردن پس ماهک دن؛یخند همه

 زنم؟ یم تبخال یگ ینم بود؟ کردن داریب وضع چه نیا! کثافت -

 لمیف فیح بود، یا صددحنه چه شییخدا یول دم؛یگند یمو تار هی یفدا -
 ناال و بودم نجایا مین و شیشدد سدداعت من! بردها وقت یلیخ یول. نگرفتم
 !ربعه و هفت ساعت

 .کنم درست خودمو برم من تا کن حاضر رو صبحونه برو گمشو -

 :گفتم و رفتم در سمت و انداختم باال یا شونه

! ن؟یندار دست مگه ن،یکن درست خودتون! نوکرتونم من مگه چه؛ من به -
. ایدر لب برم خوام یم هم حاال و کنم دارتونیب خواستم یم فقط من تازشم

 رزودت طرفام، همون سمت. تره نییپا ازتون الیو تا چهار هسدتم که ییالیو
 .ینکن هنگ ،یکن دامیپ یخواست که گفتم

 :گفتم پسرا به رو عیسر برداره؛ رو شیابر ییدمپا تا شد دوال ماهک
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 !ها جنتلمن گذشت خوش -

 از متر دو و نخورد هدف به شییدمپا چند هر بستم؛ رو در نور سدرعت به و
 الشددونیو پشددت در از البته زدم، رونیب الشددونیو از عیسددر. بود دورتر من

 فقط و بود هم مثل شیکل نقش همه نجایا یالهایو سدداخت. زدم رونیب
 .تر یارباب یکی و تر کیکوچ و بود تر باصفا شیکی

 ولو ها شن یرو ایدر به رو جا همون و دمیرس الیو یجلو ساحل، سمت از
 خوشددگذروندن و یخوشدحال چقدر کردم فکر. بسددتم رو چشدمام و شددم

 ودب شیپ هیثان میس نیهم انگار. شه ینم احساس زمان گذر اصال و قشنگه
 دهش قهیدق یا خرده و چهل بایتقر نکهیا با زدم، رو نایا مهسا یالیو زنگ که

 که وقعم اون آخه رم،یبگ یتیامن گارد دیبا االن دونم یم خوب نمیا البته. بود
 .بودن خواب جیگ همشددون که بود نیا خاطر به نگفتن، یچیه کدوم چیه
 النا تا تونستن فحش یچ هر مطمئنم ده،یپر سرشون از خواب که حاال یول

 یفحشا. بود چاک یب دهنشون کال که ماهک و فرهاد مخصوصا دادن؛ بهم
 مهه بزرگوارم، جد تا گرفته خودم از! سگا پدر دن یم هم یزیتم العاده فوق

 !یمجلس و کیش کنن؛ یم آباد رو

 اردگ تا کردم باز رو چشمام عیسر نشدسدت، کنارم یکسد نکهیا احسداس با
 جومجنگ نگاه. بود تایآناه کردم، نگاه رو چپم سمت سرعت همون به. رمیبگ
 :گفتم خنده با روزشید رفتار به توجه یب و کردم زیآم صلح رو

 شما؟ احوال. خانوم آنه سالم -

 :گفت و دیخند
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 همه ،یکن یم خالصه رو اسمم یطور نیا که یهست ینفر نیاول. سدالم -
 ؟یخوب تو ،یمرس. آنا گن یم

 !بهتر عالمه هی خوبم از -

 تفرص بهش و نگفتم یچیه. کرد دست دست یزیچ گفتن واسده و دیخند
 !نه ای رو حرفش گه یم باالخره که کنه فکر دادم

 .بخوام معذرت روزمید رفتار بابت اومدم راسش -

 :دادم نشون متعجب خودمو

 رفتار؟ کدوم -

 :کوبوند بازوم به یمشت

 بزرگ ازم تو یطور نیا کنم یم احسدداس! نکن برخورد یطور نیا الناز -
 .یتر

 :گفتم و دمیخند

 خانوم هی سددن دینبا یدون ینم! یکن یم احسدداسددا نیا از یکرد غلط -
 برد؟ باال رو متشخ 

. نبود دار خنده هم قدرا نیا حرفم. نکرد قطع هم اصددال و بلند د،یخند
 :کنه قطع خندشو کرد یسع که کردم نگاه بهش متعجب

 !ینیریش یلیخ -

 !زنم؟ یم نیریش ای نم،یریش -

 :گرفت یانرژ منم دار یانرژ لحن از اونم انگار و دیخند زیر

 !یزن یم نیریش -
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 :اومد در دادم

 .میاری خراب که میکن چه یول ،یکرد عیضا نکهیا با! رو و چشم یب یا -

 و یگالر یتو رفتم کنجکاوش یچشددما مقابل در و درآوردم رو میگوشدد
 :گذاشتم رو یآنشرل دکلمه ی شده ضبط یصداها

 گذشت؟ چگونه تیروزها ی بانهیغر تکرار آنه،»

 !بود پنهان اندوه آلود مه یها پرده پشت در تیها چشم یروشن یوقت

 ات؛ یکودک مبهم یها لحظه لحظه از بگو من با

 ... ها دست ی معصومانه ییتنها از

 ت،یها غم و دردها هجوم در که یدان یم ایآ

 ات، یزندگ دوران آور مالل دار و ریگ در و

 !بود؟ نهفته یا نقره ی اچهیدر زالل قتیحق

 یدوسددت دیخورشدد ییطال ی پنجه به را تیها دسددت تا ام آمده اکنون آنه،
 ،یبسپار

 ،ییدرآ پرواز به ها یمهربان کران یب یآب در

 «!توست انتظار در توست؛ انتظار در شدن سبز و شکفتن آنه نک،یا و

 شده اکتس که نمیبب رو تایآناه ی افهیق تا برگردوندم رو سرم شد، قطع دکلمه
 شیجا از ام، زده بهت ی چهره دنید با و بود اشک از سیخ صدورتش. بود

 :گفت یلرزون یصدا با و شد بلند

 ... ب...  ب. شتیپ امیم بعدا برم، دیبا من دیببخش د،یببخش -



wWw.Roman4u.iR  051 

 

 یول م،نشست سرجام عیسر. افتاد هق هق به و بگه رو آخر دیببخش نتونسدت
 قدر نیا دکلمه یعنی شددم؛ متعجب. رفت الشدونیو سدمت به و دیدو اون

 !بود؟ گذاشته ریتاث روش

 رد یشددتریب فکر از مانع موقع، یب زنگ و بود خونه از. خورد زنگ میگوشدد
 .شد موضو  نیا مورد

 !مامان جانم -

 نیا یبر دور قدر نیا یوقت کردم ینم فکر! یال یشددد عوض چقدر یوا -
 !یبش آدم یطور

 :بود اسیال

 ؟یباش مدرسه دینبا تو مگه رو پر بچه -

 .است پنجشنبه خانوم، الیخ خوش -

- ،  !یگ یم درو  ا 

 !که؟یکوچ یآبج یایم یک -

 :گرفت خندم

 !یتر کیکوچ من از تو فسقل -

 .گم یم دارم یعقل لحاظ از من -

 :خنده ریز زدم بلند

 !؟یارین کم -

 !ستادنیا یچ مثل پشتم یکمک روین یها بچه نه، -

 !گمشو -
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 ؟یایم یک ینگفت -

 :گفتم یبدجنس با

 !شده؟ تنگ واسم دلت ه،یچ -

 .بزن تر آروم بابا آ ! دمیخند بابا شکم به من -

 .دمیخند غش غش

 .ینخند مردم شکم به یباش تو تا! حقته -

 :شد بلند بابا یصدا

 !دارم؟ شکم من مگه اصال -

 :دیرس گوش به یدور ی فاصله از اسیال یصدا. فونهیآ یرو صدام دمیفهم

 بشدده وارد خواد یم جا هر منم اون نکنه ا؛یدار کاذب نفس به اعتماد بابا -
 !شه یم وارد شکمش اول

 :شد بلند بابا یشوخ و داد یصدا

 ؟ینک یم استفاده سلنبه قلنبه کلمات از من واسه! یصلوات پدر ستایوا -

 :دمیشن رو مامان خندان یصدا که دمیخند یم داشتم خط ور نیا منم

 بهت؟ گذره یم خوش مادر؟ یخوب -

 رو هوام یلیخ دهیحم خاله. گذره یم خوش یلیخ و خوبم مامان اوهوم، -
 .داره

 !نمیب یم کم رو خاله نیا خونه یتو اصال من. رو آخر مورد گفتم درو 

 تنگ خونه واسده دلم چقدر. کردم قطع رو یگوشد مامان با صدحبت از بعد
 .دمیخند خوش سر و گرفت خندم بابا و اسیال یادآوری با بود، شده
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 ذارن ینم ملت اصال. کردم نگاه رو اطراف عیسر گفتن؛ نه غیج یصددا با
 یکی کردم احسدداس لحظه همون! کنم اختالط ذهنم و خودم با هیثان دو من
. برد ایرد سمت رو من و بود بز فرهاد برگشتم، عیسر. کرد بلندم سر پشت از
 جلو دمیفهم صددبح امروز نیهم و شدددم یم سیخ دینبا من یوا زدم، غیج

 و حسداسه کمرم من خب. بود یوحشد مردک اون ریتقصد همش. انداختم
 جلو هفته دو کرد، پرت منو اون که طور اون اما اد؛یب فشددار بهش دینبا

 :دمیکش غیج. بود انداخته

 !آب یتو میننداز خدا رو تو فرهاد -

 :گفت و دیخند مرموز فرهاد

 َاخه؟ تو واسه خوبه، یباز آب من واسه چطور -

 رسددوا شدددم یم سیخ اگه من! شدعوریب ،یوحشدد ل،یگور بردم؛ باالتر کمی
 االح! کنم استفاده ضعفت ی نقطه از یشد یم باعث خودت ها نیبب. بودم

. کردم قفل هاش شددونه دور رو دسددتم و بودم برگشددته فرهاد سددمت کامل
 :گفتم ملتمس و کردم میقا شیورزشکار ی نهیس یتو رو صورتم

 .کنم یم خواهش فرهاد، خدا رو تو -

 یحال هی داره دلش گردنش، یرو نفسام از دونسدتم یم. موند مات بدبخت
 دینبا مهساست، ریتقص همش! شدم ایح یب یلیخ سدرم، بر خاک. شده یم

 !ندارم جنبه من دونه یم که نیا بگه؛ من به رو یکس ضعف نقطه

 شونم یرو رو دستش. گذاشت ها شن یرو آهسته منو و عقب رفت قدم هی
 یکی! جنبت یب سر بر خاک. کرد یم نگاه صورتم یاعضا به یه و گذاشت

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

057 

 دونم یم البته! کردما فوت گردنت یرو رو نفسددم و کردم بغلت هیثان دو
 .کردم هم ینامرد

 ردنشگ یرو فرهاد شد متوجه بود، گرفته فرهاد با که یکج یکشت یط مهسا
 هل رو طرف خوره، یم گردنش به یکس هر نفس ناخودآگاه یوقت و حساسه

 !باو نکش نفس من یرو گه یم و ور اون ده یم

 اطراف به جیگ اونم. دنیدو جت مثل کردم شددرو  و شددم دور ازش قدم هی
 هب گرد یچشما با ماهک و مهسا. دیکش یم دست گردنش به و کرد یم نگاه
 دم،یرس بهشدون تا. کردن یم نگاه دم،یدو یم سدمتشدون به داشدتم که من

 و کرد نگاه ورتر، اون فرسددخ دو جیگ فرهاد به مرموز و دیرسدد هم ماهان
 مشخ  خندش تا کرد یم معوج و کج رو اش لوچشه و لب مهسا. دیخند
 :گفت و وردین دووم آخر اما نشه،

 م؟ییدا پسر با یکرد چه سرت، بر خاک -

 یکل باش و من. کردم نگاه بود، خنده از پر چشددماش که مهسددا به متعجب
 ،یال نگو یددددیوا شه، یم ناراحت دستم از مهسا که داشتم وجدان عذاب

 از دارد، یهو و یها که نترس آن از گن یم... ماشدداا! زد؟ قاپو ماهان یعنی
 !ستاین یزیچ کم هم ماهان نیا! دارد ریز به سر که بترس آن

 مهسا اونم یوقت و کرد مهسا به نگاه هی بود؛ گرد چشماش طور نیهم ماهک
 ی درجه نیآخر تا کنم فکر من مثل چشدماش د،ید قهقهه وضدع اون در رو

 رو و زد بهمون یچشمک تا دو ما یها حالت به توجه یب مهسا. بود یگشاد
 :گفت ماهان به
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 !قشنگه یلیخ هوا م؟یبزن قدم میبر ماهان -

 ستین یکی! کنه یم منتقل سرما انگار آفتابشم که نجایا! قشنگه؟ هوا یکجا
 !شمال دیاومد یچ واسه زم*س*تون ی چله بگه ما به

 :گفت و کرد قفل ونیم در یکی مهسا یانگشتا یتو رو انگشتاش ماهان

 !یخانوم میبر -

 !گفت؟ یچ! ؟یخانوم! ؟یخانوم

 .میکرد هم به نگاه هی ماهک و من تازه شدن، دور که مهسا و ماهان

 !دروغه کی نیا! ندددده -

 :گفت هم ماهک

 !نذاشتن؟ یزیچ یمخف نیدورب نجایا نظرت به -

 یالیو مخالف سددمت داشددتن که کردم تا دو اون به نگاه هی و گرفت خندم
 مشکالت زود چه مهسدا، یپا کف چشدمم. کردن یم حرکت دهیحم خاله
 !بردا ادی از فرهاد با رو شیعشق

 :خنده ریز زد ماهک دفعه کی

 ؟یماه یشد زده جن هم تو یوا -

 :گفت و کرد قطع رو خندش

 کجاست؟ االن شد، مات بدبخت فرهاد که فتمیم موقع اون ادی نه -

 :دمیند رو یکس کردم نگاه رو اطراف

 !دونم ینم -
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 که یخاصدد کار نبود، ما دید که یا هیزوا یتو نمیبب. بود سددوژه یکل -
 !؟ینکرد

 :دمیکش بنفش غیج هی

 !منحدددددرف کشمددددت یم -

 دیتهد و داد و غیج و میدیدو قدر نیا. دنبالش منم و کرد فرار دستم از ماهک
 یخستگ از ها ماسه و شن یرو سر آخر که گه،یهمد واسده میخوند یکر و

 .میشد ولو هم کنار

 دراز ما کنار آهسددته شددد، دایپ کجا از دونم ینم که هم فرهاد لحظه همون
 .دیکش

 که کنه شرو  رو جواب و سدوال خواسدت یم آخه گفت؛ آروم آه هی ماهک
 .نذاشت موقعش یب اومدن با فرهاد

 داشددت که گهید یصدددا هی و دمیشددن رو یعصددب داد یصدددا لحظه همون
 فرهاد و ماهک. کردم نگاه الیو یآهن یها لهیم پشددت به. کرد یم آرومش

 یچ خدا، ای. کردن یم نگاه رو طرف همون و بودن نشددسددته من مثل هم
 !باز؟ چسبونده آمپر چرا نیا! شده؟

 :گفت و گرفت دستشو عیسر محمد. کرد باز رو در یعل ریام

 ینگفت مگه ؟یدار موضددو  نیا به چکار تو آخه! باش آروم یعل ریام -
 !ست؟ین وصل تو دم به گهید یخوشحال

. ردک بشیج یتو رو دستاش اونا به توجه یب فرهاد و شدد بلند یعل ریام داد
 :گفت و شد بلند
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 .بکشم دراز گهید یجا هی برم من. ذارن ینم شیآسا آدم واسه هم نایا -

 :گفت و فشرد دستمو ماهک. میشد خوشحال العاده فوق رفتنش از

 حرفه؟ یم تو مورد در اصال! گه؟ یم یور یدر چرا نیا -

 .داره مشکل کال! بدونم اگه موال به -

 چشمم همش و استرس یکل با البته کردم؛ فیتعر رو روزید هیقض عیسر بعد
 هآهست یرعلیام به یزیچ هی داشت تند تند محمد. بود محمد و یعل ریام به
 ردهک مشت دستاشو برجسته، گردن رگ و یخون یچشما با ریام و گفت یم

 .بود دهش رهیخ داد، یم تکون تند تند حیتوض موقع که محمد یدستا به و بود

 :گفت متعجب ماهک

 !وقت هی بکشتت نزنه هان؟ ال،یو اون نرو گهید گم یم ،یوا -

 :گفتم و کردم گرد رو چشمام

 !حد نیا تا نه یول وونست،ید درسته -

! کردم؟ دفا  ریام از یچ واسدده قایدق من! کردم تعجب زدم که یحرف از
 هی سرش پشدت و کردم یم دییتا رو ماهک حرف االن که نبود نیا شیعیطب

 !گفتم؟ یم راهیب و بد عالمه

 لمث حاال تا یک از من! دارما یتوقعات چه خودم از منم! انداختم باال یا شونه
 خودم از یعیطب حرکت انتظدار االن کده بودم کرده برخورد یعیطب و آدم

 ؟!داشتم

 ریام. میکرد نگاه در سددمت خیسدد ماهک و من ،یآهن در گرمب یصدددا با
 بود یطور محمد ی چهره اما بودن؛ ما سمت اومدن حال در محمد و یعل
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 من ؟یزیچ به شه یم هم مسلط نیا! غلطا چه اوهو،! اوضاعه بر مسلط که
 رو یروانشناس مناسب ی رتبه و باشه داده خودش رو کنکورش دارم شک که

 !هیچلفت پا و دست که قدر نیا! واال اره؛یب

 .ریبخ روز خانوما، سالم -

 خندم. گفت یسالم هی نمت،یب یم زیر خاص لحن هی با ماهک. بود محمد
 برخوردا اون از االن. کنه یم برخورد یچطور شددناختمش یم کال گرفت؛

 کالس یطور نیا ما واسه و بده گهید جا هی رو تیروز خدا برو یعنی که بود
 !واست کنم یم پرچم رو خشتکت که نذار

 و شدد باز شددمین د،یرسد ذهنم به ماهک یا کلمه کی سددالم از که یفکر با
 یچشم ریز. نکردم حساب آدم رو یعل ریام اصال اما. دادم رو محمد جواب

 ونا نه کیم یسع و گذاشته ریام ی شونه یرو دستشو زور به محمد که دمید
 وره،خ ینم حرفا نیا به بچمون کالس نکهیا مثل یول بشونه؛ ساحل یرو رو

 !شیا

 :گفت آهسته ماهک

 !سوسول بچه بشه یخاک شلوارش ترسه یم نکنه -

 ات دو اون به گهید هم رو میرکیز ریز نگاه همون کردن نازک چشددم پشددت با
 :گفتم ماهک به رو و ننداختم

 !رو یریکبیا کن ولش دونم؛ یم چه -

 زانوهاش من مثل و گذاشت شونم یرو سرشو و دیکش یقیعم نفس ماهک
 :گفت و کرد بغل رو
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 از دور به و یراجتماعیغ رفتار به چقدر بود سدداغر االن اگه ،یال گما یم -
 !گرفت یم خرده ادبمون

 :گفتم آهسته خودش مثل

 .شده تنگ واسش دلم اوهوم، -

 ریام به رفته، باال یابروها با. نشست کنارم یکی کردم احساس لحظه همون
 چم،ب بگردم. بود شدده رهیخ ایدر به تخس یها بچه مثل که کردم نگاه یعل
 کوتاه یا لحظه نگاهم، احساس با ریام! خورد شدکست محمد با جنگ در

 !اخمالوتر دفعه نیا اما دوخت؛ ایدر به رو نگاهش دوباره و برگشت سدمتم
 !یایم افهیق من واسه که گول،یژ بچه نیبش تنگم ایب نگفتم که من زهرمار

. مگرفت ازش رو نگاهم و کردم جمع مینیب سمت حرکتش، از منزجر رو لبام
 یم انگار. شددد مانند ال جمعمون که نشددسددت ریام کنار یطور محمد

 :شکست رو نمونیب سکوت هم خودش. نهیبب رو هممون خواست

 !دمید رو دنتونیخند تر کم دها؛یدیخند یلیخ حاال تا صبح از -

 اطرخ به و یالیخ یب رگ به زدم سر آخر و کردم نگاهش رفته باال یابروها با
 :گفتم رک رو حرفم ماهک مثل یا پشتوانه داشتن

 که حاال تا بود یخوش یچ هر. باشم خوش من نیذاشت ینم شدماها آخه -
 .کنه ریخ به رو شیبق خدا شد، زهرمون

 هی زا قدر نیا و یمرد تو مثال! بابا ریبم اه. کرد نگاه ریام به ترس با محمد
 !؟یترس یم خودت ی قواره و قد هم مرد
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 عقب هب دستشو. نمیبش تر جمع شد باعث که کرد، بلند رو دستش یعل ریام
 من یا دفعه هی حرکت به یمرموز لبخند با و کرد دراز پاهاشددو و داد هیتک
 ستین معلوم اصال! یا وونهید که الحق دادم؛ فشار هم یرو لبامو. شد رهیخ
 لبخند یطور نیا االن و یکن یم اخم ما به همش که یچند چند خودت با
 اعتراف ذهنم یتو من یکرد فکر اگه! بابا گمشو اه...  اونم...  اونم ؛یزن یم
 کهیرتم دمیترس ،یکرد فکر درست خب بگم دیبا دم،یترس ازت که کنم یم

 !باال یبر یم رو دستت یا دفعه هی چرا! خر ی

 هی رو نیسنگ جو نکهیا یبرا محمد. گرفتم ازش رو نگاهم کرده، بغ و اخمو
 :گفت ببره نیب از گهید بار

 با دیشد دوسدت تازه خانوم؟ الناز نیکن ینم یمعرف رو دوسدتتون یراسدت -
 هم؟

 اب و کرد یشددستیپ ماهک که بدم رو جوابش خواسدتم کرده بغ طور همون
 :گفت ها، داده قورت عصا اصل برابر یکپ ت،یجد و اخم

 رو خانوادم یال ییتنها خاطر به هم فقط و شمیمیصدم دوسدت من! رینخ -
 و تره نییپا الیو تا چهار هم المونیو خوشبختانه. شمال میایب تا کردم یراض
 .باشه دوستم به حواسم تونم یم مدت تمام

 یصدا لحظه همون و شد باز شمین ناخودآگاه. بود دیتهد تماما هاش جمله
 :بلندشد یعل ریام تفاوت یب

 و! میرخط یب تیکبر ما اره،ین ما سر ییبال دوستتون نیباشد مطمئن شدما -
 .میندار جنس نو  نیا با یکار
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 خواستم حرص با دونه؟ یم کاال رو من نیا! کرد؟ یکی جنس با رو من االن
 یحرصدد یادیز خاطر به ره،یبگ یمون الل یاله ماهک، نیا که بزنم یحرف

 :گفت و نکرد فکر شهیهم مثل شدنش

 کار آدما نو  نیا با چقدر مشددخصدده انداخته جلو هفته دو نکهیا از بله -
 .دیندار

 !یدددددریبم کرد؛ دیتاک آدما و هفته دو یرو

 با یعل ریام. رفت و شددد بلند جاش از عیسددر و شدد سدر  خنده از محمد
 اب درجه هشتاد و صد که ینگاه با و دیکشد جلو خودشدو رفته باال یابروها

 و حال از پر نگاهش بود؛ شو . کرد نگاه من به داشت، فرق یشگیهم ریام
 و طنتیشدد طنت،یشدد از پر. بود انداختن دسددت و کردن یشددوخ یهوا
 در ود،نب و کنم اضافه داشتم دوست خودم رو یمونیپش دیشا حاال! یمونیپش
 .داشت فرق یشگیهم تفاوت یب و اخمو سرد، نگاه با نگاهش صدورت هر

 ماهک از یزیر شددگونین. بود دهیپر یمزخرف طور به خودم رنگ کنم فکر
 باز هم یعل ریام شین اون، آ  یصدا با و بگه یبلند آ  شد باعث که گرفتم

 !نامرد رو شتین ببند. شد

 :کنم جمع رو بحث اومدم عیسر

 !فعال م،یبر یماه و من بهتره...  زهیچ...  خب -

 باعث و دمیکش رو بود، موقعش یب حرف از مونیپش و سر  که یماه دست
 ود،ب شتریب خودم به نسبت ماهک وزن چون منم و پاشه اون حرکت هی با شد

 لحظه هی که من رمیبم یاله یا. افتادم ها ماسدده یرو کمر با طرف اون از
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 نیزم از رو تپل نیا تونم یم کردم فکر و داد دسددت بهم نیآهن مردان حس
 دز بلند و دیکشدد طول قهیدق دو بودنش خانوم شددهیهم مثل ماهک. کنم بلند

 کدوم چیه و نشددسددت صددورتش رو یمحو لبخند هم یعل ریام. خنده ریز
 .کمکم ومدنین هم شعورشونیب

 .اومد یم سمتمون لبخند با که دمید رو فرهاد موقع همون

 !؟یشد نیزم پخش کتلت مثل چرا شده؟ یچ -

 فتهر ریام لبخند. گرفتم نشسته حالت کمرم به دسدت و کردم اخم یحرصد
 :گفت و انداخت کرد یم نگاه بهش یجد که ریام به ینگاه فرهاد. بود

 و از فرهادم من. دیبزرگوار خانوم پسددر شددما گفت بهم مهسددا. سددالم -
 !خان یعل ریام خوشبختم تونییآشنا

 خلقتش یتو خدا، به من! زنک خاله نیا درآورده هم کامل یویب چه! اوهو
 فرهاد شدن مرد با نکرد فکر خدا واقعا! شد؟ مرد فرهاد نیا چرا که دارم شک
 !نه؟ ،یبود نکرده فکر مورد هی نیا به جون، خدا واقعا نه ؟!ره یم مردا یآبرو

 اومد، هم محمد. فشرد بود، هوا و نیزم نیب که رو فرهاد دست خشک ریام
 زدن یم هم با که ییحرفا با بایتقر و دادن ییآشددنا هم به هم محمد و فرهاد

 !بایتقر البته شدن، دوست

 :گفت باز شین با و نشست کنارم زانو دو ماهک

 بدبخت محمد! یشد عیضا پسر تا سه یجلو قشنگ چقدر یوا ؟یخوب -
 .خنده ریز زد باز یشد ولو یوقت تو که سمتمون ادیب خواست یم

 :گفتم و زدم بهش یگردن پس یحرص
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 ل،یرگو! زمیعز بشه رتیگ بانیگر ها یداشتن دوست تیموقع نیا از یاله -
 کتلت یطور نیا کردنت بلند واسده من تا کن کار وزنت یرو کم کی خب
 !نشم

 :گفت موقع همون و کرد بلندم و گرفت دستمو ماهک

 یشاس گن یم ما به. یا زهیم زیر یادیز تو. بورسده رو من کلیه زم،یعز -
 !کوتوله گن یم شما به و بلند

 !یدیر -

 !کوفت. دیخند ادمیز حرص از ماهک

 و دمحم فقط منظورم پسرا، البته. اومدن ما سمت هم پسرا من، شدن بلند با
 از اصددال که هیگشدداد یماریب به مبتال یعل ریام نکهیا مثل آخه بود، فرهاد
 !نخورد تکون هم نچیا کی جاش

 ادشی از رو بودن خانوم کال گهید هم ماهک و کردن یم صحبت هم با همه
 قیعم یلبخندها باعث تعجب کمال در که درآورد یباز مسخره یکل و برد
 !شد یم یعل ریام

 بودن دهیرسدد تازه که ماهان و مهسددا به ماهک که یا کهیت از داشددتن پسددرا
 و بود خکوبیم ماهک یرو نگاهش یعل ریام. دنیخند یم بود، انداخته

 !شدم؟ ناراحت شد؛ یطور هی دلم ته. داد یم تکون را سرش و زد یم لبخند
 ماهک به لحظه هی و نه ای شدددم ناراحت دونم ینم واقعا یعنی! دونم ینم

 کشینزد کردم یسع روز چند نیا یتو همه نیا من. کردم حسادت احساس
 .نداشت من به هم یکیکوچ توجه ریام اما بشم،
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 رهیبگ رو مچم نکهیا از قبل اما چرخوند، من سددمت رو سددرش یعل ریام
 نیسنگ نفسدام کردم یم احسداس. دوختم پاش یجلو یشدنا به رو نگاهم
 یکار که یکسد کردم؟ یم یخوار احسدداس چرا بودم، شددده ریتحق. شدده

 که یموقع محمد، حرف ادی بود؟ اومده بدم خودم از قدر نیا چرا! نکرد؟
 :افتادم بود، یعصبان یرعلیام

 !«ست؟ین وصل تو دم به گهید یخوشحال ینگفت مگه»

 بهش و نهیب یم منو صددورت یوقت که یحسدد تنها یعنی م؟یعل ریام دم من
 دیبان دادم، تکون سرمو گرفت؛ رو گلوم بغض نچسبه؟ ی کنه ده؛ یم دست

 خاطر به و بودم یحسدداسدد یزمان دوران یتو من. کردم یم فکر زایچ نیا به
 یقیمع نفس. کنم یم فکر افتاده پا شیپ ی مسئله نیا به دارم قدر نیا نیهم

 انگار رسه، ینم هام شش به یژنیاکس چیه کردم یم احسداس اما دم،یکشد
 یول ومد،یم بدم بودن زونیآو از شدهیهم من. بود شدده تر بزرگ گلوم بغض
 !«زونمیآو ی کلمه یتلق گهید یکی ذهن یتو کلمه یمعنا به حاال

. بشن فشرده دستم مشت یتو ها ماسه شد باعث که کردم، مشدت دسدتامو
 هیبق و بود شده جوانانمون مجلس نقل ماهک. دادم فشار هم یرو چشمامو

 اوردمین دووم آخر. کردم ینم شیهمراه بار نیاول یبرا من و خندوند یم رو
 مین دلبخن. کردن نگاهم عیسر بودن، دهیرس تازه که هیبق.شدم بلند جام از و

. گفتم یرلبیز ی آهسته دیببخش هی و زدم بود، ذهنم یجیگ خاطر به که یبند
 :گفت عیسر مهسا

 کجا؟ -
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 م،ثیم! نجانیا همه و نبود یخبر که الیو یتو برم؟ خواسددتم یم کجا واقعا
 .هیبق و مهسا ماهک، هنگامه، فرهاد، ن،یمع

 :باشم یمعمول کردم یسع و شدم سوالش جواب الیخ یب

 بابا، امیم االن ؟یکن چک رو من یآمدا و رفت ی همه دیبا تو بابا یا -
 !نترس

 :گفت و کرد نازک یچشم پشت مهسا

 !یبر یتون یم حاال خب -

 یمن قایدق. شدددم دور جمعشددون از و کردم تند پا و گفتم یلب ریز کوفت هی
 عالمه هی دنید با اما زدم، یم قدم تند تند خودم واسدده. رفتم یم کجا دونم

 عیسر ست،ین من به یکس حواس که نیا دنید و تایآناه یالیو یجلو سنگ
 ها بچه از. کردم پنهون سنگا نیب نداشدت دید اصدال که ییجا در رو خودم

 نه لبتها دن،ید یم زیر یکم ی نقطه هی شدم یم بلند اگر و داشتم فاصله یکل
 به نم که یدید مثل نبودم؛ ادیز هم  یتشخ قابل خب یول! کایکوچ یلیخ

 دایپ رو میهندزفر اما کردم، میل شددلوار بیج یتو دسددت! داشددتم ها اون
. ارمشیب الیو از رفت ادمی چرا که دادم فحش لب ریز خودم به یکل. نکردم

 بودن، همراهم شهیهم و کردم یم مراقبت ازشون جون مثل که یا لهیوس تنها
 بدون و یگوشدد با آهنگ که نیا از. میهندزفر یکی و بود هدسددتم یکی

. ستمه خونه جز به ییجا یوقت مخصوصا بودم؛ متنفر بدم، گوش یریهندزف
 داشتم دوست وجودم تمام با االن یول. هیباز خز تینها کردم یم احسداس

 .بدم گوش آهنگ
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 یاالب سنگ به سرم و دمیپر جا از بایتقر دم،یشدن که ییصددا با موقع همون
 و دهکر پف ییچشما با. بود تایآناه گرفتم؛ سرم یرو رو دسدتم. خورد سدرم
 !کرده هیگر حاال تا صبح از یعنی نیا. قرمز

 به مسددخره ی دکلمه اون گذاشددتن با من. اومد بدم خودم از لحظه هی یبرا
 و دمش دختر نیا ی هیگر باعث بودم، گذاشته آنه رو تایآناه اسم نکهیا خاطر

 تایآناه. خندم یم و چرخم یم خودم واسدده خرم و خوش خودم وقت اون
 و دمز کنار رو دستش. داد تکون صورتم به رو دستشو و نشست زانو دو یرو

 :گفتم

 !بابا جام نیهم -

 !؟یداد ینم جواب چرا پس -

- ،  !؟یدیپرس یزیچ ا 

 یم االرض یط البد بود گهید یجا حواسددت اگه! یبود جا نیهم خوبه -
 !یکرد

 !بودا بلد نمیا د؛یپر باال ابروهام

 :گفت و دیکش یپوف دم ینم یجواب دید یوقت

 ؟ینشست نجایا چرا حاال -

 .ندارم حوصله آنه، الیخ یب! یطور نیهم -

 شده؟ یچ چرا؟ -

 !ندارم؟ حوصله که شده یچ چرا؟ واقعا

 :انداختم باال یا شونه
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 .نجایا اومدم نیهم واسه نداشتم، رو شلو  یجا ی حوصله دونم، ینم -

 :زد لبخند

 ما؟ یالیو یایم -

 :کرد گل طنتمیش

 ؟یکن یم دعوت یخال خونه یدار -

 :زد بازوم به یمشت و دیخند

 !یگ یم پرت و چرت بازم و یندار حوصله خوبه -

 ریام اصال. بخندن گهید هم با خواد یم دلشون تا اونا اصال. شدد باز شدمین
 هب! درک به بزنه؛ ژوکوند لبخند و کنه نگاه ماهک به یه ایدن آخر تا یعل

 !واال ترم، مهم من! جهنم

 یم پرت و چرت فکر قدر نیا چرا! دادم فشددار هم یرو محکم چشددمامو
 دم نبود؛ حواسددم که بردارم خواسددتم موهام یرو از رو کاله کالفه! کردم؟

 با ودم،ب گذاشته کاله پشت هیخال یفضدا نیب و بودم بسدته که رو یا یاسدب
 جمع درد از صورتم. شدند دهیکش شدهیر از موهام و رفتن باال کاله حرکت

 دمز یلبخند. دیخند یم زیر تایآناه. گذاشتم سرم یرو رو کاله دوباره و شد
 :گفتم و

 !التونیو میبر ایب! ها واست شدم یا سوژه خوب! زهرمار -

 که جورشدون و جمع با  داخل رو خودم عیسدر. میشدد بلند نیزم از هم با
 و ودب قشددنگ. ننینب رو من ها بچه تا انداختم بود، بزرگ ی باغچه هی هیشدب

 لشک باغبون دست هنر با که داشت ییها درختچه و گل درخت، از شدتریب
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 لهپ. میشد الیو خود وارد خونشون یپشدت در از. بودند گرفته مختلف یها
 تا ود با تفاوتش هی نیا. بود دار چیپ رفت، یم باال ی طبقه به که ییهدا

 کیکالس رنگ یلیخ. بودن یوارید کاغذ واراشمید و دمید االن تا که ییالیو
 رحط که مخصوصا بود، یکیش طور هی داشتم؛ دوست رو اشونیوارید کاغذ

 یم حرکت آنه سر پشت کیکوچ یها بچه مثل و زدم یلبخند. بود هم دار
 :کرد خکوبمیم ییصدا لحظه همون. کردم

 م؟یدار مهمون مادر تایآناه -

 هب رو تایآناه االن. شد مضطرب صدورتش کردم احسداس برگشدت؛ تایآناه
 رو روم زده خجالت و دمیگز رو لبم. بودم صدا به پشدت من و بود من یرو

 !زد خشکم روم به رو نفر دو دنید با اما برگردوندم؛

 یرنگ کناز تار تا سه دو که یزرشک یبافتن کاله با ده،یپر رنگ و رنجور یزن
 سحد و نداشت مژه و ابرو. بود نشسته لچریو یرو و بود زده رونیب کاله از

 ندترت قلبم تمیر کردم احساس. باشه ختهیر شیب و کم دیبا هم موهاش زدم
 .کردم شکر میسالمت خاطر به رو خدا دلم در ناخودآگاه. زنه یم

 :اومدم خودم به زن یصدا با

 .یاومد خوش زم،یعز سالم -

 روش که یرنگ یا نقره سدطح مثل. حال یب اما بود، من همرنگ چشدماش
 رهیخ نگاه از شرمنده و بود گرفته رو ریلچیو یکوچک دختر. گرفته خاک رو
 :گفتم و انداختم نییپا رو سرم ام،

 .شدم هول لحظه هی دیببخش. سالم -
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 :گفت آهسته تایآناه و دمیشن رو جونش یب ی خنده یصدا

 .هستش یکنار یالیو. دمیجد دوست الناز مامان، -

 که نیا از بود مشخ  کامال آنه رفتار از! کردم جور و جمع رو خودم عیسر
 !چرا؟ اما ست،ین خوشحال ادیز دمید رو مادرش

 :گفتم و زدم یژکوند لبخند

 دورا ییآشنا زدم، صدبح ی کله سداحل یتو روزید که ییغایج با کنم فکر -
 .نیباش داشته باهام دور

 !خاروندم رو مینیب و

 سددال هفت خورد یم بهش که یکوچک دختر د؛یخند هم تایآناه! دیخند
 !دیخند هم باشه نداشته شتریب

 نگاهت تراس از مامان و من ،یبود داده ول رو صدددات که موقع اون آره، -
 !میکرد یم

 !دیخند زیر و

 :کردم غنچه رو لبام. گرفتم باال یکم رو سرم و کردم یاخم بهش

 صدات یگ یم حاال! ایریبگ امضدا ازم یاومد که بود روزید نیهم خوبه، -
 د؟یسف چشم ؛یداد ول رو

 :دادم ادامه تایآناه مامان به رو

 !ها کنه یم تیاذ منو یلیخ دخترتون نیا خاله -

 :گفت کیکوچ دختر

 !کنه ینم تیاذ رو یکس من مامان -
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 نم اما! کرد یم نگاه من به طلبکار کمر به دسددت و بود کرده ول رو ریلچیو
 تایآناه دختر بچه نیا! بود مامان ی کلمه دادم نشددون توجه که یحرف تنها به

 !بود؟

 :گفت لرزون تایآناه

 .جون الناز سها، دخترم -

 و کردم تر ضیعر رو لبخندم! شددد وارد شددوک بهم امروز من چقدر خدا ای
 :ندادم نشون رو تعجبم بازم

 تو باشه، خودمون نیب جون سها یول! سهاست اسمش دارم دوست هی منم -
 !یتر خوشگل مامانت از

 :گفت و گرفت ازم یشگونین تایآناه! شد آروم جو بازم

 !یزشت خودت -

 :گفتم و نشستم خاله شیپ خنده با

 !نایکرد ینامرد خاله -

 !سرده نیزم! ؟ینشست زانو چهار نیزم یرو چرا ،یال شو بلند -

 هن دل هی کردم یم احسدداس که کردم نگاه خاله به تایآناه حرف به توجه یب
 ترحم احساسم که دونم یم نویا! شدم عاشقش اول نگاه همون یتو دل صد

 :گفت خاله. بود اومده خوشم یلیخ صداش یتو یمهربون از نبود؛

 جون؟ خاله کردم ینامرد یچ واسه -

 :گفتم و زدم یچشمک گفت، یم رو کلمات حال یب

 !گهید دیداد یم بهش رو تونیخوشگل از کم کی حداقل خب -
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 !دنیخند تایآناه و خاله

 ودب مادر هی نکهیا با تایآناه. موندم کوچولو سها و تایآناه خاله، شیپ رو نهار
 و ودب خسته یلیخ خاله! بود برام همسن دوست هی مثل اما تر، بزرگ من از و

 !دیکش دراز تخت یرو رو و اتاقش رفت تایآناه کمک با غذا از بعد

 االن. خوابه همش و نداره یانرژ اصدال روز چند نیا خاله گفت یم تایآناه
 دو هر و میخوابوند زور به هم رو سها! میبش مزاحمش دینبا شام موقع تا هم
 درست پاهام و دست با ستاره هی طرف نیا من. میشد ولو اتاقش فرش یرو

 !ما میهنرمند کال ب؛یصل هی تایآناه و بودم کرده

 :گفت آهسته آنه

 یمیش ما اما! ده ینم جهینت یدرمان یمیش و داره یمغز تومور ستاره مامان -
. ومآر یجا هی ادیب خواد یم گفت و شد خسته خودش گهید تا میکرد یدرمان

 !کوچولو دختر هی و مامان هی دارم، ییدا هی ایدن دار از. نجایا میاومد هم ما

 حیترج اما ،یچ شوهرت پس بپرسم داره انتظار دونسدتم یم! نگفتم یچیه
. رمیبگ خون خفه دیرس یم عقلم ییجاها هی باالخره خب! باشم ساکت دادم

 :داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 اصرار با همش اما نشده، باورت دیشدا. کردم ازدواج بود که سدالم پونزده -
 زیچ همه اما! کردم ینم جا به نا اصرار و شدم یم الل کاش یا که بود خودم

 پولدار، خوشددگل، بود، تموم یچ همه شددوهرم. بود کرده کور منو سددهراب
 اون که یزیچ! طلب تنو  و ه*و*سدران اما و مشدرب خوش دلباز، و دسدت

 یدخترا به هرزش یها نگاه متوجه! بودم نشددده متوجه و بودم عاشددق قدر
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 سددهراب ییجا یوقت قصددد از مییدا دختر نشدددم متوجه بودم، نشددده لیفام
 شددوهر یها نگاه از و بود دیمق دختر هی اون! نبود راحت آخه اد،ینم هسددت

 ... من

 :کرد صحبت به شرو  گهید یجا از و کرد بغض

 هسالش شیش. اومد ایبدن سها بود، که سالم هفده. زدم رو دلش سال هی سر -
 ستیب یتو برز،یفر مییدا پسدر کمک با. فهمه یم بالغ دختر هی قد اما بچم،
 ی بچه! داد بهم رو سها حضانت خودش سهراب و گرفتم رو طالقم یسالگ

 وششن و شیع به تونست ینم سها حضور با و بود ریگ پا و دست واسش من
 .کنم یم یاطیخ و ندارم سواد اما سالمه، سه و ستیب نکهیا با. برسه

 :دیچک چشاش از اشک قطره دو

 رو خودم! کنم؟ چکار بره اگه دونم ینم. سددتاره مامان واسدده دم یم جون -
 و دونن یم همه گهید اما نباشه، یدرست کار دیشدا. مرگش واسده کردم آماده

 .بزنم گول باهاش رو خودم بتونم که ستین یزیچ

. رهیبگ رو بغضش و اشکا یجلو تا دیکش یم قیعم ینفسا. نداد ادامه گهید
 :فتمگ و گرفتم رو دستش باالخره یریدرگ خود عالمه هی با. بودم شده قفل

 به سبتن نکهیا با تره، کیکوچ سال شش دوست هی عنوان به سنم نکهیا با -
 دوست یوقت تا. کنم ادا کامل رو یدوسدت حق دم یم قول اما تجربم، کم تو
 !یباش تنها و ناراحت ذارم ینم یمن

 :گفت و برگردوند رو سرش
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 کس چیه به نتونستم وقته یلیخ من. سال شش از بعد ؛یمن دوست نیاول -
 فکر بدون رو هست دلت یتو یچ هر و یا سداده یلیخ تو اما کنم؛ اعتماد

 !رهیدا یرو یزیر یم

 مورد نیا در یچیه اما! نکرد؟ اعتماد کس چیه به چرا که شدددم کنجکاو
 یباز مسددخره هم یکل. گفتم رو نجایا به اومدنم لیدل عوض در و نگفتم

 .بشه عوض نمونیب جو شد باعث که درآوردم

 :خنده ریز زد تایآناه روز، سه دو نیا یاتفاقا حیتوض از بعد

 !یکن بهترش اگه عمرا ،یکن ترش وونهید ینزن تو خب -

 :کردم اخم یشوخ به و نشستم جام سر خیس

 یامانت سددرم ریخ واال! کنم یم خوب بکنم ترشددم وونهید اصددال! نامرد ا   -
. گرفته امانت رو یموجود که انگار نه انگار اصدال دهیحم خاله اما هسدتم،

 خاک ریام نیا از همش که محمد اون! رفته کرده ول الیگودز تا دو نیب منو
 و من کردن عیضددا عشددقش که دراکوال نیا از نمیا بره؛ یم حسداب سدر بر

 !کردنمه مسخره

 یم صدددقش قربون قدر نیا گفتم یم که اسیال از. میدیخند تایآناه با یکل
 .شد یم تا چهار چشمام که رفت

 سرش بود، سها. میاومد در یباز مسخره یهوا و حال از شد، باز که اتاق در
 :دیپرس آهسته و انداخت ریز رو

 شتون؟یپ امیب منم هست اجازه مامان، -
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 مظلوم و ادب با قدر نیا رو بچه هی ندارم دل اصددال. دیبر کفم معنا تمام به
 خراب خودش سر یرو رو خونه و باشده شداد اسدت بچه تا دیبا بچه. نمیبب

 هی گم یم کس هر به آخه! بود وبمیمع فکر مخرب یتزها از نمیا البته! کنه
 !ذاره یم ونیاشانت عنوان به تهش هم وونهید هی و چسبونه یم بهم فحش

 و بست سرش پشت رو در آهسدته سدها و کرد باز هم از رو دسدتاش تایآناه
 :کردم اخم نشست، تایآناه یپا یرو

 !آرومه؟ قدر نیا چرا بچه نیا! یچ که یعنی -

 :کردم سها به رو بعد

 دست از رو موهاش مامانت که یکن شلو  قدر نیا دیبا االن تو جون خاله -
 !بکنه تو

 :گفت شیبچگ تموم با سها

 .دارم دوست رو مامانم یموها من یول -

 :گفت من به رو و فشرد آغوشش در شتریب رو سها د؛یخند تایآناه

 ؟یخورد -

 .دمیخند

 یال نکنم در به راه از رو بچه نیا امشب من. ایدر لب میبر نیپاشد ر،ینخ -
 !ستمین

 مطمئنم خودم مرگ به یعنی. زد یبرق هی سددها یچشددما ایدر دنیشددن با
 ،نبود یراض که رو تایآناه من فکر نیا با. نگفت یچیه اما شدد، خوشدحال
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 نیا ی مرده یعنی! گذاشتم سرم گهید بار هی رو کالهم خودمم و کردم حاضر
 !رمیگ یم که میحجاب

 چون و بود شددش سدداعت. بود کیتار هوا رون،یب میاومد که الیو در از
 خوش بهم ساعت چند نیا یکل. شدد یم کیتار زود هوا بود، زم*س*تون

 خندوندن واسه رو میانرژ تمام خواستم یم االن نیهم خاطر به بود، گذشته
 :گفتم طنتیش با. بذارم کوچولو سها

 ؟یدار دوست یباز آب سها -

 :کرد اخم تایآناه. کرد نگاه تایآناه به آهسته اما کرد، ذوق سها

 !نیخور یم سرما. سرد هم آب و سرده هوا نه -

 :گفتم عیسر

 یشدداد بچه بذار و ارین بهونه. مینخور سددرما که میکن چکار دونم یم من -
 .کنه

 :گفتم و دمیدو سها سمت بعد

 !آب یتو ندازمتیم و رمتیگ یم االن که بدو سها -

 یم تر تمام چه هر سرعت با جانیه و غیج با و کرد کپ بچه من لحن نیا با
 اب ساحل کل! بود دو گیم گیم انگار! بودم بچه نیا سرعت کف یتو! دیدو
 تایآناه پشت سر آخر سدها. بود شدده پر سدها و من یها خنده و داد و غیج
 .دیخند یم هم تایآناه. دیخند و آورد در رو زبونش و شد میقا

 ورط همون و گذاشتم رفت یم نییپا و باال تند تند که نمیس یرو رو دسدتم
 :گفتم کردم، یم هن هن که
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! نرفته؟ زادیآدم...  به...  تیچیه...  چرا...  تو...  بچه یر ینم...  یاله -
 .دون یم تر آروم ها بچه...  بابا

 غیج. خورد پهلوم به یلگد لحظه همون. شدم ولو ها شن یرو جا همون و
 سرم یباال یرغضدبیم ی افهیق با ماهک. گرفتم رو پهلوم و دمیکشد یا خفه

 ما سمت داره دو با دمید دمیدو یم سها دنبال داشتم که یموقع. بود ستادهیا
 !کرده رم چرا نیا قایدق االن اما اد؛یم

 کرف. گردم یبرم زود گفتم که رفت ادمی اصال! نایا یماه ،یوا! سرم بر خاک
 !که من ندارم حافظه اصال. بود گذشته یساعت هفت شش هی کنم

 :زد غیج ماهک

 جمع ما یالیو یتو همه! یشعوریب یلیخ ؟یفهم یم ،یشدعوریب یلیخ -
 اصال. گردن یم رو شهر یتو رفتن نیماش با فرهاد و محمد. نگران و شددن

 !هان؟ ،ینداد جواب رو وامونده اون چرا درک، به نایا

 :انداختم نییپا رو سرم ها بچه مثل و گرفتم گاز لبمو

 !دیببخش -

 و کرد یم هیگر داشت که گذاشدت ماهک ی شدونه یرو رو دسدتش تایآناه
 :گفت

 حرف محو قدر نیا و المونیو ادیب خواستم الناز از خوام، یم معذرت من -
 .رفت ادمونی که میشد یباز مسخره و زدن

 غلب منو سفت و نشست زانوش دو یرو عیسر انداخت؛ نییپا سرشو ماهک
 :گفت هیگر هق هق با و گرد
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! شعوریب .شم یم وونهید فتهیب واست یاتفاق هی اگه فهمم یم تازه کثافت، -
 ... شرفیب

 :دمیپر سومش فحش وسط

 !کن مراعات نجاست،یا بچه یماه -

 .خنده ریز زد ماهک، خاص ی عالقه ابراز از تایآناه

 :گفت ماهک

 .خوشبختم ماهکم؛ من -

 :گفت دوستانه و زد یلبخند تایآناه

 .سها کوچولوم دختر نمیا و تامیآناه منم -

 عدب و داد تایآناه به کوتاه دست هی. زد پس منو و کرد پاک رو اشکاش ماهک
 :گفت عیسر

 زنگ فرهادم هب دیبا تازه. انیب در ینگران از که بدم نشونت هیبق به میبر دیبا -
 .برگردن بگم و بزنم

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 هست؟ هم دهیحم خاله -

 :دادم تکون هوا یتو دستمو. کرد نگاهم یسوال

 !گم یم رو بزرگوار خانوم -

 گلم دسته دختر گه یم و پاش یرو زنه یم همش بدبخت. هست آره آها، -
 !کنه یم بپر بپر داره نجایا گلش دسته دختر دونست ینم! شد نابود و ستین

 :داد ادامه و کرد نازک یچشم پشت بعد
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 !فتیب راه. کنه یم نگاه بر و بر منو نشسته! گهید بدو -

 :گفتم و گرفتم رو تایآناه دست

 .کشن یم منو نایا رم، ینم تنها من آنه -

 :گفت و دیخند تایآناه

 .میبر ایب شدم، خر باشه -

 ی بهونه به تا کردم بغلم رو سددها من و کرد حرکت ما یجلو تند تند ماهک
 تایآناه دست هم آزادم دست با. نکنه راستم و چپ یکسد بغلمه، بچه نکهیا

 امهس یالیو یایدر به رو رنگ یمس کیکوچ در از. دمیچسب ها بچه مثل رو
 .میشد یاصل ساختمون وارد ساختمون یپشت در از بازم و میشد وارد نا،یا

 شپزخونهآ. میبود آشپزخونه یتو االن یعنی داشت، راه آشپزخونه به یپشت در
 ساکت الیو کل دفعه کی که شد همان و شدد نیهم و بود اپن هم یکوفت ی

 از قبل انگار بودن؛ هم محمد و فرهاد. شدددن رهیخ نفر چهار ما به و شدددن
 !بودن برگشته بودن، نکرده دایپ ازم یخبر چون ماهک، دادن خبر

 یها نگاه نیا ریز از یطور هی که خوندم یم وجعلنا دلم یتو تند تند فقط
 !بشم محو رهیخ

 نهیس هب دست و بود داده هیتک آشپزخونه ی نداشته در ی آستانه به یعل ریام
 یلیخ وشگل لکیب لیب نیا و بود داده هیتک سر پشت وارید به رو کلش. بود

 هر گلو؟ یهلو گلو؟ بیس گن؟ یم یچ بهش...  اوم! بود چشم یتو خفن
 و کرد ینم نگاه من به اصال که هم بشر نیا! هیباحال زیچ یلیخ هسدت یچ
 .بود شده رهیخ آشپزخونه اپن وسط ستون به
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 :گفت بشه، بلند جاش از نکهیا بدون و هیگر با بزرگوار خانوم

 !؟ینداد رو تیگوش جواب چرا مادر؟ بود یکار چه نیا آخه -

 ینعی! بگم نداشددتم یچیه یعنی نگفتم؛ یچیه و انداختم نییپا رو سددرم
 شددده خکوبیم من یرو که نگاه همه نیا نیب اما! بگم؟ داشددتم هم یزیچ

 !بودم کرده هول بود،

 یچشما با فقط و نزد حرف اصال که مهسدا! کرد یم یتیشدکا هی یکسد هر
 !افتادم یکش منت هی کنم فکر! کرد یم نگاهم قرمز

 شد آروم جو ماهک، و فرهاد یایباز مسخره و تایآناه وساطت با هم سر آخر
 رفتن الیو از رونیب هوا و آب شدن عوض یبرا یهمگ هنگامه شنهادیپ به و
 نرویب الیو از همه از اول و برداشت تارشمیگ فرهاد. کنن عوض هوا یکم تا

 پناه سرش پشت که من به یلبخند تایآناه. رفتن هم هیبق سدرش پشدت. زد
 تا دمسددپر تایآناه بغل به رو سددها. کرد حرکت من از جلوتر و زد بودم، گرفته
 و شددم مونیپشد یعل ریام دنید با اما ام،یب بعد و بخورم آب وانیل هی خودم

 پاشو یعل ریام دفعه هی شد، رد تایآناه یوقت.کردم حرکت تایآناه سدر پشدت
 ریخ یتایآناه. گذاشددت آشددپزخونه درگاه یرو به رو وارید یرو و آورد باال

 !نه ای سرش پشت هستم من نهیبب برنگشت هم دهیند

 پاش یرو از تا آوردم باال رو پام. زد رونیب الیو از فرهاد از بعد که هم ماهک
 مچ عیرس که فتمیب بود کینزد. پام ریز زد و آورد باال شدت به پاشو کنم، رد

 مبکش دستش از رو دستم کردم یسدع اخم با. داد فشدار و گرفت رو دسدتم
 :گفتم حرص با نیح همون در و رونیب
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 !کن ولم! ؟یوحش چته -

 یرنگ یکرم یها یکاشدد که آشددپزخونه وارید به کوبوند منو و زد یپوزخند
 :گفت تمسخر با و زد پوزخند. اومد بند نفسم. بود پوشونده رو اون

 نه؟ یتوجه جلب عاشق -

 لبه جون به باز! خورد یم صورتم یتو نفساش و بود شده کینزد بهم یلیخ
 !نشه تر کینزد فاصله اون از حداقل بود شده باعث که کردم دعا کالهم ی

 یبد یلیخ تکون هی! شددم رهیخ طلبکارش یچشدما تو فقط! نگفتم یچیه
 :داد بهم

 !بزن حرف د   -

 :گفتم بلند یصدا با و حرص از پر و دمیکش هم یتو رو اخمام

 یالک یچ واسه ؟یچیپ یم من یپا و پر به یه یچ واسه! هان؟ چته؟ تو -
 نمک یم فکر بعد به نیا از من باشه؛ خب! اد؟یم بدت ازم! ؟ید یم ریگ بهم
! یدیند اصال منو کن فکر هم تو! نداره وجود اطرافم یعل ریام اسم به یکس
 رد هم تیلومتریک صد شعا  از اصدال من خب؛ باشده ؟!یمتنفر ازم یلیخ
 !؟یشد راحت نخوره؛ پرت به پرم کنم یم یکار هی اصال! شم ینم

 !بودم نشده راحت من باشه؛ شده راحت اون اگه یحت! بود شدده تند نفسدام
 یالح در و دادم فشار شیا عضله ی نهیس یرو رو دستم و دیچسب آمپرم گهید

 :گفتم کنم، شتریب رو فاصلمون کردم یم یسع که

 یمزاج یدم دم آدم از منم اد،یم بدت ازم تو که قدر همون بدون نویا یول -
 !م ر ف ن ت ؟میفهم یم! متنفرم تو مثل
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! ردک یم نگاه بود، دهیترک گهید آمپرم که من به متعجب بود، شددده سددسددت
 :گفتم غیج غیج با و دادم تکون هوا یتو رو دستم

! ؟یشد راحت! شدد؟ خوبت! مسدافرت نیا اومدم کردم غلط من اصدال -
 !کن ولم حاال

 یها جمله از پر ذهنم یتو! زدم رونیب آشپزخونه از و دادم هلش محکم بعد
 خوب نیآفر گفت یم یکی ؟یگفت دورو  چرا گفت یم یکی! بود نامربوط

 یلیخ کینزد ی فاصله در که شیمشک یچشما از یکی! یکرد باهاش یکار
 !کرد یم فیتعر داشت، تیجذاب

 هدیفا اما دادم، تکون شدددت به رو سدرم و کردم یکیکوچ مکث هی اطیح در
 شده دا  چشمام! شن خفه صداها تا زدم کلم یتو محکم مشت با. نداشت

 بار دو رو راسددتم یپا! سددوختن یم دلم مثل داشددتن هم اشددکام انگار بود؛
 :کردم زمزمه حرص و بغض با و زدم نیزم یرو محکم

 !یلعنت! یلعنت! یلعنت -

. دادم قورت صدا و سر پر رو دهنم آب شد، وارد هام شدونه به که یفشدار با
 و آورد گوشم کنار رو سرش! هیک بود مشخ  که، خواسدت ینم کردن فکر

 :گفت آهسته

 .المونیو یبر دیبا کنم فکر -

 ردونهبرگ منو دینبا االن! شده؟ عوض تشیموقع چرا نیا وا! برگشتم متعجب
 ات کنه زونیآو جا هی رو کمیت هر و کنه ممیتقسدد یمسدداو قسددمت هشدت به

 !نزنن؟ داد سرش گهید تا ندگانیآ یبرا بشه عبرت
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 وادع وسدط کنم فکر! خدا ای! زد کیکوچ لبخند هی و کرد چشدمام به نگاه هی
 !ده؟ یم لمیتحو حیمل لبخند چرا نیا! کلش تو زدم محکم و نبوده حواسم

 :گرفتم گارد ناخودآگاه

 تا یشدد یم وارد یدار گهید راه هی از! ؟یکن یم یطور نیا چرا! ه؟یچ -
 !میشد نسوز شما مقابل در گهید ما جونم، نه! م؟یبسوزون

 و برد باال ابروشددو هی. دادم خرج به که میشدجاعت همه نیا ی مرده من یعنی
 یطور هی نگاهش. کرد قالب نشیس یرو و برداشت شونم یرو از دسدتشو

 ودب گرفته رو پاچم یجور سگشم شرفیب! داشت سگ انگار! المصدب بود
 !بکنم دل چشماش از تونستم ینم جوره چیه که

 اما! اه بچه شیپ ینر پیت و وضددع نیا با که بکنم محبت بهت خواسددتم -
 !ومدهین یخوب بهت نکهیا مثل

 شلوار د،یسف کیتون! یکیشد نیا به پیت وا،! پم؟یت! کردم نگاه خودم به کمی
 .بود خودم مثل اونم یلباسا رنگ! کردم خودش به نگاه هی و یمشدک جذب
 :چرخوندم واسش حدقه یتو چشمامو و شدم یحرص

 یخوا یم نیهم واسه همه؟ مثل لباسامون رنگ یناراحت یلیخ االن ه،یچ -
 ؟یکن عوض رو لباسام تا برم من

 حرفم یکجا! نده کش رو لباش کرد یم یسددع داشددت. دیخند چشددماش
 !شه؟ یم دیسف و سر  یطور نیا نیا که داشت خنده

 :شد مسلط خودش به و کرد سرفه تک هی
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 عوضشون واست بخوام برسه چه زنم؛ ینم دسدت تو یلباسدا به من اوال -
 !کنم

 رب خاک! کنه؟ عوض ادیب اون گفتم مگه من! شددد گرد چشددمام گفت نویا تا
 یب! خاک معنا تمام به یعنی! الناز سددرت بر خاک! میبند جمله نیا با سددرم
 چرت نیهم خاطره به! نداره یخوش دل ازت یفارس زبان معلم ستین خود

 ولط شددتریب هیثان مین خاکا نیا ی همه! گهید همه کنار فاعال و فعل بسددتن
 :گرفتم جبهه عیسر و دینکش

 زدم؟ رو یحرف نیهمچ یک من -

 :شد گرد چشماش من ییرو پر همه نیا از بدبخت

 .یگفت االن نیهم -

 .نذار من دهن یتو حرف! خود یب خود یب -

 حالش که یزیچ تنها االن انگار! بود اومده رونیب خودش سرد جلد از کامال
 :بود من کردن عیضا آورد یم جا رو

 .ستین مهم موضو  نیا اصال باشه، -

 :کردم قالب نمیس یجلو رو دستم خودش مثل

 !مهمه؟ یبگ یخوا یم که رو دوما حتما! آها -

 :گفت و زد کج لبخند هی

 !هیاتیح سوما تو ی واسه! ستین مهم ادیز دوما نه -
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 رشس ریز یا نقشه هی نیا. کردم نگاه بهش یکنجکاو با و دیپر باال ابروهام
 و نزنه پوزخند قهیدق ده حدود گذشت از بعد دهیبع وگرنه! دونم یم داره،من

 .دونم یم من! نکنه اخم

 .دییبفرما رو سوما م،یگذر یم دوما از حاال خب -

 !شده عوض لباست پشت رنگ کنم فکر...  امم -

 اروی نیا وا،! پرسته؟ آفتاب لباسم مگه شده؟ عوض لباسم پشت رنگ! ها؟
 ینم اما نم،یبب رو لباسم پشت تا دمیچرخ یم خودم دور! گه یم ونیهذ چرا

 مالک در که رفتم بدبخت ریام به غره چشدم هی حرص با سددر آخر. تونسدتم
 عجبمت و برداشتم چشم لبخندش از. بزنه یقیعم لبخند شد باعث تعجب

 لباسم پشت رنگ یچطور االن من خب! کنم متمرکز رو فکرم کردم یسدع
 و دمیکشد یا خفه غیج! رنگ؟! لباسددم؟ پشددت نم،یبب کن صددبر! نم؟یبب رو
 یهلوپ سمت و دمیکش پشت از رو بود ب*ا*س*نم ریز تا که دمیسف کیتون

 یپهلو سمت دوخت یجا خوردن جر یصدا شدد باعث که آوردم راسدتم
 !کردم یم نگاه لباس یرو خون رنگ به فقط من االن یول بشه؛ بلند چپم

 مامان! دمیکشد خجالت ریام یجلو بودن از و گرفت بغضددم چرا دونم ینم
 روتآب جا هی یش یم باعث مورد نیا یتو تیتنبل سر آخر تو گه یم شهیهم
 قبع عقب که یحال در. گذاشتم پشتم یرو و برداشتم رو کالهم عیسر! بره

 بغضددم. دمیدزد ریام روزمندیپ نگاه از رو چشددمام زده خجالت رفتم، یم
 دممر پسر یجلو داشتم ساعت شیش وضعم نیا با نجس من. شد دتریشدد
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 بد حالش ممکنه نکردم فکر نیا به هم اصددال و دادم یم هم مختلف یتزا
 !نداشتم خبر من خب کردم، هیتوج رو خودم عیسر. بشه

 که ماهک و تایآناه بلند یکردنا صدا به یحت و دمیدو رو الیو تا ریمسد تمام
 نفس سنف شدم که اتاقم وارد. نکردم توجه هم بودن نشسته شیآت دور هیبق با
 کیتون. کردم پرت گوشده هی رو کالهم و بسددتم سدرم پشدت رو در. زدم یم

. فتمر حمام سمت به و کردم جدا تنم از حرص با رو تر فیکث شلوار و فیکث
 دمیشا یعنی دونسدتم؛ ینم لشدمیدل که کردم هیگر ناخودآگاه آب دوش ریز
 رو خودم که نیا از بعد و شددد بلندتر میگر هق هق! یلعنت اه! دونسددتم یم

 مدک سمت. دمیپوش رو رامیز لباس و دادم انجام رو یتیامن یکارا کردم، زیتم
 چون رو همشون و بودن فیکث لباسام ی همه اما کنم، انتخاب لباس تا رفتم

 یا خفه غیج حرص از. دادن یم عرق یبو بودم، دهیپوشدد بار کی حداقل
 و طول داشددتم ریز لباس با طور همون. شدددن روون اشددکام بازم و دمیکشدد

 یافتضاح یاخالقا من که گه یم راست مامان زدم؛ یم قدم رو اتاق عرض
 من اما شست؛ یم رو لباسام اون بود، مسدافرت باهام مامان اگه االن و دارم
 یرو رو دسددتم حرص با. بودم بلد رو کردن خراب و کردن فیکث فقط

 دیشا تا رفتم چمدونم سمت. دادم فشار نداشتن، یشیآرا گهید که چشدمام
 لباس دنید با و کردم باز رو چمدونم یمخف پیز. باشدده یزیچ اونجدا
 سلبا و ،یا حلقه نیآسدت با بود رونم یها نصدفه تا که یعروسدک یصدورت

 یوقت رو لباس نیا اومد ادمی. دمیخند یخوشددحال از بلند، نیآسددت دیسددف
 میبود هبرگشت تهران یوقت اما بودم؛ دهیخر م،یبود رفته که یمسدافرت نیآخر
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 الشیخ یب سر آخر و گذاشتمش کجا اومد ینم ادمی کردم یم فکر یچ هر
 نیب زا ناچار. نشست صورتم یرو یلبخند دم،یپوش که رو لباس. بودم شده

 حموم ردوا و برداشددتم رو بود فیکث تر کم که یکی فمیکث و یگل یشددلوارا
. دمیپوش رو چرکم یصورت نیج شلوار و کردم زشیتم سیخ دست با. شدم

 .بود شده دهندم نجات االن اما بودم، متنفر یصورت رنگ از شهیهم

 یم و کرد یم غرغر زنا مثل شدد یم اتاقم وارد یوقت که فتمیم بابا حرف ادی
 نیا از یکم کی تا یباشدد نداشددته زیتم لباس یچیه روز هی یاله گفت

 گرفته مهین و نصفه دعاش نهیبب تا بود کجا بابا حاال و ،یایب در یشل* *تگ
 !بود؟

 به  شرو و میتقس قسمت دو به حوصله با رو موهام و رفتم نهیآ سمت عیسر
 رو نشونییپا دیسف یکوچولو کش تا دو با بافتم، آخر تا یوقت. کردم بافتنشون

 صورتم یجلو یموها. کردم خودم به نگاه هی شدد، تموم کارم یوقت. بسدتم
 موهام ،یخرگوش بافتن با و بود گمید یچشما از یکی ریز تا کج شهیهم مثل
 و زدم کنار یکم چشددمم یجلو از رو کجم یموها. بودم شددده ها بچه مثل

 سدراغم که یا وسدوسده با هم رو قرمز لب رژ. کردن شیآرا به کردم شدرو 
 هب نفس به اعتماد با. دمیکشدد میا قلوه یلبا یرو کمال و تمام بود، اومده
 :تمگف و دادم تکون رو سرم جانب به حق و شدم رهیخ نهیآ در میتوس یچشما

 !هلدددو کی گن یم من به االن بله -

 تاقا وسدط که رو یفیکث کیتون و شدلوار و زدم خودم به نما دندون یلبخند
 ردا،ف تا گذاشددتم حمام یتو فویکث یلباسددا. برداشددتم بودم، کرده رهاشددون
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 نیماش از شه یم نجایا دونستم ینم آخه کنم؛ شرو  رو بساب بشور مراسم
 و ادمد تکون هامو شونه. فردا تا فعال حاال نه؛ ای کرد اسدتفاده ییشدو لباس

 هکال مخت  کمدم از کشدو هی دارم؛ لبه کاله عشدق کال برداشدتم؛ کالهمو
 .هامه

 سددمت و گذاشددتم سددرم یرو رو کاله ومدمیم رونیب الیو از که طور نیهم
 دمدا احتمال دم؛یند رو تایآناه. رفتم بودن کرده درسددت ها بچه که یشددیآت

 یب و نشستم مهسا کنار. بود برده خودش با هم رو سها خاله؛ شیپ باشه رفته
 :فتمگ و انداختم گردنش دور دستمو یرعلیام ی دهیپر باال یابروها به توجه

 !باشه قهر خانومه نیا نمینب -

 :گفتم خنده با و گرفتمش تر محکم که بشه بلند جاش از خواست

 !خدا به دارم دوست کجا؟ کجا خانوم یآ -

 باز رشتیب شموین. نکردم سیخ خودمو بود ییخدا که رفت بهم غره چشم هی
 یرو لبم رژ یجا. گذاشتم برجستش ی گونه یرو آبدار ب*و*س هی و کردم

 ریز زد مهسدا ی گونه دنید با بود، نشدسدته من کنار که ماهک موند؛ گونش
 باالخره مهسددا و شددد جمع ما به هم هیبق حواس ماهک، ی خنده با. خنده

 :گفت خنده و غیج با و کرد فراموش قهرشو

 .منو یکرد یرژ کثافت -

 یتدوس جمع یتو که یمواقع مثل حواس یب و کردم لبام یجا به نگاه هی منم
 :پروندم مزه میهست خودمون
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 یقشنگ گوریف چه! من دارم یشاخ یلبا چه نمیب یم تازه االن ماهک جان -
 .گرفتن گونت یرو

 کرد یم منقبض لوچشو و لب هم مهسا و شد شتریب ماهک ی خنده شددت
 هتاز جملم شدن تموم محض به که منم. دنیخند هم هیبق خنده؛ ریز نزنه تا

 .بردم نییپا قمی یتو تا کلمو زدم؛ یاضاف زر چه دمیفهم

 :گفت خنده با فرهاد

 !؟یکن یم یگرم بازار یدار م؟یدار مجرد پسر ینیب ینم -

 .استیح یب کنن فرهاد نیا جون به جون یعنی

 :گفت یا شده کنترل لبخند با دید رو من وضع که مهال

 .شه یم آب خجالت از داره بچه د،ینخند قدر نیا حاال خب -

 :پروند مزه باز فرهاد

 .بده ماچ هی عمو بغل ایب پاشو رفت؛ کرد ییهوا گهید نه -

 :زدم غیج حرص با و آوردم در پام از صندلمو

 .یشعوریب یلیخ فرهاد -

 چون .کردم پرت سمتش به داشت یچوب ی پاشنه که صندلمو بالفاصدله و
 دنید با داشت؛ من به نسبت یبیار حالت بود دهیکش جلو رو خودش فرهاد

 شد باعث که داد؛ یخال جا و دیکش عقب خودشو عیسر من یهجوم حالت
 .کنه برخورد بود یرعلیام که ش؛یکنار چپ کتف به محکم کفشم
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 هب شده گشاد یچشما با و شدم خشک کفش پرتاب حالت همون با ترس از
 ی پاشنه آخه بود؛ دهیکشد هم یتو اخماشدو درد از که کردم؛ نگاه یرعلیام

 .المصب نبود یزیچ کم کفشم

 یکم کی و گرفته خندشون هیبق اما بودن؛ شده خشدک هم ماهک و مهسدا
 .کردن دنیخند به شرو  یهمگ نشده یزیچ دنیفهم یوقت. بودن نگران هم

 همون هنوز ترس با که من به و زدن متزلزل لبخند هی هم ماهک و مهسددا
 مگوش ریز و نییپا آورد دستمو آهسته ماهک. کردن نگاه بودم مونده یشدکل
 :گفت

 !میکن خاکت تهران دم یم قول من بخون، اشهدتو فقط تو -

 ق،الخال جل. کرد شدم گشاد یچشما به نگاه هی و کرد بلند سرشو یرعلیام
 !نزد هم پوزخند تازه! نگفت بهم یچیه

 نکهیا مثل خب. برگشت خودشون یاصل زیسا به چشمام و دیپر باال ابروهام
 !نداره مرگمو قصد و شد رد گوشم خیب از خطر

 :گفت و شد بلند دهیحم خاله

 .اجوون ریبخ شب خستم، یلیخ بخوابم، برم من م،یدیخند یلیخ خب -

 پسدرشم نگران اصدال خالم؛ نیا ی مرده من یعنی! رفت هم لکسیر یلیخ
 !نشد

 مسددخره یکل با و میگرفت شیآت یرو رو آورد ماهک که ییها ینیزم بیسدد
 جزغاله حاال. خوردن به میکرد شرو  شددن جزغاله همشدون یوقت ؛یباز
. میگفت یم یطور نیا میکن تیاذ رو فرهاد نکهیا ی واسه ما بودنا؛ نشده هم
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 ازهیمخ تند تند نیمع. بود یا خرده و کی! انداختم نگاه هی میگوش ساعت به
 و اوردین دووم سددر آخر. دنهیخواب رید مخالف بشددر نیا کال د؛یکشدد یم

 بعد هم محمد. شدن بلند هم هنگامه و ثمیم و مهال که بخوابه، بره خواست
 .رفت و کرد یخداحافظ جمع از خواب از سر  یچشما با اونا رفتن از

 و ریام مورد در. میبود فرهاد و ریام ماهان، ماهک، مهسددا، من، فقط حاال
 جاش از فرهاد. میبود جمع یها هیپا کال مونیبق اما ندارم، ینظر ماهان

 :گفت و کرد شوت ور اون رو مهسا کرد؛ پهن کنارم خودشو و شد بلند

 !نمیبب بخون واسمون دهن هی و ریبگ رو تاریگ نیا ایب -

 رتایگ کالس من آخه! بده؟ نشون فمویضع ی اراده خواست یم مثال زهرمار،
 هالبت! چوندمیپ یم کالس بعد به دوم ی جلسدده از اما بودم، کرده نام ثبت

 یوبخ ی ونهیم تاریگ با کال نداشددت؛ خبر ازش اصددال بابا رو تاریگ کالس
 آواز، ریز زد یم حمام و ییدسدتشددو یتو مایقد یک هر گفت یم! نداشدت

 مورد در من پدر ی کارشددناسددانه نظر نمیا خب! دسددتشدده تاریگ هی االن
 !گهید بود یامروز یهنرمندا

 :گفت متعجب مهسا گرفتم؛ دستش از رو تاریگ یالیخ یب با

 !؟یگرفت ادی یزیچ هم چوندناتیپ با تو -

 :گفتم و زدم یینما دندون لبخند

 !نگو که شدم یهنرمند هی زم،یعز آره -
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 بود؛ زده یمحو لبخند ریام. کردن یم نگاهم متعجب یرعلیام جز به همه
 واسه کردم یم احساس که لبخنداش از منم بود؛ سرخوش یلیخ امروز کال

 :گفتم خاص ژست هی با و بودم شده سرخوش منه، خاطر ی

 !دیبگ شاد فقط! حاال؟ بخونم یچ -

 :گفت مشکوک مهسا

 .یخوند ،یخوند یچ هر -

 الیخ یب گرفت؛ درد فکم که کردم تر ضیعر تونسددتم تا ضددمویعر لبخند
 :گفتم و گرفتم یالت لحن و شدم

 ته؟یحال خوامت، یم یلیخ نینازن ییجورا هی

 ته؟یحال دامت، تو افتاده یبدجور ما دل

 ،کالمت اند میخون یم ف یبگ تا ار،ین در ما واسه یباز میگریباز خودمون
 ته؟یحال

 الیخ تو یباش خوش دارم خوش! آره میگ یم جا همه مام ،یزد رو ما بگو تو
 ته؟یحال خامت،

 ریز میخواب یم دو رو خودمون ک،ی و ستیب میریگ یم ما ستهیب اگه نگاهت
 ته؟یحال خالت،

 یم یلیخ وونتم،ید یبدجور ،یبخوا رو راستش یول گفتم رو حرفا نیا همه
 ته؟یحال خوامت
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 دمیکش قیعم نفس هی زدم؛ تاریگ پشت یرو ضرب هی خاص تمیر با تند تند
 خنده از که نیا با بود؛ دهیفهم که هم فرهاد خوندم، تند تند وره ور مثل و

 :دیکوب یم هم به دستاشو تمیر با اما بود، کرده غش

 لشه تنه یاب اون با تپل یاس و بودم من

 پشه حسن کشیکوچ داش رو منوچهر و زیچنگ با

 کلمون میبست گردن شال رو، موتورا میکرد شیآت

 ننمون ارواح هه استالونه، لوریس میشد

 محل تو میداد یم راژیو موتور تا دو رو ترکه سه

 تل و میریبگ یگاریس میبود یساق در به در

 میالت عشق م،یکن چه خب م،یچاکرت م،ینوکرت

 میپات ریز که ینیب یم یکن گاین نوییپا اون

 میزد نویماش هی زا  ،یپول یب و یکاریب رو

 میاومد سراغش آروم شد، دایپ صاحابش تا

 زدن هم به چشم هی تو که بودش یگرسنگ رو از

 بدن به میزد پولشو باندشو، و ضبط میکرد باز

 یخور هوا میبر میگفت توپ توپ توپ خالصه

 یخور دوا و یبوخور و ینیلیج و خیس بعد

 نباشه غم که اونجا رفت م،یزد معجون یسالمت

 نباشه کم م،یارین کم وقت هی که میخورد یقوت

 ونهیع بچه هی جلو دیچیپ هوی یاس راه تو
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 !وونهید هو ما، به گفتش اروی یزیکامب لحن با

 نیلیخ نجایا زایکامب ن،یند جواب گفتش یاس

 !نیلیتر تا دو قد اشونیبعض نکن کل کل

 النگوهات اون نشکنن یبش ناناز یکام گفتم

 پات رو بکش دامنتو نامحرمه، پر نجایا

 ها کوچه یتو الته عشق پر پر پر

 ها نوچه و التا گنده عالفن همه

 ها بچه یتو افتاده یباز الت تب

 بده یچ یچ خوبه یچ یچ ید یم شعار که تو آخه

 زده؟ گاز خربزه پوست به جوب یتو بچت حاال تا

 خونتون تو هیهمسا کباب یبو شده وقت چیه

 !جون؟ بابا گشنمه! ... هه هه بگه، بچت و چهیبپ

 دونه یم یک هر که نویا بده یدزد آره آره

 !مونه یم وا شبش نون یتو آدم آخه یول

 ادینم ایدن به قاتل ایدن تو یشکیه

 خوان یم کار خب کارن،یب خب ست،ین یکیژنت هم یدزد

 آورد بار جور نیا رو ما که طهیمح یاصل مجرم

 برد ها راه نیا یتو رو ما که فقره یاصل مجرم

 میالت عشق و مرام با م،ینوکرت بازم یول

 میپات ریز م،یچاکرت ،یباش معرفت با اگه

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

097 

 شیشونیپ یرو رگ و دیخند یم هم ریام یحت بودن؛ شده ولو طرف هی همه
 ردمک دستامو تا دو انگشت تا دو عیسر آخرش. بود شده برجسدته خندش با
 :گفتم و دادم تکون باال دستمو زدم، بلند سوت هی و دهنم یتو

 !نداشت یقابل کنم، یم خواهش کنم، یم خواهش -

 انگشت تا سه و چسبوند شدصدتش به اشدارشدو انگشدت خنده نیب ماهک
 :گفت بود شده سر  که طور همون و داشت، نگه راست رو گشید

 .وونهید مردتم...  یعنی...  پرفکت -

 تاریگ رهادف کنن؛ کنترل رو هاشون خنده تونستن و گرفتن ینفس هی همه یوقت
 :گفت و دیکش دستم ریز از رو

 !یبرد تیفرهنگ ضد کار نیا با رو تاریگ ثتیح و آبرو تو -

 :دمیکوب بازوش به یمشت

 یم داشت خوندم، که یقشنگ آهنگ نیا یخوش از هر هر بود من ی عمه -
 !د؟یخند

 :گفت و کرد نگاه چشمام یتو صاف رو پر

 ؟یآورد مسافرت عمتم -

 !نکن یشوخ من یعشق ی عمه با زهرمار -

 !عشدددددق تو نظر از هم تو ی عمه آره، یعنی که کرد یمعن با ی خنده مهسا

 عتسا کی بایتقر. نداشدت نا گهید یچکیه کردم؛ که یباز مسدخره از بعد
 خرآ بخواب؛ برو ادیم خوابت اگه که میداد یم پاس گهید هم به میداشت یه

 :گفت و کرد خاموشش و ختیر ماسه شیآت یرو فرهاد هم سر
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 از رمیم یم دارم من. دینکن تعارف یالک هم به قدر نیا! خورد جر بابا -
 .ریبخ شب خواب،

 و من و رفتن گهید هم با فرهاد و مهسددا ماهان، ماهک، م؛یشددد بلند همه
 .میکرد حرکت مخالفشون جهت در یرعلیام

 دمیترسدد یم اصددال بودم؛ انداخته نییپا سددرمو و بودم یرعلیام سدر پشدت
 قتو اون بشدده؛ یقبل تیشدخصدد همون و برگرده دفعه هی باز برم راه کنارش
 هی. رونیب بکشدده دماغم از رو بودم کرده که ییها خنده کل و رهیبگ پاچمو

 :تمگف و دمیکش عقب خودمو عیسر کردم؛ برخورد یجسم هی به محکم دفعه

 .دیببخش ،یوا -

 :گفت و کرد دشیسف شرتیسو بیج یتو دستشو

 .یبگ دیبا هم گهید دیببخش هی -

 شارها کتفش به نگاهم دنید با شدم؛ رهیخ بهش متعجب و کردم بلند سرمو
 :گفتم تند و گرفتم رو موضو  عیسر. کرد

 .دیببخش بازم پس -

 :گفت و گرفت آسمون به رو سرشو کرد؛ حرکت به شرو  و زد یلبخند

 .یستین یبد دختر دمیفهم امروز -

 واسه یه اومده؛ خوشم یلیخ گلوش بیس نیا از من دونسدت یم کثافت
! برم عفضد و غش من و رونیب فتهیب لکیلبیب نیا تا ده یم چیپ گردنشدو من
 تازه خودم من ؟!دونه یم کجا از بدبخت نیا! زدم هم یقشددنگ توهم چه
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 من! سدرم بر خاک! رهیبگ گازش داشدت دوسدت آدم! دمیفهم امشدب نیهم
 ؟!ارمیب مردم پسر سر ییبال نکنه شدم؛ خطرناک چقدر امشب

 به خودمو ایخدا شد؛ گشاد چشمام د؛یخند. خوردم یرعلیام به محکم بازم
 :شده خنده خوش امشب چه نیا سپردم، تو

 .برو راه کنارم آدم مثل خوب دختر -

 الیو به یوقت. رفتم راه کنارش الیو دم تا و انداختم نییپا سددرمو عانهیمط
 ی همه با رو، بود دهیرسد ذهنم به که یفکر زور و ضدرب هزار با م؛یدیرسد
 :آوردم زبون به میانرژ

 ... زهیچ...  اوم -

 :گفت و برگشت سمتم به

 ه؟یچ -

 شددما یه یعنی! م؟یکن برخورد یعاد آدم تا دو مثل بعد به نیا از شدده یم -
 ومونگل از مسافرت، هفته دو یکی نیا یبذار و یکن عیضا منو ینکن یسدع

 م؟ینکن رودل و نییپا بره یخوش و یخوب به

 :داد تکون سرشو و زد لبخند

 .کنم یم مویسع -

 نازال. »ینکن تویسع خوام یم ،یاله یریبم! رفتم وا. شد الیو وارد عیسدر و
.« یش یم وهیب خودت رهیبم نیا شو خفه! ادیم دلم االن چرا ره؟یبم ادیم دلت

 کنه؛ ینم حساب هم ها پشه جزو منو اروی نیا سرم؛ بر خاک. گرفت خندم
 ی واسدده فکر طرز نیا خب البته. دونم یم زنش یالک یالک خودمو حاال



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 به و انداختم باال یا شونه. سدتین هم دور من یسدن ی رده یتو ییها بچه
 .رفتم الیو سمت

 نور سرعت به فکر نیا با! بود خوب العاده فوق یول! گذشت امشبم باالخره
 .برد خوابم

 پنج فصل

 !؟یال -

 هوم؟ -

 .میبحرف ایب. دهیسر حوصلم -

 !متنفرم جنگل از -

 !یحرف یم ربط یب چه توام، اه -

 ؟یماه -

 هوم؟ -

 .هیجن خونه یحت شده، تنگ یچ همه واسه دلم. تهران برگردم دارم دوست -

 م؟یقبول کنکور ما نظرت به یال -

 .یداد یم میدلدار دیبا االن ؛یدیپرس ربط یب -

 .بده جواب اول تو خب -

 یم تست و میخون یم درس کیشد یلیخ که ینیب یم ندارم؛ دیام که من -
 .میزن

 :دیخند

 .گذره یم خوش یلیخ من به ؟ گذره ینم خوش بهت مسافرت نیا -
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 !نه من به -

 و نشددسدت خیسد جاش سدر بایتقر و ختیر بهم رو ژسددتمون تمام دفعه هی
 :گفت

 .خواد یم یسوار اسب دلم یال -

 !داره نم لباسم من بابا، شو خفه اه -

 .یشورب شه یم فیکث که روز همون لباساتو یباش تو تا خودته، ریتقص -

 !بود؟ گرفته جنگلتون یظهر کله چرا شماها گمشو، -

 .کرد باز رو ششین

 م؟یکن اصرار میبر -

 :کردم نگاهش پلکام ریز از

 مورده؟ در -

 .گهید یسوار اسب -

 .شم ینم موجود اون سوار هم رمیبم من -

 .زیعز دوست نکن یاضاف زر زر -

 دور ها بچه از یلیخ. کرد حرکت ها بچه سمت و شد بلند جاش از عیسر و
 م؛یبود دهیکش دراز یگل و یخاک نیزم یرو خودمون ی واسه و میبود شده
 نشدم؛ ندبل جام از اصال. دینچسب لباسامون به اصال و بود سفت گلش البته
 !دارم وحشت یسوار اسب از متنفرم؛ اسب از من
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 مامت که یآدم تا دو به اس،یال بابا، مامان، به. کردم فکر و بسددتم چشددمامو
 یتو جن تا دو هم دیشا! ریتصو تا دو! بودن مسدافرت از قبل من ی مشدغله

 .رو به رو ی خونه

 تنگ هم فرناز با کل کل ی واسه دلم کنم یم احساس اما ه،یمزخرف اعتراف
 باز چشمامو سرعت به نشست شکمم یرو یزیچ نکهیا احسداس با. شدده
 با هم دهیحم خاله. بودن اومده هم تایآناه و سها! دلم زیعز. بود سها کردم؛
 کنهب مراقبت هم تا موند خاله شیپ و ومدین ما با و بود شده آشنا سدتاره خاله

 .دل و درد هم

 :گفت ذوق با و بود گرفته شالمو یها لبه تا دو که زدم سها به یلبخند

 .تکویپ تکویپ میبر میخوا یم -

 ،بعدش عواقب ترس از که بپره نییپا باال دلم یرو خواسددت حرف نیا با
 بکوبه، ام شکم به گرامشو ماتحت که نیا از قبل و گرفتم بغلشو ریز عیسدر

 :گفتم و ستادمیا بودم کرده بغلش که طور همون خودمم. کردم بلندش

 !خانوما؟ خانوم یدار دوست تکویپ تکویپ -

 .یلیخ اوهوم، -

 !کمه تختت هی تو خاله خب -

 ؟یگ یم زیچ چرا بچه به -

 :گفتم و کردم باز شموین! بود یرعلیام

 .که نگفتم یزیچ -
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. میرفت ها بچه سمت به. کرد نازک چشم پشدت و رفت من به غره چشدم هی
 یم ریام که یسوارکار باشدگاه به و کردن جمع رو لیوسدا ی همه سدر آخر

 از یحت دم؛یترس یم اسب از بود؛ دهیپر رنگم نگم درو . میرفت شدناخت،
 رو اسب سفت یها سم اصال! شتریب هم سر سه وید و مارمولک و سدوسک

 .دم یم جون رشیز دارم انگار که شد یم یطور حالتم دمید یم

 تایآناه و سها یحت. نشدم سوار من اما کردن؛ یباز مسخره و شدن سوار همه
 :گفت و اومد سمتم به فرهاد. شدن سوار هم

 .نترس گرفتم افسارشو من شو، سوار -

 :دمیکش پس پا

 .نه -

 .ینبود ترسو که تو نشو، مسخره -

 هر حداقل آخه د؟یبر یم کار به من کیتحر ی واسدده ترسددو نیا د؛یریبم
 مثل گرفت؛ بغلمو ریز فرهاد. ترسددو بودن گفته بهم بار دو کدومشددون

 .اسب نیز یرو گذاشتم و کرد بلند عروسک

. نمبز هم غیج دمیترس یم یحت اسدب کردن رم ترس از دم؛یلرز یم بایتقر
 یها مهره حرکت کردم احساس. بود ادیز یلیخ واسدم انگار اسدب ارتفا 

 هادام تیوضع نیا. بودم کرده خی. کنم یم احساس ن،یز ریز از رو پشدتش
 نیب رو افسددار خباثت با دور وسددط فرهاد. هیگر ریز زدم یم کرد یم دایپ

 :گفت و شد دور ازم و فشرد بودم، چسبونده نیز به که منجمدم یدستا

 .کوچولو خانوم باش شجا  -
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 :گفتم یلرزون یصدا با بود؛ شده گشاد چشمام

 ...ر...  ف...  فرهاد...  فرهاد. نکن تیاذ خدا رو تو فرهاد -

 افسارشو اگه دمیترس یم من و نییپا بکشه سدرشو خواسدت یم یه اسدب
 دم،یکشدد یم که کمی. سددتهیوا پاش تا دو یرو و کنه یقاط رم،یبگ سددفت

 ه،یرگ با و شد بلند میگر هق هق که نییپا دیکش یم کلشو نیهمچ المصب
 :گفتم بلند

 م...  ا...  م...  مامان. نییپا ارهیب منو یکی...  خدا رو تو -

 ایدن شد؛ یم اهیس داشت چشمام یجلو اد؛ینم باال نفسم کردم یم احساس
 واژگون اسب با دارم کردم احساس لحظه هی. دیچرخ یم سدرم دور داشدت

 از کدوم چیه لحظه اون تا که ها بچه زدم؛ یبلند غیج ترس از که شددم یم
 گهید من اما. شد جمع بهم کامل حواسدشون گرفتن، ینم یجد منو یکارا

 ور اسب نکهیا مثل و دمیکشد یم کیسدتریه یغایج و دمیفهم ینم یچیه
 و سددتادیا کنارم کار سددوار هی لحظه همون. کردم یم تیاذ غامیج با داشددتم

 یغایج اما شددم؛ کنده اسدب یرو از که کردم احسداس فقط بعد ی لحظه
 یم صدددا رو مامان غیج نیب و کردم یم هیگر. نداشددت یتموم کمیسددتریه

 ذهنم یاهیسد تو که یا جمله تنها دم؛ینفهم یچیه گهید هم سدر آخر. زدم
 !بود «متنفرم اسب از من» شد یم تکرار

 دورم نگران همه. کردم باز رو چشمام گلوم، یتو ینیریشد عیما احسداس با
 :گفت عیسر ماهک. بودن شده جمع

 ؟یخوب -
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 .دادم تکون رو سرم جیگ

 هباشددگا هم هنوز و بودم یرعلیام بغل یتو کردم؛ خودم تیموقع به نگاه هی
 .میبود یسوارکار

 یسالمت چاق باهاش که تو بگه نبود یکی! شددم دور ازش یکم خجالت با
 !؟یشک یم خجالت یبغلش یتو نکهیا از مرگته، چه االن ،یداشت یکیزیف

 نیماشدد از پامو نکردم رغبت گهید اصددال بودم؛ نیماشدد یتو روز اون تمام
 گاهباش از و بزنن شونیخوش از من خاطر به ها بچه نذاشتم اما بذارم؛ رونیب

 !یسوار اسب اونا و کردم یم واجور جور یفکرا خودم ی واسه من. میبر

 برعکس یول فتاد؛ین یا گهید خاص اتفاق کال. شددد تموم روز اون باالخره
 بچه اب ریام ی رابطه! یرعلیام به یحت. بود گذشته خوش یلیخ ها بچه به من
 یوت قدر اون د،یجد رییتغ نیا و یخوش نیا. بود شده تر یمیصم یلیخ ها

 نگارا. زد یم زیآم تشددکر لبخند بهم تند تند محمد که بود، عیضددا رفتارش
 الاص! بود مهال سدمت شدتریب که لبخنداش! واال! بودم لبخنداش باعث من

 روزید. زنه یم لبخند یکی به روز از سددانس هر زه؛یه یلیخ یرعلیام نیا
! داد یم لیتحو لبخند من به هم شددبش زد؛ یم لبخند ماهک به که صددبح

 یاخالق انحرافات اروی نیا نچ، نچ! شددن یم فیخرک خانوم مهال که االنم
 !دونم یم من داره؛

*** 

 مسخره و یخوش و یسخت با هفته دو م؛یبود شمال مهمون که بود یآخر روز
. کردم یم اررفت هیبق مثل یرعلیام با. بود گذشته یتنگ دل البته صدد و یباز
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 رفط از کیکوچ لبخند هی باعث که کردم یم یباز مسددخره وقتا یبعضدد ای
 و داد یم حرص منو اون ای م؛یکرد یم کل کل گهید هم با ای شددد؛ یم اون

 !بود شده شتریب هم اواخر نیا که داد، یم حرص و داد یم حرص

 شب. میبود عقب درسا از یکل یطور نیهم م؛یفتیب راه بود قرار صبح فردا
 تیهان ام،یدر شیپ که یآخر شب گرفتم میتصم برد؛ ینم خوابم جوره چیه

 رمس یرو مویتوس بافت شال و کردم جمع قشدنگ موهامو. ببرم رو اسدتفاده
 جا مهه. رفتم رونیب اتاق از آهسته و برداشتم مویمشک شرتیسو انداختم؛

 حالت از شددد؛ یم داریب یکسدد اگه. رفتم یم راه پا نوک یرو بود؛ کیتار
 .میزیچ ،یقاتل ،یدزد کرد یم فکر شک یب رفتنم راه آهسته آهسته و دهیخم

 رو الیو پشت تا و دمیکش یقیعم نفس بستم؛ سرم پشت آهسته رو در یوقت
 یپشددت در نیا آخر ی قهیدق فقط. کردم دور الیو از خودمو عیسددر و دمیدو
 یدست دو داشتم دوست که داد، بلند ریرجیج یصددا هی و کرد ینامرد الیو

 جادیا مردم خواب ی واسه یمزاحمت خواستم یم سرم ریخ! سرش یتو بزنم
 .نکنم

 اب اما کردم؛ مچاله شددرتیسددو یتو شددتریب خودمو شددم کینزد که ایدر به
 و کنجکاو بود؛ دهیکش دراز ساحل از یقسدمت نیزم یرو که یا هیسدا دنید

. زدم یلبخند یکیتار اون یتو یرعلیام دنید با. رفتم سمت اون به متعجب
 اون یور سرشو و بود کرده قفل سرش پشت دستاشو و بود بسته چشدماشدو

 شمگید یپا هی و بود گذاشته نیزم یرو شده تا هم پاش هی. بود گذاشدته ها
 .بود انداخته ستادشیا یپا یرو
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 ههقهق به تا کردم یم حفظ لبخندمو که طور همون و نشستم کنارش آهسدته
 اد؛یب لکشقلق تا دمیکش گلوش ریز بافتمو شال ی گوشه آهسته نشه؛ لیتبد
 از که روزیپر ادمهی خودم من. دیپر باال ابروهام! فتادین یاتفداق چیه امدا

 نیا یول ه؛یقلقلک دیشد یرعلیام گفت خاله م؛یزد یم حرف بودن یقلقلک
 !تره رگ یب ینیزم بیس از االن که

 ستمود خواستم. محو شخندین هی از غیدر ،یچیه دم؛یکش شالمو گهید بار هی
 شه؛ یم قلقلکش و حسداسه پهلوهاش به دیشدا خب! پهلوش سدمت ببرم

 :کردم عوض کانال عیسر. گرفت دستمو مچ نور سرعت با لحظه همون

 هنکیا مثل خب یول کنم، دارتیب خواسددتم یم ؟یریگ یم دسدتمو چرا ا   -
 .یداریب

 .دادم لشیتحو نما دندون لبخند هی هم جملم بند پشت

 یم دست من گردن به یه قلقلک قصد به که ینبود شما وقت اون آهان؛ -
 هان؟ ،یزد

 !بود داریب که نیا! یوا ددم یا

 .بود شالم ی گوشه نزدم، دست. نکن ینامرد شییخدا گه،ید نه -

 :گفت و زد محو لبخند هی

 !تهین مهم -

 :کردم عوض بحثو

 ؟یدیخواب نجایا چرا حاال -

 .باشم ایدر شیپ خواستم یم -
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! ؟موقوف یفضول حساب به بذارم دیبا دادنشدو جواب کوتاه نیا یعنی اوم،
 نیا انتظار که من و د،یکشدد بود دسددتاش نیب که دسددتمو مچ لحظه همون
 در شحرکت از متعجب. آغوشش یتو شدم پرت بایتقر نداشتم، ازش حرکتو

 و کنم جدا رو بود شده دهیچیپ کمرم دور که یدست کردم یم یسع که یحال
 :گفتم رونیب امیب بغلش از

 ور یاسالم ی فاصله آقا. ادیم یکی االن کن ولم ه؟یکار چه نیا وانهید یوا -
 .کن تیرعا

 ،بود شدده دهیچیپ دورم محکم که دسددتش با و گفتم یم ونیهذ داشدتم من
 یم احساس کامال بدنشو لرزش. دیخند یم صدا با اون و رفتم؛ یم کلنجار

 :گفت و دیکش یقیعم نفس دفعه هی. کردم

 ؟یدونست یم ،یهست هشیشب یلیخ -

 یعنی ؟پرند هیشب بودم؟ هشیشب. برداشتم تقال از دست شددم؛ آروم دفعه هی
 سددفت منو یطور نیا دادم، رو پرند وجود حس بهش نکهیا خاطر به فقط

 شعوریب. کردم حس چشدمام ی کاسده یتو رو یداغ آب هجوم! ده؟یچسدب
 یب. اومد وجود به ذهنم یتو لحظه نیا که یقشنگ احسداس فیح. کثافت

 هان؟ آخه؟ باشم الناز برات دینبا من چرا! اقتیل

 .ندادم جوابشو و فشردم هم یرو دندونامو

 !دارم دوستش یلیخ -

 متوقف موهام یتو دستاش حرکت شد باعث که کردم بلند سدرمو متعجب
 :گفتم و گذاشتم نشیس یرو چونمو. بشه
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 !نمرده؟ پرند مگه ؟یدار -

 اول روز که بود شده یاحوال شونیپر پسر همون انگار. بود غم پر چشماش
 .بودمش دهید

 .زندست پرند...  نه -

 ... اما -

 :داد فشار دستاش تو رو موهام بایتقر و شد یعصب دفعه هی

 چته؟ وونهید...  آ  -

 :گفت یعصب یصدا با

 ؟یدیفهم ،یبد لمیتحو فیاراج یندار حق زندست، گم یم من یوقت -

 یکفر بود کرده بغلم و بود دهید پرند یجا به منو که نیا از یطور نیهم
 پهلوش از زیر شددگونین هی. شدددم هم تر یکفر شیندار حق نیا با بودم؛
 و شدم بلند جام از منم کنه؛ دور خودش از عیسدر منو شدد باعث که گرفتم
 :گفتم

 دومندش،. بده نشون ر  به ر  یبد نشون یخوا یم ییآزما زور اولندش، -
 بهت یکس نکنم فکر سومندش، زنده؟ ای اسدت مرده پرند چه من به اصدال

 یندار و یدار حق و یکن نییتع محدوده من ی واسه که باشده داده نویا حق
 که ینیب یم ،یبکن باز تویباباقور یچشددما چهارمندش،. یبد لیتحو بهم
 .ستمین جونتون پرند هیشب هم اصال من

 خروس تا دو مثل و بود سددتادهیا من مثل اونم بود؛ کرده هم یتو اخماشددو
 :گفت اخما همون با ریام. میکرد یم نگاه بهم یجنگ
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 ؟ینکرد سددورا  پهلومو و یآورد کم هم شددما که سددتین اولندش، -
 تیحال گهید طور هی ای یدیفهم! کن صحبت درست پرند درمورد دومندش،

 کنم؟

 :زدم یم پوزخند بهش که بودم من حاال

 ن؟یکن میحال نیخوا یم یچطور وقت اون آهان، -

 هی و دمکر جبران رو برنداشته قدم هی اون من که ادیب سمتم به قدم هی خواست
 :گفتم و رفتم عقب قدم

 تیکبر هک یکرد یم نطق شیپ وقت چند که باش داشته توجه نمیا به البته -
 .یکیزیف نه بکن یزبون ییآزما زور یمردش یلیخ ؛یخطر یب

 :گفت و کرد پام تا سر به نگاه هی برداشت نه گذاشت نه کثافت

 !یدیرس تهران خود به کنم فوتم من رو تو خب، آره -

 :داد ادامه عیسر اما بدم؛ جوابشو که دمییسا هم یرو دندونامو

 !کجا من پرند و کجا تو! خب آره که بگم دیبا چهارمنت درمورد! درضمن -

 :بشنوم حرفشو ی ادامه تا کردم زیر چشمامو

 .یندار منو پرند ییبایز سوم کی تو -

 یم بهم یکی االن اگه. بزنم غیج خواست یم دلم نبود؛ میحال یچیه گهید
 مثل ادمد حیترج! کردم ینم تعجب اصددال رونیب ادیم شیآت تینیب از گفت

 تمام هک یپوزخند با کردم؛ نگاه ریتحق با پاشو تا سدر کنم؛ برخورد خودش
 :گفتم نباشه مشخ  توش یحرص چیه کردم مویسع
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 ینم یتوقع هم تو از خب کوره؟ باشه عاشق که یآدم گن یم که یدیشدن -
 من از معوجت و کج پرند اون یکن فکر و ینینب منو یایخوشددگل تدا ره

 .تره خوشگل

 فرار شاز فیخف غیج هی با شد باعث که دیدو سمتم به عیسر! ابوالفضل ای
 نامطمئ د،یرس یم بهم دستش اگه یعنی. بدو آهو و بدو من میبود شدده! کنم

 !بودن افتاده حلوا هی یهمگ

 ناراحت بودم، داده نسددبت رو معوج و کج صددفت مرحوم اون به نکهیا از
 یم هخف ریام یچشما جلو از دیبا. نداشتم خودمو هیتنب وقت فعال اما بودم؛
 ورط همون و گرفت دستمو حرکت هی با. بود افتضاح دنمیدو شهیهم! شددم

 :تگف یعصب و برگردوند منو چلوند، یم مشتاش نیب چارمویب دست که

 !کن تکرار حرفتو -

 !ا؟یآ بود کل کل وقت االن

 االن! یزن یم حرف من مورد در یطور نیا یچ ی واسه خودته؛ ریتقصد -
 دادم؟ نسبت مرحوم اون به رو صفت اون که خوشحالم یکرد فکر تو

 من همم نبود، مهم هیبق خواب گهید االن دم؛یکش غیج. چوندیپ پشتم دستمو
 .بودم بدبخت

 .یروان وانه،ید! کن ولم -

 :زد داد

 !هان؟ نمرده، نگفتم مگه -
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 اب اونم زد؛ سرم پشت که یداد از و بود گوشم بغل دهنش. بسدتم چشدمامو
 .شدن خیس موهام ی همه ک؛ینزد ی فاصله اون

 عذاب .دادم مالش دستمو. رفت و کرد بهم پشتشو و کرد پرتم جلو به محکم
 م؛دیکشدد یقیعم نفس. کردم یم صددحبت یطور اون دینبا گرفتم؛ وجدان

 تبرگش منتظر هنوز اون بود گفته بهم خونمون، بود اومده که یاول روز خاله
 جودو که هستش یپرند عاشق هنوز اون یوقت انداختم؛ نییپا سرمو. پرنده
 ناراحت شدنش ناراحت از قدر نیا دیبا یچ ی واسه رفته؛ ایدن نیا از و نداره

 !کنه؟ یم فکر من به اون مگه اصال بشم؟

 همه که دبو اون ریتقص انگار انداختم؛ ایدر به مند گله نگاه هی گرفت؛ بغضم
 .بود رفته نیب از ریام و من خوب ی رابطه ی

 الیو وارد و انداختم نییپا سرمو. نبود خودم دست اصال بودم؛ دهیبرچ لبامو
 مک نور از و نشستم ییرایپذ یتو. نبود مهم واسم صددا و سدر گهید شددم؛
 اصددرار قدر نیا ریام دیبا چرا! آخه؟ چرا. شدددم رهیخ پرند عکس به آباژور
 !؟یا زنده تو باشه داشته

 ونمد ینم. کنم نگاه پرند صورت به نداشتم دوسدت انداختم؛ نییپا سدرمو
 من اما نه؛ ای یباش متنفر کوتاسدت ایدن از دسدتش که یآدم هی از هیخوب کار

 که یمزخرف یاحسدداسددا نیا خاطر به منو خودت ایخدا. بودم متنفر االن
 .ببخش ده، یم دست بهم دایجد

 مونه هنوز ریام رفتم؛ پنجره سمت به. شدم اتاق وارد و رفتم باال رو پله راه
 نکهیا یراب شد؛ شتریب گلوم بغض. بود زده زل ایدر به و بود نشدسته. بود جا
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 اما کردم؛ جور و جمع رو لمیوسددا ی همه و رفتم کمد سدمت به نکنم هیگر
 چمدون داخل رو لباسدا که طور همون و بجنگم بغضدم مقابل در نتونسدتم

 !دیچک یم صورتم یرو اشکام ذاشتم، یم

 و انداختم تخت یرو خودمو دم؛یکشدد یقیعم نفس بود؛ شددده تموم کارم
 که دادم یم نشون ریام به دیبا من. شدم خوشدخواب ینوسدان حرکت باعث

 یم نشون نویا دیبا من دارم؛ یبرتر لحاظ همه از که شم یم یدختر ندهیآ در
 .دادم

 .برد خوابم صبح چهار یحوال که زدم یم کله و سر فکرا نیهم با

 که یحد در کردم؛ باز متر یلیم هی چشدمامو خاله ینوازشددا و ناز با صدبح
 که هم خاله. بپره چشددمام از خواب و نیزم نخورم تا نمیبب چشددمو یجلو

 .کرد صدا رو محمد دمیشن فقط د؛ید آلود خواب قدر اون وضعمو

 و ودم؛ب دهیخواب بودم، رفته ایدر کنار باهاشون شدبید که ییلباسدا همون با
 شدنم، سدوار از بعد بالفاصدله. شددم نیماشد سدوار هم همونا با جهینت در

 .نپره نیا از شتریب گرماش تا گذاشتم؛ هم یرو کامل چشمامو

*** 

( www.98ia.com) نودهشددتیا مجازی ی کتابخانه توسددط کتاب این.:: 
 ::. است شده منتشر و ساخته

 .دمیخواب راستم یپهلو رو و شدم جا به جا خاروندم؛ موینیب

 .کنم دارشیب بذار خب مامان، َاه -

- ،  .راهه ی خسته خواهرت ؟یچ یعنی اسیال ا 
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 اباب. دهیدو خونه تا فلیا از االن نیهم انگار راه؛ ی خسته یگ یم نیهمچ -
 .بود خواب نیماش یتو گفت هم خانومه

 .نه گفتم -

 ... مامان -

 احساس. زنه یم بهم خوابمو تمرکز صداشون شدن؛ ینم خفه چرا یلعنت ُاه
 .کنه یم درد سرم کردم یم

 .رونیب ایب اسیال -

 .خوام ینم رینخ -

 .میدار مهمون ایب بچه؛ نکن تیاذ -

 نباشه؟ نیا باشم، من چطور -

 تو عذر اما کنن، یم درک نایا عموت بود؛ خسددته خواهرت! یچ یعنی -
 .ستین موجه

 تهخیر صورتم یتو موهام ی همه شدم؛ زیخ مین جام یتو یکرخت و اجبار با
 حرص با و دمیکشدد یآباد و جد ی ازهیخم هی. بود پال و پخش اطرافم و بود

 :گفتم

 .بخوابم یذار ینم فکتو، ببند اسیال -

 هی ی اندازه چشددمام و دیپر میکرخت حس ی همه دفعه هی اس؟یال! ؟یک! ها
 و خودم ی طبقه دو تخت یرو. کردم نگاه اطرافمو و شد یالیر پنج ی سکه

 !کجان؟ نایا یرعلیام پس. بودم اسیال

 :گفت بهم لبخند با مامان
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 .هیبق شیپ نییپا ایب بشور صورتتو آره؟ کرد، دارتیب سر آخر -

 :گفتم متعجب

 کجان؟ نایا دهیحم خاله پس مامان -

 بزرگواره؟ خانوم منظورت -

 .اوهوم -

 ومدین دلش یچکیه. آوردت کرد بغلت بابات ؛یبود خواب نیماشدد تو -
 .کنه دارتیب

 یچ یعنی. انداختم نییپا سددرمو و دمیکشدد قیعم نفس هی افسددرده و دیناام
 دارمیب چرا کنم؛ یخواه معذرت ریام از خواسددتم یم من ومد؛ین دلشددون

 !آخه نمیبب ویک دیبا نخوام ایخرک محبت نیا از من! نکردن

 زیمت حداقل تا رفتم حمام سمت افسرده طور همون و دمیکش یپوف حرص با
 بود زیتم گهید االن که مو،یمشک نیج شلوار با یمشک دار کاله لباس. باشم
 یخرگوش یطور همون نداشتم؛ موهامو کردن خشک ی حوصله. دمیپوشد

 سرم یرو لباسمم کاله. بشده مشدخ  کمتر شدونیسدیخ تا بافتم طرفم دو
 .زدم رونیب اتاق از حالم، یب یچشما و زرد صدورت به توجه یب و انداختم

 !هه! آرمان و نیآرم ی واسه حتما! آخه؟ کنم خوشگل بود قرار یک ی واسه

 رو ی صحنه دنید با اما ن؛ییپا اومدم ها پله از تیم هیشدب ی افهیق همون با
 .کردم کپ روم به

 !کنن؟ یم کار یچ نجایا ریام و دهیحم خاله
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 و ردک بغلم سفت شد؛ بلند جاش از خنده با د؛ید ها پله نییپا منو که نینگ
 :گفت

 یخال یوقت هی تو یجا امونیهم دور یتو کردم ینم فکر اصددال یال یوا -
 !گذشت ینم خوش کدوممون چیه به اصال! باشه

 با .گرفت ازم زیر شددگونین هی د؛ید یرعلیام به رهیخ و زده شددک منو یوقت
 :گفتم و رفتم غره چشم بهش درهم یابروها

 آخرت شگونین! کنه یم ذوق یطور نیا نبودم سال چند انگار حاال، خب -
 .مونه یم جاش ماه هی تا یدون یم خوبه بود؟ یچ گهید

 :گفت آهسته و آورد در شکلک هی ابرو با و دیخند

 .یبود اری جمال محو آخه -

 !آخه بود کجا ارمی من! شو خفه -

 !عرعر که منم! باشدددده -

 !شه یم ثابت یبزن هم جفتک -

 گهید هم با خودش غیج و من غیج و گرفت بازوم از یحسدداب شددگونین هی
 :شد یقاط

 .یال کشمت یم -

 !تیخاص یب ت،یخاص یب کچل شه، جیافل دستات یاله ،یریبم یاله -

 یچ یعنی ن؛یکن یدار آبرو که ومدیم ابرو واسددمون داشددت مامان حاال
 .نبود مونیحال اصددال نینگ و من یول. نیانداخت سددرتون یرو رو صددداتون

 کهیت تیخاص یب آخه خنده؛ از شد منفجر گفتم که یتیخاص یب با که نینگ
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 رس پشت بار سده دو اوردیم کم حرف که یموقع اونم بود؛ ابوالفضدل کالم
 نکهیا مثل اما گفتما؛ تویخاصد یب ناخودآگاه کامال حاال. کرد یم تکرار هم
 تینیب از جونت تا باش ناراحت جهنم، به. کرد ناراحت رو ابوالفضل دیشد
 !واال. رونیب بزنه

 پیک تا پیک و کرد جا خودشو اومد عایسر نگار م؛ینشست نفره دو مبل یرو
 که ودب داده نگار به یک نفسو به اعتماد نیا دونم ینم من. میبود نشدسته هم

 !بود رو پر قدر نیا و بود نیا جمعمون یخجالت خوبه! شه یم جا جا همه

 نگاهم یرکیز ریز همش من اما آوردن؛ یم در یباز مسددخره نگار و نینگ
 خاله االن. نداشددتن خبر ریام ی هیقضدد از نایا مامان. رفت یم ریام سددمت

 بود؟ کرده هیتوج یچطور حضورشو

 فنر لمث زحمت؛ رفع یبرا خودشون قول به و بشن، بلند خواستن که یموقع
 معذرت ریام از من تا کن جور تیموقع هی خودت ایخدا. سددتادمیا خیسدد

 .کنم یخواه

 به نگاه هی. رفتن یم داشتن هم عمو و عمه یحت بودن؛ شده جمع در دم همه
 یصدددا. بود شددب مین و ازدهی سدداعت! نرن و انیب خب نه کردم؛ سدداعت

 .بود نخورده یچیه حاال تا صبح از واسش، بگردم اومد؛ در کممیش

 بگه؛ یرسم یخداحافظ بهم و کنه حفظ رو ظاهر خواسدت ریام که یموقع
 :گفتم آهسته و انداختم نییپا سرمو

 .دیببخش -
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 حواسش یکس نم؛یبب العملشو عکس تا آوردم باال انداختمو نییپا سر عیسر
 ی هلحظ و بردم جلو دستمو مکث یکم با منم آورد؛ جلو دستشو نبود؛ ما به

 :گفت آهسته من مثل اونم کرد، ول دستمو که آخر

 .کن خشک موهاتو -

 طور همون من آورد؛ هجوم بهم بود نیریشدد احسدداس یچ هر لحظه هی
 یاصد یوقت. شدم رهیخ بود، شیپ لحظه چند ریام که ییجا به شده خشک

 ات هسددتنن راهرو یتو نایا مامان و رفتن؛ همه دمیفهم و دمیشددن رو نییپا در
 هک کردم یم فکر خودم با ذوق با. رفتم اتاقم سددمت به عیسددر باال؛ انیب

 !واقعا؟! بود؟ واقعا یعنی! منه خوردن سرما نگران یرعلیام

 یکل خودم ی واسه ر،یام خشک و یدسدتور کامال ی جمله هی با شدب اون
 .دمیخواب یخال شکم با هم سر آخر و! کردم یصورت االتیخ

 شش فصل

 :زد غیج و گذاشت کنار بودنشو خانم تموم ساغر

 !ددددمیشد راحت! ددمیشد راحت -

 :گفت افسرده مهسا

 .نه ای میش یم قبول که میدار استرس همش االن! میشد راحت ویچ یچ -

 هم مینش قبول چون ندارم؛ رو مورد هی نیا استرس من شییخدا گه،ید نه -
 .خدمتمونه در آزاد

 :گفت خنده با ماهک

 .یزن یم صابون دلت به یالک ؛یبر آزاد تو ذاره یم که هم تو یبابا آره، -

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

109 

 .افتادم کتابام یرو بایتقر مسافرت از بعد من دهید یوقت! نذاره؟ چرا -

 :گفت و دیخند مرموز ساغر

 تو که بود نیا اونم داشت؛ یخوب هی نداشدت، یزیچ هر یرعلیام آق نیا -
 .یشد خرخون

 :کردم اخم

. خوندم یم درس شهیهم من که دومندش. هیخوب از پر آقامون که اولندش -
 .بود یرعلیام خاطر به نینکن فکر هم اصال

 :گفت و زد کتفم به مهسا

 !گه؟ید بود شده رو اون به رو نیا از که بود من ی عمه اون پس -

 :گفتم ذوق با و شدم بهشون دادن جواب الیخ یب

 .میدعوت خاله ی خونه امروز ها بچه یول -

 .زدم پلک تند تند و کردم مشت صورتم یجلو دستامو

. بود آورده خودش با رو بودن داده جلسه یتو که یسدیسداند و کیک ماهک
 :گفت کنه باز سرش از سویساند تا رفت یم کلنجار که طور همون

 !؟یاریب دوستاتم نگفت -

 :گفتم و شد باز شمین

 یم یماه شیش کنم فکر ماهه؛ چند از بعد عارفانه و عاشقانه خلوت نچ؛ -
 .داشتن آمد و رفت خاله با نایا مامان فقط. دمیند رو ریام که شه

 فتهر کش ماهک از که یکیک کهیت شد باعث که گردنم، پس زد یکی مهسدا
 :گفت مهسا و دیخند ماهک. بپره رونیب دهنم از بودم
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 .گهید میایب هم ما کثافت، ضمن در. نداشت خوردن حروم مال حقته، -

 .قامونهآ تولد ر،یت هشت خیتار به فردا ن؛یکن یخرحمال دیبا نیایب امروز -

 :گفت غیج با ساغر

 !؟یگرفت واسش یچ کادو! واقعا؟ ییوا -

 :گفتم و کردم باز شموین

 .خودمو -

 یتو تیجمع دنید با. میاومد رونیب حوزه در از. خنده ریز زد پق ماهک
 :دادم ادامه یلودگ با ابونیخ

 یهرک نجایا! دارن؟ دوست رو ما چقدر هامون خانواده نینیب یم شییخدا -
 .ماها یباباها مامان جز هست

 :گفت ساغر

 ؟ینگرفت یزیچ چرا چون؛ینپ رو موضو  شو خفه -

 یاصخ سن به نه بمه،یج تو دستم نه من ها؛ کمه تختت هی تو ساغر بابا یا -
 از جدا یکادو هی من تا شه یم حساب لیفام خانوادم نظر از ریام نه دم،یرس

 .رمیبگ واسش خانواده

 نایا ماهک ی خونه سمت به که طور همون. شد ساکت و گفت یآهان ساغر
 :گفت یطانیش لبخند با ماهک م؛یکرد یم حرکت بود، تر کینزد که

 .ایبد بهش یخوا ینم هم ییکادو کم یول -

 :دیپرس یجیگ با ساغر

 !بده؟ خواد یم یچ ده، ینم یزیچ گفت که نیا -
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 :گفت و دیخند زیر ماهک

 !خره گهید خودشو -

 .خنده ریز زد بود، افتاده شیدوزار تازه که هم سدداغر خنده؛ ریز زد پق بعد
 ی کله پس محکم. دیخند یم غش غش ماهک با اول همون که هم مهسدا
 :گفتم و کوبوندم ماهک

 .منحرف کثافت -

 خرهمس ینا گهید که میدیخند رو ریمس کل و میکرد بحث ها بچه با قدر اون
 جور و جمع و ماهک مامان از تشدکر و ناهار از بعد. نداشددتم اضدافه یباز

. زدم رونیب نایا ماهک ی خونه از اصددرار؛ عالمه هی با ناهار یظرفا کردن
 خواستم یم. رفتم ییتنها خودم من اما دنبالشدون؛ ومدنیم سداغر و مهسدا
 .بودم شده خسته یشلوغ از کمی بخوابم؛ و خونه برسم زودتر

 خاله فقط بودم؛ دهیند رو ریام گهید شددب اون از بعد ماه، چند نیا یتو
 فتگ یم بود؛ ونیمد من به خودش ی گفته به. ومدیم دنمید به وقتا یبعض

 االن اما بوده؛ شددده راکد آب هی که انگار دادم؛ انیجر ریام یزندگ به من
 یزندگ به پرندش رو ریام دونست ینم اما. شده خونه آور نون و ره یم سرکار

 .بودم واسش تلنگر هی فقط من من؛ نه کرده دواریام

 ی همه نیب از. دمیکش یقیعم نفس و کردم مینخ یمانتو بیج یتو دستامو
 همه نیا واقعا من. پرنده منتظر هم باز ریام که بودم دهیفهم خاله یحرفا

 ریام که یاحساس به اگه. کردم ینم درک رو، مرده هی بودن زنده به یالک دیام
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 احساس آخه! ستم؟ین ریام عاشق من یعنی پس عشدق؛ گن یم داره پرند به
 .ستین پرند به ریام یاحساسا مثل احساساتم از کدوم چیه کنم یم

 شده خوشحال مامان و بابا زدم؛ یم تست و خوندم یم فقط ماهو شیش نیا
 رو البا ی طبقه کامال و بودم کرده جمع لمویوسا. متعجب البته صد و بودن

 جز بود شددده خارج ذهنم از زیچ همه گهید گرفتم؛ خودم ی سددلطه تحت
 ریز منو نداره حق و شم یم یکس خودم ی واسه منم بدم نشون ریام به نکهیا

 رفتم یم دیکش ینم مخم گهید که شبا یبعض فقط. نهیبب گهید نفر هی ی هیسا
 رگشتهب شمال از که یوقت از که ؛ییرو به رو ی خونه به کردن فکر با و بالکن

 خوابم زودتر تا کردم یم خسته ذهنمو شد؛ ینم روشدن چراغش گهید بودم
 .ببره

. فتمر رو ادهیپ سمت به عیسر و اومدم رونیب فکر از ینیماش بوق یصددا با
 یدب لحن با و آورد رونیب نیماش از سرشو بود، یا زهیم زهیر دختر که راننده
 :گفت

 یم دایپ صدداحاب تا هزار یر یم نیماشدد ریز یوقت ،یندار بابا ننه االن -
 .یکن

 یاله !ادب یب! خر ی کهیزن د؛یشد گرفت حرصم. رفت و گرفت گازشو بعد
 .ارهیب جوش نتیماش یاله. یش پنچر

 . کوبوندم یم نیزم به محکم پاهامو حرص، از پر رو خونه تا ریمس ی هیبق
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 قدم یصدددا کنن؛ باز رو در اف اف از نکهیا یجا به زدم که رو در زنگ
 مک تختشون هی منم ی خانواده کردم؛ یپوف. دمیشدن رو پله راه یتو هاشدون

 .بود

 !بابا؟ دختر یکرد کار یچ -

 :گفتم و کردم نگاه بود شهیهم از تر مهربون که بابا به متعجب

 ؟یستین سرکارت چرا شما بابا وا -

 !بچه؟ آخه چه تو به -

 بونمهر یطور اون کنم؛ یم برقرار ارتباط باهاش شتریب یمدل نیا خوبه ها؟
 :گفتم و کردم شل شموین. ترسه یم آدم شه یم

 !دیبخور مویحمال ینیریش شاالیا -

 :گفت و خنده ریز زد اسیال

 .جلبکه حد در وتیکیا آخه ؛یش ینم یچیه تو دونستم یم من -

 :گفتم و کردم مهمونش یگردن پس هی محکم

 .فکتو ببند -

 کونت و بودن سددتادهیا در یجلو فیرد به که اسیال و بابا و مامان به کالفه
 :گفتم و کردم نگاه خوردن، ینم

 برم نید یم اجازه. نیداشددت نگه رونیب منو هم حاال ن،یومدین که دنبالم -
 !بخوابم؟ و بذارم کپمو

 :گفت و عقب رفت مامان

 .گلم دختر ایب -
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 :گفت و کرد اخم بابا

 .یایب دوستات با یخوا یم یگفت خودت الناز -

 :گفتم و کردم باز شموین

 .ها برنخوره وقت هی گلم یبابا به باشه، خب -

 .یصلوات پدر تو برو -

 از مردم که من یعنی. فرستاد صلوات شمرده شمرده و بلند یصددا با اسیال
 .بوده باال العاده فوق بچه نیا رو مدرسه یصبحگاه صف راتیتاث. خنده

 دراز مبل یرو و باال ی طبقه رفتم و چوندمیپ رو نایا مامان یسخت تا هزار با
 دل اما ندارم؛ رو دهیحم خاله ی خونه یگاریب حوصله اصال. شددم دراز به

 .بود شده ییهوا وقت همه نیا بعد المصبم

 یایدن یتو و بچم من چقدر. کنه ینم فکر من به کده ریام کردم؛ بغض
 سددتم،ین هم مهم واسددش که یکسد از که زنم، یم پا و دسدت خودم یبچگ

 .ادیم خوشم

 که ؛کردم فکر بده نشددون دنمید با ممکنه یرفتار چه ریام که نیا به قدر اون
 .برد خوابم و کرد یقاط مخم سر آخر

 .گهید شو داریب -

 .بخوابم بذار س،یه -

 .شو بلند کنن؛ حرکت خوان یم گهید ساعت هی نایا مامان الناز، -

 .خوابمه حساس یجا اس،یال شو خفه َاه -

 .انداختن من گردن رو تو شدن داریب چرا دونم ینم من -
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 جام رس خیس و دمیکشد یبنفشد غیج گرفت، پهلوم از که یزیر شدگونین با
 :زدم غیج. دیدو یم در سمت به و دیخند یم داشت اسیال. ستادمیا

 تا تاسیوا حداقل ؛یوحش یکرد بود یکار چه نیا شعور؛یب یبش فلج یاله -
 .بشه صاف حسابت

 :دمیشن راهرو یتو از صداشو

 .میبکش تا ستمیوا وونمید مگه -

 وارد اعصداب بدون و رونیب دمیکشد شدلوار و لباس هی. کردم غرغر لب ریز
 سددر آخر کردم؛ تلف خودم ی واسدده حموم یتو سدداعت مین. شدددم حموم
 .کنم زیتم خودمو هم کمی گرفتم میتصم

 :دمیشن رو مامان یصدا که بودم دوش ریز و بود یکف موهام

 تا رونیب ایب زود رونا؛یب میبر میخوا یم ما دختر ؟یحموم هنوز تو الناز، -
 .متیبرسون

 یبلند یصدا با. دهنم یتو نره آب زدنم حرف با تا رونیب اومدم دوش ریز از
 :گفتم

 خوبه رم، یم خودم من د،یبر شما ست؛ین که ایدن ور اون خونشون مامان -
 .بغلنا نیهم

 .بگم بابات به بذار -

 ور مامان یصدددا باز. دوش ریز رفتم بازم کنه مشددورت بابا با بره مامان تا
 :دمیشن
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 رو خونه در ها؛ نره ادتی ،یبردار. هال زیم یرو گذاشددتم رو دیکل الناز -
 .کن خشک موهاتم. کن قفل

 :حمام در به زد که ندادم یجواب

 ؟یا زنده -

 ودب صورتم یجلو دستم که طور همون و دمیپاش صورتم به آب مشت تا دو
 :زدم داد

 آره رم؟یم یم حتما حمومم یتو من وقت هر ؛یداد یریگ چه مامان یوا -
 .دییبفرما دم؛یشن بله زندم؛ بابا

 رفتم یم وقت هر. دمینشددن ییصدددا گهید و کرد یبلند یخداحافظ مامان
 دیپرس یم ازم مامان ومد؛ینم در ازم ییصدا و دیکش یم طول یلیخ و حموم

 دمیشا! رمیم یم حموم یتو من شده یم یوح بهش انگار اصدال! نه ای زندم
 نیا از ادیز مامانم آخه زنم؛ یم رگمو لمایف نیا مثل حموم یتو کنه یم فکر

 ه،ریم یم یکی و رسه ینم یچکیه به یچکیه تهش که ها عشدقوالنه لمیف
 لمیف گه یم آخرش یول کنه؛ یم هیگر همش هم لمیف طول در. نهیب یم

 .بود یقشنگ

 یتو حولم ؛یوا ددم یا افتاد ادمی تازه و کردم کارامو ی هیبق سددرعت به
 رو در. بده بهمون رو حوله میکن صداش میبزن غیج ستین هم یکس. کمدمه

 عیسر خت؛یر یم فرش یرو موهام و بدنم از آب که طور همون و کردم باز
 ی حوله با بدنمو قشنگ یوقت. رفتم حموم سدمت بازم و برداشدتم رو حوله
 یطور هی نمیسدد رو و دمیچیپ بدنم دور رو حوله کردم؛ خشددک بددنم
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 که یا گهید ی حوله یال موهامو و کردم دوال کلمو. نشه باز که چوندمشیپ
 حمام از .بشه کمتر شیسیخ تا دادم یم تکون تند تند و گذاشدتم بودم آورده

. گرفتم موهام به دور از و زدم برق به رو سددشدوار سددرعت به و اومدم رونیب
 کردم جمع کش با رو همه بدم؛ حالت بهشون ساعت شیش نداشتم حوصله

 با بودم؛ کرده کوتاه یعروسددک یچتر یتازگ که جلومو یموها سددر آخر و
 امابروه ریز تا. ختمیر میشددونیپ یرو هامو یچتر و کردم براق سددتالیکر

 عالمه هی بورمم یها مژه و دمیکشدد یا قهوه چشددم خط چشددمامو. اومدن
 .زدم یا قهوه ملیر

 بلد رو یراحت نیا به رژگونه که سرم بر خاک کردم؛ ییطال رژگونه به نگاه هی
 .بود نخورده دست ی نخورده دست بایتقر رژگونم. بزنم ستمین

 کش با اول موهامم. دمیکشدد لبام یرو لبم برق هی و شدددم رژگونه الیخ یب
 ندونهد نیب آخر در و دمیچیپ کمیکوچ گل شددکل پسیکل دور بعد بسددتم،

 ؛رونیب بود زده شا  مثل راستم سمت از که هم یقسمت کردم؛ محکم هاش
. ودب هام یچتر فرقم تنها. شهیهم مثل چسبوندم؛ موهام به یمشک سر گل با

 که هم مویمشدک نیج شددلوار و یمشدک قرمز ی چهارخونه لباس هی عیسدر
 ناو به تو! الناز سرت بر خاک. دمیپوش رو داشتم ازش خوشگل یها خاطره
 !خوشگل؟ یگ یم فیکث ی خاطره

 باسل یرو م،ینخ یمشک یمانتو دنیپوشد با و انداختم باال شدونه الیخ یب
 خودم لیتحو یگشاد لبخند نازک؛ العاده فوق ینخ قرمز شدال هی و مردونم
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 حداقل خب یول. نبود یخان ی افهیق اما داشتما، البته نداشتم؛ که افهیق. دادم
 .من میمآد نیهمچ هی بله! امیب شمار به پایخوشت جزو تا داشتم قهیسل هزار دو

 رو امانم یها یمنیا یوقت و افتادم دیکل ادی آخر ی قهیدق برداشتم؛ مویگوش
 .زدم رونیب خونه از دادم انجام

 گفتم یم خودم با وقتا یبعض. نبود دلم تو دل رو کوچه دو نیب ی فاصله تمام
 اهر که رو یمن و نباشه، خونه یتو اصال و بره کار سر یرعلیام شده یم مگه

 یعنی یوا! باشه؟ دهیند شم، یم رد کوچشون یجلو از و رم یم رو مدرسه
 !ده؟ یم نشون یالعمل عکس چه

 خشک موهاتو کاش یا الناز؛ برسدرت خاک. کوبوندم میشدونیپ به محکم
 دهشدد دلتنگم اونم شدده یم یعنی! گه؟ یم یچ دفعه نیا ینیبب تا یکرد ینم

 ؟یچ باشه شده همکاراش از یکی عاشق اگه ؟یچ باشه نشده اگه! باشه؟

 هی به خودمو دل من دادم؛ یم ساغر به رو حق وقتا یبعضد. گرفتم گاز لبمو
 .بود اومده خوشم وونهید هی از یالک یالک چقدر. بودم کرده خوش سراب

 یسالکر تیآ ناخواسته دلم یتو و گذاشتم زنگ یرو دستمو اسدترس از پر
 !دونم ینم چراشو حاال خوندم؛

 یداص فقط نکرد؛ باز رو در باغبون نجا،یا میبود اومده که یاول ی دفعه مثل
 ور در. فتادمیم پس اسددترس از داشددتم گهید. دمیشددن رو در شدددن باز کیت

 :گفت و اومد سمتم شوق و شور با خاله که کردم باز آخر تا آهسته

 ؟یخوب دلم زیعز! اومده یک نیبب یوا -

 :گفتم لبخند با و گرفت خندم. کرد بغلم محکم و دیرس من به
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 !ن؟یخوب شما خوبم، خاله اوهوم -

 .شدم تر یعال دمید که هم رو تو ماه یرو م،یعال -

 همه نیا نکهیا از دمغ نبود؛ خونه یرعلیام. میرفت خونه سددمت به خاله با
 رو خونه یکل. کردم یم کمک خاله به ،یچیه به یچیه و کردم خوشددگل

 و رنیگب ییغذاها چه فردا یبرا میکرد نییتع مش؛یانداخت برق و میکرد زیتم
 و باغبون کمک با صددبح فردا گفت خاله هم آخر در. میداد کیک سددفارش

 خسته وخودم تا امیب ستین الزم که کرد دیتاک و کنه یم نییتز رو خونه زنش
 .کنم

 دادم؛ کشش که هم چقدر هر آخر در و بودم خاله شیپ شب ازدهی ساعت تا
 .شدم بلند جام از. ومدین که ومدین ریام

 .شد تموم که هم کارا. برم دیبا گهید من خاله -

 !؟یر یم تنها خودت وقته، رید -

 .که ستین یریمس جون، خاله آره -

 .یطور نیا رهیگ ینم آروم دلم خاله نه -

 :گفتم و زدم یقیعم لبخند

 آروم دلتون تا زنم یم زنگ بهتون خونه از من یبشددمر سدده تا شددما خاله -
 هوم؟. رهیبگ

 :گفت و دیخند لحنم به خاله

 شب وقت نیا یخوشدگل نیا به دختر آخه. مادرا یباشد خودت مواظب -
 .باشه تنها ستین خوب ادیز
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 .کرد فیتعر ازم یکی و نمردم. خنده ریز زدم

 خونه در یجلو. رونیب زدم خونشون از و کردم یراض رو خاله اصرار یکل با
 .کرد یم جارو رو کوچه داشددت که کردم محل رفتگر به نگاه هی دمیرسدد که

 :گفتم لبخند با. آورد باال سرشو کرد احساس رمویخ نگاه که رفتگر

 .دینباش خسته -

 :گفت و زد ینیدلنش لبخند اونم

 .جان بابا یمرس -

 کرد یم جارو رفتگر که یخاک و گرد یال که یزیچ به نگاهم لحظه همون
. زد یم اهیس فقط دور از روش ینقاش که ،یآب یخطا با یکاه کاغذ هی. افتاد

 رو کاغذ ررفتگ متعجب نگاه به توجه بدون و رفتم رفتگر سمت به تعجب با
 فتگرر یها زمزمه به و کردم باز دیکل با رو در. رفتم خونه سمت به و برداشتم

 .نکردم توجه زد یم هم نایا و یعاشق از حرف که

 رهپنج پشت و شدد یم شداملش بزرگ ی پنجره هی که بود خونه از یینما هی
 از بازم ینعی شد؛ حبس نفسم. بود یقشنگ ینقاش یلیخ. بود مرد هی ریتصو
 به. دهش چیپ در چیپ اطرافم چقدر یلعنت اه بود؟ افتاده ییرو به رو ی خونه
 دومم الس یمیش کتاب یال یقبل ینقاش مثل رو ینقاش و رفتم باال ی طبقه

 .گذاشتم

 من هب نیا االن. نداشت یربط من به بشدم؛ اتفاقا نیا الیخ یب کردم یسدع
 هک بود یگور کدوم مین و ازدهی ساعت تا سدر بر خاک یرعلیام که داره ربط

 !خونه ومدین
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 هی. یب اف رفتم و برداشتم رو بوکم نت و گذاشتم بالش یرو سرمو یحرص
 انجیا یوقت زدم؛ اهوموی عیسدر. بود روشدن ماهک کردم؛ سدتامیل اد به نگاه

 و دادم وب بهش بود؛ درسددت حدسددم. هسددت متقابال هم اونجا هسددت
 نصفه حستون ی افهیق دیبا که نگو» گفت سرعت به کرد قبول که وبو شعوریب

 و میزد حرف یکل صبح یکاینزد تا. گهید شعورهیب کال «کنم؟ تحمل یشدب
 بودم ماهک با صددحبت محو قدر اون که یطور م؛یآورد در یباز مسددخره

 .اومدن یک نایا مامان دمینفهم اصال

 طور همون بودم؛ خسددته یلیخ. شدددم بلند خواب از ازدهی سدداعت صددبح
 قدرم اون. بخورم پز مامان ی صبحونه تا نییپا رفتم دهیژول و زونیآو زونیآو

 آب هم عالمه هی داد؛ یم بهم و گرفت یم لقمه واسددم یه مامان. داد حال
 .خوردم پرتقال

 ظهر و کرده دعوت تولد ی واسدده رو اونا خاله که بودم داده غامیپ ها بچه به
 .بودن تلپ خونمون همشون دوازده ساعت

 میداشددت فقط سدداعت کی تا. کنن شیآرا منو بودن داده ریگ ماهک و مهسددا
 چهار از خواسددتم ینم! واال. شددد من حرف هم سددر آخر م؛یکرد یم دعوا

 ریز خودمو بار هی. نبود که یعروس بود، تولد آخه. بزنم قرمز چرا  یفرسخ
 لومتریک هی. بود یمشک رنگ ادمهی چشمام از که یزیچ تنها سپردم، دستشون

 شنبک چشم خط هی سرشون ریخ تا بودن کرده یمشک چشدممو نییپا و باال
 .واسم
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 قهوه کردم، رنگ سدداغر کمک با موهامو مامان ی اجازه با ظهر همون یول
 گفت یم یه ماهک و بودم کرده رییتغ یکل داد؛ حال بهم قدر اون. رهیت یا

 .بود کرده درست چشمام با یقشنگ تضاد موهام رنگ آخه. بشه کوفتم

 و رمک عالمه هی با که بود، شده یرنگ مهسا یباز خر خاطر به میشدونیپ فقط
 شفح مهسا به هم چقدر که بماند. رفت رنگش و میافتاد جونش به صابون

 .دیخند یم فقط اونم و دادم

 وشر بود دکلته چون بود؛ زانوهاش تا که دیپوشدد یبادمجون لباس هی ماهک
 و ودب سبز کتش که دیپوش اسپرت شدلوار کت هی هم مهسدا. داشدت کت هی
 کمربند هی که بود جذب یا سورمه هم شلوارش ؛یا سورمه تاپ هی رشیز

 هی هم ساغر. خودش ی واسه بود برداشته پیتر یکل. داشت سبز یا سرمه
 ات قدشددم شددل، قشی و بود یا حلقه نیآسددت که بود دهیپوشدد یکرم لباس
 وپاهاش یل* *ت پا، رنگ کلفت یشلوار جوراب هی با. بود رونش یوسطا

 .بود پوشونده

 بخو ریام چون بود گفته که بود خاله حرف خاطر به پایتر نیا ی همه کال
 ات کنه آماده رو ما خواست یم جوونا ما قول به و ره،یگ یم یبزرگ تولد شده،
 .میکن خوشگل یحساب

 میبود کمدم یجلو تامون چهار هر. بپوشم یچ بودم مونده یچ مثل من اما
 .دادن یم ینظر هی هرکدومشون و
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 تخت یرو رو لباس بپوشددم؛ رو میکرم یصددورت لباس گفت یم مهسددا
 رو بود یتور جاهاش یسر هی که میمشک لباس داد نظر هم ماهک. انداختم
 .انداخت تخت یرو مویمشک دیسف لباس هم ساغر بپوشم؛

 کرده انتخاب مهسا که یکرم یصورت لباس. کنم انتخاب نایا نیب از شد قرار
 و شددد یم حلقه گردن دور و بود یصددورت لباس ی تنه باال بود؛ خوب بود
 پیک دامن هی. نبود یل* *ت ادمیز خب اما بود، یل* *ت تنش باال بایتقر
 یلیخ بود، شددده ئنیتز ییطال کمربند هی با که بود وصددل لباس به یکرم

 .بود قشنگ

 .نه لباس نیا نه، -

 آخه؟ چرا: مهسا

 .شه یم مشخ  میهست ی همه داره؛ چاک هی دامنشو، پشت نیبب -

 :کرد دییتا حرفمو ساغر

 .یشد حذف دور از مهسا خب. گه یم راست آره -

 :گفت و دیخند ماهک

 کمرش پشددت قسددمت نیا چون حذفم؛ دور از منم حسدداب نیا با پس -
 درضرب هی ها نهیس قسمت جز به تنش باال جلوشم مشخ ؛ و هیتور کامال

 .هیتور

 که نیا با. میگذاشددت کنار رو بود کرده انتخاب ماهک که یلباسدد و دمیخند
 یتو حاال تا که من و بود یل* *ت یادیز بازم خب اما بود بلند نیآسددت
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 دنیپوش از وگرنه دنش؛یپوش از دمیترس یم نبودم، دهیحم خاله یها یمهمون
 .بپوشم ذاشت یم هم مامان و نداشتم ییابا چیه جشنا یتو لباسا نیا

 هسدام که بود یلباسد مثل برداشدتم؛ رو بود کرده انتخاب سداغر که یلباسد
. تداشدد یل* *ت ی پارچه و بود دیسددف تنش باال فقط بود؛ کرده انتخاب

 یم پیک آرنجم یرو یکش ی لبه هی با که بود، آرنج تا نشیآست و بود گشداد
 یکمش پیک دامن هی. شد یم مشخ  شتریب ناشیآست بودن دار پف و شدد
 ی قهی. بود رونم یها نصدفه تا و نداشدت چاک منتها بود، وصدل بهش هم

. ددا یم نشون توش خوب یلیخ هامو ترقوه. باز یکم و بود یکش هم لباس
 :سرم یتو زد ساغر

 ی دختره کنن سرت تو خاک. لباسته نیتر دهیپوش ،یبپوش نویهم یمجبور -
 .جلف

 .بود لباسم نیتر دهیپوش گفت، یم راست. شد باز شمین

 به یگدیرس مشغول یک هر و گذاشتم کیپالست یتو رو لباس همون باالخره
 البته کردم؛ یشالق ل* *ت موهامو و زدم برق به رو اتوم منم. شد چهرش

 نهوید. باشه داشته حرارت خواستم یم اما بود؛ گربه یمو مثل خودش موهام
 یعروسک هامم یچتر و شد تموم موهام کار سداعت مین از بعد. گهید بودم

 به مامان چشددم از دور و بودم کرده زیتم ابروهامو. ختمیر صددورتم یتو
 خب یول بود؛ کرده تر باحال چهرمو کنه؛ کوتاه کمی دمشدو گفتم شدگریآرا

 وکت و تک و گذشدت یم شددگاهیآرا بودم رفته که یموقع از وقته یلیخ االن
 تهالب. کندم رو بودن اومده در که ییاونا نیموچ با. ومدنیم در داشتن ابروهام
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 هی یمشک مداد با. هام یچتر ریز نبودن مشخ  اصدال آخه نداشدتا، یفرق
 یمشک چشمامو ی گوشه هیسا با و دمیکش چشمام پشت دهیکش چشم خط

 قهوه همون ای ییطال ی رژگونه. زدم چشمام به یحساب که هم ملیر کردم،
 یوقت. زد مامان ی رژگونه هی برام که دادم سدداغر به موییطال به لیما یا

 کرده شیآرا ادیز خودم نظر به. شدددم رژلب الیخ یب گهید دمید رژگونمو
 و بود شددده خفن قرمز خودش که بود ییمودا اون از امروز لبامم و بودم

 .زد یم برق نازکش پوست

. دنیرس یم خودشون به داشتن هنوز ها بچه بود؛ شده هشت کینزد ساعت
 از کهیت هی. بشه تموم کارشدون تا شددم ولو تخت یرو و برداشدتم رو مانتوم

 .کردم حظ یکل و گرفتم دستم یتو موهامو

 مامان به ن؛ییپا میرفت و دادن تیرضددا خانوما سدداعت، مین از بعد باالخره
 .انیم ساعت هی بعد خودشون باشه، گفت هم مامان و میر یم میدار گفتم

 ییآقا هی کوچه هی نیهم یتو که بماند. میآورد در یباز مسخره یکل راه یتو
 توجه بهش گفت یم مهسا گوش ریز یه هم ماهک و بود داده ریگ مهسا به
 !عروس کشمت یم یکن

 رن یم نایا ماهک ی خانواده زود ای رید میبود شده مطمئن هممون گهید کال
 .بود اومده همه دست ماهان اخالق آخه مهسا؛ یخواستگار

 :گفت ساغر که میبود دهیحم خاله ی خونه یکاینزد

 .کنند یم غوغا بزرگوارها امشب است؛ کوچه یتو نیماش چقدر -
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 و شد باز در بالفاصله زدم؛ رو در زنگ. میرفت در سدمت و میزد لبخند همه
 :گفت گوشم ریز مهسا. میشد وارد

 ؟یدار یحس چه -

 :گفتم و دادم فشار دستشو استرس با

 !زنه یم نبض حلقم یتو قلبم -

 :گفت خنده با ماهک

 !حلقته نبض اون ابله -

 :گفت و سرش یتو خوابوند یکی ساغر

 !داره؟ نبض مگه حلق کودن -

 کرد یم درست بود، شده خراب شال ریز که موهاشو که طور همون ماهک
 :دیغر

 باشدده داشددته دینبا چرا دوما گرده؛ یم هرز یلیخ دایجد دسددتت اوال -
 !بدبخت

 که میکرد یم بحث نفرمون چهار هر یاصددل سدداختمون به دنیرسدد خود تا
 به که یکیموز یصدددا و در شدددن باز با هم سددر آخر! نه ای داره نبض حلق

 نیا بزرگوار خانوم! رفت ادمونی میکرد یم که یبحث اصال دیرسد گوشدمون
 !م؟ینداشت خبر ما و داشت اقوام همه

 :گفت گوشم ریز ماهک

 !دن؟؟یچ یصندل هم اطیح یتو چرا پس یال -
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 شناآ ی چهره دنبال ت،یجمع پر و بزرگ نسبت به سالن اون یتو چشدمام با
 .انداختم باال ماهک جواب یبرا یا شونه حال همون در. گشتم یم

 دیدکر رید قدر نیا چرا! تر خوشگل یکی از یکی بگردم، دورتون من یاله -
 جان؟ الناز کوشن اسیال و بابا مامان،! ها؟ بچه

 ردک یم بغل سفت رو ها بچه داشت بیترت به که دهیحم خاله سمت رو روم
 :گفتم لبخند با و کردم بود، دهیرس من نوبت االن و

 کرد یم فکر آخه. بخوابونه رو اسیال خواد یم گفت مامان. انیم دارن -
 .نباشه سنش مناسب دیشا

 :دیب*و*س رو گونم خاله

 االب دیبر شماها! که وقت اون است خونه یتو تنها. بچم واسه بگردم یاله -
 از پر مهمونا اتاق تا دو... ماشاا د؛یکن عوض رو لباسداتون من کار اتاق یتو

 .هاست هپل به رو که اتاق نیاول دیبر. شه یم گم بارش با شتر و است لهیوس

 کرتشدد یکی یکی و میگذاشددت تنها کرد، یم نگاهمون لبخند با که رو خاله
 وسددط تیجمع که یطور همون سدداغر. میشددد دور کامل ازش و میکرد
 و انداخت باال رو ابروهاش زد، یم دور دنیر*ق*صدد یم که رو ییرایپذ

 سفت رو ماهک دست هم مهسا و مهسا دست منم. گرفت سفت منو دست
 وحشددتناک. میگذشددت ادیز تیجمع نیب از دردسددر هزار با. بود دهیچسددب

 .کردم یم یبگیغر احساس

 بهش و بست عیسر رو در ماهک. نبود یکسد چیه میکرد باز که رو اتاق در
 :گفت و داد هیتک
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 پیک تا پیک رو مهمون همه نیا که کرده فکر یچ بزرگوار خانوم خدا، ای -
 !چپونده؟ سالن یتو

 :گفت و دیخند مهسا

 .مییمایراهپ وسط کردم احساس لحظه هی ها بچه -

 .دیکن عوض رو لباساتون عیسر بسه، یباز مسخره حاال خب: ساغر

 :گفتم و کردم حبس رو نفسم کردم، تنم که رو لباسم

 !شم یم خفه دارم ها بچه -

 .یگشاد نیا به لباست! عالم خاک وا: ماهک

 .گم یم رو دامن کودن -

 :گفت و دیخند زیر مهسا

 !نشسته اهم تنت یتو یلیخ یول -

 الشیخ یب! دونسددت یم خدا داد، یم رو ها یمعن از یکی کدوم اهم نیا
 یاکفش مثل هم رمیبم من یعنی. دمیپوش رو میمشدک تخت یکفشدا شددم؛
 مرتب بود؛ پوشددونده رو اطرافم کامل که رو موهام. پوشددم ینم نایا ماهک

 .بره نیب از شونیبرق حالت تا کردم

 یم عرکهم یسانت ده پاشنه کفش با لباس نیا! یال یا قهیسل یب یلیخ: مهسا
 .شد

 !ها؟ بشم، خاص و عام ی مضحکه بعدش که -

 !هیحرف نمیا خب: مهسا
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 دهش نصف سالن یتو تیجمع اما م،یشد نییپا یراه یباز مسدخره یکل با
 ریام بودن، جوون همه کرد یم کار چشددم تا انداختم، باال رو ابروهام. بود
 چشمم یتو چشم سدر رهیخ مردک تازه. دمید اول ی لحظه همون هم یعل

 مدست رو میگوشد! سدوخت آبادم ناکجا تا یعنی نکرد؛ بهم یتوجه اما شدد،
 ادوک و سالن در دم برم که خواست و دنیرس که داد جیمس مامان بودم، گرفته

 .سالن یکادوها ی هیبق شیپ بذارم تا رمیبگ ازش رو

 نم و نشددسددتن یبرا کنه دایپ ییجا تا رفت اونم. دادم ماهک به رو میگوشدد
 داشتن ایشتریب البته و کرد یم یکار هی داشت یکس هر. رفتم سالن در سمت
 .دنیر*ق*ص یم سالن وسط

. نرفتم ایمهمون نیا به نرسه، هم تا سه به دیشدا که یشدمار انگشدت تعداد
 یدوستا تولد هم بار دو همون اما ذاشت، ینم مامان سنم خاطر به قبال خب

 ارب دو همون جنبه، یب که منم و بودن یقاط پسر و دختر که بود میا مدرسده
 .دنمیکش گاریس ژست عاشق یعنی دم؛یکش گاریس

 رو ابروهام. دمید کادو با همراه یمهمون لباس یتو رو مامان و رفتم در دم
 !بود؟ کرده عوض لباس یک مامانم! انداختم باال

 !شد خسته دستم دختر، گهید نویا ریبگ -

 که من ،بود قشددنگ یلیخ شینقاشدد. بود تابلو هی میبود گرفته که ییکادو
 یتو اباب ی قهیسل کال و بود بابا ی قهیسدل البته! داشدتم یم دوسدتش یلیخ

 .نداره حرف کردن دیخر

 :دمیپرس و گرفتم رو کادو
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 ؟یکرد عوض لباس یک مامان -

 هک حاال کنم، یم باهات حجت اتمام الناز. باغه ی گوشه پرو اتاق. رونیب -
 !ها یبکن یخالف کار نمینب میهست جدا گهید هم از

 :گفتم کادو ینیسنگ از خسته و حوصله یب

 و نمک یم تر یلب هی تشینها بکنم؟ تونم یم کار یچ! نکن شرو  مامان اه -
 !ر*ق*صم یم بغل تا دو تو

 جا به جا دستم یتو رو کادو بود، ممکن حالت نیگشادتر مامانم یچشدما
 :گفتم خنده با و زدم یچشمک و کردم

 !خانوم مامان کردم یشوخ -

 یکادوها کنار رو کادومون منم و بسددت رو در و دیکشدد یپوف کالفه مامان
 چون ها بچه آخه بودم، گذاشددته ماهک یکادو کنار قایدق گذاشددتم؛ گهید

 یا. بودن دهیخر ریام واسه ییکادو هی جدا هرکدوم بودن اومده خانواده بدون
 !دمیخر یم جدا یکادو منم کاش

 شستهن محمد ر،یام کنار و گفتن یم کیتبر داشتن و بودن ریام شیپ ها بچه
 هخند یصدددا بار هی قهیدق چند هر که بودن گهید پسددر دختر تا چند و بود

 تیجمع کنار از دیبا سددمتشددون، برم خواسددتم یم. شددد یم بلند هاشددون
 و دنبو کرده م*س*ت شترشونیب آخه کردم؛ یم عبور دقت با زیعز رقاصان

 یب بگه و نسرشو یتو بکوبونه ستین یکی. نداشتن حرکاتشون یتو یتعادل
 !ها جنبه
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 یا خفه غیج. شدم تیجمع یقاط و شد دهیکش شدت با دستم لحظه همون
 ودنب ختهیر صورتم یتو همه موهام. برگردوند رو کمرم یدست هی که دمیکش

 هک ییمو دسته تا دادم تکون محکم رو کلم استرس با. دمید ینم رو جلوم و
 بهم دلبخن با که پسر هی دنید با! شدن و بشن جدا بودن، دهیچسب هام مژه به
 هی و دیخند پسدر. دادم، قورت صدددا تینها با رو دهنم آب بود، شدده رهیخ

 !شد قفل ب*ا*س*نم یرو دستاش تا دو دفعه

 رپس حرص با و اومدم خودم به بعد و لحظه هی فقط. کرد قفل مخم لحظه هی
 مانند غیج غیج نبود، مشددخ  هام یچتر ریز که یاخم با. دادم هل رو

 :گفتم

 !یریکبیا بکش رو دستت -

 :گفت یزشت لحن با پسر

 .دستامم نیب دخترا کردن تقال عاشق من جونم -

 دادم یم هلش یهرچ و دیرس ینم بهش زورم اصال! یسمیسداد ی کهیمرت
 ودنب خانوم. ومدیم در داشت اشکم گهید. چسبوند یم خودش به منو شتریب

 دار آباد و جد داد هی اونم که گرفتم ازش یدریح گاز هی و کنار گذاشددتم رو
 با منم. داد هل شدت به منو و شه قطع کیموز یصدا شد باعث که دیکشد

 سمتم ات بده دستور مغزش نکهیا از قبل. بودم افتاده نیزم یرو آشفته وضع
 جبتع با و دنیر*ق*ص ینم گهید که یتیجمع نیب از عیسر بشه، ور حمله

 .زدم رونیب کردن یم نگاه ما به
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 چشم از اشک قطره هی. کردم یم احسداس خودم یرو رو همه ی رهیخ نگاه
 !واقعا شد یقشنگ تولد چه د؛یچک نییپا

 :گفت و رسوند من به رو خودش هول با مهسا

 الناز؟ شده یزیچ -

 :گفتم بود نییپا سرم که طور همون

 !نه -

 :دمیشن رو یعل ریام متعجب یصدا لحظه همون

 !الناز؟ -

 روم ی رهیخ یها نگاه کم کم کردم یم احساس شد؛ پخش دوباره کیموز
 اب و دمیترس کردم؛ احساس بازوم یرو یوحشدتناک فشدار. شده یم کم داره

 به  شرو و دیپر گلوم یتو دهنم آب! بود یعل ریام. برگشتم عقب به شددت
 ریام دسددت از رو بازوم یرکیز با و زد کمرم به تند تند ماهک. کردم سددرفه
 :گفت و داد نجات

 .میستادیا وسط یلیخ گوشه، هی میبر بهتره -

 راحت لمایخ نبودم یکس دید یتو نکهیا از. برد سالن ی گوشه به منو عیسر و
 هب المیخ یراحت یبرا. کردم مرتب رو موهام و بردم باال کامل رو سدرم. شدد

 یتو ابیتقر و دیر*ق*ص یم گهید دختر هی با پسره. کردم نگاه ها ر*ق*صنده
 رونیب شدت با رو نفسم و گذاشتم نمیس یرو رو دستم! بودن گهیهمد حلق
 بخواد که بود یزیچ اون از تر م*س*ت و تر ملنگ آوردم، شددانس. دادم
 .بکنه یتالف

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

111 

 و ماهک به رو ریام بود، یخال کنارم یصندل هی فقط. نشستم یصدندل یرو
 :گفت مهسا

 .کنن یم صداتون خانوم ساغر دوستتون -

 کامال شیدوزار و کرد بود، محمد با صحبت غرق که ساغر به نگاه هی ماهک
 بدل و رد مهسددا و من به ینگاه ترس با. خواد یم اهیسدد نخود ریام که افتاد
 ریام و من به بار هی قهیدق دو هر مهسا اما شددن؛ دور آهسدته مهسدا با و کرد
 :گفتم و شدم بلند منم. کرد یم نگاه

 .ها بچه شیپ برم منم مبارک، تولدتون -

 یرو بایتقر و گذاشددت شددونم یرو رو دسددتش بکنم، یحرکت خواسددتم تا
 .داد هلم یصندل

 یچ. نهینب یا گهید زیچ ریام پشت جز به یکسد تا سدتادیا روم به رو اخم با
 ه،نیبش کنارم خواد ینم دیشدا حاال کنم، یم لیتحل و هیتجز خودمم واسده

 !واال

 !؟یکرد یم چکار وسط اون -

 :پروندم دفعه هی چرا دونم ینم

 !گهید ر*ق*صن یم خب -

 ات دو با رو میشونیپ و شدد خم لحظه هی. کردم ینم نگاه چشدماش به اصدال
 چشمش یتو چشم کامال نداشتم، انتظار که منم. داد هل باال به انگشدتش

 .شدم
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 یلصند با انگار بایتقر و گذاشدت یصدندل ی دسدته تا دو یرو رو دسدتاش
 :بود کرده بغلم

 !ن؟یدیمال یم ای یدیر*ق*ص یم -

 :گفتم عیسر و گه یم یچ دینفهم مخم باز

 ... وسط اون خب -

 یصدددا. کرد قرمز ذهنم یتو خطر عالمت مثل رو ش جمله مخم دفعه هی
 !تازه داد یم بوقم بوق

 :گفتم و کردم قطع رو جملم حرص با

 ؟یگفت یچ تو...  تو نم،یبب ستایوا -

 :گفت و داد باال رو ابروش هی

 ستنین نایا مامانت چون نکن فکر جون بچه نیبب! دمید که یزیچ قت،یحق -
 یقانون سددن به هنوز تو. یبکن من یمهمون یتو یتون یم یغلط نو  هر

 ... غلطا نو  نیا از یدار که یدینرس

 و حرص از پر یچیه به توجه بدون و گرفتم رو شیمشددک کروات حرص با
 دمکر مجبورش کرواتش دنیکش با و شددم رهیخ چشدماش یتو تیعصدبان

 :فتمگ دندونام نیب از. رهیبگ قرار صورتم یرو به رو کامال صورتش و شه خم

 جنبه مهمونات یدون یم که یمهمون یتو که یکن یم شددما رو غلط اوال -
 ی قهی ادیب خورده خرخره تا که یکی تا یکن یم سرو خالف یدنینوش ندارن

 خودم یزیآبرور اون با بشم مجبور منم و وسط، اون بکشونتم و بچسدبه منو
 اعتماد بهم چشماشون مثل کامال من یبابا و مامان دوما! کنم جدا ازش رو
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 سن به من بگم دیبا سوما. نشستن هم اطیح یتو شما اطال  محض و دارن
 باشدم داشدته دوسدت وقت هر اما نکردم، نکهیا با هم غلط دم؛یرسد یقانون

 !نداره یربط چیه یکی تو به و دم یم انجام

 از یکی .کنه پرتاب سدمتم یشدیآت ی گلوله که بود اون نوبت حاال کنم فکر
 هی با هک یحال در و برداشت یصندل ی دسته یرو از تیعصبان با رو دستاش

 :داد فشار و گرفت رو چونم بود، داده هیتک ها دسته از یکی به دست

 هی .یبنداز راه دوما و اوال من واسه ندارم خوش بودم گفته بار هی کنم فکر -
 انجام ی نحوه یتو که نهیا اونم و یبد انجام ندارم خوش هم گهید زیچ

 جزو که یدینرسدد یذهن ی درجه اون به هنوز. یکن دخالت من یمهمون
 رو غلط تو مورد، نیآخر اما و بخوام؛ نظر ازشون که کنم حسدابت ییکسدا
 .ندازمتیم کردنت غلط به یچطور نیبب بده انجام

 از ظهلح هی که کرد یم پخش صورتم یتو رو حرفا نیا تیعصبان با قدر اون
 چشم به راستش چشم از بغض و حرص از پر فقط. شدم عاجز دادن جواب
 شد منحرف چشمام از نگاهش دمید لحظه هی. پروندم یم رو نگاهم چپش

 هارچ سه هامون ینیب دیشا شدم، رهیخ فاصلمون به تازه. رفت لبام سمت و
 میدار کرد یم فکر دید یم پشدت از که یکسد هر و داشدت فاصدله سدانت

 شد یم راست و چپ کم کی اگه مخصوصا. میکن یم یبرسر خاک یکارا
 کامال د،ید یم من ی چونه به رو ریام دسددت و ریام کروات به منو دسددت
 .شد یم مطمئن
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 کرواتش که دمید یچ چشدماش یتو دونم ینم. آورد باال باز رو چشدماش
 مکث با اون و کردم ول سددرعت به رو بود شددده چروک مشددتم یتو که رو

 دور، ازم و شددد یم صدداف که طور همون و کرد جدا چونم از رو دسددتش
 :گفت

 !افتضاحه موهات رنگ -

 که طور همون. شدم بلند جام از و کوبوندم رو پام حرص از پر. شد دور ازم
 نت نصفه کردم احساس که زدم بهش یاسداس ی تنه گذشدتم یم کنارش از

 لب ریز کرد، پر رو بدنم که یدرد به توجه بدون اما شد، سیسرو هم خودم
 :گفتم

 که کنم حسددابت ییکسددا جزو که یدینرسدد یذهن ی درجه اون به هنوز -
 .بخوام نظر ازشون

 ازب بناگوشم تا شمین و شدم دور ازش. ستادیا سرجاش کردم احساس کامال
 هب رو خودش حرف! دختر یکاشت گل الناز؛ پنجت و دست به جانم یا. بود

 همون با و دادم انجام ثمیخب وجدان با قدش بزن هی ،یبرگردوند خودش
 .رفتم ها بچه سمت یروزیپ و یخوش در غرق صورت

 و زیر شددگونین هی که دینرسدد هیثان به نشددسددتم، ماهک کنار ادیز شددوق با
 هم غیج و بودم شده سر . کردم جان نوش ماهک از دردناک و نامحسدوس

 .بزنم تونستم ینم

 ینم حسدداب آدمم نویا که یایم یقپ ما واسدده! یریکبیا وجودت یگوارا -
 ن؟یبود یسر بر خاک یکارا حال در هم با بعد ،یکن
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 ،یسر بر خاک خودش قول به ابهامات رفع یبرا و زدم یینما دندون لبخند
 .گفتم رو اتفاقا ی همه

 اپسددر با کل کل یتو کردم یم فکر که باش منو! ؟یدار زبونم تو یال یوا -
 !یا تجربه یب

 :دمیخند بلند که گفت بامزه رو قیب قدر نیا

 !یگرفت کم دست رو تیآبج -

 :گفت یبازار کوچه لحن با خودم مثل و اوردین کم اونم

 !میبر*ق*ص وسط میبر پاشو نفله حاال خب! میغلومت -

 .شدم رهیخ بهش طور نیهم قهیدق کی که داد حالت رییتغ عیسر قدر نیا

 !امینم نه -

 م،یبر*ق*ص میبر که کرد یم اصرار و کرد یم وز وز گوشدم ریز یه ماهک
 برد رو مهسا باالخره. نکردم قبول نیهم واسده بود؛ دهیترسد چشدمم من اما

 کرده غش که من. خنده کرکر ،یر*ق*صد چه اونم! ر*ق*ص واسدده وسدط
 .خنده از بودم

 یگآهن یول بود؛ استاد عشوه و ناز عالمه هی با رو یرونیا ر*ق*ص مهسا البته
 دلقک ماهک خود خوراک که بود یخارج شاد آهنگ هی شدد یم پخش که

 .بود

 حسوسنام یلیخ کردم رو میسع تینها و دادم هیتک یصندل یپشت به رو سرم
 شدستهن ریام کنار دسدت به السیگ که یدختر دنید با اما بگردم، ریام دنبال
 کرد یم فکر بدبخت دید یم اگه که رفتم دختره به یا غره چشدم چنان بود،
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 چپم سمت از یا خنده یصددا لحظه همون. دارم طلب ازش یزیچ یارث
 هم نیهمچ حاال! نشددسددت؟ نجایا اومد یک پهیخوشددت آقا نیا. دمیشددن

 یحور خودم واسدده منگاهمینشدد شدددن خنک محض اما نبودا، پیخوشددت
 حرف واسه خندش و نداشت توجه من به هم اصال کثافت. کردم تصدورش

 .بود نشسته کنارش که بود یا زهیم زهیر دختر

 یتو هاش پک از یکی که بودم شده رهیخ گارشیسد به حسدرت با چنان آن
 یم نیزم پخش نبود یکس اگه یعنی. کرد یم سرفه شدت به و موند حلقش

 داشتم یچشم چه بودم، شده سر  خنده از ن،ییپا انداختم رو سدرم. شددم
 دم،کر کرد یم صحبت ریام با که یدختر تراش خوش یپاها به نگاه هی! من

 دست ریام با زدن حرف موقع قدر نیا و شد جیافل دیشدا یدید چه رو خدا
 !دیکش ینم پاش یرو رو گشید

 شیپ یحرف چهار ی دختره هنوزم نمیبب تنو  محض که کردم بلند رو سددرم
 که ییجا همون یعنی راستم سمت از رو ریام یصددا که نه، ای هسدت ریام

 :دمیشن بود، نشسته ماهک

 !؟یهست هم یگاریس که یبگ یخوا ینم -

 شدن عیضدا الزم کاردک وضدع اون با که داره ییرو چه نیا گفتم دلم یتو
 موقع یضبع فقط که، ستمین یگاریس من تازشم! ندازهیم کهیت بهم ادیم بازم

 به حداقل تا کشم؛ یم ها یعسدل گاریسد نیا از نخ نصدف هی ،یمکیقا ها
 هم اراک نیا از و میستین یا زهیپاسدتور دختر ما بله بگم بتونم خودم وجدان

 !جون وجدان میبلد
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 :دمیپرس عوض در ندادم رو جوابش

 ن؟یبر یم رو کیک یک -

 !اوهوک. زد محو لبخند هی

 .میبر ینم کیک -

 .شد زونیآو لوچم و لب

 آخه؟ چرا -

 :داد جواب بود، کرده شیعلن که یلبخند با و بود برگشته سمتم به کامال

 اون اگه هم االن هست، دسر زیم یرو شام با همراه شده دهیبر یها کیک -
 یم رو مامان یصدا حتما یزد ینم زل حسدرت با تیکنار گاریسد به قدر
 .کرد دعوت اطیح به رو همه شام یبرا که یدیشن

 .رفتم من پس باشه! صدا یب چه جدا؟ ا   -

 :گفت و گرفت سفت رو دستم

 .میر یم هم با بعد برن همه کن صبر -

 هر .بکشدم رونیب دسدتاش از رو دسدتم کردم یسدع. کردم کپ معنا تمام به
 نم داره، نقشه آقا! لیتعط تیامن یعنی زنه یم برق یطور نیا چشماش وقت

 یم خارج سددالن از تند تند هم ها یسددر هی حاال آروم آروم همه. دونم یم
 .شدن

 هب امشب بذار سرته، یتو یا نقشه هی دونم یم که من کن، ولم خدا رو تو -
 .بشه تموم یمبارک و یمونیم ،یخوش
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 بخوره، کرم رو دندونات یاله. شددد رهیخ تقالهام به لذت با و دیخند بلند
 یا خرده و یس یحسد یب بدون بشده دایپ ریخ پزشدک دندون دکتر هی یاله

 !بکشه رو دندونت

 تدسدد به و دیکشد رو دسدتم. شددد بلند رفت، رونیب خونه از که نفر نیآخر
 .دیچسب رو کمرم سفت چپش دست با و داد راستش

 :گفتم و شدم یکفر

 !آدم؟ به یچسب یم کواال مثل دفعه هی که مرگته چه آخه خب -

 یتو و گذاشت هام شدونه یرو رو دسدتاش یجد یلیخ و سدتادیا لحظه هی
 :شد رهیخ چشمام

 !؟یستین تولدم یکادو خودت االن تو مگه -

 :گفتم یجیگ با شد، یالیر پنج ی سکه هی قد چشمام

 ها؟ -

 !یگرفت کادو برام رو خودت گفت خانوم ماهک -

 :گفت خنده اب و دیکش بود ونیپاپ هیشب که کمربندم سگک به یدست رفتم، وا

 !نهیهم نمیا حکمت پس -

 یبعض که ماهک یبش شقه دو یاله. رمیبم لحظه همون خواسدتم یم یعنی
 هم با کردن وقت یک نایا آخه. یزن یم حرف نکرده فکر خودم مثل ها موقع

 !کنن؟ صحبت

 حشیتفر از پر یچشما به چشمم. آورد باال رو چونم دینشن ازم یجواب یوقت
 !ماهک کنه لعنتت خدا ه،یگر ریز بزنم داشتم دوست افتاد؛
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 ردمک احساس اما ببرم عقب رو سرم خواستم. کرد تر کینزد کمی رو سرش
 :دیخند مرموز. است لحظه اون در حرکت نیتر عیضا

 استفاده خوام یم دارم که االن یول نداشتم، کادوها نیا از حاال تا من خب -
 !بکنم یداشتن دوست یها

 با متیشدخص کردم احسداس. کرد تر کینزد بهم رو صدورتش گفت که نویا
. دیچک کردم شیآرا یها مژه از اشددک قطره نیاول و شدده یم خرد حرکاتش

 فرمتن ازش که یلرزش با و شکوندم رو سکوتم باالخره. شدد متوقف سدرش
 :گفتم بودم

 ... اگه...  اگه. هیشوخ...  فقط...  گذره یم دوستام و من نیب یچ هر -

 و زدم زل پاش کنار زیم به و بدم قورت دهنم آب با رو بغضددم کردم یسددع
 :دادم ادامه

 .هنگفت رو هیقض کل...  که بگم دیبا رفته در دهنش از یحرف ماهک اگه -

 هک الناز سرت بر خاک کردم، مشت رو دستام. بود مانند خفه بغض از صدام
 باهات کادو هی مثل انسددان، هی یجا به تا یدیرسدد یخوار از درجه نیا به

 عیسر ختن،ینر یبرا میسدع ی همه با یبعد اشدک یها قطره! بشده برخورد
 :گذاشتن یاهیس رد و ختنیر صورتم یرو

 نکهیا لیدل همش بخرم؛ جدا یکادو شما یبرا منم داشتن اصدرار ها بچه -
 ... حرف...  حرف اون و شدم خسته هم من دن،یپرس یم رو دمینخر کادو

 و کردم قطع رو جملم بگردم، حرف اون واسدده صددفت دنبال نکهیا یجا به
 :کردم شرو  باال به مینیب دنیکش با همراه رو یا گهید ی جمله
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 یا گهید کس هر تولد. یمنظور و قصد چیه بدون کالمه، کهیت حرف نیا -
 یتوق نداشت یلیدل و گفتم یم رو نیهم بودم تیموقع اون یتو اگه بود هم

 هم من آوردن کادو براتون خانوادم یوقت د،یهسددت دور ی هیهمسددا هی فقط
 .بخرم کادو بهیغر هی یبرا بخوام

 چپم چشم از همزمان اشک قطره تا دو. بود شده مشت شونم یرو دستاش
 .یبعد یها قطره بندشون پشت و دیچک

 خودم یرو رو نگاهش. بودم شددده رهیخ زیم به منم و بود شددده رهیخ من به
 شدهن بتمونیغ ی متوجه کس چیه که بود نجایا شیجالب و کردم یم احساس

 .مییکجا نهیبب تا بود ومدهین یکس حاال تا چون بود،

 .نداشت مطابقت صداش تن با اصال که بود گرفته یآروم لحن صداش

 !کن نگاه من به الناز -

 خاک با جلوته که ییاروی نیا الناز اه! بود؟ کرده صدددا رو اسددمم حاال تا
 دیاب االن ؟یباف یم خودت واسه یصورت یایرو تو وقت اون کرد، کسانتی

 !کنم نگاه تیطانیش یچشما اون به ندارم دوست یبگ یبزن داد

 !بود؟ باال جنبت که تو کردم، یم یشوخ خانوم الناز -

 یم ناقصت عقل به که یکار هر دیبا تو باالست من شدعوریب ی جنبه چون
 ؟یگب دیببخش هی یریم یم نامرد، اصال خوشگل؟ کثافت یبد انجام رسده

 نو  نیا از شه؟ یم حساب ننگ یخواه معذرت هی آدما از یبعض یبرا چرا
 ادد صدورتت یتو تونسددتم یم کاش یا و متنفرم تو از هم االن! متنفرم آدما

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

151 

 الاص! دارم دوست کنم یم احساس که یشعوریب و متنفرم ازت بگم و بزنم
 !یعوض! هان؟ باشم، داشته دوستت من تا یکرد یکار هی یچ واسه

 از و دمیکش صورتم یرو محکم رو دسدتام. زدم پس شددت به رو دسدتاش
 یتو عقلم ترسددم یم بزنم، حرف باهات خوام ینم فعال. گذشددتم کنارش

 بر خاک واقعا یعنی الناز، سددرت بر خاک! بخوره شددکسددت قلبم با جنگ
 !سرت

 دو حالت به خونه از بایتقر و کردم تند پا که برداره قدم کنارم خواسددت اونم
 که بماند البته و نخوردم جم نایا مامان شیپ از یمهمون آخر تا. شددم خارج
 هم ساغر و ماهک مهسدا،. دینپرسد یزیچ ازم اما کردم، هیگر دیفهم مامان

 زده ییحدسا هی که ماهک. نزدم حرف اصال باهاشون اما اومدن شمیپ یلیخ
 از خبر یب که هم سدداغر. کرد یم نگاهم بغض با سدداکت و مونیپشدد بود،

 قدر نیا هم سر آخر. ناراحتم ازش گذاشته تنهامون چون کرد یم فکر ماجرا
 ممغز به ومدنیم یه که یافکار خاطر به رو خودم و نشستم ساکت زیم سر

 .ردب خوابم و افتاد بابا ی شونه یرو سرم که کردم سرزنش زدن، یم پاتک و

*** 

 .مامان شو بلند رفتنه وقت گهید الناز جان؟ الناز -

 جهتو یب و کرد یم درد یلیخ گردنم. شدم بلند یصندل یرو از خواب جیگ
 با شدددم، یم بابا زونیآو و نداشددتم حرکت ینا که شددهیهم مثل اطرافم به

 یوت رو صورتم و رفتم ومدیم بابا یصدا که ییجا سمت به بسدته یچشدما
 :گفتم و کردم پنهون اش نهیس
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 ؟ییبابا -

 دور دستم که طور همون توجه یب من یول شد، بلند اطرافم از خنده یصدا
 بتصح یسر هی. داشتم نگه بسته طور همون رو چشدمام بود، قفل بابا کمر

 لندمب نیزم از بابا کردم احساس ه،یچ به یچ دمینفهم اصال که شد بدل و رد
 گردنش به رو صددورتم و کردم قفل گردنش دور رو دسددتم خواب جیگ. کرد

 بسددته چشددم رو بابا یگلو و کردم لوس رو خودم شددهیهم مثل و دادم فشدار
 :گفتم و دمیب*و*س

 !جونم بابا دارم دوستت -

 .ادینم ادمی یرنگ یخوابا جز یزیچ گهید

*** 

 دهش رهیخ بهم مظلوم که دمید چشم جفت سه شدم داریب خواب از که صبح
 !بودن شده داریب من از زودتر نایا که بود بیعجا جزو یعنی. بودن

 .دیببخش -

 دایز گندا نیا از منم الیخ یب. اومد ادمی شبید ی هیقض. بود ماهک یصدا
 زرو هر ی دهینخراش یصدا همون با و کردم بغل رو بالشم خنده با. بودم زده

 :گفتم صبحم

 !زدم بخواد دلت تا گندا نیا از منم الیخ یب -

 .بود دهیفهم رو ماجرا هم ساغر انگار دن،یکش یا آسوده نفس سه هر

 :کردم باز رو چشمم هی. شد بلند مرموزشون ی خنده یصدا

 !ن؟یخند یم یطور نیا چرا چتونه؟ -
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 :گفت پاچه دست و عیسر مهسا

 .گهید شو بلند! یطور نیهم یچیه -

 میبر شب دوازده خود تا امروز میگرفت اجازه مامانت از الناز یراست: سداغر
 !کنه دودر رو باباش نیماش هم خانوم ماهک و رونیب

 :رونیب زد یقلپ چشمام

 !میریم یم نه -

 :گفت و دیخند ماهک

 .کنه یم یرانندگ ساغر کنم، ینم یرانندگ من نترس -

 یتو ساغر مامان آخه. نداشت یمشکل نیا خب دم؛یکشد یا آسدوده نفس
 هی با و یقشنگ چه به یسالگ زدهیس از ساغر و کنه یم کار یرانندگ آموزشگاه

 .خره ینم نیماش واسش باباش منتها کنه؛ یم یرانندگ مهارت عالمه

 یول م،یافتاد آنه ادی نیب نیا هم یکل. میآورد در یباز مسخره شدب خود تا
 دوست بود، شده تنگ واسش دلم. نداد جواب زدم زنگ شیگوش به یچ هر

 ازش که بود ماه شیش البته و باشده رهگذر واسدم دوسدت یجا به نداشدتم
 اغرس با چقدر. میشعوریب آدم اصوال من ماهک قول به. بودم نگرفته یسراغ

 یوقت هم سر آخر کردن؛ داریب منو وجدان عذاب و دادن هم دست به دست
 ونخودش اد،یدرب اشکم کهینزد گهید و فکرم یتو همش شدم، افسرده دنید

 .افتادن خوردن زیچ به

 یتو شدن تلپ همشون شد که پنج ساعت و میکرد یباز مسدخره ظهر کل
 من تن پیک یمانتوها فقط برداشددت؛ منو یمانتوها از یکی یک هر. اتاق
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 بود گشاد من یبرا مدلش که ییمانتو شد مجبور و شد ینم ماهک ی اندازه
 پره هی من اون قول به نبود؛ چاق ماهک البته. شددد تنش پیک که بپوشدده رو

 انتوم اتفاقا. نداشتم الزم ماهک جز کس چیه نظر به که داشتم، الزم گوشت
 ی ولهک از و درآورد رو مانتو خباثت با یول بود، شده قشنگ تنش یتو یلیخ

 اونا به چرا که ختنیر سرش یرو ساغر و مهسدا. برداشدت مانتو هی خودش
 من گفت یم و نداختیم باال شددونه همش اونم و ارنیب لباس که بود نگفته
 ادا با رو ما هم یکل رون؛یب امیم کامل زاتیتجه با و هسددتم یفکر با خانوم

 .خندوند اصوالش

 الس دو مثل رو موهام و کنم جادیا خودم یتو یخفن تحول هی گرفتم میتصم
 هی اب و برداشتم هم رو میمشک لنز. درشت یفرها کردم، فر حوصدله با شیپ

 نیا خاطر به بار هی آخه. گذاشددتم چشددمم یتو بهداشددت تیرعا عالمه
 هکرد دایپ تیحساس نور به! دیشدد اونم بود، کرده عفونت چشدمم موضدو 

 دمیخر که هم رو یدیجد یلنزا نیا. اومد یم اشک چشمم از همش و بودم
 ی همه با که دونم یم! ذاره ینم زندم بفهمه اگه و نداره خبر ازشددون مامان

 چشم خط هی مداد با. کنه یم ممیتقسد یمسداو قسدمت چند به شیمهربون
 هی بورم یها مژه به و کردم یمشک هم رو چشدمم نییپا ی گوشده دم،یکشد

 دیبا البته! المذهب بود شدده دار سددگ چشددمام. زدم یمشددک ملیر عالمه
 منصرف که بزنم خواستم هم رو غمیج قرمز رژ. بود دار سدگ لنزش گفت
 که هم یلنز با مخصدوصدا داشدتم، شیآرا حد از ادیز یطور نیهم. شددم

 هم برنز کرم. اومد یم چشددم به حد از شیب چشددمم شیآرا بودم گذاشددته
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 نیا. پوستم رنگ نیا عاشق من یعنی بود، نشسته پوسدتم یرو خوب یلیخ
 املک البته بسدتم، رو موهام! روزگار یه کنم، برنز برم ذارن ینم بابا و مامان

 که ینخ یا قهوه یمانتو. بسددتم یآبشددار باال از بزرگ پسیکل با فقط و نه
 سمتق و چسبون یکش یمشک شلوار هی با دم،یپوش رو داشت ییطال ریزنج

 رمس یرو هم رو مینخ یمشک شال. دمیکش پام ی پاشنه ریز رو شلوار پشت
. ننینب منو بابا و مامان که زدم یم میج خونه از یطور دیبا فقط انداختم،

 میفتگر یم فاکتور کردنم سر شال طرز و موهام از اگه اما بود، نیسدنگ پمیت
 !شد یم نیسنگ

 ودب نشسته تخت یرو ماهک. انداختم ینگاه ها بچه به و کردم باز رو شمین
 .کرد یم نگاه بهم گشاد یچشما با و

 !بده ندا هی ما به م،یبر میخوا یم یعروس اگه انایاح: ساغر

 نگاه یطور نیا چرا چتونه؟ ضدمن در. بزنم پیت خواسدت دلم خوب نه -
 من از که شماها گذاشتم، لنز هی و کردم فر رو موهام فقط من بابا ن؟یکن یم
 .نیکرد شیآرا شتریب

 داشت یمشک ریزنج که میا قهوه نازک و کیکوچ شدکل لیم*س*تط فیک
 .انداختم شونم یرو و دادم عبور سرم از بیار رو

 .رونیب زنم یم خونه از زودتر من کچال -

 :خنده ریز زد مهسا

 !نه؟ ،ینکن عبور خانواده لتریف ریز از یخوا یم یآها -

 :کردم باز رو شمین
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 !اوهوم -

 آهسته و برداشتم رو بودن یمخمل سوخته یا قهوه که رو بلندم پاشنه یکفشا
 قیعم نفس هی کردم، چفت رو خونه در یوقت. اومدم نییپا ها پله از آهسدته

 بهم یزیچ بابا و مامان البته. ده ینم ریگ بهم یکسدد گهید شیآخ. دمیکشدد
 یم پا هب یامتیق دنید یم چشمم یتو اگر که بود لنز من مشکل و گفتن ینم

 که یموقع آخه. بود دهیترسدد چشددمشددون و بود خودم خاطر به اونم شددد؛
 که بودم زونیگر نور از و بود خراب وضددعم قدر نیا کرد، عفونت چشددمم

 .رفتم یم راه خونه یتو یدود نکیع با روزا

 .خنده ریز زدن یپق اومدن، رونیب خونه از که ها بچه

 چتونه؟ -

 :گفت دهیبر دهیبر ساغر

 !خونه یگرد یبرم تو میبگ بهت گفت مامانت -

 !دن؟یفهم یچطور یوا یا -

 :کلم یتو زد مهسا

 !ها یستادیوا یریتصو فونیآ یجلو ابله، -

 :گفتم و دمیدو کوچه یابتدا سمت به جت سرعت با

 رو مونیدکوراس االن نیهم نخواستن و نشدن مونیپش تا دیبدو گهید خب -
 .کنن خراب

 تبرگش قهیدق چند از بعد ماهک و نایا ماهک ی خونه میرفت دربست با اول
 :داد تکون انگشتش یتو رو چییسو و
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 کوچه یتو ماهان نیماش اما باالست، سکشیر و نگهیپارک یتو بابا نیماش -
 .آوردم اونو چییسو پارکه،

 :گفت استرس با ساغر

 اون تانکم پشددت کنم یم احسدداس ترسددم؛ یم! کنم؟ یرانندگ پرادو با -
 !یطور

 ات دو بابا! ارمیم درخواستت طبق نیماش واست بده سدفارش زمیعز: ماهک
 .ها خونه میندار شتریب نیماش

 :دیکش غیج که گرفتم ماهک از زیر شگونین هی

 !؟یاریدرم یباز یوحش چرا تو انداختم کهیت ساغر به من کثافت -

 !؟یکرد یسر بر خاک یکارا یرفت االن دمینفهم یکرد فکر شما -

 هک بود گذاشته یمشدک دور یطوسد لنز کثافت. کردم اشداره چشدماش به و
 .اومد یم بهش هم یلیخ

 !نابابه دوست ریتقص همش. شدم ییهوا زین منم یگذاشت تو خب: ماهک

 :انداخت ساغر بغل رو چییسو عیسر بعد

 خونده فاتحم که وقته اون. شه یم داریب خواب از ماهان االن ساغر، بدو -
 .است

 گهید ساعت سه دو که نیا م،یباش رونیب شدب تا میخوا یم ما خب: مهسدا
 !فهمه یم

 !نکنه دعوامون که شماست ی پشتوانه به موقع اون -

 .رفت غره چشم بهمون مهسا و دمیخند زیر همه
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 عالمه هی با ساغر. نشست ساغر کنار مهسدا و مینشدسدت عقب ماهک و من
 .کرد روشن رو نیماش صلوات و سالم

 مهمون توپ رستوران هی بعدشم و میبگرد رو پاسداژها میبر میگرفت میتصدم
 پول بدبخت من سر آخر اما مهساست، اسدم به شدهیهم البته مهسدا؛ بیج

 .کنن یم یباز مسخره دادن پول سر که قدر نیا. دم یم رو شکماشون

 حق و دیدار آقا شددماها که مینداختیم کهیت مهسددا و سدداغر به یه ماهک با
 گرفته ازش رو ساغر ی شدماره محمد آخه د؛یاریب در یباز مسدخره دیندار
 .بود

 مسخره و میکرد تیاذ چقدر. میبود شده یفروش شیآرا لوازم وارد ماهک با
 دستمون از که فروشنده و میدیخر زیچ عالمه هی سر آخر اما م،یدرآورد یباز

 مورد در جک العاده فوق سددوال هی ماهک بکشدده نفس ومدیم تا بود، مرده
 .دیخند یم کر کر دادن جواب یجا به هم فروشنده و دیپرس یم شایآرا لوازم

 ور سوال که کرد یم فکر و بود مونده بدبخت کرد سوال ماهک که بار نیاول
 هر و دیخند یم فقط کمه، تختمون هی ما دیفهم که کم کم! دهیپرسدد یجد
 یم هم باز د؛یبد جواب و دیخند یم چرا آقا بابا یا گفت یم ماهک که قدر
 !دیشد میبود کرده فراهم واسش رو یعیطب یشاد. دیخند

 داد که رو متیق م،یبود دهیخر که یزیچ خروار اون حساب موقع آخرشدم
 :گفت ماهک
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! شه؟ یم اضافه عمرت به روز سه لبخند و خنده هر با یدون یم شدما آقا -
 واقعا! م؟یکرد اضافه عمرت به سال چهار سده ی اندازه به االن ما یدون یم

 !د؟یند فیتخف که انصافه

 نیا میکرد ینم فکر اصال. موند باز دهنمون که داد یفیتخف هی هم فروشنده
 ی هسددیک از م،یاومد رونیب مغازه از یوقت اما بکشدده؛ نییپا رو متایق از قدر
 هنوشت لشمیفام و اسم و بود توش پسدره ی شدماره که درآورد کاغذ هی دیخر
 .بود

 !خورد یم آب کجا از فیتخف نیا بگو: ماهک

 !محض یخوار پاچه اوهوم -

 آخه !دیکن برخورد وارانه خانوم کم کی که کردن حتینص یکل مهسا و ساغر
 مرده یعنی. بود داده شماره دار مغازه و میبود رفته که بود یا مغازه نیچهارم

 غرض و قصد یب شییخدا ما یایباز مسخره تمام خب یول خنده، از میبود
 مسخره از یبعض یتو و میکرد یم برخورد راحت همه با شهیهم چون و بود
 یم کیشر هم رو بود شدده رهیخ بهمون که یدار مغازه نمون،یب یها یباز

 !هچ ما به ماهک قول به ندارن جنبه اونا گهید بخنده، طرف کم کی تا میکرد

 مهسدا میشدد که نیماشد سدوار. میدرآورد یباز مسدخره یکل نه سداعت تا
 :گفت دفعه هی و کرد چک رو شیگوش

 !داده اس ماهان ها بچه اوه، اوه -

 :گفت باز شین با ماهک

 !گفته؟ یچ -
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 :گفت و انداخت ماهک به خصمانه نگاه هی مهسا

 شیگوش که کشدمش یم من بگو ماهک اون به گفته! یدون یم که خودت -
 .رمیبگ رو حالش نتونم تا کرده خاموش رو

 :گفت عیسر ماهک

 میبخور غذا میبر ست،ین یمشکل خب! بده فحش تونه ینم که هم تو به -
 .دادم هدر یانرژ یلیخ و گشنمه من

. میدیخند یم ماهک یها یالیخ یب و مهسا یها غره چشم به سداغر و من
 نکهیا نه البته. بود پاتوقمون نجایا م،یکرد ذوق یکل میدیرس که رسدتوران به

 یلیخ االن و میرفت یم ها بچه با بار کی هفته دو هر م؛یباشدد ولو شددهیهم
 .میبود نرفته که بود وقت

 مهعال هی با و میکرد انتخاب زیم هی م،یشد رسدتوران وارد خنده و یشدوخ با
 و من .رهیبگ سفارش تا اومد زمونیم سمت پسر هی. مینشدست یباز مسدخره

. دادن سفارش جاتیسبز هم ماهک و مهسا و میداد سفارش یپپرون سداغر
 هب و زد یلبخند پسر. میخواست ینیزم بیسد با یسدوخار قارچ هم هممون

 :گفت و شد رهیخ هامون چهره

 گه؟ید امر -

 :گفت خانومانه ساغر

 .یمرس نه -

 :گفت و شد رهیخ چشمام یتو پسره

 !؟یخوا ینم یدنینوش -

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

161 

 :انداخت کهیت ماهک

 .دنیپرس شما از فقط آقا نکهیا مثل یال -

 .گرفت خندش پسر خنده، ریز نزنم تا دمیگز رو لبم

 .نیاریب هم کیکوچ یمعدن آب تا چهار فقط یمرس نه -

 .خورد پام به زیم ریز از یمحکم لگد هی

 رو یصندل که یدست به متعجب. شد گذاشته کنارم یصدندل هی موقع همون
 ی افهیق با ریام! من یخدا اه! اومدم باال طور نیهم و کردم نگاه بود گذاشته

 رو یصندل بود، شدده برجسدته شیشدونیپ رگ که یحال در قرمز العاده فوق
 رو و گرفت بودم گذاشته زیم یرو که رو دستم مچ و گذاشت میصدندل کنار

 :گفت بود، کنارش که محمد به

 .بده سفارش منم یبرا محمد -

 ولو دمبو نشسته روش که یصندل شد باعث که دیکش رو دسدتم عیسدر بعد
 و دمیکش یم رستوران در سمت به. کنه دیتول یبد یصدا و نیزم یرو بشه
 اب و اومدم خودم به تازه میاومد رونیب رستوران از یوقت. بودم مونده مات من

 :گفتم و ارمیب رونیب دستش یتو از رو دستم تا کردم تقال اخم

 !برخورده؟ طرز چه نیا بزرگوار، یآقا دیکن ول رو دستم -

 خواستم یم سرم ریخ یعنی. بودم یحرصد دسدتش از یمهمون ی هیقضد از
 !باشم قهر باهاش

 با میدیسر کوچه ته به یوقت و برد رستوران کنار کیبار ی کوچه به منو عیسر
 :زد داد و وارید به کوبوندم تیعصبان
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 !هان؟ برخورده، طرز چه نیا که -

 ودب وسدطش که یرنگ یمهتاب نور کم چرا  فقط و بود کیتار کیتار کوچه
 .باشه مشخ  هامون چهره بود شده باعث

 یتو. شد کینزد بهم و گذاشت طرفم دو وارید یرو رو دستاش سدرعت به
 از پر یصدا با و خورد یم صورتم یتو داغش ینفسدا شدد؛ رهیخ چشدمام

 :گفت یحرص

 هباش خب! کنن؟ توجه بهت یعنی! ؟یچ یعنی رونیب یاومد وضدع نیا با -
 !کنم یم...  توجه...  من. کنم یم هم توجه بهت زمیعز

 کامال! آمرانه و بخش بخش رو جمله ی هیبق و گفت محکم یلیخ رو من
 ؟!کنه چکار قایدق خواست یم ریام. زد یم تند تند قلبم بود؛ شده خم روم

 شتهگذا رونیب شال یها کناره از که رو موم درشت یفرا از یکی انگشتش با
 :گفت و دیکش آهسته و گرفت رو بودم

 !یشد خوشگل -

 !شد حبس نفسم

 ور صورتش. بکنم یحرکت تونسدتم ینم اصدال و بود کرده مسدخم صدداش
 و شد هریخ چشمام یتو یبیعج حالت هی با و داشت نگه صورتم یمتر یلیم

 ندچ دستش کف با رو صورتش که طور همون. دیکش عقب رو سرش کالفه
 :گفت آمرانه د،یمال یم مار

 .بکن رو پشتت -
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 یچ هر بکنم؟ رو پشتم یچ واسه سر بر خاک! دیپر خوبم حس ی همه! ها
 :کرد تکرار قبل از تر یعصب ریام و دیرس ذهنم به بود یمنف فکر

 !بکن؟ رو پشتت گم ینم مگه -

 اون تو واقعا داشت که ییصددا تن با مخصدوصدا بود، یعصدب بد صدداش
 .بود شده خوفناک کوچه روشن و کیتار

 و چرخوندم گرفت، رو هام شونه و اومد سمتم به شدم، رهیخ بهش حرف یب
 فاصددله وارید از و بود بهش پشددتم کامال. آورد خودش کینزد منو کم کی

 :شد باز مبارکم زبون باالخره حرکتش از متعجب. بود گرفته

 ؟یبکن یخوا یم چکار قایدق االن -

 یجا یکس شه یم مگه آخه نه. شد برداشته سرم یرو از شال کردم احساس
 !بکنه یا گهید فکر و باشه من

 !یبکن یخوا یم چکار یعل ریام -

 :گفت حال همون در و زنه یم لبخند کردم احساس

 !ریخ کار -

 ومم تار تا چند شد؛ برداشته موهام رو از پسمیکل کردم احساس لحظه همون
 متوقف دستش حرکت عیسر. بکشم یا خفه غیج شد باعث و کرد ریگ نشیب

 :گفت و شد

 !نه ای کرده ریگ موت نمیبب تونم ینم بزرگه سرش گل قدر نیا خب -

 !من یمو به زدن دست به چه رو تو آقا آخه -

 :دادم ادامه و برگردم خواستم عیسر بعد
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 .شه یم َپر مفت عفت رسه یم سر یکی االن بده رو شالم -

 :گفت و گرفت سفت رو هام شونه

 وشت که یبست بن ی کوچه یتو یکس هم بعدش! دختر نخور وول قدر نیا -
 هی طرفا نیا ادیم یک هر. نداره یکار رستورانه هی سرش و هست خرابه تا سه

 یفرق یبود که هم یوضع اون ضدمن در و رسدتوران سدمت ره یم راسدت
 !االنت وضع با نداشت

 :گفتم و نکردم توجه حرفش آخر قسمت به. انداخت بد رو کهیت

 !اومد و یدید حاال اوهوم -

 :گفت یبدجنس با و شده مرموز صداش کردم احساس

 یکارا در غرق قدر اون و نفرن دو باش مطمئن ادیب یکسدد اگه خدب -
 .کنن ینم توجه ما به که خودشونن

 عوض رو بحث عیسددر! عفته یب چقدر نیا خدا یوا کردم؛ کپ لحظه هی
 :کردم

 !؟یکن یم یباز موهام با یدار که شه یم دتیعا یچ االن نه -

 !چه تو به -

 کردم احساس. بده رو سواالم جواب بچگونه خودم مثل خواست یم انگار
 .سوزه یم آبادم ناکجا که فهمه یم شتریب یطور نیا

 :خوردم وول جام یتو تخس

 !خودمه یموها -
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 بذار خب کثافت! هات خنده واسدده شدده خاک ماهک یاله ییوا د،یخند
 .نمیبب شده برجسته که رو تیشونیپ یرو رگ برگردم

 :گفتم متعجب موهام شدن دهیکش با

 !؟یباف یم رو موهام یدار -

 یبعض که دستاش حرکت. موندم ساکت طور همون تعجب از نداد، جواب
 .بود کرده خفم خورد یم کتفم به وقتا

 :دمیشن گوشم کنار از رو صداش

 هی. کرد بازش شدده یم راحت یول زدم، گره خودت یموها با رو نشییپا -
 !شه خراب موهات که نکردم یکار

 سیگ یموها و برداشت بود، داده ریگ مانتوم ی لبه یرو که رو پسدمیکل بعد
 پسیکل دور دور، چند زوندهیآو بدازم دیدد یوقت. بسددت بهش رو شدددم

 از وقت هی امروز من! تفاهدددددددم چقدر خدا یوا. خودم مثل دشون؛یچیپ
 !نکنم؟ غش یخوش

 با. گردوند برم آهسته و گذاشت سدرم یرو آروم. گرفت دسدتم از رو شدالم
 و لگ لبخند هی دیبا االن کثافت زهرمار، انداخت؛ بهم نگاه هی یتینارضددا

 !یبد لمیتحو گشاد

 :گفت و دیکش رو دستم

 !یاینم رونیب آدم مثل کال تو -

 :کردم اخم

 .امیم رونیب آدم مثل هم یلیخ من -
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 زیم سمت نکهیا یجا به اما م؛یشد رستوران وارد راست هی و نداد رو جوابم
 :دیپرس اخم با و رفت جوونه پسر شخدمتیپ همون سمت راست هی م،یبر

 کجاست؟ تونیبهداشت سیسرو -

 تر یعصب ریام و داد نشون ریام به رو ییجا هی بود، شده رهیخ من به که پسر
 نگم درو  یعنی م،یشددد رد ها بچه زیم یجلو از. دیکشدد رو دسددتم قبل از

 بیصل هی نشیسد یرو لوده ماهک. شدد ینم تر گنده نیا از چشدماشدون
 زمزمه یچ دونم ینم. کرد قفل دعا حالت به جلوش رو دسددتاش و دیکشدد
 .خنده ریز زدن و اومدن در حالت اون از محمد و ساغر و مهسا که کرد

 :دمیکش رو دستش که بشه وارد خواست رفت، خانوما سیسرو سمت

 .خانوماست یبرا اطال  محض آقا، یه -

 !دونم یم -

 ی هنیآ از کال شد، باز شمین. میشد داخل و کرد باز رو در حرف نیا متعاقب
 ور مها یچتر با رفتم، نهیآ سمت. شم یم خوشحال یبهداشت سیسرو یتو

 شد فتس یوقت بشه، تر سفت تا کردم جا به جا یکم هم رو پسمیکل و رفتم
 :گفت شدم رهیخ بهش دید یوقت. دمید پشتم نهیس به دست رو ریام

 !اریب در -

 !رو؟ یچ! ن؟یا ای شدم منحرف من خدا، ای

 :گفت و زد لبخند هی کنم، یم نگاه بهش منگال مثل دید یوقت

 .اریب در رو لنزات -

 :گرفتم جبهه عیسر و! لنزامم عاشق من عمرا، نه
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 خوام یم تازه! ؟یداد ریگ من ظاهر به قدر نیا تو چرا اصددال! عمرا نه، -
 !ندارم دوست یطور نیا کنم، درست قبل مثل موهامم

 !یکن یم گوش گم یم من یچ هر االن ست،ین تو داشتن دوست به -

 یم هات بنده به رو یداشددت که یموقع قایدق! چاکرتم ایخدا موند، باز دهنم
 انهکاش یپا سنگ که سدتین رو! ؟ینکرد یباز یپارت بشدر نیا واسده یداد

 !نهیقزو واسه دمیشا! ها؟

 .خوام ینم -

 :انداخت باال رو ابروش هی

 !ارمایب در چشمت یتو بکنم رو انگشتم خودم نکن کار هی -

 :گفتم و سمتش برگشتم عیسر

 !؟یدار کار منم چال و چشم به ،یجان قاتل، -

 یجلو ور دستش عیسر که بکشم غیج خواستم شد، کمینزد دانهیتهد قدم هی
 :گفت و گذاشت دهنم

 .میبر تا اریب در عیسر! ؟یاریم در یباز یکول قدر نیا چرا! آروم یه -

 :دمیبرچ رو لبم

 .اوردمین رو جاش آخه -

 !جا نیهم میندازیم اریب در نداره اشکال -

 .دارم دوستش یلیخ خوام، ینم نه -

 .ارمیم در خودم یارین در! باش زود الناز، نکن کل کل من با -
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 از پر طور همون و گرفتم یمون الل که گفت تیباعصددبان و یجد قدر اون
 غرور ذره هی ،یندار جنم ذره هی الناز سرت بر خاک. آوردم در رو لنزام بغض

 اون! خودم واسدده کنم یم ذره هی ذره هی یه شددو خفه اه...  ذره هی ،یندار
 یم در آدم ی بچه مثل خودم ای بود خوب چشمم یتو کرد یم رو انگشتش

 از بهش، توجه یجا به ابلده خدب. دادم رو خودم جواب خودم! آوردم؟
 هنوز و ها شترهیب ازم زورش نکهیا مثل! شد ینم رون،یب یزد یم ییدستشو

 .دستمه مچ یرو انگشتاش یجا

 و مکرد یم نگاه بغض با بودن دستم کف که یمشدک لنز تا دو به طور همون
 یتو و برداشددت دسددتم کف از رو لنزها ریام. بودم خودم با کلنجار حال در

! فتکثا. هیگر ریز زدم یم بلند نبود چشمم شیآرا اگه. انداخت آشغال سطل
 گوش رو حرفش زود که کثافت خودت شددعور،یب الناز کثافت؟ اون چرا
 !یکرد

 صالا. بودم دهیند ازش حاال تا که زد لبخند هی کردم، یم نگاه بهش بغض با
 و آورد جلو رو سددرش عیسددر ریام دمید لحظه هی فقط و شددد یچ دمینفهم

 زمزمه و دیب*و*سد رو بود مینیب اسدتخون یرو که چشدمام نیب ی فاصدله
 :کرد

 !ییبابا یشد تر خوشگل االن یول -

 هب جیگ طور نیهم! بود؟ یچ گهید آخرش ییبابا نیا! شدددم؟ تر خوشددگل
 از و گرفت رو دسددتم که شدددم رهیخ بود، شددده مهربون که ریام یچشددما

 رد پشددت دختر تا دو در کردن باز محض به اما. میاومد رونیب ییدسددتشددو
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 او. کردن یم نگاه ییدسدتشدو در به گشداد یچشدما با و متعجب که میدید
 !شدنا وونهید هم مردم

 ور فتهیب فکشددون بود کینزد مهسددا و سدداغر و ماهک ها، بچه شیپ میرفت
 و کجا اومدم که یا افهیق خب، آره. براشدون بودن آورده تازه که تزاهاشدونیپ
 رهیخ ریام به لبخند با محمد تا سه اون برعکس اما! کجا داشدتم که یا افهیق

 .شده ریام عاشق گفتم که داشت لبخند یحد در یعنی بود، شده

 :دیپرس و گرفت دستش رو جو ریام خود باالخره

 !د؟یکن یم چکار نجایا شماها -

 :گفت عیسر مهسا

 شما !گهید بود الزم م،یبود دهیپوس یکل. میبگرد میاومد ماهان نیماشد با -
 !د؟یکن یم چکار نجایا

 سیخ رو خودم جاش به من. شددد رهیخ مهسددا به اخم با و نداد یجواب ریام
 راچ نیا» که نیا یعنی داد، فشار و گرفت رو دسدتم زیم ریز از مهسدا کردم،

 به دونم ینم» یعنی دادم فشددار رو دسددتش منم «کنه؟ یم نگاه یطور نیا
 دست فشار از کلنگ. کردم ریتعب یطور نیا خودم واسده من حاال و!« خدا
 اردمو نیا تو وشیک یآ آخه کرده، ریتعب خودش واسه گهید زیچ هی حتما من

 !بود حدش حد در ماهک و من یپات یتل فقط و صفره

 ادمد شنهادیپ ریام به نیهم واسه م،یداشت یا کننده خسته یکار روز: محمد
 ... شما که شام، از بعد البته. میبگرد کم کی و میبخور رونیب رو شام
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 من از اخم با و برداشددت مهسددا از رو نگاهش و دیپر حرفش وسددط ریام
 :دیپرس

 !ماهان؟ نیماش -

 که گفتم یاوهوم هی پر دهن با خوردم یم رو میپپرون داشددتم که طور همون
 .شد شتریب اخمش

 !د؟یدار نامهیگواه مگه -

 کینزد ساغر. شد کم تامون چهار هر واسه هوا لحظه هی دیپرس نویا تا یعنی
 یدسددتمال عیسددر محمد یول رون،یب بپاشدده دهنشده یتو که یا نوشدابه بود

 شیپ یمرس بگم شونش یرو بزنم داشت جا یعنی! گذاشدت دهنش یجلو
 !ینیب

 مهسا. شد یم نوچ من صورت بود نگرفته ساغر دهن یجلو رو دستمال اگه
 که داد حرکت ریام سمت رو سدرش عیسدر قدر اون ر،یام حرف از بعد هم

 هک یدست هم ماهک. دمیشن یواضح طور به رو استخوناش تلق تلق یصدا
 خطر که بودم من فقط یول موند؛ معلق هوا یتو بود، تزایپ از یا کهیت توش
 مات هم نایا ی همه و بود دهیپر گلوم یتو شدت به غذا. اومد سراغم مرگ

 ور مرگ نوشابه قلپ چند با خودم سر آخر. ومدین کمکم یکس و بودن شدده
 یم خفه داشتم! دوسدت؟ گن یم هم نایا به واقعا یعنی کردم، دور خودم از

 !شدم

 :گفت اداهامون از حوصله یب ریام
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 یم جولون ابونایخ یتو و دیدار یبرم نیماش یا اجازه چه با دیندار یوقت -
 !د؟ید

 :گفت ریز به سر ساغر

 .بلدم یرانندگ من -

 :گفت و دیکش یپوف کالفه ریام

 .خانوم ساغر نداشتم انتظار شما از -

 ودنب حواسم اصال و کردم فراموش رو تیموقع لحظه هی. دیگز رو لبش ساغر
 :تمگف عیسر نده، گزارش رو کارمون نایا مامان به ریام تا باشم مظلوم دیبا

 !؟یداشت انتظار ما از یعنی ؟یچ یعنی -

 :گفت من به توجه یب

 .نداشتم انتظار هم خانوم مهسا از -

 :آوردم در رو اداش

 !نداشتم انتظار هم شونیا از -

 :دادم ادامه خودم حالت با عیسر بعد

 ییباال انتظار شددما و من از یعنی! افتاد؟ که... انشدداا زم،یعز جون ماهک -
 !ره یم

 که محمد اما. دنیخند زیر ها بچه و نشدست ریام یلبا یرو یقیعم لبخند
 .دیخند بلند بود، نشده دعوا

 .نهیش یم نتونیماش پشت محمد برگشت، موقع یول -
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 میخورد که رو شاممون م،ینزد حرف کدوممون چیه که گفت قاطع قدر اون
 :گفت ما به رو محمد

 .امیم االن دیش سوار دیبر -

 :گفت عیسر ریام

 !هیکی رمونیمس. رسونم یم رو الناز من برسون، خونشون به رو هیبق تو -

 دمیفهم ینم اما داشدت، یمعن خندش یعنی. دیخند جواب یجا به محمد
 حمدم به رو پشتش هم ریام. بفهمم رو شیمعن نتونستم کنم یم کار هر چرا
 هحوصل اصال نکردم؛ دادن پول یتو یاصرار. رفت صندوق سمت به و کرد

 .نداشتم رو گهید جنگ هی ی

 :دمیشن بودم، ستادهیا کنارشون که یزیم از ییصدا لحظه همون

 .است دختره خود آره -

 !هباش کاره نیا خوره ینم بهش و زنه یم بچه که نیا یگ یم درو  نایم یوا -

 !رو حرفاشون دمیشن خودم بابا، -

 ات نبودم دور هم قدر اون اما نبودم کشونینزد ادیز کردم، نگاه زیم سدمت به
 ییدسدتشدو در پشدت که بودن ییدخترا همون. بشدنوم رو حرفاشدون نتونم

 .بودن ستادهیا

 .کردم گوش رو حرفاشون هیبق

 !من یخدا اوه! رستوران؟ ییدستشو یتو یعنی -
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 ریام با ییدستشو یتو که ییحرفا لحظه هی و دمیفهم رو منظورشون عیسدر
. دادم فشددار هم یرو رو دندونام و شددد مشددت دسددتام. کردم مرور رو میزد

 :دمیشن کنارم از رو ریام یصدا لحظه همون

 .میبر ایب -

 تا ندچ که بود اون ریتقص همش بود، ریام ریتقصد همش. بود گرفته دسدتمو
 دستاش از رو دسدتم حرص با. بزنن حرف یطور نیا موردم در بخوان آدم

 :گفتم و دمیکش رونیب

 !متنفرم هات ییزورگو و تو از -

 اون. شدم خارج رستوران از عیسدر و زدم رو حرف نیا چرا دمینفهم اصدال
 یمن که یکس مورد در یطور نیا که بودن کرده یفکر چه شدعوریب یدخترا

 تیموقع نیا که ریام از! متنفرم فکر کوته یآدما از. زدن یم حرف شدناختن
 یم راحت یلیخ! متنفرم بود، کرده جور یزنک خاله یحرفا ی واسدده رو

 ... واسه ییدستشو رونیب تونست

 .نشستم و کردم باز رفتم، عقب در سمت عیسر. شدد روشدن ماهان یپرادو
 :گفت تعجب با محمد

 ؟یر ینم ریام با مگه -

 !داره کار گفت نه، -

 سمت داشت یبرزخ ی افهیق هی با ریام و شد باز کردم، رستوران در به نگاه هی
 ریام ی متوجه اصال و داد حرکت رو نیماش حرف یب محمد. ومدیم نیماش

 .فتهیب بهش چشمم خواستم ینم شدم؛ خوشحال. بود نشده
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 یخداحافظ ها بچه با. برسونن رو من اول خواستم ازشون و بودم حوصله یب
 ینم فعال. رفتم باال ی طبقه راسددت هی و کردم باز رو در دیکل با کردم؛

 یرو. کنم فیتعر اسیال و نایا مامان واسه یادیز گذشتن خوش از خواستم
 ود،ب یخوب روز امروز دیشا کردم؛ بغض و دمیکش دراز لباسا همون با کاناپه

 ... اما

 ترشیب بغضم! بود؟ خودم واسده ریام یمحبتا ی همه. دمیکشد یقیعم نفس
 یا گهید لیدل وگرنه بود، افتاده پرند ادی بازم که، نبود من واسده خره نه شدد؛
 هک بوده یاتفاق هم ییبابا اون دیشا. نداشت ب*و*س اون و جمله اون واسه

 .آورده زبون به ناخواسته اون و افتاده اتفاق پرند و خودش نیب

 فقط من روز تموم نبود، یخوب روز گهید نه. دیچک چشمم از اشک قطره هی
 اه. دش شتریب اشکام شددت. بودم کرده یباز ریام چشدم یتو رو پرند نقش
 !پرنده؟ هیشب من یکجا آخه! چرا؟ ایخدا

 نیا به لعنت! دختر تا چند اون مزخرف یحرفا هم بعدش ر،یام رفتار اول
 .خوبه یلیخ کردم یم احساس که روز

 :کردم زمزمه

 ریام یجلو یتون یم کن ثابت خودت به و ایب! چرا؟ هیگر خانوم الناز -
 !ینکن توجه بهش و یستیوا

 !تونستم؟ یم

 باز اما انداخت؛ روش یاهیس رد که کردم پاک رو چشدمام مانتوم نیآسدت با
 کنار خودم با باالخره که کردم هیگر قدر اون. هیگر ریز زدم و اوردمین دووم
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 دیبا و پرند نه النازم من که کردم یم فرو ریام گوش یتو نویا دیبا. اومدم
 .کردم یم ثابت واسش رو خودم

 یطور نیا ممکنه رفتم، تراس سمت به. بود دهیفا یب اما بخوابم، کردم یسع
 .طوره نیهم حتما نه، اما! نباشه؟ کردم فکر که

 ونیزیتلو یجلو کردم پهن رختخواب هی و شدم تازه یهوا و تراس الیخ یب
 از رو فکر نیا شددد ینم یول نکنم، فکر گهید کردم یسددع. دمیکشدد دراز و

 خراب دمیشا و کردم خراب رو قشنگم روز قشنگ چقدر که! کنم دور خودم
 !کردن

 .کن فکر تر کم و الناز ریبم! همشون یبابا گور اه

 اصددال یول برد، خوابم یک دمینفهم اصددال که دادم فحش خودم به قدر نیا
 .نبود یراحت خواب

 هفت فصل

 یاله! رم؟یبم و وارید به بکوبونم رو کلم مجازم ایآ خدا، یوا! نه! نه! نده
 !رو مزاحم یالیفام نیا کنم کفن دستام با خودم،

 !بود؟ یحرف چه نیا! الناز؟ -

 !بود؟ یحرف چه یچ هان؟ -

 ؟یکش ینم خجالت! ؟یکن کفن یچ یعنی -

 !؟یبلد یخوان ذهن مامان! اوه -

 :خنده ریز زد اسیال

 !یگفت بلند وونهید -
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 بچه هم بچه! زهرمار. شددد ادیز خندش شدددت اسیال و گفتم بلند نیه هی
 .میقد یها

 !؟یبر یخوا یم کجا! بمون خونه یدار مهمون خب جان مامان -

 :گفت و آشپزخونه اومد عیسر بابا

 !ها ییبابا الناز، یکن درست یا خوشمزه شام ؟یحاضر مونس -

 :کردم اشاره کلمیه کل به بعد و کردم بابا به نگاه هی

 نیدار انتظار االن که زدم قابلمه به دسددت یک حاال تا کلیه نیا با من -
 !باشه؟ هم خوشمزه

 :گفت و دیخند مامان

 که یکار اون به ات عالقه یچ هر. بپز غذا عشددق با االنم و یریگ یم ادی -
 رهآ. شه یم تر العاده فوق ید یم انجام که یکار باشه شدتریب ید یم انجام

 .زمیعز میبر حاضرم،

 یعروسدد اون یبرا لباس دنبال دیبر بعدا شدده ینم خدا یا! نرو مامان -
 !؟یکوفت

 .باش مودب الناز -

 :گفت و کرد من به رو خنده با بابا شد، خارج خونه از عیسر بعد

 !یزینر توش موش مرگ! عشق با نره ادتی -

 هی مامان که من به نگاه هی اسیال رفت، رونیب خونه از اونم حرف، نیا با
 :گفت و انداخت بود، داده جا دستم یتو زور به شنبدیپ
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 رو یکار عشددق با بخواد که خوره ینم بهش اصددال چهره نیا ،یخواهر -
 !بده انجام

 :درآوردم رو مامان یادا و دمیکش یقیعم نفس درمونده

 یم خر بچه! بشم یحمال عاشدق که بود مونده نمیهم! عشدق با! عشدق با -
 .کنن

 :گفتم اسیال به رو

 !تو آقا یه -

 :رفت عقب قدم هی و دیترس لحنم از اسیال

 !من؟ -

 .کنم ینم رو نشه ایر خوام یم و شم یم حساب آقا نجایا من پس نه -

 .دیخند

 ؟یچ من حاال خب -

 :گفتم و دمیکش بودن شده پال و پخش که موهام به یدست

 .رفت ادمی -

 :گفت و زد هم به دستاشو

 !میکن یم درست هم با فه،یضع نداره غصه -

 عشق رو فسقل کیکوچ داداش مرام شییخدا یول گرفت، خندم ژستش از
 !است

 :دمیپرس و بستم رو شبندیپ

 !م؟یکن درست یچ اسیال -
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 :گفت بامزه

 !خدا رو تو نه م؟یکن درست! رو؟ حرفم یگرفت یجد یعنی یوا -

 :دمیخند

 .داره ومدین اومد تعارف -

 !میندار شتریب کیکوچ خواهر هی که میکن چه -

 سن مه به نسبت. بود بازوم یها نصفه تا که کردم قدش به نگاه هی متعجب
 گهب من به نیا سرم بر خاک واقعا گهید خب اما بود، بلندتر قدش ساالش و

 !کهیکوچ خواهر

 .خنده ریز زد من حالت از

 !کنم؟ درست یچ بگو و بذار احترام ترت بزرگ به مرض، -

 !کیک -

 :گردنش پس زدم

 .گم یم رو شام دارم! دونم یم من ،یش یم نابغه تو -

 :کرد باز رو ششین

 .الشیخ یب پس نشه، شفته اول بار محاله که پلو خب! آها -

 !نداره اعتقاد من یمهارتا به نمیا

 یچ که کارشناسانه نظر یجا به! م؟یکن درست یچ کارشناس یآقا خب -
 !بگو تونم، ینم یچ و تونم یم

 سددر  یتون یم ناگتم. گرفتم ادی مامان از بلدم؛ من یماکارون و ایالزان -
 !؟یچ گهید اوم. ها زده خی ینیزم بیس با ،یکن
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 :گفت دفعه هی بود، مونده باز فکم

 هم کتلت بدن، ریگ بهت که نباشه یحاضر غذا همشدم نکهیا واسده! آها -
 مه کیک. سددتمین بلد گهید رو یکی نیا خب یول ،یکن درسددت یتون یم

 !بره یم کفشون یکن درست

 !ادهیز یلیخ که نایا! ؟یکرد فرض یچ منو تو اسیال -

 :کوبوند پهلوم به آروم مشت هی

 !میر یم شیپ کجا تا مینیبب میکن شرو  حاال -

 .باشه بچه هی خوره ینم بهش اصال و شده بزرگ چقدر زم،یعز

 قارچ ،یا دلمه فلفل ج،یهو ذرت، ژامبون، گوشت،. میکرد حاضر رو مواد
 نفراوو یتزایپ ریپن و رب. میکرد سددرخشددون و یقاط گهید زیچ تا چند و

 هیال. بود شده خوب مزشون اما د،یچک یم روغن ازشدون که میزد بهشدون
 رو مواد و میدیچ یم مرتب ظرف یتو بودن، شددده پخته که رو ایالزان یها

 و میداد خرج به تیخالق هی. مواد یرو تزایپ ریپن هم باز و میختیر یم روش
 دهش تموم ایالزان کار. میختیر هیال هر داخل یفرانسو سس اسیال اصرار به

 !المذهبا داشت مالت یول شد، دیتا کفم یعنی بود،

 هی. ختمیر جوش آب ی قابلمه تو یرو ها یماکارون. بود اومده جوش آب،
 !باشن یماکارون مواد میگرفت میتصم اسیال با که بود مونده ایالزان مواد عالمه

 و برداشددتم رو قابلمه کردم، کم رو گاز ریز. بود شددده درسددت ها یماکارون
 ازگ یرو شدد یخال قابلمه یوقت. ختمیر بود نکیسد داخل که یصداف یتو

 اسیال و ختمیر ها یماکارون یرو و یصاف داخل رو سدرد آب گذاشدتمش،
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 دهیبر گید ته عنوان به که ییها ینیزم بیس و ختیر قابلمه یتو روغن هم
 باالخره اام بود، شده بلند پاش یانگشتا یرو البته. دیچ قابلمه داخل م،یبود

 .گذاشت

 !اومد کم ینیزم بیس الناز -

 ییازایپ هب نگاه هی. گذاشتم بشقاب هی یرو رو یصاف و بستم رو سرد آب ریش
 :گفتم و کردم بودم دهیبر شکل رهیدا که

 ته گشید نصف و ینیزم بیس گید ته قابلمه نصف. بدار ازیپ رو شیبق -
 هب و میبود کرده یکار نیهمچ خانواده یتو بار نیاول واسدده بود؛ ازیپ گید

 !«سکیر یمرس» اسیال قول

 یم مواد یادیز مقدار اسیال ذاشتم یم قابلمه یتو یماکارون که یمقدار هر
 عیسددر روال نیهم با خت،یر یم تزایپ ریپن عیسددر بعدش و روش ختیر

 !میبود ترکونده یعنی. بود مونده مواد بازم یول شد، پر قابلمه

 :گفتم و کردم بود توش مواد که یپر بشقاب به نگاه هی

 !میاریم در رو دخلش بعدا نداره اشکال -

 .کوبوند بهم رو دستاش کف و دیخند اسیال

 .گذاشتم ویکروویما یتو رو اهایالزان. بود شیش ساعت

 .شستم رو ظرفا عیسر و کردم آشپزخونه به نگاه هی یخستگ با

 !است عشق رو سرعتمون یوا -

 .اسیال ستین کردن درست کیک حس یول آره -

 !بابا یا -
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 .کردمن نییتز خب اما کردم، درست یشکالت کیک شبیپر. نداره بابا یا -

 !؟یخوراک رنگ با -

 !نه ای میدار کاکائو پودر و خامه نمیبب بذار -

 :گفت عیسر اسیال

 !دونم یم م،یدار. اریب رو کیک برو تو -

 یرو بذار گم یم که رو یینایا ارم،یب رو کیک باال رم یم من تا پس خب -
 .زیم

 .باشه -

 هک رو مامان یمصرفا بار هی فیق نیا کاکائو، پودر ،یخوراک رنگ خامه، -
 اربذ یزود. کنه یم استفاده کیک واسه که ییموها قلم و کجاست یدون یم
 .امیب منم تا

 .باشه -

. آوردم نییاپ رو مییکاکائو یاسفنج کیک و رفتم باال ی طبقه سمت به عیسر
 مونده که لیوسا یسر هی و کردم کمکش د،یرس ینم نتیکاب به قدش اسیال

 .میبرداشت رو بود

 :کردم میبود کرده نیتزئ که یکیک به نگاه هی

 !میهنرمند کی ما اسیال -

 !میبش مخ فرار دیبا آره، -

 !داره؟ یهنرمند به یربط چه -

 !حاال دونم، ینم -
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 !من خنگ یکوچولو داداش دم،یخند

 م،درآورد ویکروویما از رو ایالزان و گذاشتم کن سر  یتو رو ها ینیزم بیس
 نییتز ریدرگ سخت اسیال و من اما بود، دراومده بوقش بوق بود وقت یلیخ

 رو رفاظ هیبق و کنم داغش شب ی واسه تا گذاشتم فر یتو رو ایالزان. میبود
 .گذاشتم ویکروویما تو نوبت به

 اب رو کمرم یخستگ با. بودم گذاشدته فر یتو و بودن شدده حاضدر همشدون
 :گرفتم دست

 !هان؟ ال،یخ یب رو کتلت شدم، خسته یوا -

 .یبلد خودت که شمیبق حاضره، که گوشت نه، -

 !ستمین بلد بابا -

 !؟یهست یدختر طور چه تو آخه -

 .یبگ بهم نویا بچه وجب مین تو که بود مونده نمیهم -

 !بهت گفتم گه،ید نمونده کم االن خب -

 !زهرمار -

 .دیخند

 .ادهیز یماکارون و ایالزان هم یطور نیهم ال،یخ یب. ستمین بلد -

 ؟یبلد که رو کار نیا. کن سر  رو ها ناگت ایب پس خب -

 .یندازیم کهیت ترت بزرگ خواهر به که یریبم یاله -

 .دیخند

 !خنده یم من واسه یه زهرمار -
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 ناستیا مامان اومدن کینزد االنم. کن سر  تو شدم خسته من یآبج یوا -
 .بخوابم یکم کی برم من

 :گفتم و دمیکش سرش به یدست

 !جوون مرد هات کمک بابت یمرس -

 نیا اصال رفتاراش با که بشم کهیکوچ داداش نیا یفدا من یاله. زد لبخند
 ه؛کن یم رفتار بزرگونه زود یلیخ است، بچه که داد ینم آدم به رو احساس

 .بره اعصاب یرو که نیا نه نهیش یم دل به که یطور اما

 درست که ییغذاها دنید با و اومد مامان که بودم کردن سر  ناگت حال در
 :گفت میبود کرده

 ن،کن درست بتونن همه و نباشن یخان یغذا دیشا گلم، دختر نیآفر یوا -
 !یکاشت گل اما

 .کرد کمکم اولش از اسیال نبودم، تنها من -

 یم. رفت اتاقمون سددمت و دیخند بابا اما کرد، تعجب مامان حرفم نیا با
 :زدم داد. بب*و*سه رو اسیال خواد یم دونستم

 !من اول آقا -

 :گفت و دیب*و*س منو و دیخند مامان

 !؟یحسود -

 !زنن ینم مردم که حرفا چه بتا،یمص وا! ؟یحسود و من جان؛ مامان نه -
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 ومخان ،یاین شل* *ته. برس خودت به کم کی برو نشو، لوس گهید خب -
 بهونه یول اومده دخترشون یانگار کردم، دعوت هم رو یعل ریام و بزرگوار

 .انیب کردن قبول و اوردنین

! دم؟ب فحشش ،یعصب! باشم؟ داشته دیبا یبرخورد چه! اد؟یم ریام رفتم؛ وا
 !کنم؟ کارش چه

 .زدن رو در زنگ

 .جان الناز کن باز رو در برو -

 ور دسددتم و رفتم نییپا ها پله از اف اف یجا به بودم، ریدرگ که طور همون
 .کردم باز رو در. زدم چنگ موهام یتو

 .گلم دختر سالم -

 ساعت سر بر خاک هیچ عیسر! اومدن عیسدر چقدر! بود بزرگوار خانوم یوا
 .انیم هم عمه و عمو االن! ها مهین و هشت

 .داخل دییبفرما جون، خاله سالم -

 وا! نبود باهاشددون یدختر ر؛یام و بود بزرگوار خانوم. رفتم کنار در یجلو از
 !اومده بزرگوار خانوم دختر گفت که مامان عالم خاک

 در مد بزرگوار خانوم. ستادیا و شد دور ازم قدم هی ریام. بستم رو در الیخ یب
 ندلبخ با و برگشددت سددمتم به ریام که کرد یم یاحوالپرسدد مامان با داشدت

 :گفت

 !چطوره؟ خانوم کدبانو -
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 جواب یدج و کنم اخم گرفتم میتصم باالخره ادیز هیریگ در با! ستادیا قلبم
 :بدم

 .باال دییبفرما. ممنون -

 ی هخون یجا به و زدم جلو ازش رهیبگ رو دستم مچ باز نکهیا از قبل عیسر و
 خودم هب نگاه هی دادم؛ هیتک بهش بستم که رو در. رفتم باال ی طبقه خودمون
 .بکشم غیج بود مونده کم. انداختم

 فیکث اون با و بودم شده آشپزا هیشب! وضعشه؟ چه نیا الناز سدرت بر خاک
 پر دشبنیپ ی همه میبود داده انجام اسیال با شام کردن درست موقع که یباز
 .بود خامه و یخوراک رنگ و رب و روغن از

 یا خامه یجا صورتم طرف هی. ستادمیا نهیآ یجلو و رفتم اتاق سمت! یوا
 !بودم یوضع چه گرفت، خندم. بود اسیال کیکوچ دست شکل

 !«خانوم کدبانو» افتادم ریام حرف ادی

 .شد شل شمین

 کردم یم تکرار رو ریام ی جمله لب ریز که طور همون و رفتم کمدم سمت
 لوارش با و کردم انتخاب یمشک و دیسف سبز، ی چارخونه ی مردونه لباس هی

 شرنگ مداوم یشستنا خاطر به نکهیا با. دمیپوش سازم خاطره یمشدک نیج
 بندازمش اومد ینم دلم جوره چیه اما شده، دهییسدا هم یکم کی و دهیپر

 رو لباسا نکهیا از قبل. ندارم هم یا گهید یمشک نیج که مخصدوصدا دور؛
 .شستم رو صورتم بپوشم،
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 کردم جدا موهام ی هیبق از رو هام یچتر یمشک تل با و کردم محو شیآرا هی
 .گذاشتم باز موهامم ی هیبق. ختمیر صورتم یتو و

 که نمک باز رو در خواستم. رفتم نییپا ی طبقه سمت ژکوند لبخند همون با
 و عمه عمو، رفتم؛ نییپا یکی تا دو رو ها پله. زدن رو در زنگ کردم احساس

 به رو همه خوب خانوم هی مثل و زدم لبخند بودن، در پشددت خانوادشددون
 چیه آخه. نگفتم درو  بود، شده دیتا کفشون بگم یعنی.کردم دعوت داخل
 یم لشدونیتحو ژکوند لبخند یطور نیا نه اسددتقبال اومدم یم نه من وقت
 مامان ی لهیوس به اتاقم از اومدن یم که نیا از بعد ساعت کی شهیهم. دادم

 .شدم یم شوت جمع یتو

 باز یرو با که مامان به و رفتن خونه سددمت همه از اول شددوهرش و عمه
 و فرناز نوبت عمو؛ زن و عمو بعدش. کردن سالم کرد یم اسدتقبال ازشدون

 نازک چشم پشت بهشون سالم، یجا به و بستم رو شمین شد که ابوالفضدل
 .دادم تکون کیکوچ سر هی و کردم

 از بعد. رفت داخل و نداد تکون هم رو کله همون و گفت شیا هی فرناز
 یم هول رو آرمان و نگار دست با. ستادنیا طرفم دو نینگ و نیآرم رفتنشون

 .برن باال رو ها پله زودتر تا دادن

 :گفت و برگشت نگار

 !گفتم یک من نیبب اره،یم در رو بابات امشب -

 ریاثت نینگ از نبودم شددتیپ روز دو! ایبود لیفام ادب با تو بابا! اوهوک -
 !؟یگرفت
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 .رهیگ یم نیآرم از رو نخش ی همه نیا ،یکرد غلط: نینگ

 :خنده ریز زدم

 !کنه یم بدل و رد طناب نیآرم ده، یم آرمان که رو نخ -

 ییرایپذ به رو خودم و شدددم رد نگار و آرمان نیب از عیسددر حرفم نیا با
 .بود ادیز یلیخ خورد فقط همون ای خورد و زد احتمال. رسوندم

 .دمیکش فرابنفش غیج موهام شدن دهیکش با

 !رو حرفت کن تکرار: نیآرم

 !شد کنده موهام یوحش -

 !کن تکرار رو حرفت یدار جرات اگه گم یم بهت دارم -

 یم یقاط نولت و فاز دفعه هی چرا! نزدم یحرف آخه یول دارم، که رو جرات -
 !شه؟

 :شد ادتریز موهام یرو فشار

 !کن ولم شعوریب نیآرم ،یآ یآ -

 !؟یهست خوب خان نیآرم سالم -

 خوش یرو با و کرد ول رو موهام نیآرم لحظه همون. بود یعل ریام یصدا
 مرگ حد در سرم. نشست یصندل یرو ریام شنهادیپ به و داد رو ریام جواب

 لبخند هی خواسددتم بود، کلم پس دسددتم که طور همون و بود گرفته درد
 کل به زدن لبخند اخمالوش ی افهیق دنید با که بزنم یعل ریام به زیتشکرآم

 !رفت ادمی



wWw.Roman4u.iR  191 

 

 و نیآرم ،یعل ریام یرو به رو ی نفره دو مبل یرو. دیکشدد رو دسددتم نگار
 !چپوند نگار و من وسط زور به رو خودش هم نینگ که میبود نشسته آرمان

 جا، همه که داده خواهرا شدما به یک رو نفس به اعتماد نیا دونم ینم من -
 !ن؟یش یم جا

 :گفت و کرد باز رو ششین نینگ

 و نهیآ یجلو میر یم یوقت! بزنه یحرف نیهمچ ستین الزم یکسد زمیعز -
 !میفهم یم خودمون مینیب یم رو نقصمون یب کلیه

 !تو داره مشکل چشمات -

 ادمی رو ریام کل به که بودم رفته نگار و نینگ با کل کل بحث یتو قدر نیا
 :کرد صدام مامان که بدم رو نینگ فحش جواب خواستم. رفت

 !؟یببر یایم رو شربتا مامان، الناز -

 از .گرفتم مامان از رو شربتا و رفتم آشپزخونه سدمت به و شددم بلند جام از
 و واسم اومد کالس دیرس که فرناز نوبت کردم، تعارف همه به و شرو  عمو

 :کرد نازک چشم پشت

 !یمرس خورم ینم -

 که من! یخورد گه» بگم و کلش یتو بکوبونم رو ینیس داشتم دوست یعنی
 به نگاهش! کردم نگاه چشددماش یتو!« ییآلبالو شددربت عاشددق دونم یم

 و دمز ژکوند لبخند هی. دومه تعارف منتظر بود مشددخ  کامال و بود شدربتا
 بردم، یم ابوالفضدل سدمت به رو ینیسد که طور همون و انداختم باال ابرو

 :گفتم
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 !خوشمزن یلیخ آخه! رفت دستت از پس خب -

 سمت رو سدرش و کرد اخم. نزدم رو دوم تعارف قصدد از دیفهم لبخندم از
 من یعنی! دیرسدد نیآرم نوبت برداشددت، که هم ابوالفضددل. چرخوند گهید

 در یباز مسددخره قدر نیا! نکنم تعارف یزیچ نیآرم به اما رمیبم حاضددرم
 !برداشتن موقع ارهیم

 :کردم دیتهد و کردم نگاه نیآرم به دست به ینیس صاف طور همون

 !شم ینم دوال یاریب در یباز مسخره یخوا یم اگه نیآرم -

 هی یتو رو ینیس که طور همون و انداختم باال شدونه! زهرمار! دیخند نیآرم
 :گفتم گرفتم، یم دستم

 !درک به -

 مه ریام واسه یحت. گذاشتم روشون به رو زیم یرو رو وانایل دونه دونه خودم
 نیهم به هم نگار و نینگ یبرا و شدددم رد ریام کنار از. کردم رو کار نیهم

 دختر هی مثل. رفتم آشپزخونه سمت دست به ینیس و گذاشتم شدربت روش
 .نمیچ یم رو ها وهیم من بده گفتم مامان به بالغ و عاقل خانوم

! فتادیم یه و شد ینم بند ظرف تو که بودم یپرتقال با رفتن کلنجار حال در
 رو ابصاح یب پرتقال نیا من بار نیصدم یبرا شدم، یم کالفه داشتم گهید

 ز،یم یجا به دفعه نیا و افتاد ازش ظرف برداشتن با که ظرف یرو گذاشتم
 !افتاد نیزم یرو

 یرو رو ظرف! بزنم وارید به رو خودش و خودم ی کله خواسددتم یم یعنی
 ودترز یدست هی که بردارم نیزم یرو از رو پرتقال که شدم خم و گذاشتم زیم
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 رو پرتقال خندون که دمید رو یعل ریام و شدم صاف عیسدر. برداشدت اونو
 هنکیا از قبل و افتادم قهرم ادی اما دم،یگز لبمو! چرخوند یم دسددتش یتو

. شدددم سدداز دردسددر پرتقال اون الیخ یب و کردم اخم هی کنم، باز رو دهنم
 در بود شده رهیخ بهم سداکت که ریام کنار از خواسدتم کردم، بلند رو ظرف

 سخرهم بود دستم که ینیسنگ ظرف اون با! گرفت رو جلوم قدم هی با که شم
 !ها گن یم آقا نیا به نشناس وقت! بود گرفته شیباز

 !نهیسنگ کنار، دیبر شه یم -

 !رفتم عقب قدم هی که رهیبگ رو ظرف ریز خواسددت و آورد جلو رو دسددتش
 ندهخو فاتحم وقت اون نه،یبب رو ما یاشتراک کار حال در یکی مونده نمیهم

 !واال بفهمه، بابا خان اگه مخصوصا. است

 که ریام به اخم با و زدم کمرم به رو دستام گذاشتم؛ زیم یرو کالفه رو ظرف
 .شدم رهیخ بود جا بر پا هنوز لبخندش و بود برده باال ابروشو هی

 :گفت دید خودش یرو رو رمیخ نگاه یوقت

 .بزنه حرف مقابلش طرف چشم یتو چشم دیبا آدم! شد حاال خب -

! وقت هی نکنه شر  خالف کار سدادات جد ای! اومد جلو قدم هی جمله نیا با
 شد الدو سمتم. زیم به دمیچسب و رفتم عقب قدم هی اومد جلو که یقدم هی با
 یم احساس حلقم یتو رو قلبم استرس و ترس از. کرد دراز رو دسدتاش و

 متس خواستم اومده، یکس کردم فکر. دیکش عقب خودشو دفعه هی که کردم
 ریام دست یتو وهیم ظرف دنید با که نه، ای هسدت یکسد نمیبب برگردم اپن

 !برداره؟ رو وهیم ظرف خواست یم ژست همه نیا با نیا! شد خشک دهنم
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 و شد دوال بود، دسدتش وهیم ظرف که طور همون و کرد یزیر ی خنده ریام
 :گفت گوشم ریز

 کوچولو و فیظر یدسددتا نیا به رو نیسددنگ یزایچ نیا ادیم فشیح آدم -
 !بسپره

 بزنم؟ لبخند که بودم جنگ حال در خودم با شدددم رهیخ ریام به طور همون
 !آخه؟ کنم چکار! کنم؟ اخم بشم؟ قرمز کنم؟ ناز

 و بود نیسددنگ واسددم خب! افتادم رسددتوران داخل یدخترا یحرفا ادی باز
 :گفتم اخم هی با و ستادمیا صاف. گرفتم رو ممیتصم

 ،دیدار اصرار که حاال یول بدم؛ انجام تونم یم خودم بزرگوار یآقا یمرس -
 .برم یم رو ها یشدستیپ من و ستین یمشکل

 .زدم رونیب آشپزخونه از و برداشتم عیسر رو ها یشدستیپ

 ینم صدحبت هم آرمان و نیآرم با گهید که کردم یمحل کم ریام به قدر اون
 شددهیهم ریام آقا بله! نداشددت حد که کردم ذوق. داشددت اخم همش و کرد

 رو المثل ضرب اصال. بود نیهم کنم فکر البته! رمضدون هم بار هی شدعبون
 !رهیام ی گرفته حال همون که مهمه هیقض اصل ال،یخ یب

 نکهیا از بعد گفت و نذاشت مامان که بشدورم رو شدام یظرفا خواسدتم یم
 یسددال کرد یم فکر ندونه یکی که مهمون، گفت یم نیهمچ! رفتن مهمونا

 اسددهو بودم، سددوخته گهید یجا هی از من البته! مینیب یم رو نایا بار هی یماه
 !دادم یم فحش گرام یمهمونا به دلم یتو باز نیهم
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 اصال و دخترم یدار یا خوشدمزه پخت دسدت چه یوا نگفت یکسد آخه
 که ییغذا اون نشه هضم یاله! شعورایب خوردن، بز مثل فقط! نکردن فیتعر

 !کردم درست زحمت و رنج همه اون با

 !؟یباز دیایم ها بچه: فرح

 !گرفته شونیباز نایا باز! خدا ای

 !الیخ یب فرح -

 !میبخند کم کی ایب ال؛یخ یب رو یچ یچ نه: نینگ

 :داد ادامه گوشم ریز آهسته بعد

 !آب یرو میزیبر میبتون رو نیآرم ی پته دفعه نیا دیشا -

 نییاپ باال رو ها شبکه داشدت الیخ یب که کردم اسیال به نگاه هی و دمیخند
 :گفتم یمهربون با. کرد یم

 !؟یایم هم تو یداداش اسیال -

 و نکرد توجه ختیر یم ازش یمهربون تماما که لحنم به اصددال شددعوریب
 !نه یعنی که انداخت باال رو کلش طور همون

 .کردم نثارش لب ریز جهنم به هی

 !هستم منم خب، -

 :گفت ریام به رو فرناز

 !د؟یایم هم شما یعل ریام آقا -

 یکی آخه! شددد دیتا کفم که گفت رو جمله ناز با بچه نیا قدر نیا یعنی
 !فنچول کارا نیا به چه رو تو ؛یا جوجه هنوز تو بگه بهش ستین

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

195 

 :گفت و زد بهش یلبخند ریام

 !حتما -

 سرت بر خاک کندم، رو لبم پوست! خوردم یم حرص داشدتم معنا تمام به
 بیرق هم تو دارن، یعشق بیرق مردم! نرفته آدم به هم تیعشدق بیرق الناز
 !یدار یعشق

 رو ملب پوست که دندونام یرو رشیخ نگاه دنید با اما کردم، ریام به نگاه هی
 یاج به بشونم لبخند هی کردم یسع و کردم عوض رو جبهم عیسر کندن، یم

 !بودم تر نیسنگ شوندم ینم اگر که اخمم،

 :گفت آهسته گوشم ریز شعوریب نگار

 !شده ایتصادف نیا هیشب افتیق -

 ور شیدیسف و پشت برگردونم رو چشدمام داشدتم دوسدت لحظه اون یعنی
 !بکشم غیج تونم یم تا و رمیبگ موهام به رو دستم بدم؛ نشون

 وسددط رو یبطر نیآرم م،یشددد جمع ونیزیتلو کینزد نیزم یرو همه
 :گفت و گذاشت

 !چرخونمش یم من -

 :گفت عیسر فرناز

 شددن یم مونیباز اری که اوله ی دفعه یعل ریام آقا چون بذار ن،یآرم نه -
 !بچرخونن شونیا

 یم باد یخرس آدامس بودم تو همسن من آخه بچه،! شعوریب د،یسدف چشدم
 !؟یدراومد آب از حیوق قدر نیا چرا تو کردم،



wWw.Roman4u.iR  196 

 

 لشیتحو لبخند یالک یالک من واسده یه. که ذاره ینم کم هم کثافت ریام
 اون به وجود تمام با االن. وارید به بکوبونم رو کلم برم داره جا یعنی! ده یم

 هم یلیخ و کنم یم حسادت اصدال آره،! کنم یم حسدادت فنچول ی نفله
 !هیخوب زیچ حسادت

 هی فرح هک افتاد فرح و بایفر به! دیچرخ ریام مبارک دست ی لهیوس به یبطر
 وابشج جمعه شوت خدا ی شهیهم که هم بایفر و دیپرس بایفر از یآبک سوال

 واسه! شده ینم کج کتاب یرو از کلش که اسدت عمه ی مثبته بچه! داد رو
 رسوت قدر نیا که مخصوصا د؛یپرس بشه ازش که ستین یخاص سوال نیهم

 !کنه انتخاب رو جرات عمرا که هست

 نگار و ریام و من سمت هم بارش هی اصال و دیچرخ هم گهید بار چند یبطر
 دچزون یم رو مقابلش طرف یطور بود فرناز سمت یبطر وقت هر. فتادین

 !فتمین فرناز و من به خواستم یم خدا از وجودم تمام با که

 دادم؛ قورت رو دهنم آب! فرناز تهش و من سرش چرخوند؛ آرمان رو یبطر
 بل ریز نگار. دیترس دیبا بچه نیا از! خواهشا نکنم دعا وقت چیه من فقط

 :گفت بود کنارش که آرمان به

 !میدار بتیمص باز نایا با ما حاال شه، فلج دستت یاله -

 :گفتم لب ریز خودش مثل و زدم پهلوش به

 !گوساله گن یم زیم به نایا -

 :گفتم عیسر بپرسه سوال ازم فرناز نکهیا از قبل و دیخند

 !جرات -
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 ینعی! جرات به چه رو تو گفت یم دلش یتو حتما. بود شده رهیخ بهم ریام
 !شعورهیب یلیخ بگه نویا اگر

 :گفت و زد لبخند مرموز فرناز

! ید یم انجام امشب رو یکرد ولش نصفه و یبد انجام بود قرار که یکار -
 !ستنین امشب که هم ترا بزرگ

 !؟یکار چه ها؟

 :گفت عیسر فرح

 ل؟یتعط بحث نیا نگفت ابوالفضل مگه فرناز -

 !من یخدا! ؟ییرو به رو ی خونه! افتاد میدوزار تازه

 اب کردم احساس. شددم رهیخ داد یم حیتوضد ریام یبرا داشدت که نیآرم به
 الناز ایب! اومد وجود به چشددماش یتو یخوشددحال برق ی هیقضدد دنیفهم

 در سرت یتالف یطور نیا سر بر خاک فرناز که گرفتت شونیا دل آه خانوم
 !آورد

 :گفت محکم ابوالفضل

 !ده ینم انجام کس چیه رو کار نیا -

 :کرد دخالت ریام

 کنن یم انتخاب جرات هم یوقت! نداره یترس چیه سکنه از یخال ی خونه -
 الناز نه مگه بدن؛ انجام رو گفتن یچ هر که دارن شددجاعت قدر نیا حتما

 خانوم؟
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 شماموچ. کردم یم باور کامال شه، یم بلند دود مینیب از که گفتن یم بهم اگه
 بود، ادهد همه لیتحو رو ییباال بلند نطق که شعوریب ریام به و بودم کرده زیر

 نه هبگ و کنه دفا  ازم دیبا گوسدداله نیا کردم یم فکر چرا من! کردم یم نگاه
 یب من بگه و بشه یهند لمیف هم تهش! بکنه؟ یکار نیهمچ نداره حق الناز

 !عمرا؟ خطرناک یجاها هم تو و هرگز تو

 :مگفت شدم فشرده بهم یدندونا نیب از بودم، شده رهیخ بهش که طور همون

 !گن یم راست یعل ریام آقا آره، -

 و دیرپ باال ریام یابروها. گفتم فرناز یلوسد لحن مثل قایدق رو یعل ریام آقا
 .دیخند زیر زیر بود، گمید سمت که نینگ

 :گفت آرمان

 توافق بار هی! ؟یبکشدد وسددط رو بحث اون یدار دوسددت چقدر تو فرناز -
 ... نیا پس م،یبش الیخ یب که میکرد

 :دمیپر آرمان حرف وسط

 ن،یازبند مورد نیا در کهیت بهم اگه بودم گفته بار هی من آرمان، ستین مهم -
 !مسخره ی خونه اون یتو رم یم حتما د،یبکن کیکوچ ی اشداره هی یحت ای

 که هنیا مهم بحث، نیا الیخ یب! رم یم بالفاصددله رفتن نایا مامان که یوقت
 فتهین راه یچاقوکش دوارمیام و هیعروس خانوم فرناز یاعضا از یکی یتو االن

 !شونیعروس یتو

 ونریب شدم فشرده بهم یدندونا نیب از و بود یحرص زدم که ییحرفا ی همه
 از خودم! خنده ریز زد مراعات بدون گفتم که رو یعروسدد ن،ینگ! دیپر یم
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 لحظه اون آخه! لحظه هی فقط اما دم،یکشدد خجالت لحظه هید میادب یب
 .بود گمید یحسا از شتریب تمیعصبان

 !یادب یب یلیخ الناز: فرناز

 :گفتم شدم یم بلند جام از که طور همون

 عقل و شعور ادب، ارزن هی ی اندازه که کنم یم خرج رو ادبم یکس واسه -
 .زمیعز محاله موضو  هی نایا تو مورد در یمنته! باشه داشته

 :گفتم و رفتم بود دهیکش دراز روش اسیال که یا کاناپه سمت

 .شدم خسته کنم، ینم یباز گهید من -

 رهیخ همب و برداشت ونیزیتلو از رو نگاهش اسیال! نشستم اسیال سر یباال
 .گذاشت پام یرو رو سرش و کنارش رفتم. کرد بلند رو گردنش. شد

 :گفت آهسته بود، کرده رهیخ ونیزیتلو به رو نگاهش که طور همون

 یباز شددوهر خواهر واسددش تا گرفتمش یم بودم، تر بزرگ فرناز از اگه -
 هی! نره اعصددابت یرو قدر نیا تا چزوندمش یم ور اون از منم! یاریدرب

 !؟یموافق بوکسمون؛ سهیک بشه ییجورا

 اسیال خود! دمیترک بمب مثل و کردم فراموش رو اتفاقا ی همه لحظه هی
 با مامان و بودن شده رهیخ من به و ساکت همه بود، زده ینامحسدوس لبخند

 همش و اومد ینم خوشش دنمیخند طرز از اصال! کرد یم نگاهم شماتت
 حاال. زنم یم اسددتارت شدده یم روشددن فلوکس که یموقع مثل گفت یم

 و اوردم کم نفس هام خنده نیب لحظه هی! نبود حدم نیا در کرد، یم ینامرد
 که یموقع ن،یماش ترمز هیشب صدا هی گلوم با هام شش به هوا فرستادن واسه
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 زا کفم شییخدا آخه. دادم ادامه دنمیخند به باز و کردم جادیا سرعتشه، اوج
 !بود دیتا دیتا اسیال یا دفعه هی ی هینظر

 دادم، یم فشار بهم رو لبام که طور همون کنم، کنترل تونستم رو خودم یوقت
 دل زفرنا از هم بچه نیا. شدم رهیخ کرد یم نگاه فرناز به اخم با که اسیال به

 یم هام شددونه اما خوردم، دردسددر هزار با رو دومم ی خنده! نداره خوش
 .دیلرز

 :گفت و نشست مبل ی دسته یرو نیآرم

 !؟یدیخند یم یچ به -

 .بودن شده خودشون صحبت سرگرم که کردم ترا بزرگ به نگاه هی

 بود، شده رهیخ بهم یکنجکاو با که نیآرم سمت رو سرم خندون طور همون
 :کردم

 !بود یبرادر و خواهر صحبت ؟یفضول مگه -

 تهداش هم با یبرادر و خواهر صحبت نجایا ایب پاشدو نینگ! ه؟یطور نیا ا   -
 .میباش

 :گفت خنده با اسیال

 !دیکن دایپ ما ی سوژه مثل دیتون ینم هم دیبکش رو خودتون -

 :کرد گشاد اسیال به رو چشماشو نیآرم

! سوژه؟! شده؟ اضدافه کلماتت ی رهیدا به همه نیا یچطور تو یصدلوات -
 !رو پر بچه
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 به ندهخ با هیبق کنار باز که نیآرم به و گذاشتم اسیال ی شونه یرو رو دستم
 :گفتم بود، نشسته کردن یم نگاه ما

 !م*س*تعده کال گه؛ید منه داداش -

 :انداخت کهیت باز فرناز

 !یفحاش و یادب یب ی نهیزم در حتما آره -

! دشدد باز شددشین و زد بازوم به مشددت با اسیال که بدم رو جوابش خواسدتم
 :گفت آروم من به رو و کرد هیبق به رو پشتش

 !کنمش یم زنم نویا رم یم االن من! الیخ یب رو شیتر بزرگ ها گم یم -

 رو لبم! دونسددتم یم که من یول گه، یم یچ دونسددت ینم یبچگ اوج در
 اسیال درصد هی. کردم ها بچه به رو پشدتم و انداختم نییپا رو سدرم دم،یگز

 له سایال بدبخت و تره بزرگ یلیخ اون از فرناز کلیه بکنه؛ یکار نیهمچ
 .گرفتم صورتم یجلو رو دستم! شه یم

 ترا بزرگ شیپ و بودن شددده جدا ها بچه جمع از ابوالفضددل و آرمان ر،یام
 سبتن سنش خب. شد یم حساب تر بزرگ خودش ریام البته بودن؛ نشسته

 .کرد یباز فنچوال ما با و اومد ما یدلخوش محض بود؛ ادتریز همه به

 :گفت و کرد جا اسیال و من وسط رو خودش عیسر نینگ

 فرناز جواب عمرا تو وگرنه زد؛ فرناز مورد در یحرف اسیال دونم یم که من -
 !یند رو

 :گفت و شد بلند و دیکش یا ازهیخم اسیال

 .ادینم ادمی که من -
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 !ما داداش نیا بود یلمیف عجب

 :گفت و رفت ترا بزرگ سمت و شد دور ما از بعد

 .بخوابم رم یم من ر،یبخ شب -

 رفت طور همون اسیال اما پسددر؛ زشددته یعنی که اومد ابرو و چشددم مامانم
 یم مامان یها غره چشدم به که هسددتم یتوجه ی مرده کال. اتاقش سدمت

 !کرد

 یعس و بود شده قرمز صدورتش گفتم، آهسدته نینگ یبرا رو اسیال یحرفا
 .نخنده بلند یصدا با کرد یم

 یانحراف و بانمک العاده فوق ما نظر از بود، یبچگ سددر از که اسیال حرف
 !شد یم محسوب

 حاضددر هم نایا مامان! زدن رفتن سدداز همه که بود یا خرده و ازدهی سداعت
 فردا و برن عمو ی خونه شدوهرش، و عمه عمو، زن عمو، با بود قرار شددن؛

 !اباب دور اقوام از یکی هیعروس یبرا. بشن کاشان یراه اونجا از زود صبح

 و مینبود اون و من فقط انگار یول م،ینر میبود گرفته میتصددم اسیال و من
 ترا بزرگ امشب» حرف یمعن تازه. برن خواسدتن ینم ها بچه از کدوم چیه
 تنهان، چون میمون یم الناز و اسیال شیپ ما گفت که یوقت رو فرناز «ستنین

 !دونم یم من داشت، نقشه قبل از کثافت! دمیفهم

 و دز یلبخند ریام آخر ی لحظه و رفتن تر عیسددر یعل ریام و بزرگوار خانوم
 :گفت
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 ادمیز خب یول نم،یبب رو امشب قشنگ یها صدحنه تونم ینم که فیح -
 !کردنم یباز عاشق که من ست؛ین فیح

 نداشددت؛ ربط بهم هاش جمله از کدوم چیه! گه یم ونیهذ چرا نیا! ها؟
 .دمینفهم من و داشت دمیشا

 کونت سر مامان انیپا یب یحتاینص به بودم، ریام حرف ریدرگ که طور همون
 !دادم یم

 ونهخ! ینسوزون غذا! ینکن باز بهیغر یرو رو در نکنم، سفارش گهید الناز -
 ... یباش اسیال و خودت مواظب! ینکشون شیآ به رو

 یم انگار حاال و کرد کچلم رسددما. شدددم وونهید گهید که گفت قدر نیا
 بازم اد،یم و ره یم روزه دو که میندار هم شانس! بذاره تنهام سال هی خواست

 نهک یم فکر که دارم ششیپ یاهیس ی پرونده چه دونم ینم من! نگروونه دل
 !کنم باز بهیغر یرو رو در که خفنم ای پرتم حواس قدر نیا

! نه که چرا دیارز تنش به سرش اگه! باشه یک بشیغر داره یبستگ البته حاال
 یم یعل ریام مثل یقیب هی عاشق یوقت! چاکرشدم خودمم م،یکن یم هم باز

 آخر و ارمیم رو جامعه رونیب یمحبتا به و شم یم سرخورده که معلومه شم
 !شم یم معتاد هم سر

 :گفت فرناز که بودم نذاشته داخل رو پام هنوز نایا مامان رفتن از بعد

 سدده سدداعت! زمیعز برو اسدت، دوازده راس سدداعت االن! میمنتظر خب -
 !متینیب یم صبح

 :دادم دست از رو خودم اریاخت و شد گشاد چشمام
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 اعصابم یرو یدار گهید! یش یم روتر پر گم ینم بهت یچیه یه فرناز، -
 !کنار گمشو. یکن یم یسوار یاسک

 خودمم که زدم یداد آنچنان. زدن زل بهم سدداکت هیبق و دیپر فرناز رنگ
 یم یگس بد شم یم سگ یوقت که بود گفته بهم یلیخ ماهک بودم، دهیترس
 !شم

 آب انویل هی و رفتم آشپزخونه سمت به سرشون پشت منم و رفتن داخل همه
 .کردم یم گرما احساس بدجور. خوردم

 یمن نطق گهید هم ابوالفضل یحت بودن، نشدسته سداکت مبال یرو ها بچه
 از یکی. برداشتم قوه چرا  هی با رو میگوش و رفتم اتاقم سدمت عیسدر. کرد

 .گذاشتم سرم رو برعکس و برداشتم دارامم لبه یها کاله

 و رونیب زدم آهسته بود، دهیخواب توش اسیال االن که مونیقبل مشترک اتاق از
 تسددم به بودم، گذاشددته دسددتم یتو که رو تلم. کردم یکی تا دو رو ها پله
 :شد بلند نیآرم. کردم پرت نینگ

 !کجا؟ -

 !خودشا واسه هیشاسگول نمیا

 .ییرو به رو ی خونه رم یم دارم -

 .بود گرفته خون خفه باحال یلیخ که کردم فرناز به نگاه هی

 ات که کنم یم یکار هی برگشددتم خونه اون از یوقت خدا، هیخداوند به اما -
 .یبش مونیپش سگ مثل من با انداختن کل از یدار عمر
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. مگ یم یچ دمیفهم ینم اصال و بود کرده یقاط مامیس. دیگز رو لبش فرناز
 ممردون لباس نبود، بسددتن دکمه حس کردم، تنم رو میمشددک ینخ یمانتو
 کاله .رمیبگ حجاب بخوام که نبود خونه اون یتو که هم یکس. بود دهیپوشد

 یور رو میمشک شال. بستم رو موهام پسیکل با و برداشدتم سدرم یرو از رو
. گذاشتم سدرم یرو رو کاله دوباره و کردم، ردش گردنم از و انداختم سدرم
 .نکردم توجه نرفتن مورد در نگار یوزا وز به هم اصال

. بودن خواب محترم گانیهمسددا شددهیهم مثل رفتم، رونیب خونه از عیسددر
 مردم ی خونه وارید از اونا ی بهونه به تا زد ینم پر مگس هی توش هم کوچه

 !نرم باال

 یکسدد تو نیا گفت یم ریام! زنه یم گوشددام یتو قلبم کردم یم احسدداس
 رو خونه نیا صاحب یها ینقاش از تا دو تازه! بودم دهید که من اما سدت،ین

 !داشتم

 فکر بود شددده ختهیر سددرم یرو که یخاک به تازه. دادم قورت رو دهنم آب
 .بودم کرده ریگ توش برگرد برو چیه یب بود؛ کاهو خاک المدذهب! کردم

 !بکنم؟ یغلط چه خواستم یم قایدق

 خی انگشتام نوک کردم یم احساس گرما اون یتو بود، شده یسطح نفسدام
 !گرفتم در یجلو گاز ی لهیم به رو سردم یدستا. زده

 نیب رو راسدتم یپا. گرفتم خونه یها حفاظ به رو دسدتم و رفتم باال لهیم از
 بکشم باال یحد اون در رو خودم کردم یسع دستام با و دادم جا وارید و لهیم

 با و دادم اروید به یفشار. رهیبگ قرار حفاظ کنار وارید یرو بتونه چپم یپا که
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 بایفر یصدا. بذارم وارید یرو راستمم یپا تونستم دستام و فشار نیا کمک
 :دمیشن نییپا از رو

 !نییپا ایب الیخ یب خطرناکه، الناز -

 !داره؟ صدا هم شونیا اوهوک،

 اهنگ برگ از پر با  به ها حفاظ نیب از که طور همون و نکردم بهش یتوجه
 ور اون به رو خودم یچطور که کنم فکر کردم یسدع ترس یجا به کردم یم

 هی با کنم رد ازشددون رو پام خواسددتم یم اگه. برسددونم زیت نوک یها حفاظ
 !مرفت یم گاج به ماهک قول به شدم، یم سورا  سورا  معنا تمام به اشتباه

 و بود شددده کنده ها حفاظ از یکی. انداختم خونه چپ سددمت به نگاه هی
 به رو دستام دونه دونه. شدد رد نشده که نبود یطور اما بود، یکم ی فاصدله
 .رسوندم سمت اون به رو خودم و گرفتم حفاظا

 :گفت یحرص نگار

 !آدمه خونه اون یتو نگفتن ماهک و مهسا مگه اصال! نکن تیخر -

 :گفتم مانند پچ پچ یحرص

 .نکن پرت رو حواسم و شو خفه نگار -

 شددکم و تو کردم رو نفسددم اما نداشددتم، شددکم. کردم رد حفاظا نیب از پامو
 آدم خب منم و بود کم واقعا فاصددله خب! کمرم خیب چسددبوندم رو نداشدتم

 نیهم به. بشه رد یکیکوچ نیا به ی فاصله نیا از تونه ینم نرمال آدم و بودم
 .شد ینم رد تنم باال کیش یلیخ لیدل
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 چشم جلو بود عیضدا یلیخ. یبشد رد کن یسدع سدرت بر خاک الناز یوا
 و رمیبگ هام نهیس به رو دستم برگردم، کردن یم اصرار یه که آرمان و نیآرم

 !بشن تر کیکوچ حداقل تا بدم فشارشون

 مداد خدا بندگان به یفشار آنچنان چپم دست با و دنید ینم رو چپم طرف
 در و یالیخ یب به زدم گهید و شد رد شیکی دردسدر هزار با. گرفت دردم که

 با نینگ. کردم تکرار رو کار همون بود، گرفته خندم تمیموقع از که یحال
 .دمیشن یم رو نیآرم و آرمان یها سرفه یصدا و خنده ریز زد حرکتم دنید

 ادیز نییپا تا فاصله. بودم خونه ور اون قایدق االن. نداشتم خجالت فرصت
 آب. نداشددتم یا گهید ی چاره اما شددد؛ یم میزیچ هی دمیپر یم اگر و بود

 زونیآو وارید از رو پاهام و گرفتم ها لهیم به رو دستم و دادم قورت رو دهنم
 لب به ور دستم. دیرس حفاظا ته به تا آوردم تر نییپا رو دسدتم کم کم. کردم

 ذارمب آجر تا دو یسوراخا از یکی نیب رو گمید دست خواستم گرفتم؛ وارید
 اهیس تنبل سوسک هی دنید با دفعه هی. کردم دستم یرو قلقلک احسداس که
 و دمیکش یبنفش غیج ومدیم مچم سمت انگشتام یرو از آهسدته آهسدته که

 امپ یتو که یدرد به. افتادم و کردم ول و دسددتم و شددم الیخ یب رو فاصدله
 دهیبچس روش سوسک که یدست تونستم تا عوض در نکردم، یتوجه دیچیپ

 .افتاد مسخره و زشته سوسک باالخره که دادم تکون محکم رو بود

 مور. یریبم یاله! کنم خاکت خودم یاله! فرناز یتینب تیجوون از ریخ یاله
 :دمیشن رو کردن یم صدام که ها بچه نگران یصدا و بود شده مورم

 .بود دستم یرو سوسک بابا دیش خفه چتونه؟! ها؟ -
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 :دمیشن رو فرناز یصدا ها بچه یصدا نیب

 .خدا رو تو برگرد کردم، غلط الناز -

 !یبخور زیچ تمام لیم با دیبا ست،ین یکاف کردن غلط زمیعز نه

. ذاتم یتو تف کردم؛ نگاه سدداختمون باز در به عوض در ندادم رو جوابش
 اخلد که باشم داشته مدرک تا زدم رو لمشیف ضدبط و برداشدتم رو میگوشد
 :رفتم خونه

 .ارمیم بعدا واستون هم مدرک رفتم، من خب -

 آخر تا تونسددتم یم! کنم؟ یم مسددخره یکارا دفعه هی چرا بشددم لیذل یاله
 اروید هی ی فاصله با ها بچه که داشدتم نانیاطم حداقل بمونم، گوشده نیهم

 .هستن شمیپ

 .افتاد کنارم درخت تا چند پشت ورتر اون قدم چند یسنگ کردم احساس

 بزرگ هم قدر اون با ! موندنه یجا مگه نجایا کردم غلط ایخدا نه! دمیترسد
 کرده خوفناکش رو مسخره کا  درختا اون و داشدت، ادیز درخت اما نبود،

 .کنم کپ معنا تمام به بود شده باعث هم هوا بودن کیتار و بود

 رفتمگ فاصله صدا منبع از لنگون لنگون. کرد یم درد پام شدم، بلند جام از
 :کردم یم زمزمه آهنگ خودم با حال همون در و

 دستاتو رمیبگ دوباره خوام یم امشب

 تنهامو شمیپ بمون ایب

 شم یم وونهید دارم

 رهیگ یم بهونه دلم نیا باز دوباره
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 نهیبب رو تو بازم خواد یم

 رهید که بگو بهش

 !ره؟ید نگه ای رهید بگه بهش! ها؟

 .بودم دهیرس در به

 ادمی تا! بچسب رو موضو  اصدل نگه، چه بگه چه حاال! الناز الیخ یب یوا
 یم یسددع و بودم دهیترسدد! بخونم رو شیبق تونم ینم بگه ای نگه بهش ادین

 .کنم مشغول رو فکرم خوندن آهنگ با کردم

 و گذاشدتم داخل رو پام هی. داد ریج ریج یصدددا که کردم باز آهسددته رو در
 :کردم زمزمه

 !امشب میدید همو باز! امشب میدیرس بهم -

 !امشب میدید همو باز! امشب میدیرس بهم

 !امشب میدیکش نقشه بودنمون ما یبرا

 نهخو ی همه. کردنم حفظ شددعر نیا با کنن ذاتم یتو تف! بود؟ یچ شیبق
 دمیترس یم و بودم ستادهیا در کنار. دید ینم رو جا چیه چشمم و بود کیتار

 دیلک به دسددتم! دمیکشدد در کنار وارید به رو دسدتم. داخل برم نیا از شدتریب
 رو من چرا  شدن روشدن با باشده نجایا یکسد واقعا اگه.نزدمش اما خورد،

 !ذاره؟ یم زندم نهیبب

 هخون هی یواراید تو وانهید برادر و خواهر هی. افتادم سددوپرنچرال لمیف ادی
 تیحساس نور به یوا! خوردن؟ یم موش ای بودن آدمخوار. کردن یم یزندگ
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 نروش نکنه! دنیکش یم غیج خورد یم صدورتشون یتو نور یوقت و داشدتن
 !اد؟یب سمتم کشون غیج یکی کنم

 نید حرف ادی! هیگر ریز بزنم بود ممکن لحظه هر دادم؛ قورت رو دهنم آب
 بود رفته پسددرش دوسددت با که یدختر به که افتادم سددوپرنچرال یتو

 هی نگ یم یوقت که بود گفته بود، معروف جن داشددتن به که یمارسددتانیت
 !نرو مکان اون سمت اصال داره جن یمکان

 ها هیما نیهم یتو زیچ هی اما نه، ای گفت رو نیهم قایدق ادینم ادمی حاال
 .گفت

 سرها رهیخ مثل که دارم فیتشدر بز قدر نیا! نجام؟یا من چرا سدرم بر خاک
 یم یچ دم،یترس بفهمن مثال حاال! دم؟ینترس من بگم بعدش تا نجایا اومدم

 !شه؟

 اج چیه بودن کیتار خاطر به بازم اما بود، کرده عادت یکیتار به چشددمام
 .مبل هی ی هیسا جز نم،یبب تونستم ینم رو

 ستهب یصدا با. بود دیکل یرو دسدتم همچنان اما بودم، گرفته فاصدله در از
 ونهش یرو یدست کردن احساس با که بکشم خواسدتم یبلند غیج در شددن

 اوردهین خودم با چاقو چرا من اومدم؛ خودم به بالفاصله. شد خفه غمیج هام
 یم وضوح به. گرفت رو دهنم یجلو یدسدت که بزنم غیج خواسدتم! بودم؟

 تادماف بود برق دیکل یرو که یدست ادی لحظه هی. ختمیر یم اشک و دمیلرز
 همون ی چهره کرد یم خطور ذهنم به یکیتار اون یتو که ییها چهره تنها و

 امه شونه که یکس ی چهره نبود مهم. بود لمیف یتو ی وونهید برادر و خواهر
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 یکیتار که بود نیا مهم. دمشید ینم و بود پشتم که من ه؛یچ دهیچسدب رو
 کینزد خواد یم کردم احساس آخر ی لحظه. بود شده وحشتم یادیز باعث

 .زدم رو دیکل که بشه بهم تر

 غیج ونمت یم تا و وارید به بکوبونم رو کلم داشتم دوست! یلعنت ،یلعنت! نه
 ستاد فشار و بود شده یسطح نفسام. بود نشدده روشدن یالمپ چیه! بکشدم

 زدم غیج وجود تمام با و شد گذاشته آزاد دهنم. شد تر ادیز هام شدونه یرو
 :زدم غیج. بود برق دیکل روش که یوارید به شدنم دهیکوب با شد همزمان که

 ... خدا رو تو کن، ولم خدا رو تو -

 !؟یچ خدا رو تو! بگم؟ یچ دونستم ینم

 که یصورت با حرفم به توجه یب شخ  اون اما ه،یگر ریز زدم بلند یصدا با
 تر کینزد بهم لحظه هر است دهیکش و دراز یلیخ بدم  یتشخ تونستم یم
 !شد یم

 عهدف هی و ستادیا رخم به ر  صورت که بودم مرگ و ترس سخت لحظات تو
 :دمیشن رو ییآشنا یصدا

 !کنم؟ چپت ی لقمه هی یچطور حاال خب -

 ... دار خش یصدا نیا بود؛ اومده بند میگر! موندم مات

 یباال لوسددتر و گرفت قرار وارید یرو صددورتم کنار صددا صداحب دسدت
 .کرد قرمز رو جا همه و شد روشن سرمون
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 رونیب دندون هی دهنش قسمت از که دراز و دهیچروک ر،یپ صورت هی دنید با
 یبال اما دم؛یشن رو صورت دنیخند یصدا که دمیکش یبنفش غیج بود، زده

 !خورد ینم تکون صورت

 دسددتم یرو صددورت دسددت. بود ماسددک بردم، جلو رو دسددتم! من یخدا
 کنار ور ماسک تونستم دست کمک با و گرفت محکم رو انگشتام و نشست

 !بزنم

 عیسر گشید دست با که بخورم سدر بود کینزد و نبود تنم یتو یرمق گهید
 .گرفت رو بازوم

 ... ا   ا   -

 !«کردنم یباز عاشق که من» افتادم رفتن موقع جملش ادی

 شدم زور پر دفعه هی. دمیکش رونیب دستش از محکم رو دستم و کردم بغض
 ناقابل اخم هی باعث یحت که زدم نشیس ی قفسده به محکم. هرکول حد در

 !نشد صورتش یرو هم

 :گفتم لرزون و اومد نییپا چشمام از اشک قطره هی

 .شعوریب...  یب...  یب. یستین یقابل گریباز هم اصال -

 :گفت و آورد کینزد رو سرش و گرفت رو کمرم محکم و دیخند

 !زد یم بال بال نجایا داشت که بود من ی عمه حتما پس -

 :رونیب امیب بازوهاش نیب از کردم یسع

 !شو خفه -

 :انداخت باال رو ابروش هی
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 .یبخر جون به هم رو هشیتنب دیبا یکن یم یکار هی یوقت -

 .دونم یم من ،یبود دست هم فرناز با تو -

 جواب در رو من العمل عکس راه یباز بچه تینها در که بدبخت فرناز -
 !نداشتم رو یکار نیهمچ قصد وگرنه کرد، صاف بچگونت یکارا

 .دیخند بازم

 .من واسه شده هم خنده خوش چه نخند قدر نیا! زهرمار -

 :گرفتم سمتش رو اشارم انگشت

 هان؟! ؟یبکن یخواست یم همیتنب که کردم یکار چه من نمیبب بگو اصدال -
 ... یسمیساد یروان هی تو

 :داد فیخف فشار هی کمرم به

 !صلواته بچه فحش -

 :گفتم غیج غیج

 فرستادنت؟ ها بچه ؟یکن یم یغلط چه نجایا تو اصال! بچه یخودت -

 :گفت و زد مرموز لبخند هی

 !بفرستن؟ خودم ی خونه به رو من دیبا ها بچه مگه -

 :دمیپرس زده شک. داشت غم عالمه هی گفتنش لحن اما داشت، لبخند دیشا

 خودت؟ ی خونه -

 !اوهوم -

 !؟یزیچ هی ؟یحیتوض هی! اوهوم؟ فقط -

 :دادم ادامه و دمیکش بلند نیه هی
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 یم یآب یخطا با یکاه کاغذ یرو ینقاش که یبود یکس همون تو نگو! نه -
 ... تو یعنی! نداخت؟یم کوچه یتو و دیکش

 :گرفت خودش به متعجب حالت

 !هیچ ینقاش دونم ینم اصال من نه، هان؟ -

 :گفت و گرفت خودش به ترسناک لحن بامزه یلیخ بعد

 !داره؟ جن خونم نکنه -

 :گفت و گرفت رو دستم که رمیبگ بازوش از شگونین هی خواستم

 .ها بخوردت ادیب گم یم جن به یبکن تمیاذ -

 :گفتم ناالن

 !ریامدددد -

 نمک ترجمش تونستم ینم جوره چیه که یلحن هی با و شد رهیخ چشمام یتو
 :گفت

 !جانم؟ -

 همون. دیخند و کرد نگاه چشدمام به. بود ممکن زیسدا نیتر بزرگ چشدمام
 یتو که یا کاناپه سددمت و کرد یم باز کمرم دور از رو دسددتاش که طور

 :گفت خندون. رفت بودم، دهید ازش یا هیسا هی هم یکیتار

 نارک شیآت و پنبه! مهین و دوازده تازه االن اوه اوه! ؟یینجایا سده سداعت تا -
 ... امد شود یشب چه! موجود که هم طونیش. است بسته که هم در هم؛

 نیاول بود، گرفته خندم. دیخند مرموز و نداد ادامه گهید قصد از رو امشدب
 .رفت یلیو یلیق دلم ته! طونیش قدر نیا دمش،ید یم یطور نیا بود بار
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 خودتم چه الناز اوهوک. کنه یکنجکاو خواسددت یم یه دارمیب مغز اما
 حرف به رو ریام شددد یم امشددب یعنی! دارمیب مغز ،یریگ یم لیتحو

! هستم خونه نیا نخ یتو ساله چند کینزد من ست،ین یزیچ کم! کشدوند؟
 مگه اصددال! من ی خونه گه یم و سددتادهیا جلوم راسددت راسددت ریام حاال

 !خونشونه نجایا یپشت خونه گه،ید چرا! نداره؟ خونه خودش

 !ر؟یام -

 !نداره راه -

 :دمیپرس متعجب

 ؟یچ -

 ساعت چند تا چطور! بدم رو سدواالت جواب تا یکن خرم یبخوا که نیا -
 حاال! ؟یکرد یم کج رو راهت یدید یم رو من تا و بودم بزرگوار یآقا شیپ

 !؟یکن یم یطانیش ی وسوسه یدار لحن نیا با اونم! شدم؟ ریام

 تو واسه که باش رو سر بر خاک من اصال! مزه یب ی مسدخره گرفت، خندم
 !کنم یم رد یلیسب ریز ی عشوه

 احسدداس شددد؛ رهیخ بهم اونم کردم؛ نگاه بهش فقط دادن جواب یجا به
 ونگاهم نیهم ی واسه شه؛ ینم یجالب یزایچ کردن نگاه نیا ی جهینت کردم
 بد پام اصال زدم؛ یم شل عیضا یلیخ. رفتم بود، که یسمت به و گرفتم ازش

 .ذاشتم یم مصدومم یپا یرو کمتر وزنمو کرد؛ یم درد

 !خندمن بلند بود سخت واقعا. بود بامزه یلیخ دم؛ید تویباز عنکبوت مرد -
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 اموچشم و کردم ول خودمو بایتقر نه؛یبش خواست یم اون که یا کاناپه یرو
 :کردم گشاد بهش رو

 داخل میرفت ما که یموقع یعنی ؟یبود خونه یتو یک از تو آقاهه، یه -
 !خونه؟ یاومد یبرگشت عیسر

 :انداخت باال ابروشو هی

 !کردنت مسخره خاطر به یریگ یم گارد االن کردم یم فکر -

 قهیدق چند ادی خودم آخه ندم؛ جوابشو دادم حیترج کردم؛ باز گشاد شین هی
 دشخن که دادم یم بهش کویکوچ حق نیا! رهیگ یم خندم فتمیم که شیپ ی
 !بشه هدیچلوس بره دیبا من برابر در گل اصال! میگل دختر من چقدر. رهیبگ

 .اومد سمتم به

 !؟یبد جواب یخوا ینم انایاح -

 :گفت و گذاشت شلم یپا مچ یرو دستشو نشست؛ پام یجلو نیزم یرو

 !گم یم بهت بعد یایب راه آدم مثل یبتون بذار اول -

 !آخه؟ داره رفتن راه به یربط چه گفتن -

 داره قهیشق به یربط چه گوز بگم و بکشم موهاشو داشتم دوست چقدر یوا
 !دادم عبور لتریف از جملمو خب یول! آخه؟

 !ایبگ یخواست یم یچ دونم یم -

 بگم؟ خواستم یم یچ من؟ ؟یچ ؟یک -

 !بلده؟ میخون ذهن! ه؟یزیچ ،یجادوگر نیا خدا ای

 :دیخند
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 بلد یخون ذهن نترس. داد  یتشخ شدد یم کردنت نگاه حالت از خب -
 !ستمین

 .گرفتم گاز لبمو

 !فهمم؟ ینم یچیه تو یحالتا از من چطور پس -

 !یخنگ تو چون -

. کنم میتقس یمسداو قسدمت دو به گلوشدو بیسد الزمه یول شدرمندم من
 !بزغاله گوساله، شعور،یب! یخنگ خودت کثافت

 که طور همون. شدم رهیخ بهش شده زیر یچشما با و دمیکش یقیعم نفس
 :گفت داد یم ماساژ پامو مچ

 ونزب به یبد فحش یخوا یم حداقل. بده فحش خوب دختر هی بده یلیخ -
 .ینخور حرص یادیز تا اریب

 :گفت بیعج لحن هی با و شد رهیخ بهم مرموز یلیخ بعد

 !ادیم خون داره لبت -

 :گفتم و گذاشتم لبم یرو دستمو

 !بده سواالمو جواب! بدم اتویباز مسخره جواب گهید خوام ینم اصال -

 !بدم؟ جواب من ،یند جواب تو چطور -

 !نه؟ یشارژ یلیخ امشب -

 :گفت و دیخند مرموز

 !شده یخون لبش ما ی پنبه که مخصوصا آره، -
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 ناخواسته! یوا...  چ تو به اصال آخه! ده یم ریگ من لب خون به یه زهرمار
 :گفتم بلند

 .ییایح یب و ادب یب یلیخ -

 یمن دردم و دادم یم تکونش راحت بود؛ شده بهتر پام مچ. خنده ریز زد بلند
 ایح یب دایجد منم یپا نیا! داشددت ازین ریام یدسددتا به فقط انگار گرفت؛

 !شده

 !خاطرم دیتجد عاشق فقط من! ادب؟ یب چرا -

 :گفتم هوا یرو

 خاطرست دیتجد نمیا کن؛ مرور من با امشب رو پرند خاطرات و ایب پس -
 !گهید

 دیشا خب. ستمین شناس تیموقع که بزنن گندم. دیکشد هم یتو اخماشدو
 چه، من به اصال...  هم دیشا کنه؛ مرور رو پرند خاطرات خواد ینم اصدال

 بیسدد رتتیغ یب سددر بر خاک الناز؟ چه من به یچ یعنی دادم؟ ریگ چرا
 !مربوطه هم یلیخ تو به! ینیزم

 :گفت تعجب کمال در

 !بگم؟ دیبا یچ از قایدق -

 و دز لبخند هی شد، رهیخ شدم گرد یچشما و صورت به د،ید سکوتمو یوقت
 :گفت

 !بود خواهرم دوست خواهر پرند -

 !نداشت میکینزد نسبت چه اوهوک کردم؛ لیتحل هیتجز ذهنم یتو عیسر
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 ارب نیاول یبرا کرد؛ یم پرند یهنر ذوق از فیتعر که نیا و دایآ اصرار به -
 ... باشم داشته شاگرد هی کردم قبول

 به! ؟یچ شاگرد! کنه یم فیتعر واسم یجانیه چه ،یبترک یاله کرد؛ مکث
 بلند ییصدا هی بعد مونه یم باز دهنش االن! دهید ادیز سدوباسا خودم جان

 :اوردمین طاقت باالخره! ندهیآ ی هفته در داستان ی ادامه گه یم شه یم

 !شیبق خب -

 تو کامال! هیچ منظورش دمیفهم بار نیاول ی واسدده که کرد بهم نگاه هید
 !زد یم چرا  «ریبگ خون خفه» ی جمله چشماش

 فکشددو مشددت با داشددت راه اگه بودم؛ شددده کالفه. کرد سددکوت هیثان چند
 .گهید بجنبون دست خب د  ! کردم یم آسفالت

 ،حالتاشو خودشو، کردم؛ ینم درکش. کرد یم ینقاش عشدق با واقعا پرند -
 .ینیب شیپ رقابلیغ فیظر یکوچولو موجود هی! العمالشو عکس رفتاراشو،

 .شدم رهیخ بهش مات طور همون

 ... بود شده پرند میزندگ تمام -

 .دیکش یقیعم نفس

 .دونم یم زندست؛ دونم یم...  نمرده پرند -

 هش ینم! ؟یزن یم حرف یتلگراف چرا خب! یبش منفجر یاله ؛یریبم یاله
 !؟یبگ کامل رو تونییآشنا آخر تا اول از رمانا نیا مثل

 :دمیپرس دیترد با و زدم کنار افکارمو ی همه

 !مرده پرند گن یم همه یول -
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 !زندست من ی واسه اما باشه، مرده همه ی واسه دیشا -

 وجاش تونه ینم یچکیه یعنی! زندست؟ خاطراتت یتو! ؟یچ یعنی خب د  
 !ندم؟ جر خودمو یالک من یعنی! ره؟یبگ

 :گرفت بغضم

 !؟یدار دوستش هنوزم...  هنوز -

 :شد بلند جاش از دفعه هی شد؛ رهیخ چشمام یتو و آورد باال سرشو

 !شد؟ خوب پات -

 !یگفت یم خب...  آره -

 !بدم نشون یزیچ هی بهت ایب پاشو اد؛ینم ادمی یزیچ که من! ؟یچ -

 !یبد سوالمو جواب بود قرار! ؟یچ -

 .دما ینم نشون بهت یبد لفت اد؛ینم ادمی یقرار نیهمچ من -

 غرغر لب ریز شدم یم بلند جام از که طور همون و دمیکشد یحرصد نفس
 :کردم

 چه نیا خب د  ! مسخره نمک یب ،یبترش یاله ،یریبگ زودرس یریپ یاله -
 !تیخاص یب کچل ؟یزن یم نصفه نصفه حرفاتو که هیعادت

 :گفت و گرفت دستمو خنده با

 !شنوما یم -

 از تر یحرص. گرفت تر محکم که بکشم رونیب دستش از دسدتمو خواسدتم
 :گفتم قبل

 .یبشنو که گم یم منم -
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 به هم با خودشو خودمو ی کله داشتم دوست بودم؛ شده ناراحت دستش از
 یم! باشم؟ یکفر دستش از دیبا مالقات هر آخر شهیهم چرا. بکوبم وارید

 تو چشددم مرد یم! هان؟! نداره؟ دوسددت رو پرند گهید گفت یم اگه مرد
 .َاه! دارم؟ دوست رو تو فقط من بگه بشه چشمم

 .مزخرف با  نیا هم باز! میرفت رونیب خونه از شدم؛ یم دهیکش دنبالش

 !توئه؟ مال یچ ی واسه خونه نیا -

 :گفت رفت یم ساختمون پشت که طور همون

 !شماست؟ مال شما ی خونه چرا -

 نیا! نمک یب! کنم؟ حلقش یتو جدهیه مثبت فحش که موقعشدده االن
 !کنه؟ یم بودن نمک احساس قدر نیا که دهیخواب یک شیپ شبید

 :گفتم یحرص دندونام نیب از

 .نکهیا مثل دیدار خونه خودتون آخه -

 ،یچزون یم منو یدار خوب! بخند...  خب آره! خنده یم داره کردم احساس
 !دیشد کنم یم هیناح هی از یسوختگ احساس

 .دادم جواب سواالتو یروز هی دیشا -

 همه نیا بود؛ کرده خودش عالف منو همه نیا! دادم دست از کنترلمو گهید
 !کنم؟ زر زر واست یروز هی دیشا بگه تا بود دهیچ یکبر یصغر

 .دمیکوب کتفش به محکم گمید دست با

 !؟یکن یم یقاط چرا چته؟! دختر یه -
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 نصددفه رو یحرف هی گفته بهت یک اصددال! یزن ینم حرف آدم مثل چون -
 !؟ینزن اصال ای یبزن کامل رو یحرف نداده ادی بهت مامانت! ؟یبزن

 :گفت و انداخت سمتم ینگاه مین

 !رسه یم مشامم به یفضول یبو -

 !ه؟یقو مشامت انقدر یدار فیتشر هاپو شما -

 :دیخند بلند

 !رمیگ یم دهینشن حرفتو -

 !بشه گرفته دهیشن دارم دوست یعنی زنم، یم رو یحرف هی یوقت -

 :میبود ساختمون پشت کامل. برگشت سمتم به و ستادیا

 !باش یتالف منتظر پس. رمیگ یم دهیشن باشه، خب -

 نکن باد شددکمت یها کهیت نیا یاله! زدم منقبض و حرص از پر لبخند هی
 !بترکن یچرک جوش مثل

 !؟یبنداز اطرافت به نگاه هی یخوا ینم! بخور حرص کمتر -

 بود، ییرو به رو وارید یرو که یدر دنید با و چرخوندم حدقه یتو چشممو
 !موندم حالت همون به

 !گرفتم دهنم جلو دستمو متعجب

 !داره راه نجایا به خونتون از که نگو -

 .دیخند

 !؟یکرد قیتصد االن یعنی نیا -

 !دیخند بازم
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 یم مهمونمون پوزخند هی زور به که موقع اون به نه! ؟یبزن حرف یبلدد
 !بازه همش شتین که االن به نه ؛یکرد

 !نگم بلند فکرامو کردم یسع

 .میریگ یم آره یمعن به هاتو خنده بعد به نیا از خوبه، آها -

 !دیخند بازم

 !رفتم بهش چپ چپ هی اومد؛ در حرصم گهید

 .گهید شتوین ببند -

 :گفتم عیسر باشه اومده ادمی یزیچ انگار دفعه هی بعد

 ساختمون در یصدا من آخه ؟یاومد در نجایا از دمتید که یاول روز پس -
 !یاومد نجایا از که االنم بودم؛ دهینشن رو یاصل

 :دادم ادامه غیج با بعد

 !بود؟ تو کار هم سنگ پس شعوریب -

 نشیس یجلو دسدتاشو که حالت همون در زد؛ یم یخاصد برق چشدماش
 .داد تکون آهسته کلشو و شد رهیخ بهم بود کرده قالب

 !کردم نگاه چشماش یتو فقط نگفتم؛ یچیه گهید منم

 یکس هی عاشق! پرنده عاشق اون! ؟یدینشن مگه! الناز؟ یگرد یم یچ دنبال
 !مرده هی عاشق! رفته همه نیب از که

 عشقش یداشتن دوست یها یژگیو از و شد رهیخ چشمام یتو واضح یلیخ
 !گفت

 !شد دتریشد بغضم
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 مماس صورتمو ستم؛یبا پام یها پنجه یرو و کشینزد برم داشدتم دوسدت
 کنم اعتراف شدم، یم حل وجودش یتو که طور همون و بدم قرار صورتش

 !دارم دوستش که

 دمش پرت الیخ یایدن از شد؛ وارد یکیکوچ فشار بازوهام به کردم احساس
 شصورت و بود شده خم بود؛ کمینزد یلیخ ریام. میبود که یباغ همون یتو
 یور و کرد جدا بازوم از راستشو دسدت. بود گرفته قرار صدورتم یرو به رو

 :کرد زمزمه و دیکش صورتم یرو شستشو گذاشت؛ صورتم

 !خوب؟ دختر بود یچ ی واسه اشک قطره نیا -

 :گفتم متعجب و عیسر! اشک؟ قطره

 !کجاست؟ کو؟! اشک؟ قطره -

 :گفت و گرفت چشمام یجلو شستشو

 !منه انگشت یرو االن -

 !دادم؟ انجام بود ییرسوا حرکت چه گهید نیا! من یخدا! اه

 :کردم هیتوج و دمیکش قیعم آه هی

 .بود رفته چشمم یتو یزیچ حتما -

 مونه قایدق برد؛ دهنش یتو شستشو که دمید تعجب کمال در و زد یلبخند
 .بود اشکم ی قطره روش که یانگشت

 :گفت شدم، گشاد یچشما به توجه یب و کرد صورتم به نگاه هی

 !یمن مهمون سه ساعت تا داخل، میبر ایب -

 !نخوردم تکون جام از اما دادم، تکون سرمو جیگ
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 !خوب دختر گهید ایب د -

 میبود ساختمون یجلو. کردم حرکت سرش پشدت آهسدته اومدم، خودم به
 !دمیشن کوچه به رو وارید پشت از رو یداد یصدا که

 .برگشتم در سمت به عیسر

 یتو و یبزرگ سددرت ریخ! هان؟! ؟یبزرگشددون تو مثال ذارم، ینم زندتون -
 برگرد برو یب فتهیب یاتفاق الناز ی واسه اگه! ؟یشد کیشر بچگونشون یکارا

 !کشم یم همتونو

 متس به بود، سرم پشت که ریام به توجه یب و متعجب! شد گشداد چشدمام
 !رفتم بودم دهیپر ازش که ییجا اون و وارید

 :دادم  یتشخ وارید پشت از رو مهسا یصدا

 !ده؟ ینم جواب شویگوش چرا پس یلعنت اه -

 ... خواستم ینم من خدا به...  خدا به -

 .شو خفه فقط فرناز، شو خفه -

 هم ام قوه چرا ! شد یم روشن خاموش میگوش انداختم، نیزم به ینگاه هی
 .بود افتاده جا همون

 مثال نایا گرفت، خندم. مویگوش هم برداشدتم، مو قوه چرا  هم و شددم خم
 دوسددت. بودم کرده ولشدون نجایا کیشدد قدر نیا و بودن من یسدالحا تنها

 قبل از تر یعصددب و تر کینزد رو فرهاد یصدددا اما کنم، تشددونیاذ داشددتم
 :کردم احساس

 !یکوفت ی خونه نیا یتو رم یم من -
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 ینم. خونه داخل رفتم و دمیکش رو ریام دست و شدم دور ازشون سرعت به
 :گفت سرد ریام. برم خونه نیا از زود قدر نیا نداشتم دوست اما چرا، دونم

 !بردت یم ومدیم یستادیا یم داخل؟ یاومد چرا -

 :گفتم عیسر! شد؟ شعوریب شمالمون دوران مثل دفعه هی چرا نیا

 !برم االن خوام ینم نه، -

 رد! بسددتم و چفت یب دهن نیا با کنن سددرم بر خاک د؛یپر باال ابروهاش
 !اومدم بر هیتوج صدد

 .بشن نگران شتریب کمی الزمشونه که نیا یعنی -

 !خانوم الناز یخودت زنه یم داد داره چشماش ته کردم احساس

 اب عیسددر نجا؛یا ادین که کنم مجبور رو فرهاد نکهیا ی واسدده و دمیگز لبمو
 سیه هی و گذاشتم مینیب یرو انگشتمو ریام به رو. زدم زنگ مهسا به میگوش

 .گرفت خندش که آوردم در فنگ و دنگ و ادا با

 :داد پاسخ سرعت به مهسا

 !آره؟ ؟یخودت! الناز؟! الناز؟ -

 :نخندم کردم یسع

 .داخل ادین ریبگ رو فرهاد یجلو! هستم سالمم خوبم، من مهسا، آره -

 ... الناز اما -

 :دمیپر حرفش وسط

 .ریبگ جلوشو نجاست؛یا ریام نداره؛ اما -
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 یتو نیخشمگ که فرهاد به یا سکته بایتقر و شد دهیکوب وارید به محکم در
 چیه. رفت تماس قطع ی دکمه یرو دسددتم! شدددم رهیخ بود در چهارچوب

 کرف من چرا! ومد؟ین ییصدا و سر چرا. بودم دهیند رو فرهاد تیعصبان وقت
 !دم؟یترس چرا قایدق االن! ایخدا یوا! نکرده؟ یاقدام فرهاد هنوز کردم یم

 !؟یکرد کل کل هم شما! جمعه جمعتون که نمیب یم -

 یتگسوخ یبو که زد یالیخ یب لبخند ریام! بود شده رهیخ ریام یچشما یتو
 :کردم احساس کامل رو فرهاد منگاهینش

 زنگ خونم. گرفتم دزد تا دو امروز من قتیدرحق! منه ی خونه نجایا نه، -
 !جان فرهاد یبزن زنگ یتونست یم داشت؛

 چهارشونه ریام اما بودن؛ هم قد هم. رسوند ریام به خودشو قدم دو با فرهاد
 .بود تر

 بهم چشم هی در فرهاد که کردم، یم نگاهشون داشدتم بوق مثل همچنان من
 :زد داد و خوابوند صورتش یتو یمشت و گرفت رو ریام ی قهی زدن

 یتو هم تو گفتن یم ها بچه! آره؟ خونت یدیکشدد رو الناز نقشدده با پس -
 یخواسددت یم یغلط چه! هان؟ یبکن یغلط چه یخواسددت یم ؛یبود یباز
 !ناموس؟ یب ی کهیمرت یبکن

 دهش لیمتما راست به کمی صدورتش فقط بود؛ نخورده تکون جاش از ریام
 فکر .بود شده یخون لبش ی گوشه بود؛ ختهیر شیشدونیپ رو موهاش و بود

 یخونسدرد کمال در اما کنه؛ یم مثل به مقابله سدرعت به هم اون کردم یم
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 بشول کنار کیکوچ خون انگشتش وسط بند با و کرد خم اشدارشو انگشدت
 :گفت و کرد پاک

 یلیدل پس! بود طرف دو تیرضدا با میکرد یم هم یکار هر باش مطمئن -
 حیتوض یتر کیکوچ سال چهار کم دسدت ازم که ییتو به بخوام نمیب ینم

 .بدم

 قدرت اصال. شده برجسته گردنش رگ و بود شده قرمز فرهاد صدورت تمام
 هم اعتراض ریام حرف از پر ی جمله به که برسدده چه بزنم؛ پلک نداشددتم

 !بکنم

 ریام سمت به فرهاد اومدم خودم به تا اما شدد، یچ دمینفهم لحظه هی یبرا
 ریام که بزنه، صددورتش یتو گهید مشددت هی خواسددت یم و بود برده ورشی

 یوت اما زد؛ لبخند. گرفت دستش یتو رو فرهاد مشت و آورد باال دسدتشدو
 .بود غوغا چشماش

 دش باعث که زد؛ ریام شکم یتو محکم گشید مشدت با و اوردین کم فرهاد
 .نهیبش ریام صورت یرو یکمرنگ اخم

 امعن تمام به حاال و بود شده زده ریام ی جرقه انگار شد؛ دعوا استارت نیهم
 فرهاد یلگدا و مشتا ی همه فقط زدن کتک یجا به اما بود؛ شده ور شدعله

 !کرد یم دفع رو

 آروم شدداسددکول هی مثل و کردم باز دهنمو زدم، پلک هی اومدم؛ خودم به تازه
 :گفتم

 !دیکن بس -
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 از لحظه هی یبرا و شد ام متوجه ریام اما شد؛ گم فرهاد یفحشا نیب صددام
 وجود تمام با شددناختمش، ینم گهید که یفرهاد! فرهاد و شددد؛ غافل فرهاد

 زا فرهاد یبعد ی ضربه با و شد خم ریام. زد ریام حساس ی نقطه به یلگد
 مشت به کرد شرو  و نشدسدت نشیسد یرو فرهاد. افتاد نیزم یرو پشدت

 ... دوم مشت اول، مشت. زدن

 :زدم غیج وجودم تمام با که رفت باال سوم مشت یبرا دستش

 .کن بس فرهاد -

 مبود انفجار حال در من االن. ومدیم خون ریام ینیب از. موند باال اون دستش
 :دادم ادامه داد با بودم؛ چسبونده هم آمپر و

 و یانداخت وسددط خودتو یحق چه به! داره؟ یربط چه تو به! چه؟ تو به -
 !؟یزن یم کتک نکرده کار یبرا رو من ریام یدار

 و رفت کنار ریام یرو از شد؛ شل فرهاد دهنم، از من ریام ی کلمه دنیشن با
 .بودم کرده تعجب خودمم داشت، حق. زد زل من به یناباور با

 ما یکن فکر و یکن شددک ماها به یداد جرات خودت به چطور تو اصددال -
 !م؟یکرد یکار

 هنمذ از. نتونست اما بشه، بلند خواست ریام. بود شده اشک سیخ صورتم
 شددهب بابا یعنی! هیلیخ نشدده میعق زد بهش فرهاد که یلگد اون با» گذشددت

 !«معجزست واقعا

 به ور و نشستم زانو دو ریام کنار ومد؛ین لبام یرو یلبخند هم فکرم از یحت
 :گفتم بلند فرهاد
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 میبود کرده هم یکار ما اگه یحت شو؛ گم چشمام یجلو از رون؛یب شو گم -
 ... یوحش هی...  تو...  تو! یبکن یکار نیهمچ ینداشت حق تو

 به نگاه هی شد؛ بلند جاش از ناباور فرهاد. شدد یم خورده کم کم هام جمله
 شآ وضع اون با که ر،یام به نگاه هی و کرد بود شده بلند میگر هق هق که من

 خودش یهوا و حال یتو انگار. بود شددده دراز به دراز نیزم یرو الش و
 دش باعث که کرد بهم نگاه هی آخر بار یبرا رفت؛ در سمت به عیسدر نبود؛
 ارمد اشتباه دیشا ؛یلعنت اه...  نگاهش حالت بشه؛ خیس تنم یموها ی همه

 ... اون یول...  یول فهمم؛ یم

 :دمیشن رو ریام یصدا. شد بسته محکم در

 .یکاغذ دستمال با اریب خی سهیک هی -

 یخدا آه افتادم؛ «من ریام» ی کلمه ادی. دیلرز چونم انداختم؛ بهش نگاه هی
 !بودم؟ گفته یچ من! من

 و ردمک دایپ آشپزخونه از رو بود خواسته که ییزایچ عیسر و دمیدزد نگاهمو
 پاهاش نیب رو خی ی سهیک بده؛ هیتک وارید به کردم کمکش. رفتم سمتش به

 :گفت و کرد یرنگ پر اخم و گذاشت

 !؟یریگ یم تو آبغورشو خوردم؛ کتک من! ؟یکن یم هیگر چرا -

 سوار نکهیا خاطر به مه؛ییرسوا خاطر به فقط کردنم هیگر االن دونست ینم
 .رفتنگ یشتریب سرعت اشکام. نکرد ییرسوا نیا به یتوجه چیه ریام و شدم

 .خوبم من گه،ید کن بس الناز -
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 یتو که یحسدد کردم یم احسدداس! غرورم هم خودم، هم. بودم شددده خرد
 .زنه یم داد خودم یچشما یتو االن دم،ید رفتن موقع فرهاد یچشما

 باهام هکالف یطور نیا نکهیا نه بگه؛ یزیچ هی دیبا! بزنه یحرف هی دیبا ریام
 .کنه برخورد

 مخواست. شد بلند باز بودم، کرده سداکتش دردسدر هزار با که میگر هق هق
 و گرفت دستامو مچ دسدتاش با عیسدر ریام که بذارم صدورتم یرو دسدتامو

 :گفت

 که دخترا معموال. یشد دراکوال هیشب یوا الناز؛ یشد زشدت یلیخ اه اه -
 یم که هم یدوزار همون تو اما شددن؛ یم خوشددگل یکم هی کنن یم هیگر

 !دیپر یدیارز

 .نکردم شیشوخ به یتوجه

 !کن نگاه رو من -

 :گفت طنتیش با د؛یند سمتم از یحرکت یوقت

 !؟یبنداز رتیام الش و آش صورت به نگاه هی یخوا ینم -

 یم بود؛ انداخته دسدتم گرفت؛ حرصدم. گفت ظیغل العاده فوق رو رتیام
 تهساخ ذهنم یتو که یهیتوج که بود وقتش االن یول کنه؛ مسخرم خواست

 .ارمیب زبون به رو بودم

 :گفتم و کردم نگاه چشماش به حرص با

 .ینخور کتک نیا از شتریب که بود نیا خاطر به همش نشو، ریگ جو -

 .انداخت باال ابروشو هی
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 !میریگ جو آدم اصوال من ؛یگفت رید یادیز کم هی خب -

 ات چند هی صددفاتت به فوقش! بزن ،یبزن توهم یدار دوسددت چه؛ من به -
 .شه یم اضافه هم گهید

 :شد رهیخ میاشک یچشما یتو و کرد خم کلشو د؛یخند

 !؟یبگ صفاتمو شه یم اوم، -

 هم یزیعز هم بگم و کنم نگاه چشمات یتو راست راست! شده ینم که نه
 ... هم ،یخوشگل هم ،یداشتن دوست هم! یضیمر

 !رینخ -

 .بگو رو یتون یم که ییاونا خب -

 !بودم؟ گفته! بودم؟ نگفته بلند فکرمو که من کردم؛ کپ

 :کردم عوض بحثو عیسر

 اه بچه شیپ هم با تا شددشیپ برم دیبا گهید باغه؛ یتو مطمئنا فرهداد -
 .میبرگرد

 یب کردم احساس که داد، یدیشد فشار دسدتمو مچ که بشدم بلند خواسدتم
 !شدم دست

 !چته؟! یهو -

 :گفت و کرد یظیغل اخم

 ول یخوا یم یطور نیا رو من وقت اون خوردم کتک تو خاطر به من -
 هگید هم با شدددم که خوب. یبرگرد فرهاد با یندار حق...  تازه! ؟یبر یکن

 .میگرد یبرم
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 هگرم هنوز م؛یگرد یبرم ندهیآ سال شاالیا باشه پس خب! ؟یشد که خوب
 نبک نگاه هی بگم داشتم دوست یلیخ! کرده جان نوش یلگد چه فهمه ینم
 !نه ای یشد خواجه نیبب

 .باشن نگرون دل نیا از شتریب ها بچه ستین درست. شه ینم نه، -

 :گفت تحکم با

 !؟یشد رفهمیش! یزن ینم حرف هم حرفم یرو گم؛ یم من که نیهم -

 .رو پر. کردم گشاد چشمامو

 .برم خوام یم! نه -

 !هان؟! شدم یطور نیا تو خاطر به من! یستین متوجه نکهیا مثل -

 هغص فاز از و کردم اخم منم گفت؛ تحکم با و بخش بخش رو من خاطره به
 :گفتم و اومدم رونیب

 !ملسه خورت کتک و یا عرضه یب تو چه من به -

 :شد گشاد چشماش

 !الناز؟ -

 !جانم؟ -

 یحرف یجا به. دادم لو وجود تمام با خودمو امروز من! سددرم بر خاک! یوا
 سمت به منو و زد حلقه شدونم دور دسدتاشدو د؛یخند بزنه خواسدت یم که

 :گفت واضح بعد دم؛ینفهم که کرد زمزمه یزیچ و کرد لیمتما خودش

 ؛بکن رو گم یم من که یکار هر هیثان دو ا؛یریگ یم یانرژ ازم یدار یلیخ -
 !باشه؟! ها بچه شیپ میر یم هم با بعد
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 یوت برم دما  با و بخوره بهم تعادلم شد باعث که کرد سفت دورم دسدتاشو
 .نشیس

 که بشم دور ازش خواستم و گذاشدتم نشیسد یرو دسدتمو. شددم متعجب
 سمتق به نجایا از نکنه کردم؛ بود خی ی سهیک که ییجا به نگاه هی. نذاشدت

 دفعه هی قدر نیا فرهاد ی ضربه خاطر به یعنی! داره؟ راه مغزش احسداسات
 !شد؟ مهربون یا

 بد یلیخ گردنم یجا. بود شده خشک صدورتم یرو اشدکام گرفت، خندم
 :دمیشن صداشو که خوردم وول کمی بود،

 !ها بچه شیپ میر یم رترید ،یکن ورجه ورجه شتریب چقدر هر -

 !برم نشیس یتو هاپ پیه هی شد واجب! خوب چه خب

 نیا ه؛یک نمیبب تا انداختم بهش یچپک نگاه هی د؛یلرز یم دسدتم تو میگوشد
 خوردن تکون راه گردنم جوره چیه بود دهیچسددب سددفت منو ریام که طور

 یصدا. دمید یم تا دو رو صفحه شده؛ لوچ چشمام کردم احساس. نداشت
 :دمیشن گوشم کنار از رو ریام

 .بخوره زنگ بذار مهساست؛ کن ولش -

 مشون به گوشمو و کردم کج دهنش سدمت کلمو. رفت گوشدم یتو نفسدش
 :گفتم زیر ی خنده هی با و چسبوندم

 .ور اون ببر کلتو باشه خب -

 :گذاشت چونم ریز و کرد باز شونم دور از دستاشو از یکی

 .اومد قلقلکت که نگو -
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 .ادیم قلقلکش کنه یم فوت گوشش تو یکی یوقت ینرمال آدم هر! هیچ مگه -

 !خنده؟ یم یطور نیا که دیکش نقشه باز نیا االن! زهرمار. دیخند طونیش

 .ستمین یطور نیا که من یول -

 :گفتم و گذاشتم نشیس یرو سرمو بازم و بردم عقب چونمو الیخ یب

 !یستین نرمال که تو نرمال؛ آدم هر گم یم دارم من -

 !خنده یم داره آقامون! یاله یآخ خورد؛ تکون نشیس ی قفسه

 ده؛ یم دستمون کار اتیزبون نیریش میبمون حالت نیا یتو نیا از شتریب -
 .میبر پاشو

 بهش متعجب نگاه هی. کردم دور ازش خودمو تعلل با و شد گشداد چشدمام
 ندبل جاش از کرد یسع. بشه شدتریب خندش شددت شدد باعث که انداختم

 .ستادیا پاش یرو اخم عالمه هی با بشه؛

 رو یچیه بود؛ کما یتو کل طور به مغزم امروز بودم؛ جیگ هنوز من یول
 !دح نیا تا گهید نه یول باشم، جیافل مخ لحاظ از دیشا حاال! کرد ینم درک

 !نه؟ زنه، یم حرف خاص یلیخ امروز ریام نیا! ستین من مخ ریتقص اصال
 .هیطور هی

 جوره چیه اونو تونم ینم زد؛ پرند مورد در که یحرف با اما فهمم، یم دمیشا
 !بدم ربط بشه؛ مربوط بهش دارم دوست وجودم تمام با که یموضوع به

 رتصو با اما بره؛ راه صاف کنه یم یسع ریام دمید که بودم فکرا نیهم یتو
 نیا ییوا خنده؛ ریز زدم بلند یصدا با. رفت یم راه گشاد گشاد شده مچاله
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 باعث ریام یصدا بودم؛ شده دوال خنده شددت از! ره یم راه عیضدا چقدر
 .بدم قورت خندمو کنم یسع شد

 !بخند! بخند -

 :گفت یعصب داده باز دهن به جاشو خندم دید یوقت

 .گهید بخند د   -

 .رفت شد وانهید ابوالفضل، ای

 !یکن هیگر دیبا وقت اون بشم بابا نتونستم گهید یوقت گه؛ید بخند -

 !ایح یب سرم، بر خاک! دددنیه

 هیگر دیبا زنت! کنم؟ هیگر دیبا من چرا حاال. بود شده سر  کامل صدورتم
 !کنه

 !زهرمار. دیخند شدم قرمز صورت به

 :گفتم و زدم جلو ازش

 !کن حرکت گه،ید خب -

 زیر. رفتن راه به کرد شددرو  وضددع همون با و کرد نثارم یلب ریز رو پر هی
 :گفتم تیجد با عیسر بعد دم؛یخند

 .دارم آبرو من! اینر راه من کنار وضع نیا با -

 :گفت یحرص. کردم شیا قهوه قشنگ کنم فکر

 !شه یم درست حالم من که باالخره -

 :گفتم تند تند

 !شاالیا! شاالیا -
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 .داد تکون سرشو و دیخند من لحن به

 یعنی شدم؛ متعجب. دمیند رو فرهاد چرخوندم سر یچ هر م؛یبود با  یتو
 !ها؟ بچه شیپ رفت تنها

 بچه شیپ رفته شدم مطمئن. دمیند ابونیخ یتو ویک چیه کردم باز که رو در
 خوبه! شدم کالفه بود، تر عقب من از ریام. گفته ویچ همه صد در صد و ها

 رفت، یم راه تر صاف د؛یرس کنارم. ادیم راه آروم قدر نیا نشده لیعل حاال
 .داره درد که بود مشخ  کامال اما

 .خونمون رم یم منم خونتون، برو -

 :دیکش یپوف

 .اومدم راه همه نیا -

 !که یریم یم یایب شتریب نیا از خب -

 .دیخند

 !رم یم منم داخل یرفت دمید وقت هر بزن؛ رو خونتون زنگ برو -

 یها ینگرون دل نیا دارم دوست قدر نیا! بکنم ماچت هی نییپا ایب خدا ییوا
 اهر فسقل نیهم یتو که ینگرانم زمیعز بگرده؛ دورت الناز یاله! رو مردونه

 !فته؟یب واسم یاتفاق

 و است بسته پام و دست چرا. بود شدده جمع احسداسدام ی همه لحظه اون
 یم ب*و*س من خدا یه! آخه؟ بکنمش ناقابل ب*و*س هید تونم ینم

 !خوام
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 یم رد رو کوچه عرض که طور همون انداختم؛ نییپا سددرمو و دمیگز لبمو
 !شدم ایح یب چقدر که کردم فکر کردم

 و برگشتم عیسر گذاشتم داخل که پامو. شد باز سدرعت به در زدم، رو زنگ
 دهشدد رهیخ بهم و بود گرفته یفلز چهارچوب به دسدتاشدو کردم؛ نگاه بهش

 :گفتم و آوردم دست به شجاعت یطور چه دونم ینم یکیتار اون یتو. بود

 !ریام -

 :دمیشن صداشو

 !جانم؟ -

 :گفتم لب حرکات با

 .دارم دوستت -

 !شنوم ینم! ؟یچ -

 ماالاحت! بزنم حدس مبهوتشو ی افهیق تونسدتم یم. بسدتم رو در و دمیخند
 صددداش که زده هم من مخ به دونه هی هوا یب دعوا یتو فرهاد کرد یم فکر

 !ستماین یا وونهید کم! دمیخند هم بعد و نگفتم یچیه و کردم

 دمش رهیخ بهش متعجب. کرد باز رو در مهسا. زدم رو در رفتم، باال ها پله از
 :گفتم و

 !رو؟ در ینکرد باز االن تا چرا -

 !بشه تموم حالتون و عشق بودم منتظر چون -

 !؟یدیشن پس -

 .نکردم باز رو در دمیشن که رو ریام آره، -
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 .دمیخند

 !کوشن؟ ها بچه -

 .کردم خونشون یراه رو همه -

 !شد گشاد چشمام

 !نه؟ نشدن نگرانم اصال کثافتا -

 اومده یرعلیام گفت برگشت، که فرهاد اما شدن؛ یم وونهید داشدتن چرا -
 عذاب ی همه کردم احسدداس بود؛ شددده سددر  فرناز ینیبب ینبود. شددتیپ

 .دیپر وجدانش

 کو؟ فرهاد! ؟یشد خبر با یچطور تو -

 گفت رو جمله تا دو نیهم نداشت؛ اعصاب اصال فرهاد. گفت بهم نینگ -
 .رفت و

 من به فرهاد واقعا یعنی! زدم کنار جلوم از رو مهسددا و دمیکشدد قیعم آه هی
 !داشت؟ یحس

 .میبخواب هال یتو ایب الناز -

 و دیپر ذهنم از فرهاد احوال و حال. کردم اعالم رو خودم موافقت ریز به سر
 .کرد یم مرور رو امروز خاطرات وجودم ی همه

 حالت و انداختم بود کرده پهن مهسددا که ییرختخوابا یرو کمر با خودمو
 :گفت و نشست زانو چهار کنارم مهسا. گرفتم ستاره

 !کن فیتعر خب؛ -

 !قلبم ته ته ته از زدم، وجودم ی همه با لبخند هی
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 !کردم که یا خنده و آخر دارم دوستت تا گفتم، صبح امروز اول از آروم آروم
 ات باشدده؛ گرفته خودش به حرکاتم بعد ریام زدم یم حدس که یا افهیق تا

 !االنم احساس

 یندپر و بگه راست ریام ترسم یم نکهیا از! امیسردرگم از گفتم؛ هم آخرش
 کاش یها قطره آخرش و گفتم. باشم نداشته یگاهیجا ریام یبرا من و باشه

 فتمگ. دمیخند خوبم امروز خاطر به هیگر با همراه و گفتم پوشوند؛ صورتمو
 اب عشق مگه بود؛ شده وونهید من مثل. کرد بغلم هام حالت دنید با مهسا و
 !نداشت نه،! داشت؟ یفرق یوونگید

 رو هیگر و خنده نیب مرز من همراه! کرد یوونگید من یهمپا هم مهسددا
 به هک یبالش هر با! شدد ختم یباز بالش به امونیباز وونهید آخر برداشدت؛

 نم م؛یگفت یم رو بود قلبمون ته که ییها جمله میکرد یم پرت هم سدمت
 گفت یم اون ونشددم؛ید گفتم یم من! ماهان گفت یم اون! ریام گفتم یم

 !واسش دم یم جون

 ی هعالق از عشقش، از! بود مطمئن اون که بود نیا فرقمون تنها فقط...  فقط
 یم همه که یا قهوه چشددم زن هی دار قوس ریتصددو. نه من اما! طرفش دو

 هیسا عشدقم یرو ه،ینیزم هنوز گفت یم ریام اما آسدموناسدت، یتو گفتن
 .بود انداخته

*** 

 هشت فصل

 !یگ یم درو  -
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 :کوبوند بازوم به مشت با ساغر

 !گفت محمد خود بود، کجا دروغم -

 :دمیکش یا خفه غیج

 !باشه مهندس کردم یم فکر من یوا -

 :گفت و دیخند ماهک

 از که میاطالعات همه نیا ی مرده کشته اصدال! عاشدق گن یم تو به یعنی -
 .یدار عشقت

 !بودم یخرک من چقدر. بود یطور نیهم هم واقعا گرفت؛ خندم

 !مطبشون؟ میبر -

 :گفتم و کردم زد حرفو نیا که ساغر به نگاه هی

 !م؟یگرد یبرم زنده یمطمئن -

 :خنده ریز زد مهسا

 االاحتم ضاشیمر پس وونس،ید خودش ریام یوقت یبگ یخوا یم که نگو -
 !ترکوندن

 :گفت و کرد دومون هر به یظیغل اخم ساغر

 پزشک روان شیپ ره یم یک هر که اولندش. تا دو شما دیشدعوریب یلیخ -
 .دیبزن حرف یطور نیا موردشون در دینبا و ستین وانهید

 :گفتم عیسر و بگه نذاشتم رو دومندش

 اصددال کردم، یشدوخ فقط من وونه؛ید نگو ریام به خانوم مهسدا دومندش -
 !نبود نیا منظورم
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 :گفت ماهک و انداخت نییپا سرشو زده خجالت مهسا

 در اشکش االن دینکن دعواش یطور نیا کرده، اشدتباه دیفهم حاال خب -
 !ادیم

 خواهر یایمیک یها نمونه از تا دو نیا. رهیبگ منو یکی نا،یا مامانم یییوا
 !شن یم حساب ایدن عروس و شوهر

 !یاریدرب یباز شوهر خواهر دیبا االن ماهک، سرت بر خاک -

 :گردنم پس زد دونه هی

 !ن؟ییا عقده تو مثل همه مگه -

 !؟یدار یم دوست جدهیه مثبت فحش ایآ -

 .اوهوم -

 !شعوریب ره ینم هم رو از خنده؛ ریز میزد

 :گفت عیسر ساغر

 !نه ای میبر حاال -

 !که یدینپرس یسوال -

 :گفت مهسا. دیخند

 .باهاتون امینم من...  که شه ینم -

 .انداخت هممون به ینگاه یچشم ریز بعد

 :گفت باز شین با ماهک

 بهتون و کردم یفضول یداداش یگوش یتو و شدم شوهر خواهر من شبید -
 !دودور ددر برن خوان یم آقاشون با خانوم امروز که بگم
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 :زد داد و انداخت ماهک به نگاه هی گشاد یچشما با مهسا

 !کشمت یم -

 .خنده ریز زد مرموز ماهک

 نیا مهسا که بود شده نوشته امکایپ تو هم یا گهید زیچ بود مشدخ  کامال
 !خنده یم یطور نیا ماهک و شده سر  یطور

 و دیخند یم ماهک. تا دو نیا یباز دنبال شددرو  یبرا شددد یا جرقه نیهم
 !دبو کرده عبور بناگوشامون از شمونین هم ساغر و من کرد؛ یم دیتهد مهسا

 لحظه هی بود، فرهاد. زدم رجهیش ساغر تخت یرو م،یگوشد زنگ یصددا با
 !زده؟ زنگ بهم فرهاد یچ واسه. دمیترس یم چرا دونم ینم کردم، کپ

 :دادم جواب عیسر

 !بله؟ -

 :شد تعجبم باعث خط ور اون از فرهاد یانرژ پر و شاد یصدا

 !ا؟یآ یچطور! خانوم سالم -

 .ممنون خوبم -

 .خوبم منم شما، از یمرس -

 عاشددق هی یصدددا با دیبا االن فرهاد کردم یم فکر چرا. زدم یمات لبخند
 کنه؟ صحبت باهام دلشکسته

 !؟یدار صدا الناز الو؟! الو؟ -

 .اوهوم -

 :شد یجد
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 درست صداتو ذاره ینم داد و غیج یصدا خلوت؟ یجا هی یبر شده یم -
 !بشنوم

 اتاقش زا هم با و دمیکش دستشو بود؛ شده رهیخ بهم که کردم ساغر به نگاه هی
 رو ویگوشد مینشددسددت که اطیح یها پله رو. میرفت اطیح در سددمت و رونیب

 :گفتم و گذاشتم کریاسپ

 .فرهاد بگو -

 !یکرد یم برخورد بهتر قبال بابا! خشن؟ قدر نیا چرا -

 دم؟یترس ازت بگم آخه؟ بگم یچ. زدم لبخند

 زنم؛ب رو یحرف هی تا بزنم زنگ خواستم فقط الناز، یبگ یزیچ خواد ینم -
 هاگ اما موضو ؛ اون از گذاشته هفته دو حداقل زدم؛ زنگ رید دونم یم البته
 .ذاشت ینم راحتم وجدان عذاب زدم ینم زنگ

 !خدا رو تو فرهاد، نگو شد، حبس نفسم

 ... فرهاد اوم -

 :دیپر حرفم وسط

 !بگم کامل من بذار نگو یچیه -

 :داد ادامه

 نم شددب اون یکار کتک. ادیب وجود به سددوتفاهم خوام ینم الناز، نیبب -
 دیشا. یزیعز نداشدتم خواهر و مهسدا مثل هم تو که بود نیا خاطر به فقط

 ... بودم همپاتون طنتایش ی همه یتو شهیهم

 :کرد مکث
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 به ذهنم یتو یا گهید تیذهن...  سدداعت اون لحظه، اون...  خب یول -
 !ومدین وجود

 .گرفتم خون خفه اما! ؟یچ شمال یتو شدنت شدل پس بگم خواسدتم یم
 !داشتما کرم خودم

 انگار زنه؛ یم رو حرف نیا غرورش حفظ یبرا فرهاد کردم یم احسدداس
 یتو رفتن موقع من که یحس اون آخه. بشکنه مردونش غرور خواست ینم

 ... دمید چشماش

! زد یم لبخند که کردم ساغر به ینگاه کالفه و دمیکش هام یچتر به یدسدت
 .خودشا واسه خوشه نمیا

 ن؟یهم -

 .زدم کتک رتویام که خوام یم معذرت بازم آره، -

 .گفت رو جمله نیسنگ یلیخ. یطور هی یلیخ بود؛ یطور هی لحنش

 گذشته ال؛یخ یب حاال خب. زدم که یداد خاطر به خوام یم معذرت منم -
 !گذشته ها

 و آب که الحق! چپ یعل کوچه یتو برم اون مثل خواسددتم یم منم انگار
 !المصب داشت رو یقنار سواحل یهوا

 !خداحافظ. دارن کارم ها بچه برم، من گهید خب -

 !بدم جوابتو یذاشت یم حداقل جنم، یب یا! کرد قطع ویگوش

 :گفت ساغر

 !فرهاد آقا از نمیا -
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 ای بود یواقع حرفاش سواله؛ عالمت واسدم هنوز نیا! فرهاد آقا از نمیا کجا
 !غرور؟ حفظ یبرا

 ی واسه یزندگ آخر تا که هست لیمسا یسدر هی خب انداختم؛ باال شدونه
 طرف از بره کنه ینم جرات آدم که هسددتن هم یطور و مونه یم سددوال آدم

 !درو  ای یگفت راست بپرسه

 عیرس تند زود فرهاد بگم و بچسبم رو فرهاد ی قهی برم تونم یم من مثال! واال
 !؟یدار دوست رو من ایآ که کن اعتراف

 یرو دادم حیترج. بکنم رو یکار نیهمچ درصددد هی کن فکر گرفت؛ خندم
 .گفت راستشو که بذارم اساس نیا

 قرار مهسدا و ماهک ی انهیوحشد هجوم مورد که میشدد خونه وارد سداغر با
 .میگرفت

 !شعورا؟یب دیبود کجا: مهسا

 !کثافتا؟ یزن آتو دیر یم ما بدون: ماهک

 دنیفهم یم وگرنه نبودن خونه باباش مامان میآورد شددانس. دیخند سدداغر
 !داره یخل یدوستا چه ساغر

 !ها وانهید میبود ها پله یرو -

 هی حداقل میگ یم بهم که ییها جمله یتو دیکرد دقت ها بچه گم یم -
 !هست؟ فحش دونه

 !بچه گه یم راست خب خنده؛ ریز میزد همه ماهک ی جمله با

 :گفت عیسر مهسا
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 !میاین شماها با میگرفت میتصم ماهک منو! الیخ یب نویا -

 !بشه؟ مزاحم ادیب ماهک ،یماهان با تو! ؟یکن یم زور یدار ماهکو چرا ا؟ -

 .گرده یم هرز انقدر که دستت بشکنه! گردنم پس خوابوند یکی ماهک

 !حقمه خب برم؛ خوام یم هم من! ه؟یچ مزاحم -

 :دمیخند

 !یباش شوهر خواهر یخواست ینم خوبه -

 :گفت یدار کش شیا ماهک

 دوسددت اشددونیسددر هی دوسددتاشددم. برن خوان یم ماهان یدوسددتا با بابا -
 که امیب شددماها با. گهید برم منم خب ره، یم مهسددا. ارنیم رو دختراشددون

 .جونش محمد اتاق ره یم یکی اون جونت ریام شیپ یر یم تو! تره عیضا

 !موند ایباقال تو ماهک یاله م؛یدیخند

 ساغر ی خونه اومدم باهاشون که یشلوار مانتو همون نبود؛ زدن پیت حس
 .دمیپوش رو نایا

 ماهک رفتنشون از قبل چقدر نا؛یا ماهک ی خونه رفتن عیسر ماهک و مهسا
. رهیگ ینم منو یک چیه چرا! موندم الغوزی من دیریبم یاله که زد جز و عز

 ییجا هی به سدداغر و مهسددا دیشددا حاال! واال! گرفتن؟ رو ما نکهیا نه حاال
 !دارم دیام خودم به فقط! ندارم یدیام ریام به که من اما برسن،

 یم راه کنارش اگه که کرد خوشگل قدر اون کثافت. کرد خفه خودشو ساغر
 وارشل ،یا سرمه ینخ یمانتو اون با من. میشد یم گدا و شاهزاده مثل میرفت

 نه رانگا. بودم شده ایرسدتانیدب بچه هیشدب یمشدک ی مقنعه و یا سدرمه یل
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! داخ به. کنار میگذاشدت میدیب*و*سد رو رسدتانیدب امسدال نیهم که انگار
 !یوضع هی اصال

 جو رو آدم وقتا یبعضد خب. بود هام مژه به ملیر عالمه هی شدمیآرا ی همه
. بودمن یلیزامپیم انجام مود رو من االن! گهید رهیگ ینم وقتا یبعض رهیگ یم

 !واال

! گن یم من به سر رهیخ. عقب بردم مقنعمم و ختمیر صورتم رو هامو یچتر
 یم تنگ مقنعمو داره یبرم سوزن و نخ نهیبب موهامو ریام دفعه نیا کنم فکر
 !کنه

 !خندست یخدا ره،یبگ یژست نیهمچ ریام کن، فکر یوا

 نیا الاص. بودم پمیت ی مرده کشدته. دمیپوشد دمویسدف یمشدک غوری یکتون
 ب*ا*س*ن به لگد هی با منو ریام. رمیگ یم یافسددردگ نمیب یم رو سدداغر
 !رون؟یب نکنه شوت مبارک

 زدن پیت حس چرا که ها، زدن غر و ها یباز مسخره با رو راه ی همه باالخره
 رو سدداغر هام، امل هیشددب االن من ،یکرد پیخوشددت قدر نیا تو چرا و نبود

 .خندوندم

 ردمک گشاد چشمامو داره، نگه جا نیهم گفت یتلفن یتاکس به سداغر یوقت
 امچشددم کردن گشدداد انگار حاال. کنم لیتحل هیتجز اطرافو تونم یم تا که
 !داره بشم؛ جن هیشب نکهیا جز هم یریتاث
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 یمشک ی کوله بند به دستمو. میشد ادهیپ نیماش از میکرد حساب پولو یوقت
 سددمت به سدداغر یهمپا و گرفتم بود، مدرسدده فیک هیشددب که دمیسددف و

 .کنه یم کار یباکالس یجا چه آقامون جانم یا. رفتم یمشک ساختمون

 یا قهوه در هی یجلو. کردم حرکت اردکا جوجه مثل سدداغر پشددت عیسددر
 هی بود؛ هنشست زیم پشت یلیگیج خانوم هی. میشد وارد بود؛ باز در. میستادیا

 !داشت وقت کنم فکر بود؛ نشسته یا قهوه یچرم مبل یرو هم جوون یآقا

 .دییبفرما سالم، -

 :گفت لبخند با ساغر

 .دارم کار شیستا محمد یآقا با -

 تازه من مدت همه نیا بعد جالب چه. االن گفت رو خودمون ممد یلیفام اه
 !من میشاس چه دم؛یفهم رو آقامون فاب دوست یلیفام

 ؟یدار یقبل وقت زمیعز -

 .ششونیپ برم دن یم اجازه دیبگ خودشون به یول نه، راستش -

 :گفت خوشگلش لبخند و نفس به اعتماد همون با دختر

 !دارن مالقاتگر هی هنوز شونیا. دیباش منتظر دیبا یول باشه، -

 الناز، وفکت ببند اه! بود؟ ماریب منظورش ده،ینشددن یزایچ حق به! مالقاتگر؟
. گهید مارمیب من! م؟یچ من پس خب آره! ماره؟یب نجایا ادیم یهرک مگده
 !یبترش فردا پس تا بذار بیع خودت رو یه سرت بر خاک

 !هستن؟ شما همراه شونیا -

 .کردم ساغر به نگاه هی! زنن؟ یم حرف من مورد در دارن
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 :گفتم دیترد با و اومدم خودم به

 .دارم کار بزرگوار یآقا با -

 آخه. شه یم حساب یدک آق یرعلیام که رفت ینم مخم یتو اصدال انگار
 !کنه؟ یقاط که شه یم یچطورک شناسه روان یدک خودش که یکس

 لبخند یطور نیا هم ریام به تو! مرض یا! درد یا. زد لبخند بداز دختر
 کنم؟ شقت دو بزنم! ؟ید یم لیتحو

 یکس زا بعد دارن وقت آقا نیا ،یبش معطل شتریب دیبا شما. زمیعز نیبش -
 .رونیب انیم که

 !کرد یم کیج کیج عرعر؛ یجا به خرم کره هم اول همون از

 در لحظه همون گذاشددتم؛ زانوهام یرو کولمو و نشددسددتم یچرم مبل یرو
 ازش و ییراهنما رو جوون دختر هی که بود محمد. شد باز یچپ سمت اتاق

 جمع شتوین زهرمار. زد یگشداد لبخند سداغر دنید با. کرد یم یخداحافظ
 !کن

 سمت رفت کرد، نگاه من به ینخود ی خنده با بود نشدسته هنوز که سداغر
 !خب ره یم سر حوصلم! ؟ییتنها کنم چکار االن من د،یریبم یاله! محمد

 چرا نیا! اتاقش داخل رفت ساغر با من؛ به یهولک هول سالم از بعد محمد
 ساغر شد؛ باز شمین! بشده؟ انجام تو اون یغلط قراره! زد؟ یم هول قدر نیا

 .الناز سرت بر خاک! برگرده؟ تا دو نره

 نیا ایب. کرد یم نگاه لبخندم به تعجب با که انداختم میکنار مرد به نگاه هی
 !حادتره نیا تیوضع گه یم من، به ده یم وقتشو االن
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 دور دازبن دسددتتو هی نیبشدد شددشیپ جلو برو. الناز سین هم یفکر بد! ولیا
! هیگر ریز بزن تشینها بخند؛ یالک کمی بعد بکنش، ناقابلم ماچ هی گردنش

 .داخل یر یم هم زودتر ره؛ یم در خودش طرف

 !ادهیز مورد نیا یتو تجربم چقدر من سرم، بر خاک! دمیگز لبمو

 !نگو که خنده ریز بزنم داشتم دوست قدر نیا. انداختم نییپا کلمو

 تهنشس نفرش سه مبل کنار قایدق چون و شد جا به جا جاش یتو کمی آقاهه
 :گفت و اومد کینزد بودم

 !نجا؟یا دیاومد یچ یبرا شما -

 .انداختم دشیسف صورت یرو یا قهوه شیر ته به نگاه هی

 !د؟یاومد یچ یبرا شما -

 !خواهرم یبرا -

 به شک با! دمیند رو یزن چیه کردم، اطراف به نگاه هی! شدد گشداد چشدمام
 و ردک دنبال نگاهمو خط. کردم نگاه بود دستکش دفتر یرو سرش که یمنش
 :گفت و دیخند

 یراض رو دکتر بتونم اگه خوام یم. ادیب که شه ینم یراض! ومدهین خواهرم -
 .خونمون ادیب تا کنم

 .گرفت دستاش نیب سرشو و دیکش قیعم آه هی

 بودن یا گهید افراد و کردم یم یزندگ خوش یالک من چقدر! شدم یحال هی
 !بود دردناک شونیزندگ ی لحظه به لحظه که

 .متاسفم -
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 :گفت و زد یلبخند

 !یکرد ترحم اعالم شما که نگفتم یزیچ که من -

 :گرفتم جبهه عیسر

 یطور نیا بشه باعث یهمدرد هی کردم ینم فکر! محترم یآقا هیچ ترحم -
 !بخوره بر بهتون

 :زد لبخند

 د؟یاومد یچ یبرا شما -

 لوده شددهیهم مثل و کردم یراحت احسدداس باهاش لحظه هی چرا دونم ینم
 :گفتم

 هک بزرگوار یآقا از یدارید هم من و برسه اری وصال به تا اومدم دوستم با -
 !ها ظاهره به نایا البته بکنم؛ شه یم محسوب یخانوادگ دوست

 و نهینب هیمنشد تا دمیکوب قلبم به آروم مشددتمو. انداخت بهم کنجکاو نگاه هی
 :گفتم آهسته و جلو بردم سرمو

 !المصبه نیا مشکل یول -

 !؟یدار قلب مشکل -

 !تره یباقال هم یباقال از که نیا بابا

 !عاشقم رینخ -

 :گفت و دیخند د،یپر باال ابروهاش

 !یا بچه یلیخ که تو یول -

 !یا بچه خودت زهرمار هم؛ یتو رفت اخمام
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 !دادم کنکور امسال من! رینخ -

 !مردک یبخند خونه شور مرده تخت یرو. گرفت شدت خندش

 تو وقت اون نکردم؛ نگاه هم دختر هی به هنوز اما سددالمه کی و یسدد من -
 !یدار منو بابابزرگ سن انگار که یداد کنکور امسال یگ یم نیهمچ

( www.98ia.com) نودهشددتیا مجازی ی کتابخانه توسددط کتاب این.:: 
 ::. است شده منتشر و ساخته

 هدیپر رنگ دختر هی و یرعلیام. بود یراسددت اتاق در شددد، بلند در یصدددا
 ریام رفت؛ رونیب مطب از و نییپا انداخت سددرشددو دختر. رونیب اومدن

 ،یمنشدد قول به باز، یرو با محمد مثل یحت. کرد نگاه من به متعجدب
 !نکرد بدرقه مالقاتگرشو

 :گفت و شد بلند جاش از آقاهه

. زنم یم حرف باهات بازم برگشتم. باهات زدن حرف از شدم خوشدحال -
 !باش منتظرم

 رهیخ بهم اخمو ریام کردم؛ در به نگاه هی! خاله پسر بابا! شد گشداد چشدمام
 !بود لباش یرو ناز لبخند هی هم یمنش. بود شده

 !امیم االن من دییبفرما شما -

 و عیسدر و اومد سدمتم به بسدت؛ رو اتاقش در ریام و اتاق داخل رفت مرده
 :گفت شمرده و آروم

 !؟یکن یم کار یچ نجایا -

 !اومدم ساغر با اوم، -
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 !کجاست؟ پس ساغر -

 .محمد اتاق یتو -

 :گفت و کرد بهم نگاه هی اخم با

 ینم گرم باهاش عیسر شد وارد در از یک هر و یخور ینم تکون جات از -
 !؟یدیفهم! شه تموم کارم تا یریگ

 مبه پشدتشو. دادم تکون سدرمو فقط که گفت رو ها جمله یعصدب قدر اون
 و کرد نگاه بودم ستادهیا هنوز که من به و سمتم برگشت دیرس که در دم کرد؛

 :گفت کالفه

 !؟یستادیا هنوز چرا -

 !نخورم تکون جام از یگفت خودت -

 :گفت و زد یلبخند هم ریام ن؛ییپا انداخت سرشو و گرفت خندش یمنش

 .باش منتظرم خوب خانوم هی مثل -

 :داد تکون انگشتشو یدیتهد بعد

 !یباش ننداخته راه یکس با کر و هر برگشتم -

 .بودن نشسته آدم یمیعظ لیخ هی نجایا انگار یکسد گه یم نیهمچ زهرمار
 !گهید هیمنش و بودم من

 زیچ هی و داد تکون سرشو نشستم؛ یصندل یرو و کردم نازک چشم پشت هی
 ینم بیع یکار محکم از کار! واال. یخودت گفتم دلم یتو که گفت یلب ریز

 !داده فحش بهم یدید هوی کنه؛
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 ی واسدده آقاهه خوبه. بود ومدهین رونیب ریام هنوز اما بود، گذشددته قهیدق ده
 تینها ای سدداعت مین تیزیو هر کنم فکر خواسددت؛ ینم مشدداوره خودش

 .کنما فکر البته است؛ قهیدق پنج و چهل

 یم خوش سدداغر به داشددت یادیز نکهیا مثل انداختم؛ در تا دو به نگاه هی
 !نداشتن هم اومدن رونیب قصد گذشت؛

 دعوا نشونیب! کنن؟ یم رو کار هی مطب، هی یتو یچطور ریام و محمد نیا
 االب شونه! باشه؟ کدومشون ی واسه مالقاتگر هیمنش قول به نیا که شده ینم

 !گهید شه ینم حتما خوب انداختم؛

 یم فک چقدر گهید رونیب دیایب گرفت؛ درد مخم داره، پرش فکرام چقدر اه
 !دیزن

 خوش یلیخ ریام. اومدن رونیب ریام با آقاهه و شددد باز در لحظه همون
 ن،باش داشته گهیهمد با بود قرار که یمالقات از و داد دسدت آقاهه با برخورد

 .کرد مطمئنش

 ریام که برداشددت من سددمت به یقدم بره، در سددمت به نکهیا یجا به مرد
 :کرد یدست شیپ بالفاصله

 .داخل ایب زمیعز -

 نیا پشت یزیچ یعنی! ادیم یحسود وحشتناک یبو یوا! زم؟یعز! زم؟یعز
 !ه؟یا گهید زیچ هی ای عشق حسادت، یعنی! ؟ هست زمیعز

 :گفت و زد من به یلبخند کرد؛ ریام به نگاه هی و ستادیا مرد

 !بشه حل تونیقلب مشکل دوارمیام خدانگهدارتون، -
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 عجبمت ی افهیق به هرهر داشتم دوست. نییپا انداختم سرمو و شد باز شمین
 من با اومد مثال آقا نیا! بخندم کرد یم نگاه ماها به شددده خشددک که ریام

 !یرمز یمرس بگم شونش یرو بزنم داشت جا! بزنه؟ حرف یرمز

 یقلب مشکل هم شما دوارمیام. یمرس شما، با صحبت از شدم خوشحال -
 !دیکن دایپ

 حظهل به لحظه ریام. بود گرفته خندمون تا دو ما. خنده ریز زد گفتم نویا تا
 یم فکر داشت گمونم. کرد یم نگاه بهمون جیگ هم یمنش. شد یم تر سر 

 !نه؟ ای بزنه زنگ مارستانیت به ایآ کرد

 :گفت و دیکش دستمو و اومد سمتم به یحرص ریام

 .یبهرام یآقا خداحافظ. زمیعز داخل میبر -

 هیلیفام چه! هیبهرام شیلیفام آقاهه، بگم یه سددتین الزم گهید ا،یب خب
 همم ال؛یخ یب! مهرام؟ ای بود بهرام الناز! ها؟! فتمیم بهرام سس ادی ،یباحال

 !ندازهیم ونزیما سس ادی منو طرف که نهیا

 یوت من بره، رونیب مطب از یبهرام یآقا نکهیا از قبل و دیکشد دسدتمو ریام
 .شدم پرت ریام اتاق

 .دیبر دیتون یم ییپاشا خانوم -

 ستد از دستمو که نیا یتقال در و بودم ریام پشت که من به نگاه هی یمنشد
 :گفت و کرد رونیب بکشم ریام

 .خوش شبتون بزرگوار، یآقا بله -
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 فکر م؟یبمون نجایا شددب تا ما قرار مگه گفت؟ ریخ به شددب چرا نیا وا
 جلومو زیعز وجدان خدا رو تو! بزنمش برم! ا؟یآ فهیضددع نیا کرد یمنحرف

 .کنم راستش و چپ برم بذار رینگ

 هب سدرم؛ بر خاک دمیفهم تازه بسددت، رو در یوقت. گفت یچ ریام دمینفهم
 اعصاب .کنه خاکسترم نزنه! بسدته در اتاق هی یتو شیآت و پنبه خودش قول
 !نداره اصال که هم

 یم حرف یرمز! بود؟ افتاده راه کرش و هر که مردک اون با یگفت یم یچ -
 !نفهمم؟ من تا...  ؟یچ تا ؟یزن

 :فتمگ برداشتم نه گذاشتم نه ترس از منم بود؛ رفته باال کوچولو هی صداش

 !سالم -

 رخ کله و امیم ادیز یقپ فقط ام؛ ییترسو آدم اصوال من کنم؟ کار یچ خوب
 و نهک یم قفل مخم تازه وقت اون افتاد؛ یاتفاق چه دمیفهم یوقت! هستم هم

 .االن مثل ره؛یگ یم وجودمو ی همه ترس

 اصال اما کردم؛ ذوق ریام سر  ی افهیق از دیخند یبهرام یآقا که لحظه اون
 یم انجام من کاره نمیا آخه! ؟یباز کالف و جماعت ریش با که نبود حواسم

 !دم؟

 ورط همون و گرفت دست کف با لباشو گرفت؛ دهنش به دسدتشو کف ریام
 !بچم دش شتر هیشب. اومد کش هم شینییپا لب ن،ییپا اوردیم دستاشو که

 :کرد حفظ خودشو موضع اما گرفته؛ خندش گفت یم ام خفته احساس

 !بده جواب -
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 گفتم اشدتباه منم داره؛ یقلب مشدکل گفت خودش طرف. چه من به خب -
 .دیخند من یسوت از حتما. نیریبگ یقلب مشکل

 :کرد نگاهم خصمانه

 طرف بر تیقلب مشددکل کرد آرزو که یدار یقلب مشددکل توام وقت اون -
 !بشه؟

 ادین یچکیه فردا پس تا روم بذاره بیدع خواسددت یم! خددا بده نده -
 !میخواستگار

 ؟یاریم در هیچ ایباز مسخره نیا! ؟یبد جواب آدم مثل یتون ینم الناز -

 شتمیپر روان خود عاشق گفتم بگم بگم؟ یچ آخه! بودم کرده ریگ یچ مثل
 بر میقلب مشکل زودتر کرد دعا اونم ؟یقلب مشکل گذاشته اسدمشدو طرف و

 به تف! بشه؟ عاشق اونم شاالیا که کردم آرزو منم و برسم بهت و بشه طرف
 هش ینم جوره چیه بعدش که کنم یم ییکارا هی وقتا یبعضد که خودم ذات

 !کرد شیمال ماست

 !شد تموم بود یزیچ هی ال،یخ یب! ایداد ریگ خوب بابا یا -

 :داد تکونم و گرفت رو هام شونه اومد، سمتم به

 ینز یم گند یهست ی همه به تو نکنم چک رو تو من دادم؟ ریگ ال؟یخ یب -
 !که

 !کردم گشاد رو چشمام

 زنم؟ یم گند من -
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 شوندم؛ن بود اتاقش یتو که یراحت یصندل یرو و رونیب کرد فوت رو نفسش
 :گفت و گرفت رو دستام و زد زانو جلوم

 !م؟یکن کل کل هم با دیبا قدر نیا ما چرا بگو تو من زیعز آخه -

 !ده یم حال چون دیشا خب -

 :گرفت سردرد ونامیهذ از کنم فکر. گرفت شیشونیپ به رو دستش

 !؟یبش جدا تیبچگ یایدن از شده حاال تا الناز -

 !پس یندار خبر

 !شدم جدا یبچگ یایدن از که ساله هی از تر کم حدود دیشا چرا -

 :داد باال رو ابروش هی

 !؟یچ ی واسه -

 !کنه؟ جواب و سوال رو ما اومده نیا د

 !یپرس یم سوال چقدر ا   -

 :گفت و دیخند چشماش

 !یش یم حساب کننده مراجعه عنوان به پس من، اتاق یتو یایم یوقت -

! ؟یچ که حاال خب. یزد یم لیب رو خودت ی باغچه یبود زن لیب اگه تو
 !؟یپرس یم ها یعشق سوال نیا از هات کننده مراجعه ی همه از

 از نینزد یگاو آمپول هی ما به و نگرفتتون جو نیا از شتریب تا شدو بلند پس -
 .رونیب میبر نجایا

. دیشک خودش سمت به و فشرد رو دستام طنتیش با که شدم بلند خواسدتم
 :آورد گوشم دم رو لباش
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 !نشده تموم وقتت. میبر االن شه ینم نه -

 همراجع! ؟ینشد آدم هنوز تو الناز اه! وونم؟ید من کرده فکر یراست نیا نکنه
 سپ خوبه! ؟ید یم نسددبت مردم به تو که هیچ وونهید نیا! مالقاتگر! کننده

 !ش؟یپر روان بگن بهت ملت یرفت پزشک روان هی شیپ هم تو فردا

 :گفتم و دمیکش مقنعم به یدست

 .ایب رونیب جو از خواهشا فقط باشه، خب

 :دیخند

 !زمیعز رمیگ جو یلیخ بودم گفته قبال که من -

 با امروزش لحن! بردن یم ور اون و ور نیا قند حبه داشددتم دلم یتو یعنی
 .داشت فرق یلیخ گشید یروزا لحن

 :دمیپرس هوا یب

 ته نا،یا ماهک به هنوز یول! ؟یشددد یمیصددم من با قدر نیا چرا ریام -
 !؟یکن یم اضافه خانوم هی اسمشون

 !دمیپرس رو سوال نیا نیهم واسه ادیم بدم یلیخ انگار حاال

 :داد باال رو ابروش هی

 .یخانوم شه ینم داده جواب رمجازیغ یسواال -

 !مینیب نوک یرو زد بعد و

 هشد ورتر اون مورد چند هی لبو از! بود محض درو  بودم، شدده لبو بگم اگه
 .بودم

 .یش یم راحت یدار یادیز که رو خودت کن جمع گهید خب -
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 !یدددید رو کجاش تازه -

 خدا یوا! ؟رونیب بزنم نجایا از یمنش ریبخ صبح با فردا نکنه ابوالفضدل، ای
 هاگ یعنی! منحرف؟ قدر نیا هم دختر! مالجم یتو یبزن محکم یکی داره جا
 ینم روم اسددمشددم گهید آبرو برگرد برو یب داشددت یخون ذهن تیقابل ریام

 !داشتنش به برسه چه موند؛

 !ینداد رو سوالم جواب خب -

 :گفتم متعجب

 ؟یسوال چه -

 رو یشد جدا تیبچگ یایدن از! موشده خانوم یدار که هم مریآلزا بابا یا -
 !دمیپرس رو چراش ازت ،یگفت

 !هیک وشهم خانوم کنم شیحال یکیزیف نتونم جوره چیه تا بود گرفته رو دستام

 :گفتم یحرص

 یم فکر ،یر یم راه صدداف قدر نیا یچطور که کنم یم تعجب یراسددت -
 !غرب سمت پات هی باشه شرق سمت پات هی ماه هی تا حداقل دیبا کردم

 صورتش به دسدتاشدو بود، گرفته دسدتامو که طور همون. دیخند غش غش
 !وانهید کن ول رو دستم ه،یکار چه خوب. رهیبگ خندشو یجلو بتونه تا دیکش

 !ستین تنم به سر االن کردم یم فکر من! کرد؟ عمل عکس چرا خدا یا

 !؟یبچزون منو یخوا یم -

 !اصال نه -

 !؟یریگ یم رو گرانبهام وقت یدار یدونست یم -
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 :شدم یحرص

 !ینذاشت تو رون،یب برم گفتم اول همون از که من -

 :کردم یم گرما احساس که بود شده یطور نگاهش حالت

 رونیب یتون ینم تتیزیو انیپا وقت تا یعنی نجا،یا یذار یم رو پات یوقت -
 !یکن حساب دوبل رو تتیزیو نکهیا مگر! یبر

 تیزیو ازم پرسددت پول نیبب نمش؛یبب امیب خواسددتم یم سددرم ریخ بابا یا
 .خواد یم دوبل

 :کردم اخم

 .بدم رو تتیزیو تا کن ول دستمو -

 غش غش و کرد ول رو دسددتام که کرد برداشددت یچ جملم از دونم ینم
 نیا خوبه حاال! یشدد یم خوشددگل خنده موقع چقدر بگردم یاله. دیخند
 دایدب دیند مثل یطور نیا حاال که خنده، یم هستم ششیپ یوقت وقته چند

 !زدما زل بهش

 و دیکش صورتش به رو دستش کف شهیهم عادت به و کرد کنترل رو خندش
 ود،ب مشخ  توش خنده ته که ییصدا با آخر در و برد نییپا و باال بار چند

 :گفت

 !خوام ینم پول -

 :گفتم خنگا نیا مثل و کردم نگاه بهش جیگ و متعجب

 !؟یچ پس -
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 یور بود، یصندل ی دسته تا دو یرو دستاش گرفت؛ رو قبلش ژسدت بازم
 یشتپ به کامل و دمیترس که یقدر به شد، خم سمتم کامل و سدتادیا پاهاش

 .دمیچسب یصندل

 و زد گوشم پشدت رو مقنعم چپش دسدت با و اومد جلوتر و نرفت رو از باز
 از پر یصدددا به شددده خشددک همچنان من و آورد گوشددم کینزد رو لباش

 :کرد زمزمه که دادم گوش گرماش

 !خوام؟ یم یچ نظرت به -

 یانتس دو خاطر به که باشم جنبه یب قدر نیا کردم ینم فکر. بود شده گرمم
 !بشم کوره یطور نیا فاصله متر

 !زدم زل نیزم کف به عوض در ندادم، رو جوابش

 ادی لحظه هی. کنم نگاه چشددماش یتو کرد مجبورم و گرفت رو چونم ریز
 !باشه بند بهش منم دست تا بود کم کروات هی فقط! افتادم یمهمون

 از نویا! بودم شدده سدر  کردم؛ یم نگاه چپش چشدم به راسدتش چشدم از
 .کردم یم احساس زد، یم رونیب پوستم از که یحرارت

 از هنوز که یوقت. فتهیب نمونیب یاتفاق چیه نذارم که گرفتم رو ممیتصددم
 .دستش یباز اسباب بشم ستین قرار ستم،ین مطمئن احساسش

 :گفت و زد لبخند

 ؟یشد ساکت قدر نیا که گذره یم یچ کوچولوت مغز اون تو -

 !خدا به یچیه -

 :شد تر پررنگ لبخندش که گفتم عیسر قدر نیا
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 !مشخصه کامال -

 دو! کن دورتر من از کم کی رو ریام نیا و بفرسدت بیغ از دسدت هی ایخدا
 .دم یم وا هم خودم بمونه حالت نیهم یتو گهید قهیدق

 !؟یشد سر  قدر نیا چرا حاال -

 !؟یکن تیرعا رو یاسالم ی فاصله کمی شه یم -

 :دیخند

 !واست؟ اومده شیپ یمشکل! چرا؟ -

 !پرونه یم رو خوبم احساسات ی همه نیبب! مار زهر

 !رینخ -

 .بده رو تمیزیو ؛یریبگ جبهه خواد ینم خب -

 .کنه یم بده بده یه! آخه بدم یچ! یخوا ینم که پول خب د -

 ازم قدم هی و برداشت چونم یرو از رو دسدتش. دیلرز خنده از هاش شدونه
 !ستادیا جلوم نهیس به دست و شد دور

 خوان؟ یم یچ مواقع نیا در ونیآقا معموال -

 !خواد ینم یچیه متشخ  خانوم هی از بهیغر یآقا هی معموال -

 .هستم متشخ  خانوم نیا یبرا خاص یآقا هی من! ستمین بهیغر که من -

 ورتشص و شد بلند گرفت، رو قبل ژست بازم! رفتم؟ لو یعنی سرم بر خاک
 !بودم دهیگرخ معنا تمام به! داد قرار صورتم مقابل رو

 ... خود به رو نفس به اعتماد نیا شده باعث یچ -

 .شد بسته دهنم کرد که یحرکت و برداشت سمتم که یزیخ با
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 سر  .داشت نگه صورتم کینزد رو صورتش و کرد دور لبام کنار از رو لباش
 !بودم شده

 :گفت و شد رهیخ چشمام یتو و زد قیعم لبخند هی

 !ده یم رو نفس به اعتماد نیا من به شدنت سر  نیهم -

 میحرف چیه اما بگم، یزیچ هی که کردم باز رو دهنم. بود شده حبس نفسدم
 !؟یا جدهیه مثبت عمل نو  هر از کنم یریجلوگ خواستم یم مثال. ومدین

! مکن لیتحل هیتجز رو کارش تونسددتم ینم. موندم رهیخ ریام به طور همون
 نوک کردم یم احسدداس! داشددت یمعن چه لبم ی گوشدده از ب*و*س نیا

 !زده خی انگشتام

. مکن جور و جمع رو خودم تونستم تازه کردم، نگاهش رهیخ رهیخ که کم کی
 :کرد یشدستیپ ریام که بزنم یحرف خواستم

 !الناز؟ -

 :گفتم ناخودآگاه که شد یچ دونم ینم

 !جانم؟ -

 یرو رو چونش. گرفت رو بدنم کل کوچولو لرزش هی. کرد بغلم و دیخند
 !دمینشن ازش ییصدا اما کردم، احساس رو چونش حرکت. گذاشت شونم

 داص رو ریام منم که شب اون افتادم؛ شمیپ وقت چند حرکت ادی! کردم کپ
 .نزدم بلند رو دلم حرف اما و کردم

 .نبود خودم دست کارام و احساسات گهید

 !ر؟یام -
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 :گفت و کرد وارد بهم یفیخف فشار

 !جانم؟ -

 منم و دیخند ییصدددا چیه بدون دادم؛ تکون رو لبام فقط خودش مثدل
 بار دو. کردم احساس گوشدم ی الله یرو رو لباش یداغ. دمیخند ینخود

 !دیب*و*س رو گوشم محکم

 یم حیقب یب*و*سددا اعتراف، موقع همه کردم؛ فکر عاشددقونه فاز اون یتو
 نه نرفتم؛ زادیآدم به کال! کنه یم ب*و*س رو ما گوش ادیم آقا نیا بعد کنن،

 !واال! عشقم نه خودم

 دوست !چسبوند میشونیپ به رو شیشونیپ و برداشت شونم یرو از رو چونش
 نیا. آوردم کم نفس کردم یم احسداس بکشدم؛ قیعم نفس تند تند داشدتم

 یا! افتادم آقاهه اون ادی لحظه هی. بود یادیز واقعا قلبم واسدده جانیه همه
 ثلم! کنه دعا زودتر واسم تا دارم یعشق مشدکل گفتم یم بهش زودتر کاش

 .بود رایگ دعاش دیشد نکهیا

 دمیپر دفعه هی ترس از. پروند رو خوب حس ی همه که خورد در به یا تقه
 ریام ینیب به محکم نیح نیا در و بشه جلو عقب کم کی کلم شد باعث که

 !بشه بلند ریام داد یصدا و بخوره

 :دمیکش خفه غیج هی

 !ر؟یام شد چت یوا -

 :گفتم یا خفه یصدا با. شد خم و گرفت رو شینیب دست تا دو با

 !مینیب -
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 !کردم؟ قناص رو ندمیآ شوهر یدید ایخدا

 ونشمیع که یهست یک هر! یریبم یاله یا. شدد بلند در تق تق یصددا باز
 نن؛یبب ترکوندن الو حال در منو ندارن چشم ملت اصدال! یکرد زهرمون رو
 هک یشب اون مثل! بشه کوفتم تا دن یم هم دسدت به دسدت آسدمون و نیزم

 اق ن رو شینیب زدم من االنم و کرد نابود و ستین رو ریام یمردونگ زد فرهاد
 !کنه ریخ به خدا رو سوم بار کردم؛

. دمیزگ لبمو و کردم د،یمال یم چپش دسددت با رو شینیب که ریام به نگاه هی
 !بشکنه دستت یاله یا. کرد صدا در بازم

 تا هم دوشون هر شین بودن؛ سداغر و محمد. کردم بازش و رفتم در سدمت
! نیخندب نینتون گهید یطور نیا تا بخوره جر لباتون یاله. بود باز بناگوش

 سدداده اعتراف هی من نینذاشددت نیکرد رو کاراتون خودتون وجدانا یب آخه
 االن !انصافه؟ نیا ایخدا! بپرسم پرند مورد در ازش خواستم یم تازه! رم؟یبگ

 !کنم؟ لهشون بزنم هست جاش

 :گفت ریام به رو محمد

 !شده؟ چت ر؟یام یخوب -

 :تگف که دمیشن رو شیرلبیز یصدا و کرد محمد به نگاه هی ضیغ با ریام

 !محل یب خروس به لعنت -

 .گرفت خندم اما بود، خورده هم من پر تو که نیا با چرا دونم ینم

 .دمیگز رو لبم و انداختم نییپا رو سرم
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 زوج تا دو نیا! دمیکشدد رونیب اتاق از و گرفت رو دسدتم سدداغر موقع همون
 !دونم یم من کنن، جدا هم از رو ریام و من بودن کرده عهد

 !؟یکرد یم یغلط چه یداشت! مقنعت یتو بکن رو گوشت وانهید -

 !ابوالفضل ای

 !الناز یشد آبرو یب یدید! دمیکش جلو رو مقنعم عیسر

 !زده رونیب ازش شله، مقنعم حتما! خدا به یچیه -

 !رمیبم الل دادم حیترج که کرد بهم نگاه هی ساغر

 از محمد آقا اتاق یتو خودش انگار کنه، یم نگاهم نیهمچ حاال خب -
 تنرف زودتر واسه هم مونیدک قدر نیا که نشسته، نهیس به دسدت آخر تا اول

 !زد یم هول

 :دیخند

 ات یخواستگار ادیب اومد، کنکور جواب قراره. میشدد یعلن ما! شدو خفه -
 .میبنداز راه یل یل یل یل شد تموم درسم یوقت و میش نامزد

م و کنن یم خر رو دخترا که راهاسددت نیهم از! سددادت سددر بر خاک -  اه 
 !یکن شوهر یتون ینم عمرتم آخر تا گهید و کنن یم یکار

 :شد زانو دو خنده شدت از

 .الناز سرت بر خاک -

 شده؟ یچ -

 :گفتم و زدم یژکوند لبخند منم و خورد رو خندش ساغر محمد یصدا با

 .کردم یم روشن کم کی رو دخترم داشتم فقط یچیه -
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 !خانوم؟ الناز نبود من ضد بر کردن روشن نیا -

 !خدا به! ازت کردم فیتعر فقط منم ،یاومد راه ما با امروز شما که نه

 !یدک آق هیحرف چه نیا نه، -

 :گفت و گذاشت شونم دور رو دستش و ستادیا راستم سمت ریام

 !میبخور خوشمزه شام هی میبر دیپاش گهید خب -

 نداره چشدم بشددر نیا! کوفت. کرد ریام به دار یمعن نگاه هی و دیخند محمد
 !نهیبب رو ما یکینزد

 ستهنش عقب ساغر با. بود اوردهین نیماش محمد م؛یبود نشسته نیماشد یتو
 که میزد یم خونکیسدد بهم یرکیز ریز ریام و محمد حرف هر با و میبود

 مک کی ما گفتنا؛ ینم هم یخاصدد زیچ طفلکا حاال! گهیم یچ نیبب یعنی
 !میبود دیبد دیند

*** 

 یچیه من به ریام آخه! هسددت؟ هم ریام خواهر گفت محمد یمطمئن -
 !نگفت

 !بگه یزیچ بهت ندونسته الزم دیشا خب -

 :کردم اعتراض

 امیم ات. دارم من که هیکوفت یزندگ چه نیا اصال! یشعوریب چقدر تو ساغر -
 !شه یم هپول یهپل یچ همه که فته یم یاتفاق هی بشم دواریام ریام به

 :دیخند غش غش ساغر

 !هپول؟ یهپل -
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 رو خودش االن چرا! بود؟ برنگشته شیپ وقت یلیخ دایآ مگه اصال! مرض -
 !داده؟ نشون

 برنگشددته، که بیرق حاال! بپرس ریام خود از برو رو سددواال نیا بابا یا -
 !یاریم در یباز عروس چرا! برگشته ریام خواهر

 !دارم اس کن قطع! گمشو -

 !ایب هم تو ان،یم بزرگوار خانوم ی خونه همه ها بچه! هم تو ریبم برو -

 !امین میکار اصل که من پس نه -

 !یکار اصل. گرفته لیتحو خودشم چه! اوهو -

 .یبا! خفه -

 :کردم باز رو جمیمس عیسر

 «؟یقز خاله یایم یک! سالم»

 :دادم جواب عیسر و ،یقز خاله خودت! یریبگ جگر جز یاله بود؛ ریام

 !«دم؟یفهم من که یدیفهم کجا از تو»

 .خورد زنگ میگوش عیسر اومد، ارسالش دییتا تا

 !خانوم سالم -

 هم من و داره دوستم نکرده اعتراف بلند یصدا با هم بار هی ریام زدم، لبخند
 رابطمون و گذره یم رفتم مطب که یروز از روز سدده اما نکردم؛ اعتراف

! گم یم درو  چرا که ده یم جدهیه مثبت فحش بهم ماهک که شده یطور
! کرده هم حهیقب یکارا دارم دوستت ی جمله بر عالوه ریام معتقده بچم آخه

 !نیهم م،یشد تر یمیصم فقط! فتادهین نمونیب یاتفاق چیه یول
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 !رو؟ ما یدار! ؟ییکجا خانوم یه -

 !بله که اون -

 شما؟ یخوب -

 !؟یخوب تو ،یمرس -

 یم خوب خوب آره، ،یبد نجات دایآ نیا دسددت از منو نجایا یایب اگه -
 !شم

 :دمیخند

 !؟یدیفهم کجا از تو -

 مدمح و بزنم محمد به رو یحرف هی شه یم مگه! ایگرفت کم دسدت بابا یا -
 !تو؟ به ساغر طرف اون از و نگه ساغر به

 یکی! ماها نیب بود یوضع اصال! بود گفته راسدت نویا گرفت؛ شددت خندم
 !اشتند رو انگشتش قیدق مختصات هیبق نفر سه کرد یم دماغش یتو دست

 !هیحرف نمیا -

 !ایباش نجایا عیسر. صد در صد بله -

 .چشم -

 .خداحافظ منتظرم، -

. ودمب گرفته یانرژ ریام با صحبت از. دادم رو شیخداحافظ جواب لبخند با
 جلوه بایز العاده فوق دایآ چشم در امشب خواستم یم رفتم، حمام سدمت

 !واال! داشتم دوست خب یول دونستم، ینم اصال لشمیدل! کنم
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 یتو کامال. بودم زده آواز ریز خودم واسه حموم یتو که زدم یم شاد قدر نیا
 :دمیکش غیج. دیکوب در به محکم یکی که بودم جو

 !تو این یهست یک هر ه؟یک -

 :دمیشن در پشت از رو نفر دو ی خنده یصدا

 !؟ییتو اسیال -

 .بود ماهک نزدم، در من خدا به اما منم؛ -

 !ماهک یریبم یاله -

 :داد جواب ماهک

 میتبفرس دیبا رو تو! ینبود هم ما یگوشدا فکر حس؛ تو یبود رفته خوب -
کادم  !زمیعز یش یم تلف یدار ،یآ

 !نداختیم کهیت شغوریب گرفت؛ خندم

 !شو خفه -

 .یانداخت پوست بابا رون،یب ایب! شو خفه خودت -

 خشک رو خودم که یحال در. برداشتم رو حولم و شدستم رو خودم عیسدر
 :گفتم کردم، یم

 !گهید باشم خوشگل خوام یم باالخره -

 تو ،یکرد خفمون. شتریب اداش و ناز تر زشت یچ هر مونیم! بابا گمشدو -
 .یستین بشو خوشگل

 !دادم بهش یفحش

 !ادب یب -
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 :گفتم در پشت همون از و دمیپوش رو رامیز لباس

 نجاست؟یا هنوز اسیال -

 .رفته نه -

 حموم از یطور همون و گذاشتم حموم داخل یلباسد چوب یرو رو حوله
 .اومدم رونیب

 :گفت و کرد گشاد مسخره رو چشماش دنمید با ماهک

 !جونم یا -

 :دمیخند

 !بدبخت زیه گمشو، -

 .ببند رو شتین! اومد؟ بدت هم یلیخ االن که نه -

 :گفتم و رفتم کمدم سمت

 .شعوریب گهید رو فکت ببند -

 :کرد گشاد رو ششین

 !چشم -

 !ماهک بپوشم یچ دونم ینم امم، -

 !بابا بره بپوش اسپورت زیچ هی -

 .کردم نگاهش کم کی

 !باشم؟ ساده یعنی -

 یدماآ کرد، یرسان اطال  ساغر که طور اون! بپوش یپرنسس لباس پس نه -
 .ستنین یادیز
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 و تمبرداش رو داشت یسیانگل یها نوشته روش که یمشک ی بنده دو تاپ هی
 .گذاشتم تحت یرو میتفنگ لوله یا سرمه نیج شلوار با

 :گفتم و دمیپوش رو لباسا عیسر

 !کن فر رو موهام ایب -

 .رسه یم خودش به هم چقدر! ریبم -

 :کردم گشاد رو چشمام

 امخو یم فقط! صورتته یرو شیآرا و کرم خروار هی خودت خوبه شرف،یب -
 !کنم فر رو موهام

 !نزن غر هم قدر نیا و نیبش آدم ی بچه مثل! حاال خب -

 :زدم نما دندون لبخند هی

 .چشم -

! کردم درشددت یفرا رو رمیت یا قهوه ی شددده رنگ یموها ماهک کمک به
 یتو رو خودم قدر نیا. زدم یم ملیر من و کرد یم درست رو موهام ماهک

 :اومد در ماهک یصدا که کردم خفه ملیر

 !آره؟ ؟یبلد رو ملیر فقط کردن شیآرا از تو -

 :گرفت خندم

 .اوهوم -

 !زهرمار -

 :گفتم و زدم لبام یرو براق قرمز لب رژ هی

 .میبر خب -
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 :کرد گشاد رو چشماش ماهک

 !حد نیا تا گهید نه یول ساده، گفتم! ابرفرض ای -

 .میبر ست،ین نشیا از شتریب حس -

 :انداخت باال شونه

 یغلطا حسددت یفهم یم وقت اون نگرفت لتیتحو یوقت! جهنم به -
 .کنه یم یادیز

 :گفتم و برداشتم رو میتوس یمانتو

 .کن تیاذ منو یه هم تو! شو خفه -

 .یزن یم حرف دایجد باکالسم چه! اوهو -

 !دیخند زیر زیر بعدش و

 !نمک یب -

 هم مامان و دهیحم خاله ی خونه میر یم ماهک با که دادم خبر مامان به
 .مینکن طنتیش و میباش خودمون مراقب که گفت مهربون شهیهم مثل

 که بود روزاش اون از امروز. زدم یم کله و سر ماهک با داشتم همش راه تو
 !آورد یم در یباز مسخره همش

 ساغر. میشد خونه وارد ماهک با و شد باز سرعت به در میزد که رو در زنگ
 !بودن هم ماهان و مهسا. بود ستادهیا در یجلو ریام و محمد کنار

 :گفت و آوردشون خودمون سمت و دیکش رو ساغر و مهسا دست ماهک

 خونه؛ نیاومد نیافتاد راه الدنگ پسددر تا دو با ما بدون چه! حیقب یآدما -
 !ن؟یکش ینم خجالت
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 !داداشته الدنگ هدددو،: مهسا

 !خنده ریز میزد

 !کرد؟ یفرق چه االن: ماهک

 .خودش واسه بود ییویک یآ کال! انداخت باال یا شونه و دیخند هم مهسا

 ور دستم ریام که کردم یم حرکت سدرشون پشدت منم و رفتن داخل ها بچه
 :گفت و کرد قفل انگشتاش نیب رو انگشتام و گرفت

 !خوشگل خانوم سالم -

 :زدم لبخند

 !پیت خوش یآقا سالم کیعل -

 :گفت نفس به اعتماد با

 !بگو دیجد زیچ هی دونستم، یم نویا -

 .مینشست یا نفره دو مبل یرو

 اطراف و دمیکش غاز مثل رو سدرم عوض در یول نکردم، حرفش به یتوجه
 :گفتم و کردم نگاه رو

 !که نمیب ینم رو خواهرت من ریام -

 و داد ماساژ رو گردنم موهام ریز از. برد گردنم پشت رو دسدتش و زد لبخند
 :گفت

 .شه یم حاضر داره و باالست ی طبقه نده، یسخت خودت به -

 !کرد یم رو یغلط نو  هر جمع یجلو خجالت بدون کال دم؛یکش خجالت

 :گفت بلند و انداخت ریام دست و من به نگاه هی ماهک
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 یرنو نیبنز باک یتو از رو چرخت 11 رانیا پالک با یمشک لباس یآقا -
 !رونیب بکش ما

 پر با تازه. برنداشدت گردنم یرو از رو دسدتش ریام اما زدن؛ خنده ریز همه
 !کرد یهمراه دنیخند یتو رو هیبق ییرو

 !بود یحرف چه نیا ماهک، یریبم یاله! شدم سر 

 :گفتم و بردم جلو رو سرم

 !حداقل کن ایح تو خب د -

 !؟یدار کار یچ تو -

 :برگردوندم سمتش به رو روم و کردم گشاد رو چشمام

 !ها منه گردن نکهیا مثل! ایح یب -

 :گفت تخس

 !ستین تو دست که من دست اریاخت -

 !منه دست ارشیاخت که هییجا دستت االن یول ست،ین رینخ -

 :انداخت باال رو ابروهاش

 !خودمه دست ارشمیاخت! منه دست نوچ، -

 :گفت یطنتیش از پر لبخند با بعد

 !باشه خواد یم جا هر حاال -

 دهنم! بامبا ننه شیپ برگردونن و کنن لبو هیشب منو امروز بودن کرده عهد ملت
 بلند رو سرم یکس سالم یصددا با که کنم نثارش ادب یب هی تا کردم باز رو

 !کردم
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 و تاپ با من مثل حاال بودم، دهید شددمال یتو رو عکسددش قبال که یدختر
 .زد یم لبخند جمع به رو یل شلوار

 دوست. داشتم دوست رو چهرش شد؛ پا به یمعرف و یب*و*س دهید بساط
 دفعه هی همه نیا هم اون حضورش به نسبت چرا دونم ینم اما بود، یداشتن

 .نداشتم یخوب احساس یا

 :گفت گرفت قرار روم به رو یوقت

 !گه؟ید یهست کوچولو خانوم الناز. شناسم یم هم رو شما -

 بود زشت خب یول! سوخت کوچولو ی کلمه از گرامم ماتحت و زدم لبخند
 .بپرم بهش

 !کوچولو صفت نیا بدون البته خودمم؛ بله -

 :دیب*و*س رو صورتم و دیخند

 !فتمگ نویا نیهم واسه یتر کیکوچ یسال چند هی ازم آخه. دیببخش چشم، -

 !نداشتن؟ کوچولو اونا چطور بودن، تر کیکوچ ازت هم نایا ماهک زهرمار

 .دنتید از شدم خوشحال! اوهوم -

 :زد لبخند

 ماهک! کن عوض باال برو! خوب؟ دختر ینکرد عوض چرا رو مانتوت -
 !سخته یطور نیا د،یکن عوض دیبر هم شما جان

 .میرفت ها پله سمت به و میزد یلبخند ماهک با

 :کردم فوت رو نفسم میشد که اتاق وارد

 .ندارم یخوب حس اصال -
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 :گفت متفکر ماهک

 خوره ینم چهرش به یول. ندارم یخوب حس تو مثل منم چرا، دونم ینم -
 !باشه یبد دختر

 .رسه یم نظر به یمهربون دختر یکل اتفاقا. اوهوم -

 و کردم باز رو پسمیکل. برداشتم هم رو شالم و دادم ماهک دسدت رو مانتوم
 :گفتم و دمیکش هام یچتر به یدست. ختمیر اطرافم آزاد رو موهام

 !زنه یم شور دلم -

 !هم تو نکن ییجنا رو لمیف! گهید بسه -

 از ماهک با. نداشتم یباز مسخره حس اصدال دم؛یکشد قیعم نفس هی بازم
 هلحظ چند از بعد و نبودن دایآ و یعل ریام م،یشد ییرایپذ وارد و خارج اتاق

 .شد داشونیپ

 کرد، یم شونیهمراه هم ریام و آوردن در یباز مسخره ها بچه شدام موقع تا
 یعضب و کرد یم نگاه هی ریام به مواقع یبعض و بود فکر یتو دایشد دایآ اما

 !من به هم ها موقع

 یم نگاهمون رهیخ رهیخ قدر اون شد یم من کینزد ریام که هم ییها وقت
 .شدم یم دور ریام از مختلف یها بهونه با که کرد

 سر آخر و میشور یم ماهک با رو ظرفا که کردم اصرار خاله به شدام از بعد
 .شد حرفم میتسل هم

 :زد غر داد یم بهم رو یکف ظرف که یحال در و شد جا به جا کم کی ماهک

 .یذاشت یم هیما خودت از حداقل خب -
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 :گفتم حوصله یب

 .کنم یم تمومش خودم من برو یخوا یم -

 :گفت و دیکش قیعم نفس و انداخت گرفتم ی چهره به نگاه هی

 !ادیم هم ژست چه من واسه حاال بابا، خفه -

 و کاراش اما کنه، عوض رو هوام و حال کرد یسددع شددسددتن ظرف طول در
 .نداشت روم یریتاث چیه اشیباز مسخره

 :گفت که انداختم ماهک به نگاه هی. بود مامان خورد، زنگ میگوش

 !ایبرگرد خواهشا فقط بده؛ جواب برو -

 یتو تا رفتم یخروج در سدمت به و اومدم رونیب آشددپزخونه از زدم؛ لبخند
 در یجلو. بخوره سددرم به هم ییهوا هی حداقل و کنم صددحبت مامان با با 

 :ستادمیا

 مامان؟ جانم -

 ن؟یایم یک زم،یعز سالم -

 !بشن بلند ها بچه وقت هر دونم، ینم -

 !ها یاین رو کوچه تا دو نیا ییتنها خودت وقته، رید. باشه -

 !چشم -

 .زمیعز خداحافظ. شم ینم مزاحمت برس، تیگذرون خوش به برو -

 .خداحافظ -

 یاصد که دم،یکش قیعم نفس هی و گذاشتم شدلوارم بیج یتو رو یگوشد
 یعصب ریام. رفتم صدا سمت متعجب. دمیشن ساختمون پشت از رو یداد
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! کرده؟ رم چرا نیا! دیپر باال ابروهام. زد یم مشددت روش به رو درخت به
 ینم و نداشددتم بهش یدید. دمیشددن رو دایآ یصدددا که برم جلو خواسددتم

 .کجاست دونستم

 حرفام یخوا ینم چرا ؟یزن یم گول رو خودت یدار چرا! کن بس ریام -
 !؟یبشنو رو

 :گفت یا گرفته یصدا با ریام

 ... یچ هر بسه! دایآ کن بس -

 :دیپر حرفش وسط دایآ

 نیا من. بزنم رو حرفام بذار کنم یم خواهش! باش ساکت لحظه هی فقط -
 از! شدم دور مامان و تو از درس ی بهونه به و بودم شرمنده روت از سال همه

 یم خجالت ازش و بودم شددرمنده دونسددت ینم رو تیواقع که مامان یرو
 هگید راه هی به رو خودم و بشدم رهیخ چشدماش یتو تونسدتم ینم. دمیکشد
 پرند یپا رو تیمهربون تموم که ییتو بودم؛ شددرمنده هم تو یرو از. بزنم

 شدم قانع چون برگشتم، حاال اما! انتیخ هی جز ینگرفت یجواب اما ،یختیر
 قانع هم تو بزنم، هم تو به رو حرفاش اگه دونم یم! ؟یفهم یم حرفاش، از
 تو یپا هم اونم ر،یام! یفهم یم ده؛یکش یسخت چقدر یفهم یم و یش یم

 .بگم بهت بذار کنم یم خواهش فقط ده؛یکش یسخت

 :دیکش صورتش به یدست یعصب ریام

 یم نویا تو بشددنوم، خوام ینم یچیه! یکن یم خراب رو شددبم یدار دایآ -
 .دارم رو الناز االن من ؟یفهم



wWw.Roman4u.iR  181 

 

 هب رو اشارش انگشت و گرفت قرار ریام یرو به رو یعصدب که دمید رو دایآ
 :گفت و دیکوب ریام ی نهیس

! هان؟! رو؟ پرند بدل ای یدار رو الناز! ؟یزن یم گول یدار رو خودت چرا -
 ادی که نهیا خاطر به یکن یم بهش که ییمحبتا تمام فهمم یم و خواهرتم من

 النا خودش یوقت! یخوش پرند بدل با تو. کنه یم زنده ذهنت یتو رو پرند
 !؟یدار ازین چه بدلش به توئه، از سبز چرا  هی منتظر آماده و حاضر

 گاهن بهشون بهت با و دادم هیتک ساختمون کنار ی وارهید به. آوردم کم نفس
 بیتکذ رو دایآ یحرفا بودم منتظر بگه؛ یزیچ هی ریام بودم منتظر. کردم
 !یچیه! نگفت یچیه اما کنه،

 ینم گهید! نداشددتم کردن حرکت ینا و دیلرز یم وجودم بند بند ی همه
 دنینش به یازین بودم؛ دهیشن رو یکار اصل که من! بشنوم رو یزیچ خواستم

 دشدد باعث دایآ یصدددا که بود گرفته رو گلوم بغض! نداشددتم موارد ی هیبق
 :بشکنم شیپ از شتریب

 هی الناز تو ی واسه چون! یپرند عاشق چون ؛یندار جواب یدید ،یدید -
 ردخت هی یندار حق تو! کنه یم زنده رو پرند خاطرات که کوچولوئه عروسک

 یا هگید کس هر با! بشه خوشبخت تونه یم اون ؛یبد قرار چهیباز رو گهید
 رو پرند اسم فقط وجودت ی همه آخر و اول تو اما! بشه خوشبخت تونه یم
 !بگم بذار فقط حاال! فهمه یم

 :کرد مکث
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 گرن کم رو اشتباه اون تا اومدم حاال و شددم مرتکب اشدتباه هی بار هی من -
 همه و شدده یم قبل مثل یچ همه بکنم رو کدار نیا اگده دونم یم! کنم

 ازت کنم، یم خواهش ازت فقط و شددن؛ یم خوشددحال و خوشددبخت
 .برو دنشید به کنم یم خواهش

 :گرفت بغض صداش

 !داره ازین بهت پرندت ر،یام -

 همه! شددن؟ یم خوشددبخت همه! اون؟ پرند! پرندش؟. رفتم عقب قدم هی
 تحمل نداشتم؛ تحمل گهید! خندم؟ ینم من چرا پس...  پس! خوشدحال؟

 .نداشتم رو ریام سکوت تحمل نه، دا؟یآ یحرفا

 ازب رو در خواستم. رسوندم ساختمون یجلو به رو خودم و برگشدتم عیسدر
 .شد باز زودتر در طرف اون از که بشم وارد وضع همون با و کنم

 :گفت عیسر دنمید با بود، ماهک

 !شده؟ یچ -

 دونم ینم دفعه هی اما باش؛ ساکت یعنی که گذاشتم مینیب یجلو رو دسدتم
 :گفت و گرفت رو دستام ینگران با ماهک. گرفت اوج میگر که شد یچ

 .بزن حرف الناز -

 دنینش با. تونستم ینم اما رم،یبگ رو یلعنت یاشکا نیا یجلو خواسدتم یم
 پرت خونه داخل رو خودمون و گرفتم رو ماهک دست عیسدر ییپا یصددا
 یرو دسددت کف با بشددن، وارد دایآ و ریام و بشدده باز در نکهیا از قبل. کردم
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 نجایا زا تر عیسر خواستم یم فقط. رفتم پله راه سمت به و دمیکش صدورتم
 .برم

 :دیپرس مهسا که میبود تابلو قدر اون. اومد دنبالم ینگران با ماهک

 !شده؟ یزیچ -

 :گفتم بود، بهشون پشتم و رفتم یم باال ها پله از که طور همون

 .برم تر عیسر گفت مامان برم؛ دیبا من -

 ای شد واقع قبولشون مورد کردم گرفتم یصدا با که یهیتوج نمیبب نکردم صبر
 !کنم احساس تونستم ینم رو دردم و خودم جز یزیچ اصال االن. نه

 دنید اب اما دم،یترس. شد مانع یدست که ببندم رو در خواستم شدم؛ اتاق وارد
 .زدم پوزخند میالیخ خوش به ماهک

 :گفت و گرفت رو دستام عیسر و بست رو در ماهک

 گفته؟ یزیچ مامانت! شده؟ یچ الناز -

 ریز زدم یم هم باز کرد یم زدن حرف به اصرار گهید بار هی اگه. کردم بغض
 :گفتم دار خش و رفتم مانتوم سمت به. هیگر

 .گم یم راه تو -

 یجلو گذاشتم سرم یرو که رو شالم. کردم یم احسداس رو ماهک ینگران
 نجاما دوباره رو بود شده پاک هام هیگر با که یشدیآرا مچهین تا سدتادمیا نهیآ

 و دش منقبض چونم! پرند بدل افتادم، دایآ حرف ادی صورتم دنید با اما بدم؛
! مگرفت افمیق از رو نگاهم و شد اشک از پر چشمام. افتاد خط یسر هی روش
 و مخود نیب اصال که یشدباهت از! متنفرم هم پرند از! متنفرم چهرم از ایخدا
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 کاش یها قطره. نشدستم نهیآ یجلو نیزم یرو! متنفرم نم،یب ینم هم پرند
 .پوشوند رو صورتم هم باز

. شد اشک از پر چشماش یتو اما نداشت، خبر یزیچ از نکهیا با هم ماهک
 دنبو مهم. کردم هیگر و گذاشتم شونش یرو رو سرم من و کرد بغلم آهسدته
 شدددم خرد قلب و غرور یبرا هیگر موقع مچم بود ممکن نبود مهم کجام،
 ردنک یخال داشددتم ازین که یزیچ تنها به االن که بود نیا مهم بشدده؛ گرفته

 !غیج با شده یحت بود، احساساتم

 :گفت یبلند یصدا با ساغر و شد باز در

 !؟یکن یم هیگر یدار چرا الناز؟ شده یچ -

 یم باال ها پله از که رو همه یپاها یصدددا زد، سدداغر دفعه هی که یداد با
 :گفت عیسر ماهک. دمیشن اومدن،

 .گرفته درد معدش -

 عیسر هم مهسا. شدن جمع در یجلو هم هیبق و اومد سدمتم عیسدر سداغر
 .ارهیب جوش آب تا آشپزخونه بود رفته

 دردات یوقت معموال تو آخه. یدار درد وقته یلیخ حتمدا رم،یبم یاله -
 .یکن یم هیگر شن یم ادیز یلیخ

 :زدم یزهرخند میگر نیب

 !باالست یلیخ دردم ی آستانه آره، -

 :گفت عیسر ماهک اما شد، جیگ ساغر

 .نایا خاله شیپ برم یم رو الناز من -
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 سددمتمون و کرد باز رو بود شددده دهیچیپ مچش دور که رو دایآ دسددت ریام
 :اومد

 .دکتر برمش یم بده رو نمیماش چییسو محمد! خواد ینم -

 ور اشکام! فتهیب صدورتش به نگاهم خواسدت ینم دلم بسدتم، رو چشدمام
 :گفتم و کردم پاک عیسر

 .مامانم شیپ برم خوام یم خواد، ینم -

 .نبود صالح نیا از شتریب ضعف. شدم بلند جام از بعد

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش قاطعانه و محکم ریام

 .نزن حرف من حرف یرو -

 دونم یم که االن...  االن یول کردم، یم ذوق حتما بود یا گهید وقت اگه
 خاطر به ایشددوخ و ایباز رتیغ اون از کدوم چیه محبتاش، از کدوم چیه

 !رمیبم داشتم دوست ذوق یجا به نبود، خودم

 از شتریب و شدن متعجب همه. دادم هولش و زدم پس رو دسدتاش شددت با
 مک کم که ییصدددا با نبود؛ خودم اریاخت تحت کارام. کرد تعجب ریام همه

 :گفتم گرفت یم اوج داشت

 .کنم آروم رو دردم یچطور دونم یم خودم! نزن دست من به گفتم -

 ییکذا ی خونه اون از داشددتم بایتقر. زدم رونیب اتاق از عیسددر حرف نیا با
 .کردم یم فرار
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 یتو صورت با داشتم دوست. دمیکوب هم به محکم ناخواسدته رو خونه در
 م،بود متنفر خونه نیا یاعضا ی همه از بودم؛ متنفر خونه نیا از. برم وارید

 !بودم متنفر هم بمونم خودم خام الیخ یتو نذاشت که دایآ از

 :گفت و گرفت رو دستم مچ یعصب ریام و شد باز خونه در

 یباز لج چرا کنه، یم درد معدت! ؟یکرد یطور نیا دفعه هی چرا! چته؟ -
 !؟یبکش درد نیا یتو رو خودت یخوا یم! ؟یکن یم

 امبر رو مهربون یآدما یادا بگم بزنم داد صورتش یتو داشتم دوست چقدر
 !یدرد تو خود که یکن درمون رو دردم نکن یسع و ارین در

 .شدم رهیخ قشی به اشک ی پرده پشت از فقط و نگفتم یچیه اما

 گذاشت شونم دور رو دستش یمهربون با و شد تر آروم نزدنم حرف با انگار
 :گفت و بست سرش پشت رو در و

 .شده قرمز! رو دماغش نوک نیبب کوچولو؛ خانوم نکن هیگر -

 وضع به ینگاه با و رسوند رو خودش عیسر ماهک که ببنده رو در خواست
 :گفت من ی آشفته

 !شد؟ یچ -

 :گفت ریام

 .دکتر برمش یم -

 خودش به گفت رو درو  اون نکهیا از ذهنش یتو بار صددد ماهک کنم فکر
 :گفت و ننداخت تا و تک از رو خودش اما داد، فحش

 .امیم باهاتون منم -
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 تردک برم خوام ینم بگم خواستم. هیناراض ریام کردم احساس چرا دونم ینم
 :گفت ریام که

 .باشه -

 ور من ماهک. نداشتم رو یحرکت چیه ینا و دیکشد ته مخالفتم یانرژ تمام
 ریام بغل. بودم ممنون ازش ایدن هی. برد ریام نیماش سمت و کرد جدا ریام از

 یزایچ یلیخ و کرد، یم گوشزد رو احساسم بهم. بود شده آور عذاب واسم
 .رو گهید

 .رنببا بازم دادم اجازه اشکام به و شدم دوال و گرفتم سرم طرف دو رو دستام

 .شد روشن نیماش

 :دیپرس ماهک از نهیآ یتو از کرد یم یرانندگ سرعت با که طور همون ریام

 !؟یخوب زمیعز الناز! خوبه؟! شد؟ دوال چرا -

 !باشه؟ داشته تونست یم زیعز تا چند مگه! زمیعز الناز. زدم پوزخند

 و گذاشدت شدونم دور رو دسدتش که برده ییبوها هی ماهک کردم احسداس
 با. کرد نوازش رو موهام آهسته و بذارم شونش یرو رو سرم که کرد مجبورم

 خوبم دوسددت. زدم جون یب لبخند هی هام هیگر ی همه با بغضددم ی همه
 !کنه آرومم یچطور دونست یم خوب

 نگران هم اصال. بودم ماهک شیپ همش مصدرانه م،یدیرسد که درمانگاه به
 ریام واسه رو خودم یچطور یندار یمشکل شدما گفت دکتر یوقت که نبودم
 .کنم هیتوج
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 در دستم از افسارشون که رو مزاحمم یاشدکا کردم یسدع شدد که نوبتمون
 .کنم پاک رو بود رفته

 یتو. کرد زیتجو قرص تا چند و سرم هی نهیمعا از بعد دکتر و میشد اتاق وارد
 جاک از گلمون دکتر نیا رو شیدکتر مدرک. بود گرفته خندم هوا و حال اون

 !بود؟ گرفته

 .بود گرفته خندش اونم. دوخت بهم رو متعجبش نگاه ماهک

 یباال مصرف کم المپ به رو نگاهم دمیکشد دراز که قاتیتزر تخت یرو
 برخالف و کردم احساس دستم یتو رو سرم سدوزن سدوزش. دوختم سدرم

 !بگم آ  نداشتم دوست یحت اوردم؛ین در یباز یکول اصال شهیهم

 :گفت و ستادیا کنارم ماهک

 !الناز؟ شده یچ یبگ یخوا ینم -

 خدا به.. . ستمین! ستمین یفیضع آدم من! ستمین یفیضع آدم من زدم؛ لبخند
 !ستمین

 رت دوباره چشمام جاش به و شد خشک لبخندم کردم که یینایتلق ی همه با
 :شد

 .گرفت درد معدم ،یگفت که خودت! یچیه -

 !خانوم؟ الناز بمیغر قدر نیا -

 :دیلرز چونم

 !؟ینیب یم رو الناز تو ماهک، -

 .موند بهت تو لحظه هی
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 !؟یچ یعنی -

 دهیکش دراز کمر یرو اما ببرم، فرو بالش یتو رو سرم داشتم دوسدت چقدر
 .نبود شیب یمحال یآرزو نیا و بودم

 !ینینب رو الناز هم تو دیشا گفتم -

 م؛نیب یم خودت رو تو شهیهم من! نمتینب یچ یعنی! الناز؟ خوبه حالت -
 .میترسون یم یدار گهید! ؟یچ یعنی حرفا نیا! الناز خود

 .نهیب یم رو پرند ریام آخه -

 هب ینگران با و سددرعت به بعد اما موند، مات لحظه چند ربطم یب حرف با
 .کرد نگاه چشمام

 !با ؟ یتو یدید یچ -

 :شد بلند میگر هق هق

 !زشته هم یلیخ زشته؛ چقدر! دمید رو قتیحق -

 یزیچ ریام! ؟یدیشن یچ! شده؟ یچ بگو پالها و پرت نیا یجا به الناز -
 !گفته؟ بهت

 فقط اما زد، یم حرف المذهبش خود کاش یا! گفت یم کاش یا نه، -
 !کرد نگاهش ساکت

 رو؟ یک -

 !رو دایآ -

 :شد گشاد چشماش

 !یشد ناراحت دایآ به ریام نگاه از که نگو! ؟یچ یعنی -
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 .ندادم یجواب و زدم یتلخ لبخند

 .یکن یم وونمید یدار گهید بگو یلعنت اه -

 رو دایآ یحرفا هیگر با همراه آروم آروم و شدم رهیخ زردم سدرم یها قطره به
 .گفتم

 ییکسا ی همه بود شده باعث که کردم یم هیگر بلند یصدا با آخراش گهید
 کمیدنز دپوشیسددف خانوم. بشددن رهیخ بهم متعجب بودن قاتیتزر یتو که

 :شد

 !خوبه؟ حالت زمیعز -

 به رو ماهک، متعجب و سیخ نگاه به توجه بدون و کردم پاک رو اشددکام
 :گفتم و زدم یرنگ یب لبخند پرستار

 .بله -

 .شد دور و داد تکون رو سرش

 !نمرده؟ پرند مگه اصال! الناز شه ینم باورم -

 به هم باز ،یخال سرم دنید با پرستار و شدد تموم سدرمم. ندادم رو جوابش
 تنفرم سرم از شهیهم. دیکش رونیب دستم از رو سوزن لبخند با و اومد سمتم
 .شد یم بد حالم بمونه دستم یتو سوزن نکهیا از بودم،

 ادینم رونیب ازش یخون شددم مطمئن یوقت. دادم فشدار دسدتم یرو رو پنبه
 .انداختمش آشغال سطل یتو و داشتم برش

 .میاومد رونیب قاتیتزر از و کرد میهمراه مات ماهک
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 ماهک و من دنید با و کرد بلند رو سددرش. بود نشددسددته یصددندل یرو ریام
 :گفت و گرفت بازوم ریز رو دستش و اومد سمتم عیسر

 ؟یشد بهتر ؟یخوب -

 .ادمد تکون رو سرم آهسته و شدم رهیخ روم به رو به صورتش به نگاه یجا به

 !؟یکرد هیگر باز -

 دو اب و شدم دور ازش که بکشه چشمم ریز یسیخ ریز رو انگشتش خواست
 :گفتم حال همون در و کردم حرکت اونا از جلوتر قدم

 .شه یم نگرانم مامانم خونه میبر زودتر شد؛ وقت رید -

 دمغ باالخره! کنه چکار موند لحظه هی ماهک و نشستم عقب جلو، یجا به
 .نشست جلو

 ره،یبگ حرفم به تا دیپرس یم سدوال و کرد یم نگاهم مرتب نهیآ یتو از ریام
 رهیخ رونیب به اون، به نگاه یجا به و کردم یم نییپا باال رو کلم فقط من اما

 .بودم شده

! بود پرند گهید که االن! کرد یم ینگران به تظاهر هم هنوز چرا دونم ینم
 !بچسبه بدلش به چرا هست، اصلش خود دایآ قول به گهید که االن

 :گفت نهیآ یتو از رسوند که رو ماهک

 .خانوما خانوم جلو یایب یخوا ینم -

 رشیخ نگاه. خوابم مثال که فشردم هم یرو رو چشمام و ندادم بهش یمحل
 اصال و کردم یم احساس اشتباه هم دیشا کردم، یم احساس نهیآ یتو از رو

 !کرد ینم نگاه بهم
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 یب که فهموند بهم نیماشدد حرکت بعد و دمیشددن رو قشیعم نفس یصدددا
 مامچش نده، نکردنم صحبت به یریگ نکهیا یبرا ریمسد آخر تا. شدده الیخ
 .داشتم نگه بسته رو

 یبرا م،یا خونه یجلو دمید پلکام یال از سددرعت به سددتادیا نیماشدد یوقت
 نکهیا از قبل. بردم در سمت رو دسدتم و کردم باز رو چشدمام عیسدر نیهم
 و دش ادهیپ سرعت به هم ریام. شددم ادهیپ و کردم باز رو در بزنه یحرف ریام
 :گرفت رو دستم پشت از

 !شده؟ یچ! ؟یکن یم یطور نیا چرا الناز -

 :ودب جهینت یب اما ان،یب رونیب گرمش یدستا از تا دادم تکون رو دستم

 .بخوابم خونه برم زودتر خوام یم کنه؛ یم درد سرم کن، ولم -

 به و کرد ول رو دستم و دیکش یپوف کالفه سر آخر. کرد نگاهم رهیخ کم کی
 :داد هیتک نیماش

 ینم رو یزیچ چیه که باشه ادتی نویا! هست تیزیچ هی دونم یم که من -
 !یکن میقا من زیت نگاه ریز از یتون

 :دمیشن رو مامان یصدا سرعت به دنبالش و زدم رو در زنگ! زدم پوزخند

 !ه؟یک -

 .مامان منم -

 .دمیشن رو ریام یصدا که گذاشتم خونه داخل رو پام شد باز که در

 الناز؟ -

 .دادم  یتشخ رو لباش حرکت برق چرا  ریت کم نور ریز. برگشتم سمتش



wWw.Roman4u.iR  191 

 

 !«زمیعز دارم دوست»

 :دمیشن رو صداش بعد

 !شو خوب زود -

 !بودن شده شل بدنم یاعضا ی همه شدم، رهیخ لباش به مات

! کنه؟ یباز همچنان باهام داره دوست چرا! کنه؟ ینم تموم منو با یباز چرا
 به نداره، باور رو دایآ حرف دهیند خودش چشددم به رو پرند هنوز چون نکنه

 حد نیا در یعنی! کنه یم ولم شد مطمئن یوقت و دهیچسب بهم نیهم خاطر
 !پست؟

. مدیکوب بهم محکم رو در خندونش نگاه به توجه بدون و شد مشت دسدتام
 هب دهینرس ها ژنیاکس کردم یم احسداس اما دم،یکشد یسدطح نفس تا سده

 .شن یم تموم هام شش

 نگران و بودن داده خبر ها بچه ظاهرا که کردم مامان به ینگاه در شدن باز با
 !بود شده رهیخ بهم

 هم امانم. زدم هیگر ریز رفتم مامان بغل یوقت میزندگ یتو بار نیپنجم یبرا
 امه هیگر لیدل ازم نکهیا بدون و اومد باال ی طبقه باهام و بست رو خونه در
 با کرد یسددع قبل بار چهار هر مثل. کرد نوازش رو موهام فقط بپرسدده رو

 یلیخ دفعه نیا اما! کنه آرومم گاهش یب و گاه یها ب*و*سدده و نوازش
 !یلیخ بودم، شکسته

 نهم فصل
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 ریام کردم یم احسداس تا. الله بسدم ریام و بودم شدده جن من بود مدت هی
 سوال یکل ساغر. کردم ینم هم عبور اونجا یلومتریک صد از هسدت ییجا

 که شددد ینم باورشددون اصددال و کنم یم یطور نیا چرا که کنه یم جوابم
 یدمدم بود گذاشته رو اسمم که مهسا. شددم یفرار ریام از قدر نیا دایجد

 !ادینم خوشم ریام از گهید کرد یم فکر و مزاج،

 قبول یسدراسر دانشدگاه که افتادم شیپ هفته هی ادی. دمیکشد قیعم نفس هی
 قبول آزاد دانشگاه یمیش یمهندس دو هر اما نشدد، قبول هم ماهک. نشددم

 هکالف.بودن شده قبول یسراسر یمعمار ساغر و عمران مهسا اما م؛یبود شده
 .کردم فرو بالش یتو رو سرم

 دهیحم خاله.کرد یم تمیاذ اومد یم نییپا ی طبقه از که ییها خنده یصدا
 .نه ای هست باهاشون هم ریام دونستم ینم و بودن نییپا ی طبقه دایآ با

 الناز ستین مهم برات باشه هم اگه یحت. دمیکوب بالش به رو کلم تر محکم
 !؟یدیفهم خانوم

 صددورت با دوباره و فشددردم چنگم یتو رو موهام. شددم بلند بالش یرو از
 باشدده نییپا اگه! گهید مهمه خب! دمینفهم نه. دمیکوب بالش به رو خودم
 !ست؟ین! گهید مهمه

. دمز کلم رو محکم بار دو و برداشتم رو بالشم و نشستم جام یتو حرص با
 !سرت بر خاک! سرت بر خاک

 .شد بلند یزیت غیج یصدا
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 خودم !رمیبم برم واقعا یعنی گرفت، خندم. کردم نگاه میگوشدد به یا سددکته
 شیپ سکته مرز تا خودم حاال گذاشتم، صدا نیا رو میگوش اس ام اس زنگ
 !رفتم

 .کردم امیپ به نگاه هی

 !«شد خشک در به چشمام»

 .بود اومده پس! شد خشک میگوش به منم یچشما

 وارید و در به بس از که رو میلمس یگوشد محکم بشدم، ییهوا نکهیا از قبل
 حلقش تو رودش و دل و بود کرده شنا آب یتو هم یگاه و بود شده دهیکوب
 .کردم پرت تخت یرو رو، بود

 پلک یبتون تا شدده تر کم کی زیبر چشددم ی قطره! شددد خشددک که جهنم -
 !یبزن

 ارفشدد بغلم یتو رو بالش. کردم زونیآو رو لوچم و لب و گرفتم ناله حالت
 :دادم

 !که شه یم خشک چشمش طفلک! ؟یچ نداشت قطره اگه حاال -

 یب ایخدا. دمیکوب کلم به محکم بالش با بازم و اومدم خودم به دفعه هی
 رسدد عقلم بلکه بکن بهم یا معجزه فوت تا دو نییپا ایب پا تک هی زحمت

 الناز آخه! شه ینم آدم زنم یم بهشدم که ییها کتک با المذهب! ادیب جاش
! یکن کیکوچ رو خودت یدار دوسددت قدر نیا چرا کودن، الناز عقل، یب
 یبرا! منتظره که جهنم خب! منتظره؟! نایا و خشک و چشدم قطره یچ یعنی

 !؟یدیفهم منتظره، که ستین مهم اصال تو
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 :کردم هیتوج رو خودم و برداشتم زیخ میگوش سمت! غیج یصدا بازم

 !اتهیفرع نایا و مهمه کارم اصل! نداره یاشکال که اس ام اس خوندن خب -

 .«نکنه درد دستش بود، خوشمزه بود کرده درست مامانت که یشام»

 !شیا! گهید یکرد یم تشکر مامانم از خب! وانهید وا

 :شد قطع وسطش غیج یصدا که زدم رو دکمش. غیج یصدا بازم

 خوردم شب اون که یکیک و یماکارون و ایالزان اون یپا به ییغذا چیه اما»
 !«کنه یم معجزه کوچولوم کدبانو یکوچولو یدستا انگار. رسه ینم

 رو رندپ تو بابا! یزن یم هیچ حرفا نیا! نامرد نکن رو کارا نیا من با! یلعنتددد
 !آخه؟ یدار عالقه تنبون تا دو به قدر نیا چرا ،یدار

 .کردم قبلش یاسا ام اس به نگاه هی

 .«دارم... »

! داد یم رو اس ام اس نیا شب هر کردم، یم میقا رو خودم ازش که یوقت از
 دسح تونستم یم نکهیا با. کرد یم اضدافه تهش زمیعز هی هم وقتا یبعضد
 !افتادم ماهک حرف ادی اما ه،یچ بزنم

 هک نهیا شیمعن هی مثال! بده تونه یم مختلف یها یمعن جمله نیا گفت یم
 !شیریبگ ته و سر یبر دیبا حمال عنوان به هم تو و داره شیج

 .اومدم رونیب ها اس ام اس از. گرفت خندم

 ساعت. دمیشدن ینم نییپا از ییصددا گهید و خوردم وول جام یتو کم کی
 .رفتن کنم فکر بود، مین و ازدهی
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 وتاهک ی پله تا دو از بسدتم که رو اتاق در. رفتم خونه کیکوچ تراس سدمت
 دمید که بکشددم قیعم نفس هی خواسددتم. کردم باز رو تراس در و رفتم باال

 نکهیا از قبل! بود اونجا امشدب ریام پس. روشدنه ییرو به رو ی خونه چرا 
 فراموش من به کال اصال. بستم رو در و شدم خونه وارد بشدم ییهوا دوباره
 جلوم دق ی نهیآ مثل رو شیزیچ هی کنم یم باز رو چشددمام تا! ومدهین کردن

 .نمیب یم

*** 

 !داشت یخفن طیمح چه یوا -

 .رهیگ یم خندم فتمیم که ادشی ماهک نگو -

 هی اصددال! بود؟ کرده درسددت یچطور رو موهاش که یدید رو دختر اون -
 .دانشگاه ای یا دوره یمهمون اومدن. کردم کپ لحظه

 :داد ادامه ماهک. زدم لبخند

 !م؟یکن شرو  رو گرفتن جزوه یک از حاال گم یم -

 :کردم تر قیعم رو لبخندم

 !ماهک باش نیسنگ -

 .میونبخواب نمک آب یتو دیبا میهست یاول ترم تا! باش نیسنگ و زهرمار اه -

 زیر و گرفتم دهنم یجلو رو دسددتم و رمیبگ رو خودم یجلو نتونسددتم گهید
 .دمیخند
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 اصددد و سددر پر الناز اون از گهید. بودم کرده ترک رو عادتام بود وقت یلیخ
 یدش عاشق ی کهیت بهم یگاه بابا و اسیال که یحد در! نبود یخبر اصدال

 .بود کم یلیخ اونم که قبل، الناز شدم یم یگاه فقط! پروندن یم

 !؟یریبگ یخوا یم یک از خب -

 !بکنم رو اطراف نگاه هی بذار امددم -

 بخورم یکیک هی رو به رو شاپ یکاف برم من ،یاریب در یباز زیه تو تا پس -
 .رمیم یم یگشنگ از دارم گهید که

 .خوام یم منم! دله یهو -

 !یخواست یم بهتر یزایچ که االن تا ا -

 .تره واجب معدم! خوام ینم خورد، سگ! ضرر و جهنم -

 دهمع به یکل و میرفت شاپ یکاف سمت و میشد خارج دانشدگاه از ماهک با
 .میدیرس نوامونیب یها

*** 

. ودمب رفته فرو خودم یتو شددتریب من و داد ینم امیپ ریام که بود روز سدده دو
 وقت چیه خودش که یپرند. شد تموم یچ همه گهید گفت یم احسداسدم

 دنیشن با که بودم سداده چقدر من و برد رو یباز نبود، یباز ی صدحنه یتو
 .بودم دواریام همچنان حرفا اون

 به ور ی خونه ی پنجره به ینگاه ببندم، نکهیا از قبل و کردم باز رو خونه در
! نظرم ریز پرده یال از کردم یم احساس اما چرا، دونم ینم! انداختم ییرو
 .داشته برم خوش االتیخ باز دمیشا
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 ی خونه سدمت برم، باال ی طبقه نکهیا یجا به و بسدتم آهسدته رو خونه در
 هی! ومدیم خوب خوب یغذاها یبو. کردم بازش دیکل با و رفتم خودمون

 :گفتم بلند یصدا با و دمیکش قیعم نفس

 .ایدن مامان نیبهتر به سالم -

 :گفت و اومد رونیب آشپزخونه از لبخند با مامان

 خبر؟ چه دانشگاه. گلم دختر به سالم -

 ششیپ یوقت رفتم یم که هم مدرسه یحت بود، مامان عادت نیا. زدم لبخند
 طنتامونیش ی همه سانسور بدون منم و خبر چه مدرسه دیپرس یم ازم بودم

 .کردم یم فیتعر واسش رو

 هی وارد دانشگاه یجا به میکن یم احسداس ماهک و من! باشده؟ خبر چه -
 تا دو شده یحت و ادیم خوشش یکی از یکس هر. میشدد یعشدق ی رهیزنج

 تو هنوز یعنی گرفته؛ صورت نشونیب یلفظ یدعوا بعدشم! پسر هی از دختر
 !میکف

 :گفت و دیخند مامان

 بگو! فتهیم سرشون از گهید بعد به اول ترم از! اوله ترم شوق و شور همه نایا -
 !بله؟ هم تو نکنه طونیش نمیبب

 ور عمم جد هفت شدنم عاشق طرز اون با من بابا نه. دمیکش قیعم نفس هی
 .کردم ساپورت

 !؟یدار شک رتیز به سر دختر به مامان -

 .زد لبخند
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 !یدار خواستگار که کن خوشگل امشب پس! نه -

 خواستگار گه یم یمجلس و کیش من مامان چه بله؛ بله! شد گشاد چشمام
 !یدار

 !مامان؟ یچ -

 !زمیعز خواستگار -

 !؟یداد راه خواستگار شما ابوالفضل ای -

 !کرد ریگ یستیرودربا یتو بابات خب، آره -

 :کردم مامان به نگاه هی

 !هنوز ده یم ریش یبو دهنم مامان -

 :دیخند

 شددتز چون ان،یب میکرد قبول فقط ما! ؟یبگ بله تو که سددتین الزم حاال -
 .میکرد یم ردشون تلفن پشت از بود

 ... اما -

 :دیپر حرفم نیب مامان

 هتجرب نیاول که من مثل تجربته؛ نیاول دونم یم! ؟یکن یم هول چرا الناز -
 اما! کنم برخورد نمونه مامان هی مثل دیبا و دخترمه یخواسدتگار مراسدم ی

 !نیمعمول مهمون کن فکر گلم؛ نداره شدن هول

 با دونم ینم هنوز! بدم مثبت جواب بهش عمرا که من. کردم بهش نگاه هی
 نور نیا نمینب پرند دست یتو دست رو ریام که هم یوقت تا! چندم چند خودم

 !برجاست پا همچنان دلم یتو دیام
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 هطبق تا رفتم یم در سمت که طور همون و انداختم نییپا رو سرم سرخورده
 :گفتم کنم، عوض لباسامو و برم باال ی

 !نیند بهم یچا ریگ خواهشا پس -

 :گفت یم که دمیشن رو مامان یصدا بستم که رو در

 !رسومه و رسم نایا شه، ینم -

*** 

 !کرد؟ یم کار یچ دارم خواستگار دیشن یم اگه ریام: اول ی پله

 !کار چیه: دوم ی پله

 .ستین مهم واسش اصال: سوم ی پله

 .باشه مهم هم دیشا: چهارم ی پله

 !؟یبگ بهش یخوا یم یچطور آخه: پنجم ی پله

 !کنم؟ ازدواج خوام یم من یبگ و یبزن زنگ کاره هی: شمیش ی پله

 .الناز یگرفت قرار رمانا ریتاث تحت: هفتم ی پله

 !ید یم مثبت جواب بعدشم حتما: هشتم ی پله

 !رو بچت هم ،یکن خشک و تر رو شوهرت دیبا هم عمر، هی: نهم ی پله

 !گرفتم؟ قرار ریتاث تحت گفته یک: دهم ی پله

 .نمیبب رو ریام العمل عکس خوام یم فقط من: ازدهمی ی پله

 خوشبخت... انشاا گفت و نگرفت خودش به اصدال یوقت: دوازدهم ی پله
 ؟یچ ،یش

 .ارزه یم امتحانش به: زدهمیس ی پله

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

111 

 !؟یچطور اما: چهاردهم ی پله

 !ساغر شدم، در کینزد قدم هی

 !خودشه دم،یخند خوشحال

 اطراف و کندم جا همون رو لباسام. شدم وارد عیسدر و کردم باز رو خونه در
 .دادم یم اس ام اس هم ساغر به نیح همون در و کردم پال و پخش

 :که مضمون نیا به رو اس ام اس یوقت

 زا لبخند هی فرستادم؛ رو.« ادیب خواستگار واسدم قراره امشدب سداغر یوا»
 .بود دو ساعت. شدم ولو نیزم یرو جا همون و زدم یخوشحال یرو

 لولهگ کیشل یصدا! امیب چشم به یلیخ امشب داشتم دوسدت یالک یالک
 :بود ساغر. برداشتم زیخ میگوش سمت. شد بلند هم سر پشت

 یم ذوق نیا با که نگو! است؟ چکاره! هست؟ یک! الناز یگ یم درو  یوا»
 !«؟یبد بله جواب بهش یخوا

 :نوشتم واسش و زدم ثیخب لبخند هی

 بله جواب و کردم گوش مامان حرف به دیشددا. نمشیبب دیبا دونم، ینم»
 .«دادم

 من نکرد اصرار اصدال که چارهیب مامان! دروغگو آدم گردن پس بزنه خدا یا
 .کرد واگذار خودم به هم یچ همه خوبه! بدم مثبت جواب اروی نیا به

 نشیب صدا که زدم یا ضربه میگوش ی صدفحه یرو و کیشدل یصددا بازم
 .شد قطع

 «؟یچ ریام پس»
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 شهگو هی رو میگوشد. دادم یم جواب دینبا گهید بعد به نجایا از. زدم لبخند
 قتو یلیخ از بعد و گذاشتم شاد آهنگ هی و رفتم ضبط سمت و کردم پرت

 یباز مسددخره قدر نیا. رفتم یم موزون حرکات و وونهید الناز همون شدددم
 جلوم نهیسد به دسدت رو اسیال یوقت که کردم داد و غیج خودم با و درآوردم

 :گفتم متعجب و شد خشک کمرم یتو قر لحظه هی دم،ید

 !؟یکرد باز رو در یچطور تو -

 :گفت طلبکار

 .بود باز در -

 :کردم تعجب لحنش از

 ؟یداداش شده یزیچ -

 :گفت بچگونه و اخم با

 و یخند یم ،یکش یم غیج یه که یکرد ذوق قدر نیا شدوهر خاطر به -
 ؟یر*ق*ص یم

 همون شه ینم قطع خندم دید که اسیال. خنده ریز زدم! شد گشاد چشدمام
 :گفت اخمالو طور

 .شو حاضر کم کم مه،ین و چهار ساعت گفت مامان -

 واقعا نکنه! آوردم؟ یم در یباز دلقک خودم واسه داشتم مین و ساعت دو اوه
 !شوهره؟ ذوق از

 :گفت و برگردوند سمتم رو روش در کینزد که بره در سمت خواست

 !دهیند شوهر ببند شتمین -
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 من واسه االن که بود شده بزرگ چقدر اسیال یوا. دیکوب محکم رو در بعد
 .شد یم هم یرتیغ

 نخورده یچیه و بود گشنم. رفتم حموم سمت و انداختم باال رو هام شدونه
 .نبود هم غذا دنیجو حس فعال یول بودم،

 به عیسر و اومدم رونیب کردم، ورگل ترگل حموم یتو رو خودم یحساب یوقت
 یوت مین و ساعت کی! زدم رکورد یعنی بود، شیش ساعت. کردم نگاه ساعت
 ترگل قسمت نمیب یم کنم یم فکر هم یچ هر! کردم؟ یم یغلط چه حموم
 داا حموم ی نهیآ یجلو رو شیبق! بود آخر ساعت مین واسه فقط کردن ورگل

 یکل که نهیا مهم! سددتین مهم خب شدد؛ باز شدمین! آوردم یم در اصدول و
 !بود شده چروک انگشتام نوک پوست! بهم گذشت خوش

 جلوشون بودن، شده رنگ دو. کردم بهشون نگاه هی و کردم خشک رو موهام
 رهیت یا قهوه رنگ شیبق و بودن اومده در که بود خودم یموها هیعیطب رنگ

 !بودم شده امال هیشب. بودم زده که یا

 یحت و بپوشم باز لباس نداشتم دوست اصال اما بپوشم، یچ دونسدتم ینم
 یسمجل کیتون هی. بپوشونم یروسر ای شال ریز هم رو موهام داشتم میتصم
 الله؛ح ساعد بودن مشخ  گهید. دمیپوش رو بود ربع سه نیآست که یمشک
 !واال

 هی .برداشتم هم یمشک صندل هی و دمیپوش هم یمشک جذب یکش شلوار هی
 .بودم شده عزا مجلس رن یم که نایا هیشب کردم، خودم به نگاه
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 کیتون. بود یحتم مرگم درصد نود احتمال به دید یم یطور نیا منو مامان
 .دمیپوش دیسف کجه قهی لباس هی جاش و درآوردم رو

 قدرچ آخه مگه خب نشستم؛ نهیآ یجلو کالفه. نبودم عروسا نیا هیشب اصال
 رزط یتو منم و میخواستگار انیب که خوره یم سنگ به مخشون سال در آدم

 !باشم وارد دنیپوش لباس

 دامن و کت هی. کردم لباسددا هیبق به نگاه هی و کندم تنم از رو لباسدا یحرصد
 ی قهی ماا پا، مچ یرو تا بود تنم پیک دامنش. دمیکش رونیب کمرنگ یصورت

 تک ریز دیسددف تاپ هی. شددد یم تیرو نافم تا قیدق و بود باز یلیخ کتم
 .کردم خودم به نگاه هی و دمیپوش

 و کت نیا حاال تا اصال! بودم شده خانوم چقدر بگردم، خودم دور یاله یوا
 ات که نداشتم رو ییجا منم و بود دهیخر واسم مامان. بودم دهینپوش رو دامن

 .بزنم پیت بخوام و باشه یرسم حد نیا

 سددشددوار با و ختمیر صددورتم یرو رو هام یچتر کردم، جمع رو موهام
 چشمامم. انداختم سدرم یرو رو مینخ نازک دیسدف شدال و دادم حالتشدون

 زدم بل برق هی تینها در و نبود حسش کارا هیبق گهید. کردم یمشک هیمشک
 فته قیدق ساعت اومدم؛ رونیب اتاق از و دمیپوش رو تختم دیسف صدندل و

 .بود

 .شمن وسوسه تا نرفتم میگوش سمت هم اصال. رفتم نییپا ی طبقه سمت

 و دیخند مهربون دنمید با و کرد باز رو در مامان. زدم رو خونه در یوقت
 :گفت
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 .نیبب رو خانومم دختر یوا -

 :گفتم و زدم لبخند هی

 !ان؟یم یک مامان -

 و ردک من به نگاه هی. بود زده هم یرسم پیت هی و بود نشدسدته مبل یرو بابا
 :گفت

 .ترسم یم تو از من الناز -

 :کردم گرد رو چشمام

 !بابا؟ یچ یعنی -

 .یبد رو بله نشستن تا ترسم یم -

 :کردم اعتراض و شدم سر  بناگوش تا

 !بددابددا -

 :دیخند

 یم هول همش که هم االن ومد،یم نییپا هات خنده و غیج یصدا که اول -
 !انیم یک که یزن

 والسدد کردم غلط. دیچیپ دهنم یتو لبم برق هیطالب طعم که دمیگز رو لبم
 !دمیپرس

 یجلو خواستم ینم اصال و بودم آشدپزخونه یتو همش هشدت سداعت تا
 دوست همش که سرحاله قدر نیا بود مشدخ  آخه! بشده دامیپ بابا چشدم

 به و بود نشدسدته بابا کنار و بود کسدل که هم اسیال. بذاره سدرم به سدر داره
 قدر نیا بابا! دمیفهم ینم رو تضددادا نیا اصددال! بود شددده رهیخ جوراباش



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 حالش ستین مشخ  کال که هم مامان! اخمو قدر نیا اسیال و خوشحال،
 ده یم دستور همش هم ها موقع یبعض شه؛ یم ساکت ای خنده یم ای! هیچ
 !نکن رو کار اون بکن رو کار نیا که

 ادیم داره که ینیا نکنه کردم فکر که کردن وارد اسددترس من به قددر نیا
 زنگ که دمیچیپ یم هم یتو رو انگشتام همش! هیمهم شخ  میخواستگار

 شد، گشداد چشدمام! کرد پرواز نگم درو  فون،یآ سدمت به بابا و زدن رو در
 از شهیهم یبرا و ریش دهن یتو رم یم من خواستگار نیاول با کرده فکر نکنه

 !کنه؟ یم دایپ نجات من دست

 درو . سددتادمیا مامان کنار و اسددتقبال رفتم مامان همراه کردن باز که رو در
 ن،یسددوم نفر، نیدوم کردم؛ کپ نفر نیاول دنید بدا. بودم کرده خی نگم

 کارچ نجایا نایا! کنم سکته بود کینزد دمید که هم نفر نیپنجم و نیچهارم
 !داشتن؟

 با و گرفتمش ها منگ نیا مثل مامان ی سقلمه با ستادیا جلوم که گل دست
 گشاد خودشون حد نیآخر تا چشمام دوماد شداه صدورت از گل رفتن کنار

 االن یول ه؟یچ بدم انجام دیبا که یبعد حرکت دونستم ینم اصدال! شددن
 !بزنم غیج فقط دارم دوست که دونستم یم نویا

 :گفت که عمه یصدا با

 !چطوره؟ گلم عروس -

 به فقط! کردم غلط! توبه ایخدا. دادم قورت دهنمو آب و اومدم در بهت از
 !کنم استغفار خوام یم شخصه به گ*ن*ا*همه؟ کدوم یجزا نیا بگو من
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 انداخت من به خشک نگاه هی دومادم شاه. کردن حرکت ییرایپذ سمت همه
 .نشست جوناش خواهر از تا دو کنار نفره سه مبل یرو و

 یچیسرپ جرات یچطور دونم ینم اما آشپزخونه؛ برم کرد اشاره بهم مامان
 نم. نشستم مامان خود کنار اومدم راست هی آشدپزخونه یجا به و کردم دایپ
 ؟!آخه بگم یک به! ندارم قبول خواستگار عنوان به رو نایا

 رهیخ ابوالفضل به ،یسر رهیخ تینها در من و شد شرو  یمعمول یصحبتا
 کرواتتو گره بیغ از یکی یاله! گولیژ بچه بود زده هم یکراوات چه! شدددم
 !یش خفه چشمام یجلو کنه، سفت

 اهنگ هی مامان. دادم قورت صدا با گلومو آب یمفتاح یآقا ی سرفه یصدا با
 :گفت مهربون بعد کرد، بهم یچپک

 !زمیعز زیبر یچا برو الناز -

 باز شین به نگاه هی. شدم بلند جام از اکراه با مامان نگاه با اما! اهیس سال صد
 عکسبر داره نکهیا مثل! کنه زنش رو تو خواست یم اسیال خوبه کردم؛ فرناز

 !شه یم

 :دمیشن رو بابا یصدا. شد زده در زنگ که بودم یچا ختنیر نیح در

 !م؟یدار مهمون مگه خانوم؟ هیک -

 :گفت متعجب مامان

 .خداست بیحب باشه هم یک هر! واال دونم ینم -

 تعداد دونسدتم ینم چون و دمیشدن رو ها مهمون یصددا بعد ی قهیدق چند
 ینیس یتو و ختمیر یچا شتریب فنجون تا پنج تاست؛ چند اومدن که یافراد
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 ما آخه نه؛ ای بذارم هم ینعلبک کردم یم فکر خودم با داشددتم حاال. دمیچ
 نیا به سددر آخر. میذاشددت ینم ینعلبک یا دوره یها یمهمون یتو معموال

 که نهیهم ی واسه کنم؛ یم یبزرگ یلیخ یفکرا کال. بذارم که دمیرس جهینت
 .رمیگ یم هم یبزرگ یها جهینت

 که ییرایپذ در به رفتم؛ ییرایپذ سمت به و شدم خارج آشپزخونه از ینیس با
 وکش ایخدا. کنم غش بود کینزد گهید بود جلوم که یزیچ دنید با دمیرسد

 آخر ید یم سکتم! ید یم هم با رو همه ید یم یوقت ؛ید ینم ،ید ینم
 !سر

. کنم جمع ریام یاخمالو صورت از رو شددم گشداد یچشدما کردم یسدع
 :بود نشونده خودش کنار رو دایآ مامان

 .بود شده تنگ واست دلم ؟یخوب! زم؟یعز یچطور -

 هعالم هی از بعد. شد زنده هام نهیک ی همه دایآ دنید با و دمیکش قیعم نفس
 افگ دینبا. بودم دهید رو ریام بود، گذشته سال هی واسم لحظش هر که وقت

 .دادم یم

 ه؛یتالف وقت االن که داد یم قلقلک رو وجودم ی همه یحس هی. کردم اخم
. ارمد ییفدا خودم ی واسده سدتم؛ین یزیچ کم منم یبگ که نیا اثبات وقت
 !واال

 همون که کردم، سددالم دهیحم خاله به حیمل لبخند با و گرفتم باال سددرمو
 کنم سالم دایآ به یطور همون نشد کردم یکار هر اما. گرفتم جواب یطور

 !ضایا هم ریام ؛یجد و بود خشک کردم بهش که یسالم و
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 :گفت عمه که کردن تعارف یچا به کردم شرو  عمه از

 !داره خوردن یچا نیا نکنه؛ درد گلم عروس ی پنجه و دست -

 ما نگو لماسددت؛یف یتو ژسددتا نیا کردم یم فکر شددهیهم گرفت؛ خندم
 .میندار خبر و میلمیف عمره هی خودمون

 که ردم؛ب بابا و یمفتاح یآقا سمت به رو ینیس و زدم عمه به قیعم لبخند هی
 .بود نشسته بابا کنار ابوالفضل. برداشتن رو یچا لبخند با هم اونا

 رو یچا و دمیگز لبمو. کشددم یم خجالت مثال که نییپا انداختم سددرمو
 روز هر خوبه حاال. بود صددورتم یرو نگاهش دله زیه اما گرفتم؛ جلوش

 .مینیب یم رو گهید هم نحس یها افهیق خدا

. ودب شده برجسته شیشدونیپ و گردن رگ کردم؛ ریام به ینگاه یچشدم ریز
 ارمد یادیز دمیفهم ابوالفضددل لبخند دنید با اما زدم؛ لبخند یک دمینفهم
 :گفتم آهسته. دم یم رو بهش

 .دییبفرما -

 نگذاشت موقع. شد تر قیعم لبخندش و دیپر باال ابروهاش میرسدم لحن از
 :کرد زمزمه آهسته زیم یرو فنجونش

 .ادیم بهت یلیخ یصورت -

 صورتمون یتو ساعت شیش. شدم سدر  یراسدتک خودم جان به دفعه نیا
 خب! اد؟یم بهت یلیخ یصورت بگه تابلو قدر نیا تا بود کرده جو و جسدت

 یصورت واسدت همش فردا پس از یدار انتظار نکنه! چه تو به اد؛یم که ادیم
 !عق! یصورت نه یرنگ چیه اونم اه اه بپوشم؟
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 :دمیشن رو ریام یعصب یصدا لحظه همون

 .میشد مزاحم موقع بد کنم فکر مامان -

 :گفت عیسر مامان

 شددام دم ینم اجازه من د؛یسددتین بهیغر که شددما پسددرم، هیحرف چه نیا نه -
 .دیبر نجایا از نخورده

 حاالها حاال ریام آقا. زدم قهقهه دلم یتو. دمینشددن رو یحرف یصدددا گهید
 .یبسوز دیبا

 دیشددا. زد لبخند خانومانه که بود بیعج فرناز؛ به یچدا تعدارف موقع
 !واال دونم یم چه ده؛یکش گوششو خونه یتو ابوالفضل

 ریام انگار شییخدا اما کردم؛ تعارف یچا هم اسیال و مامان دا،یآ خاله، به
 بود، فنجون تا سدده توش که رو ینیسدد تفاوت یب. بود آخر ی مرحله غول

 یحرصدد از ذوقمو که کردم مویسددع تینها. نکرد یحرکت. گرفتم جلوش
 :گفتم اخم با و کنم پنهون بودنش

 !د؟یدار ینم بر -

 هک برگشتن سمتمون به همه لحظه هی که گفت یقاطع و محکم «نه» قدر اون
 یخواستگار ازش انگار حاال. داده بهم نه جواب یطور نیا ریام چرا ننیبب

 !حسود یریکبیا. ادیم غمزه و قر من ی واسه یطور نیا که کردم

 که رمب آشپزخونه سمت به دست به ینیس خواستم و انداختم باال هامو شونه
 :گفت عمه
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 کم میخوا یم که نیبش ابوالفضل کنار ز؛یم یرو بذار رو ینیس جون عمه -
 .میکن شرو  رو یجد یبحثا کم

. کردم احساس واضح رو دندوناش شیسدا یصددا بودم، ریام کینزد چون
 کنار نداشتم قصدد خب اما گذاشدتم؛ زیم یرو رو ینیسد بهش توجه بدون

 و رفت یا نفره تک مبل سمت و شد بلند جاش از فرناز که نمیبش ابوالفضل
 :گفت

 .گلم داداش زن نیبش برو جون الناز -

 به. دهخن ریز بزنم بود مونده کم. رفت فرناز به یوحشتناک ی غره چشم ریام
 فقط ود؛ب شده ییجنا یداستا هیشب شتریب یخواستگار مراسم یجا به نظرم

 !کرد یم پاره کهیت هم با رو همه ؛یکن ول رو ریام بود یکاف

 فاصددله ازش عالمه هی اما نشدسدتم؛ ابوالفضدل کنار و زدم خجول لبخند هی
 :گفت یمفتاح یآقا که گرفتم

 !جان؟ یجعفر که میدیرس خدمتتون یامر چه واسه که دیدون یم خب -

 بجال واقعا یمفتاح یآقا یکردنا صدا طرز. خنده ریز بزنم پق بود کینزد
 .ردنک اضافه دنبالش یا تربچه! یا تره ،یزیگشن خوبه! جان یجعفر! بود

 :اومدم خودم به مامان یکردنا صدا با

 !مامان جان الناز -

 یم ظرن به مهربون جمع تو یعنی. بود یکتک مهربون لحنش بار نیاول یبرا
 .است نهفته یگردن پس تا دو اعماقش در کردم یم احساس من اما دا؛یرس

 .خدا به واال
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 ور و کردم جمع شموین. بازه ور اون تا گوشم ور نیا از شمین دمیفهم تازه اوه
 :گفتم مامان به

 .جانم -

 .دیپرس سوال شما از یمفتاح یآقا -

 !حاال؟ کوتاه مدت نیا یتو دیپرس یچ! من یوا یه

 یدناش رنگ رییتغ متوجه اصال که بود ها زده بتیمص هیشدب حالتم قدر اون
 ثباع باز که یاحساس از. افتاد چشماش به نگاهم. بودم نشده ریام صورت

 وهرش سمت رومو و کردم اخم سرعت به دم؛یترس بزنه تندتر قلبم بود شده
 .کردم عمه

 .نشدم متوجه دیببخش -

 :گفت و زد لبخند هی

 به و نداره یانداز دست چیه. صافه صافه وصلت نیا انجام راه دونم یم -
 یول د؛یش یم خوشدبخت پسدرم شداه هم گلم دختر تو هم ،یخوشد و ریخ

 رو سال چند تا یندار یمشکل که بپرسدم ازت جمع یتو دونسدتم صدالح
 !برسه؟ دهنش به دستش ابوالفضل تا ؛یکن یزندگ ماها شیپ

 هی دونه ینم! هه! صددافه؟. دوخت و دیبر خودش واسدده چه موندم؛ مات
 فه؟یضع چشماش قدر نیا یعنی! وسطه؟ نیا ریام مثل یکلیه

 ؟یچددددددددد! کنم یزندگ نایا عمه شیپ نکهیا اها! بود؟ یچ جملش ی هیبق
 اتمخلف تمام با زیچ من کنم؛ یزندگ عمه شیپ بکنم غلط من! ؟یک شیپ

ر خیب کنم جان نوش  !باشم اال  فرناز خ 
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 نیا اما شدده؛ ینم رینخ گفتم یم کنده پوسددت و صدداف نبودن نایا ریام اگه
 .بودم کرده ریگ منگنه یتو بدجور. چزوند رو ریام شد ینم یطور

 :گفتم و گرفتم میتصم سر آخر

 هی دیبا. مریبگ میتصم عیسر قدر نیا تونم ینم اما ،یمفتاح یآقا دیببخش -
 .کنم فکر کم

 که من وا. شددد سیتن توپ تا دو ی اندازه چشددمام د؛یکشدد کل عمم دفعه هی
 !که خونتون امیم فردا نیهم باشه نگفتم

 قشیشق نبض و بود شده خون ی کاسه تا دو چشماش. کردم ریام به نگاه هی
 و دیکوب مبل ی دسدته به رو شددش مشددت یدسدتا! سدادات جد ای. زد یم

 نخش و تر کلفت صداشو که یدار خش یصدا با شد؛ بلند جاش از عیسر
 :گفت بود کرده تر

 .برم دیبا دارم کار ییجا هی من شرمنده -

 دایآ یچشما. رونیب زد خونمون از عیسر و کنه ینظر اظهار یکس تا ستادینا
 تهگرف صورت به باز یدهن با و متعجب من اما بود؛ شده رهیخ من به نیغمگ

 .کردم یم نگاه ریام ی رفته راه و دهیحم خاله ی

 شدست یتو رو جمع دوباره یمفتاح یآقا که بودن؛ شک یتو یقیدقا تا همه
 :گرفت

 میذار یم رو ابوالفضل خود با صدحبت و یاصدل مراسدم پس جان الناز -
 سال ندچ میتصم نیا باالخره چون ؛یگرفت میتصم مورد نیا در تو که یوقت
 .ده یم لیتشک تویزندگ از
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 ی هیبق دمینفهم اصددال. بودم ریام نگران. دادم تکون سددرمو فقط حال یب
 نموندن شام یبرا هم دایآ و دهیحم خاله و نایا عمه. گذشت یچطور مجلس

 .شدم باال ی طبقه یراه بخورم شام نکهیا بدون هم من. رفتن و

 با .کردم باز رو درش و رفتم تراس سددمت به اریاخت یب کردم باز که رو در
 خودم از لحظه هی یبرا. گرفت دلم ییرو به رو ی خونه روشددن چرا  دنید

 هک بود ییاینامرد تموم از چشمه هی نیا. دادم حق خودم به بعد اما اومد، بدم
 !نکردم یکار من تازه. بود کرده حقم در ریام

 اصال. بود یطور هی دلم ته اما کنم، هیتوج خودمو کردم یم یسدع که نیا با
 .رفتم اتاقم سمت به و بستم رو تراس در دمغ. نبود یخوب طور هم

 نصددفه تا. دمیخز پتو ریز یزیچ دنیپوشدد بدون و آوردم در رو دامن و کت
 به ریام اگه. شدم یم پهلو اون به پهلو نیا از و بودم ریدرگ خودم با شب یها

 !بود؟ یچ امروزش یرفتارا نیا پس نداشت یحس من

 مهم یچیه سدت،ین مهم دادم؛ فشدار بالش به سدرمو و دمیکشد قیعم آه هی
 .ستین

 .برد خوابم باالخره تا گفتم ستین مهم ذهنم یتو قدر نیا

*** 

 و شدددم لب برق همون الیخ یب و دادم یلب ریز فحش هی بوق، یصدددا با
 زا یخداحافظ و صبحونه خوردن بدون. برداشتم دانشدگامو ی کوله عیسدر

 :زدم داد بستم یم رو در که طور همون. اومدم نییپا ها پله از عیسر مامان

 .رفتم من مامان -
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 باز رو در. رفتم ماهک بک هاش دیپرا سمت و دمیکوب هم به محکم رو در
 :گفتم و نشستم عیسر و کردم

 .کنم سرم درست رو مقنعه نیا قهیدق دو ینذاشت که یریبم یاله -

 مگید دسددت با و گرفتم رو نهیآ دسددتم هی با و آوردم در رو نمیآ عیسددر بعد
 :گفت کرد یم یرانندگ که طور همون ماهک. کردم درست مقنعمو

 !سالم کیعل -

 که یبدون یخوا یم یشدد یم رو پر بدم سددالمتو جواب االن ه؟یچ هان -
 !شد یچ شبید

 داده غومچهیپ ساغر به کاره هی شبید نم؛یبب بنال کثافت! پرسم ینم نه پس -
 !مکه یحاج یحاج ره یم بعدم کنم؛ یم فکر روش و دارم خواستگار

 :گفت و کرد بودم مقنعم ریدرگ هنوز که من سمت روشو بعد

 آره؟ گهید المثلش ضرب بود نیهم -

 !پرسه یم سوال المثل ضرب مورد در هم یک از دونم؛ یم چه من -

 تا رو مقنعه یها گوشه و تو دادم موهامو ی همه و شد صاف مقنعم باالخره
 .بشم ریدرگ حراست با نداشتم خوش اصال. کردم

 .یفضول از مردم گهید بگو خب -

 .شم یم مرگ جوون یکن یم کپ بگم نیماش پشت االن م؛یبرس بذار -

 خفنه؟ موضو  حد نیا در یعنی اوه -

 .اوهوم -

 .کنم تشیاذ داشتم خوش ندادم؛ جواب دیپرس سوال یچ هر گهید بعد
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 :گفت کرد پارک رو نیماش یوقت

 !یعوض بگو -

 و خودش با حسددابم کردم یم تشیاذ نیا از شددتریب اگه یول گرفت؛ خندم
 .بود لگداش و مشت

 و کردم فیتعر واسش رو موضو  میرفت یم دانشگاه سمت به که طور همون
 .کرد ینم باور شد؛ یم گشادتر چشماش لحظه هر اون

 قهیدق دو یه. زدم یم کله و سر ماهک با میبود دانشگاه یتو که یمدت تمام
 !خر کره بود یکار چه نیا آخه! ایچزوند رو ریام واقعا گفت یم بار هی

 .وارید به بکوبونم کلشو داشتم دوست آخر قیدقا گهید

 زا بکشم خودمو خواستم یم. زد ور برسوندم که یموقع تا هم نیماشد یتو
 االح گفت یم و کرد یخال دلمو یتو کارم نیا بابت هم یکل نامرد. دستش

 یندپر با ره یم و کنه یم ول رو تو اونم باش مطمئن ،یکرد تیاذ نویا تو که
 .نشده روشن جمالش به چشممون هنوز که

 دهز دور چون شدددن ادهیپ موقع. کردم دایپ یریدرگ خود حرفش نیا با یکل
 .مبود شده ادهیپ ریام ی خونه در یجلو قایدق من بود، کوچه سر سمت و بود

 :گفتم یحرص که بگه یزیچ هی کنه باز دهنشو خواست باز

 درس هم استادا که یموقع یحت ،یکاف ی اندازه به امروز شو، خفه ماهک -
 !درک به بره اصال. یکرد یسوار یاسک مخم رو دادن یم

 مظلومانه یخداحافظ هی با گرفت گازشددو م؛یسددگ قدر نیا دید که ماهک
 .رفت
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 قدر نیا. دمیشدن رو در شددن باز یصددا که کردم مرتب کولمو یحال یب با
 عقب به منو و گرفت کولمو یدسددت اما نکردم؛ یتوجه که بود خسددته مغزم
 هب دست و شد گرفته دهنم یجلو که بکشم یا خفه غیج خواسدتم. دیکشد

 .داد هل خونه یتو منو و گرفت کمرمو کوله یجا

 .شدم عفت یب خدا یوا

 یماچش با که ر؛یام به تعجب با و کردم باز رو ترسم از شده بسته یچشدما
 .شدم رهیخ بود، داده قرار صورتم یسانت دو صورتشو قرمز

 یاصل سداختمون سدمت و گرفت دسدتمو و دیکوب بهم محکم خونشدو در
 .بود کرده قفل حساس مواقع در شهیهم مثل مغزم. کشوندم

 فتمیب بود کینزد. داد هلم داخل به کفشا همون با و کرد باز رو ساختمون در
 الشدنب ببوها مثل سرم؛ بر خاک که دمیفهم تازه و داشتم نگه خودمو ن؛یزم
 دو ویکیا نیا با رمیبم برم ؛یغیج هی نه ؛یاعتراضدد هی نه. اومدم افتادم راه

 !میرقم

 :دیکش داد و بست محکم رو ساختمون در کنم، باز دهن خواستم تا

 !؟یبپوش یصورت داد اجازه تو به یخر کدوم! ؟یکرد یغلط چه -

 :داد تکون یدیتهد انگشتشو و شد رهیخ چشمام یتو بعد

 !آره؟ یکن فکر دیبا که -

 یمانتو هی کردم؛ خودم به نگاه هی! گه؟ یم یچ نیا. دادم قورت دهنمو آب
 :دمیپر جا از دادش با! ه؟یصورت کجاش نیا وا! یاسی هیکتون و یاسی

 .بده جواب بودم، تو با -
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 و کردم اخم اومدم؛ خودم به کم کم. شدم رهیخ بهش و کردم حبس نفسدمو
 :گفتم

 !؟یچ یعنی کارا نیا -

 :گفت حرص با

 یعنی! ؟یکرد میقا من از خودتو یچ یعنی. بپرسم ازت دیبا من کنم فکر -
 لیتحو لبخند یه شدبید یچ یعنی! ؟ید ینم هامو اس جواب گهید یچ

 هان؟! ؟یچ یعنی آخرت ی جمله اون! ؟یداد یم ابوی ی کهیمرت اون

 که گفت یادیفر هی با و آخر هان و گرفت یم اوج داشددت کم کم صددداش
 !بودم یخوب جوون کنه؛ رحمتم خدا. شد جدا تنم از روح کردم احساس

 ترس کردم یسددع. بودم کرده ذوق انگار دادهاش از. دادم قورت دهنمو آب
 :گفتم و کردم نگاه بهش یعاد یلیخ کنم؛ دور خودم از العمالشو عکس

 بود شددده باعث داشددتم که ییکارا فقط نکردم؛ میقا یکسدد از خودمو من -
 ابوی ی هکیمرت از منظورتون دمینفهم نکهیا با البته و. امین ایهم دوره تو گهید
! باشه هداشدت یربط شدما به نکنم فکر ه؛یبق به دادنم لیتحو لبخند اما ه؛یک
 دمینفهم. خودمه دسددت هم ارشیاخت و خودمه صددورت عضددو یکی نیا

 !جملم؟ کدوم قایدق ه؛یچ هم آخرم ی جمله از منظورتون

 !توپه هواش و آب چپ یعل ی کوچه چقدر یوا

 :گفت و شد کمینزد قدم هی شدش زیر یچشما با

 به ؛یکن هم سددر چاخان هیبق مثل دوم سددوال جواب یبرا یتونسددت ینم -
 شیجالب! هیک منظورم یدون ینم که! نه؟ گهید یشد الشیخ یب نیهم خاطر

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

110 

 ینیب یم یکن دقت! یدینفهم هم آخر ی جمله از منظورم که نجاسددتیا
 .گوش دو وونیح هی نه ستادهیا آدم جلوت

 :کرد مکث

 هی به برسه چه. داره ربط من به باشه، تو به مربوط یزیچ هر...  درضدمن -
 !یمهم نیا به امر

 :گفت و کرد چشمام به نگاه هی. کردم نگاهش گنگ

 !لبخنداته منظورم -

 هشب یعاد طور همون و بستم بشه، باز تا رفت یم که شموین دردسر هزار با
 .کردم نگاه

 مربوط شددما به من یکارا از کدوم چیه! ه؟یچ کارا نیا از منظور! خب؟ -
 اشم به کاراش ی همه که یکسد اون. یا گهید یکی به متعلق شدما. سدتین

 ؛یدارن اتیفرع به ازین و برگشددته یسددالمت به که جونتونه؛ پرند داره ربط
 !تیزندگ اصل به بچسب

 لاص ت؛یزندگ اصل به یبچسدب یکرد غلط! گفتما یم درو  خر مثل حاال
 .اعصابمه یرو قدر نیا ومده،ین که یریکبیا پرند اون نه منم تیزندگ

 ی جمله دنیشددن با که بگه یزیچ هی تا کرد باز مبارکشددو دهن حرفم وسددط
 خواسددت یم که انگار. کرد نگاه رهیخ چشددمام به و بسددت دهنشددو آخرم
 یخوا یم ؟یندار ناموس خودت مگه! یکرد غلط. بخونه مغزمو اتیمحتو

 !رو دار سگ یچشما اون کنار بکش! ؟یکن یدراز دست من ذهن به

 .بزنه بلند ی قهقهه هی شد باعث که کردم نازک چشم پشت هی
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 و داد همه اون نیب! سالمه حالش نه گه یم ننش وونسدت؛ید نیا گم یم من
 !آخه؟ هیچ یچ خنده نیا فغان

 :گفت و آورد گوشم کینزد صورتشو و گرفت هامو شونه

 موشه؟ خانوم نه! داره گوش موشم داره؛ موش وارید گن یم راست پس -

 .شد گشاد چشمام

 !؟یچ یعنی -

 :گفت لبخند با

 تو موش کردم؛ یم دعوا دایآ با من که یموقع شددب اون شددما انایاح یعنی -
 !؟یبود نشده وارید

 :گفت بدم جوابشو بده اجازه نکهیا از قبل و شد تر قیعم لبخندش

 ظاهر جلوم نه یداد اس جواب نه گهید تونیناراحت خاطر به انایداح و -
 !نه؟ ؛یشد

 :داد ادامه کوتاه مکث هی با

 !نه؟ ،یش یم منفجر یدار هم حسادت از انایاح نشیتر مهم و -

 :گفت و دیکش قیعم نفس هی یشینما بعد

 !ورا نیا ادیم حسادت خوب یبو -

 نیا من چرا. بکشم غیج داره جا تا و بکشم ساشویگ داشدتم دوسدت چقدر
 که خر گه؛ید دیفهم کردم که یجون جون پرند اون با! آخه؟ رسددوام قدر

 !رمیبم برم اه! ستین
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 ماریب در دستاش نیب از رو شونم خواستم و کردم اخم کردم؛ جمع حواسمو
 :دمیغر. گرفتم تر محکم که

 ییشما ادیم طرفش از حسادت یبو که یاون فعال! آقاهه نزن یادیز توهم -
 .یکن یم داد و غیج من واسه خواستگار هی خاطر به که

 :باال برد ابروشو هی لبخند با ستاد؛یا نهیس به دست و کرد ول شونمو

 !زمیعز داره مشکل تینیب! من؟ -

 :زدم پوزخند

 .خونه برم بذار پس. داره مشکل من ینیب باشه؛ خب -

 :گفت و گرفت دستمو که شم رد کنارش از خواستم

 .یکرد حسادت کن اعتراف -

 اعتراف از حرف من ی واسه ایب بعد ؛یچند چند خودت با بفهم اول شما -
 !من نه ییشما سوزه یم داره بگه دیبا که اون! بزن

 :گفت و دیخند

 .میکن یم اعتراف هم با باشه؛ خب -

 :گفتم و سمتش برگردوندم رومو لبخند هی با و انداختم بهش مشکوک نگاه هی

 .باشه -

 .سه ی شماره با پس -

 .میبود شده ها بچه هیشب گرفت؛ خندم. دادم تکون باشه یمعن به کلمو

 ... کی -

 ... دو -
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 !سه -

 اما شدم؛ رهیخ بهش و گرفتم رو زدن حرف ژست گفت رو سه ی شدماره تا
 سر بر خاک! اومد رو زدن حرف ژست خرشدم خود دمیفهم هیثان دو از بعد

 .تامون دو هر خراب ذات

 !؟ینگفت چرا -

 :گفتم طلبکار خودش مثل و گفتم شیا هی

 !یگفت شما که نه -

 :گفتم و برگشتم در سمت به بعد

 .خداحافظ. برم دیبا گهید من! که ستین مهم جهنم، اصال -

 بغلم پشت از برسه رهیدستگ به دستم نکهیا از قبل برداشتم؛ قدم در سمت به
 کنار دارش زنگ و دار خش یصدددا با و آورد گوشددم کینزد سددرشددو کرد؛

 :کرد زمزمه گوشم

 !آره -

 :داد ادامه و فشرد بغلش یتو شتریب منو کوتاه مکث هی از بعد

 .ارنیب در چنگم از کوچولومو خانوم که دمیترس هم کردم؛ حسادت هم -

 :داد ادامه قبل از تر آروم و چسبوند گوشم به لباشو

 نگاه چپ عشقم به پشده هی یحت ندارم دوسدت حسدودم؛ یلیخ من آخه -
 .کنه

 به! عشدقم گفت! عشددقم؟ گفت من به ریام. شددد یخال دلم تو. شددم مات
 !دددددددغیج! یوا! عشقم گفت ننم جون
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 .نمک ماچش داره جا تا و کنم حلقه گردنش دور دستامو برگردم؛ خواستم یم

 !خره یبد گاف عیسر قدر نیا دینبا! الناز سرت بر خاک

 :گفتم کنم، پرت منه، اعتراف نوبت نکهیا از حواسشو نکهیا یبرا

 ؟یچ پرند پس -

 !؟یچ پرند -

 ؟یندار دوست رو پرند مگه -

 .نه -

 به پسمیلک شد باعث که برگشتم؛ تعجب با عیسر که نه گفت قاطع قدر نیا
 ینیب مثل نویا ینیب تا من گرفت؛ خندم. بشدده بلند آخش و بخوره شینیب

 .شه ینم خنک دلم نشکنم؛ بار دوازده ده اسیال

 .دیببخش -

 :گرفتم سر از جوابو سوال عیسر. دیخند

 هک اونجا تا! ؟یداد هیرو رییتغ عیسر قدر نیا! ؟یندار دوستش یچ یعنی -
 نیا! یبود عاشق حد نیا در یعنی. یدید پرند یجا منو بار دو پارسال ادمهی

 !؟یشد فار  زود قدر

 :گفت و انداخت بهم نگاه هی

 ؟یکن یم جواب سوال قدر نیا که یبشنو یدار دوست یچ -

 .ویچ همه -

 .مینیبش میبر حداقل خب -
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 با حرکت به ریام. کردم حرکت مبل سددمت به و آوردم در کفشددامو عیسددر
 هواس کنه یم فس فس چقدر ؛یریبم. اومد سمتم به آهسته و دیخند عجلم

 !من

 حس جانمویه نمیا نکنه. من از نقطه نیدورتر در نشددسددت؛ مبل ی گوشدده
 اکخ. خنده ریز نزنم تا دمیگز لبمو کنم؟ یدراز دست بهش دهیترس کرده؛

 !سرم بر

 از شدم سر  گذاشت؛ پام رون یرو سرشو و دیکشد دراز مبل یرو ریام اما
 داد شارف پام یرو شتریب سرشو و گرفت دستمو که شم پا خواستم. خجالت

 :گفت و

 .که ندارم تیکار نرو، -

 وت به دیبا من یجا به بابام! گنده خرس شدده ینم سددرت خجالتم که یریبم
 !شیا کنه؛ یم لوس برام خودشو سال و سن نیا با! واال گنده؛ خرس بگه

 !گرفت درد سرم. گما ینم یبخور وول قدر نیا اگه -

 :گفت و دیخند. نشستم جام سر صاف و کردم نثارش یلب ریز کوفت هی

 .دمیشن -

 :شدم یحرص

 !نه ای یکن یم کچل منو نمیبب ا؛یبزن یخوا یم حرف هی! اه -

 .ندارم دوست کچل زن من, باش مسلط خودت اعصاب به -

 خودمو کنه؛ در احسدداسددات گهید بار هی نیا! ییوا. دادم قورت دهنمو آب
 !خداست با شدنمم جدا کنم، یم زونشیآو
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 :گفت و دیخند زیر د،ید چهرمو یوقت

 !یخانوم میخوا یم کچلتم ما البته -

 احساس هک شدم؛ لبو حد چه در نمیبب رمیبگ جلوم نهیآ هی داشتم دوست فقط
 !رونیب زنه یم شیآت صورتم از کردم یم

 یدار هک حرف جا به! ایب د بگم خواستم. بست چشماشو دید سکوتمو یوقت
 :شد بلند صداش که سر؛ رهیخ یخواب یم

 یم ادی ینقاش پرند، دوسدتش، خواهر به دایآ خواسدت به گفتم؛ که بهت -
 .دادم

 !بود نگفته نه! بود؟ گفته! ؟ینقاش اه. موند باز فکم

 قبول وقت چیه که یشداگرد دمش؛ید یم شدداگرد هی چشدم به فقط لیاوا -
 یوافر ی عالقه اتش؛یروح اخالقش؛ اما. بود استثنا هی اصل در. کردم ینم
 هب توجهمو تفکراتش؛ طرز و داد یم نشددون چهره دنیکشدد یریادگی به که

 موقع یحت که بود سدداده دختر هی. ومدیم خوشددم ازش. کرد جلب خودش
 چیه کنه؛ کار یچ بدم حیتوضدد واسددش خواسددتم یم که یموقع ادگرفتن؛ی

 به ای زدم یم حرف که یموقع. کرد ینم نگاه چشددمام به میم*س*تق وقت
 از. بود اومده خوشم یلیخ اشیح و حجب از. بوم به ای شد یم رهیخ دستم

 جواباش قدر اون و ده یم ویزیچ هر جواب مکث با که نیا زدنش؛ حرف نو 
. هکن صحبت دهیسدنج اون مثل تونسدت ینم کس چیه که بود؛ جانبه همه

 .بود سنش از تر خانوم یلیخ

 :دیکش قیعم نفس هی
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 النا. نبود دنیسر شیواقع اسم دیشا یول د؛یسر دلم کجا دمینفهم اصال -
 هی نکهیا از. بود اومده خوشددم برخورداش از فقط نمیب یم کنم یم فکر که

 از که سددتین یپسددر چیه...  خب. بود مثبت ازاتیامت همه نیا با دختر
 هی یآدم هر رفت ادمی که بود گرفته چشممو قدر اون. بگذره یدختر نیهمچ
 ییخطا چیه و اسددت الهه پرند، بود شددده باورم انگار. داره هم یبد یسددر

 دهیرس اونم دل فقط بذارم؛ خطا دینبا اسمشو دیشا البته. زنه ینم سر ازش
 فکر که بودم احمق یلیخ. داداشش دوست ی واسده! من واسده نه یول بود؛
 خاطره به داد؛ مثبت جواب اون و کردم یخواسددتگدار ازش یوقت کردم

 .ارهیب خودش به داداششو دوست ار،یمهد خواست یم فقط اون اما. خودمه

 نیا با. کردم موهاش با یباز به شرو  و رفت موهاش نیب دسدتم ناخواسدته
 :داد ادامه بسته چشم طور همون و زد قیعم لبخند هی حرکتم

 اومده خودش به اریمهد مونینامزد از بعد ی هفته م؛یبود نامزد ماه دو -
 دمآ هی بودم؛ مرد هی من. کردم یم احساس رو پرند صالیاست وضدوح به. بود

 نز هی که بودم داده دیام خودم به اما. نفهمم نبودم خر. باال یهوش بیضر با
 اده؛د مثبت جواب من به یوقت گفتم یم. کنه ینم انتیخ وقت چیه متاهل،

 اشتباه نکهیا مثل...  خب اما. کرده رونیب فکرش و ذهن از رو اریمهد الیخ
 یم رو عروسم و شدگاهیآرا دم رم یم نکهیا الیخ به یعروسد روز. کردم یم
 رد خواستم یم. بودم داده خرج به وسواس یکل. بودم خوشحال یکل نم؛یب

 !رفته عروس گفتن بهم رفتم، یوقت اما. باشم نیبهتر پرند نظر
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 یم فکر. شد قفل موهاش یتو دستام ی پنجه. کرد کوتاه و آروم ی خنده هی
 نکهیا از ترس. ترسوندم خندش نیا بگه؛ ضجه با دیبا رو داسدتانا نیا کردم
 .قبل ی آشفته ریام همون شه یم داره ریام نکنه

 :داد ادامه و گذاشت بود موهاش یرو که دستم یرو و آورد باال دستشو

 ماست؛لیف یتو کارا نیا کردم یم فکر شهیهم. لمیف شدم یسادگ نیهم به -
 .بودم لمیف یعمر هی خودم انگار اما

 !بودم گفته خودم با رو جمله نیا شبید من جالب؛ چه ا  

 صددحنه اونم خواسددت؛ یزیچ هی ازم التماس با پرند خواهر ،یدون یم -
 که مهبفه یکس مینذار و میکن جمعش زود که یتصادف هی. تصادف هی یساز

 یتو راحت یلیخ عموش یباز یپارت با. بسوزه که نداشدته وجود یا جنازه
 نفهمن تا نره؛ پرند ی خانواده یآبرو تا م؛یکرد رو کار نیا میعروسدد شددب

 هب خودشو یتاکس با بذاره؛ داماد دست یتو دسدتشدو نکهیا یجا به عروس
 شکسته روزا اون قدر اون. زده زنگ خانوادش به و رسونده عشقش ی خونه
 کرف ما اقوام ی همه. دمینفهم رو بودن کرده اجرا که یشینما ی هیبق که بودم

 سوال ریز من غرور و رتیغ حداقل شد؛ خوب دیشدا. مرده پرند کردن یم
. دش کسانی خاک با میچ همه خودم شیپ وگرنه ه؛یبق ی واسده البته. نرفت

 .یلیخ بود؛ یسخت یروزا یلیخ

 .بگم نداشدتم یزیچ بود؛ شددده قفل دهنم منم کرد، سدکوت لحظه چند هی
 یکوتاه ی ب*و*سه برد؛ لبش سدمت به و برداشدت موهاش رو از دسدتمو

 :زدن حرف به کرد شرو  باز و زد روش
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 هنوز چون بخشدمش؛ یم برگرده اگه پرند کردم یم فکر خودم با روزا اون -
 مثل .بود شده عاشق فقط است؛ الهه هی پاکه، دختر هی پرند بودم معتقد هم
 شددد یم که بود ییخطا نظرم از گشددت یم بر اگه و بود؛ نیهم خطاش! من

 و دمید گرد صددورت هی فقط دم؛ید خونمون یتو که رو تو. دشیبخشدد
 بسته چشات موقع اون البته. بود پرند هیشب حالتش رنگش، جز که ییچشما

 باعث حالتات تمام. یدیرس یم نظر به خسته و یبود داده هیتک وارید به بود؛
 یوقت که شد یقو تصور نیا قدر اون. برگشته پرند که بکنم رو تصور نیا شد

 هیشب دمیفهم یموقع. نشدم چشمات رنگ ی متوجه هم یکرد باز چشماتو
 !یخوناشام گهم اصال تو یگفت کهیت کهیت بامزت حالت اون با که یستین پرند

 :داد ادامه. دمیگز لبمو. دیلرز یم هاش شونه د؛یخند بلند

 !یدیچ هم کنار بودن هول از که بود کلمه تا چند فقط جملت -

 :گفت چشم هی طور همون کرد؛ نگاه بهم لبخند با و کرد باز چشمشو هی

 !ها فهیضع یحساب تیفارس زبان -

 مالجم یتو فمویضددع یفارسدد زبان خواد یم نمیا نیبب! حناق یا! درد یا
 .یریکبیا! شیا. هیحساب و درست هاش جمله خودش یلیخ که نه! بکوبونه

. بزنم حرف االن نداشتم دوسدت. شددم رهیخ بهش جانب به حق و اخم با
 .کنه یخوددار حرفاش ی هیبق گفتن از ثیخب ریام و بزنم حرف دمیترس یم

 کرد فلق انگشتاش نیب دستمو یانگشتا بست؛ دوباره رو شدش باز چشم هی
 :گفت و
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 از کنم فکر بود شددده باعث که یداشددت پرند به ییشددباهتا هی خب یول -
 یالیامف از دمیپرس ازت الیو برگشتم یوقت نیهم خاطر به ؛یپرند یالیفام

 رو پرند اسددم قدر نیا یشددد کالفه داد یم نشددون چشددمات! نه ای یپرند
 ونمد ینم. یالشیفام از شدم مطمئن گم؛ یم چشم یگفت یوقت اما ؛یدیشن

 به منو که یزیچ هر از لحظه هی انگار. نداد دست بهم یخوب احسداس چرا
 داد سرت بد قدر اون نیهم خاطر به بودم؛ شدده متنفر کرد یم وصدل پرند
 شد یم باعث کمت شباهت یول. آورد در اشتباه از منو محمد شب اما. زدم

 و کنم یخال یجور هی رو دهنده آزار حس نیا داشدتم دوسدت. بشدم تیاذ
 کنسرت خودت ی واسه که روز اون تا. نبود تر دست دم خودت جز یک چیه

 !یبود کرده اجرا

 :داد ادامه و دیخند زیر

 .کردن غش هم ایدر یها یماه صدات از کنم فکر -

 نیهم واسه بذارم، جگر یرو دندون اوردمین دووم! زهرمار! ؟یچدددددددددد
 :گفتم عیسر

 .قشنگه میلیخ من یصدا -

 و شد رهیخ صورتم به نییپا از طنتیش با کرد؛ باز چشدماشدو و دیخند بلند
 :گفت

 !گرفتنت اوج طرز اون با...  اما یباش داشته استعداد دیشا -

 :گفت و دیلرز خودش به یشینما حالت با

 .کنم فکر بهش ندارم دوست اصال کن؛ ول یوا -



wWw.Roman4u.iR  111 

 

 از دستمو حرصم از. خنده ریز زد و انداخت سرخم ی چهره به نگاه هی بعد
 دمب انجام داشتم دوست مدت تمام که یکار نیاول و دمیکش رونیب دسدتاش

 یصدا. دمیکش موهاشو و کردم فرو موهاش یتو هامو پنجه دادم؛ انجام رو
 :شد بلند دادش

 !دختر نکدددددددن آ  -

 :گفتم حرص با

 .بود قشنگ صدام کن اعتراف -

 :گفت و دیخند داداشیب و داد نیب

 !گما ینم شویبق ینکن ول. دم ینم درو  شهادت من نه، -

 ول موهاشددو مکث با و گفتم یشددیا هی. توئه دور دور، االن که یریبم یاله
 :داد ادامه و دیخند. کردم

 .خورد یدرد هی به تیفضول خصلت -

 ات دمیکش دهنمو پیز زحمت هزار با و دمیکش نشون و خط واسش چشم با
 .برسه حساس یجاها به زودتر

 !زدنا حرف موقع رهیبگ حس دیبا حتما نمیا! بابا یا. بست چشماشو دوباره

 و یختیر یم اشددک یطور اون لمیف هی خاطر به که روز اون ظهر تا -
 به که یباش یاحساسات قدر نیا شد ینم باورم. نبود محمد و من به حواست

! ینک هیگر یطور نیا لمه،یف همش یدونست یم اونم که بچه؛ دختر هی خاطر
 ... یول خورد ینم اخالقت به

 :گفت و گذاشت شیشونیپ یرو و گرفت دوباره دستمو و دیکش قیعم نفس
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 یم باال ها پله از داشتم. یکن هیگر نداشتم دوسدت اصدال لحظه اون یول -
 بودم ریدرگ خودم با چون! گرفتمت عیسر و نیزم یبخور بود کینزد که رفتم

 کردم عجم تمویعصبان ی همه یکن هیگر تو باشم داشته دوست دینبا چرا که
 یتو اشک دنید با اما. شکوندم ویچ همه تو سدر بازم شددنم یخال واسده و

 دمخو با صبح تا شب تمام. کردم تنفر احساس خودم از لحظه هی چشمات؛
 رو یبرخورد نیهمچ دینبا ،یا کاره چیه وسددط نیا تو یوقت که بودم ریدرگ

 تا دو مثل میبتون دیشا و امیب تا گرفتم میتصدم باالخره. باشدم داشدته باهات
 خودم به تا. میباشدد هم کنار ندارن؛ هم به یکار چیه که یمعمول دوسددت

 تو بشه ثابت بهم و یکن یسرکش من خوب رفتار با تو و خوبم من کنم ثابت
 .یا نفهمه آدم اون

 به نیا چکه؛ یم عشدق آخرش تا اول از کنن یم اعتراف مردم معموال! ریبم
 :دمیپر حرفش نیب! ده یم فحشم من

 .خودتونه از البته که -

 :دیخند

 !خودمه از آره -

 :داد ادامه. شد گشاد چشمام! اوهوک

 هی واسدده دم؛ید فرهاد بغل یتو حالت اون یتو رو تو و اومدم یوقت اما -
 با که بود اونجا. بکنم رو رنگت خوش یموها ی همه داشتم دوسدت لحظه
 مه من به نکهیا با بودن خوب نیا و یباش خوب اگه هم تو کردم فکر خودم
 دا  لحظه هی چرا دونم ینم. پرند مثل یهسددت یآدم هی اما بود؛ نشددده ثابت
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 دنید با محمد که بزنم صددورتت یتو چک تا دو امیب خواسددتم یم. کردم
! چه؟ من به که کنه قانعم داشت یسع رسدوند؛ بهم خودشدو عیسدر حالتم

 با .باشن پرند مثل همه ستین قرار و طرفست دو فرهاد و تو ی عالقه دیشدا
 اگه که کردم فکر نیا به اما نداد؛ دسددت بهم یخوب احسدداس محمد حرف
 فتیتکل هک یستین پرند مثل یکی تو پس باشه؛ طرفه دو عالقتون تا دو شدما

 آدم پس ؛یدار تیزندگ تو آدمو هی فقط یعنی. نباشدده مشددخ  خودت با
 !بچزونمت نخوام که نشد باعث نیا بازم یول. یشد یم یخوب

. بوده من چزوندن فکر حال همه در! وانهید! یدار یریدرگ خود شددما خب
 !چزونم یم آبادتو ناکجا تا بشخصه خودم بعدا بزن حرفاتو فعال حاال

 بودنتون شدداد از د؛یبود یخوب یها بچه. شدددم آشددنا جمعتون با نکهیا تا -
 ذهنم یتو. باشددم الیخ یب شددماها مثل منم گرفتم میتصددم. اومد خوشددم

 تو اب یباز یتو قدر اون ها موقع یبعض اما پرند؛ یبابا گور گفتم یم همش
 گور همش بخوام که داره وجود یپرند رفت یم ادمی اصال که شدم یم غرق

 نگارا نبود؛ داتیپ ساعت چند که موقع اون تا. ارمیب چشمام یجلو باباشدو
 یول ؛بود گرفته حرصم بودم، یعصدب. بودم کرده گم مویباز اسدباب هی منم
. شد ترشیب حرصم ینزد یحرف و یانداخت نییپا سرتو فقط همه یجلو یوقت
 نییپا سدرشو فقط حاال و بود گذاشدته کار سدر آدمو همه نیا یکی نکهیا از

 ته ومتمظل حالتت از نکهیا از شتر؛یب همه از. بودم شده یعصب بود؛ گرفته
 نیا د؛کر یم اضافه تمیعصبان به و شدم یم وانهید داشتم رفت، یم غنج دلم

 من نظر از که یباز دمیفهم ؛یزد که ییدادا اون با اما. گرفتم پاچتو که شدد
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 از یحت که میباز هم نداشتم دوست. اسدت کننده خسدته تو نظر از جالبه،
 رییتغ کردم یسع نیهم ی واسه. بشه خسدته نداشدت؛ خبر منم یذهن یباز
 بتعج کوچولوم لبخند هی از قدر اون یوقت اما نشه، باورت دیشا. بدم هیرو

 بامزه یلیخ. بکشم توینیب داره جا تا و بزنم قهقهه داشتم دوست ،یبود کرده
 .یگشت یم لباست یتو رنگ رییتغ دنبال نکهیا تر بامزه ؛یبود شده

 خهآ چرا. شدم سر  بناگوش تا! یریبم یاله یا. دیخند مرموز گفت نویا تا
 :داد ادامه. دمیگز لبمو! نامرد یاریم ادمی به رو یموضوع نیهمچ

 فکر خودم با که یدیکشدد خجالت بامزه قدر اون ،یدیفهم که هم یوقت -
 .یلیخ بود؛ نیریش واقعا واسم حالتات. گفتم زود قدر نیا چرا کردم

 :گفت و دیکش قیعم نفس هی

 لباس ؛یبود بافته که یخرگوشدد یموها. ادیم بهت یلیخ یصددورت رنگ -
 کنار م؛ریبگ دستتو داشتم دوسدت یاومد یوقت. یبود دهیپوشد که یصدورت
 هس یها بچه دختر هیشب درست. کنم نگاه بهت داره جا تا و بشونمت خودم
 .یبود شده ساله چهار

 :گفت و کرد باز چشمشو هی طونیش یها بچه مثل باز

 !بود؟ مفهوم ؛یپوش یم یصورت من ی واسه فقط هم بعد به نیا از -

 :داد ادامه و بست چشمشو عیسر بمونه من جواب منتظر نکهیا بدون بعد

 نمیبب ونمبشک دستاشو داشتم دوست بغلم؛ ایب گفت یم فرهاد یوقت که یآ -
 گرفته حرصم یآ! ازش بود گرفته حرصدم یآ! کنه بغلت خواد یم یچطور
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 مثل تهالب. شد خنک دلم ته شیبزن صندلت با یکرد یسدع تو یوقت اما! بود
 .خورد خودم به صندل و خوردم احساسمم نیا چوب نکهیا

 :داد ادامه. دمیخند زیر و رمیبگ خودمو یجلو نتونستم

 .میخوردت صندل عمره هی ما که بخند! خانوما خانوم آره -

! کنم یم ضتیم*س*تف شتریب بعد به نیا از شاالیا. بودم شده سر  خنده از
 :داد ادامه. میدار هم تابهیماه یخواست اگه

 نگو، هک شدم یهنرمند هی یگفت لحن اون با و یبزن تاریگ یخواسدت یوقت -
 شب اون طنتاتیش با یکل. کردم احساس چشمات یتو خوب طنتویش برق
 شب. رهیگ یم خندم فتمیم خوندنت آهنگ لحن ادی یوقت هنوزم و دمیخند

 خودمو نکهیا ی واسه اما ؛یزد منو دل حرف میباش دوسدت هم با یگفت که
 !گفتم بهت یطور اون برنداره هوا

 :نشست شیشونیپ یرو رنگ کم اخم هی و رفت لبخندش

 شویریس فرهاد دارم دوست فتمیم که کردنت غش و اسب از دنتیترس ادی -
 یفتادیم پشدت از بودم دهینرسد بهت موقع به اگه. بذارم اسدب یسدما ریز

 .یدید یم بیآس اسب یسما ریز و نیزم

 :کرد جا به جا کلشو

 نیا. گذشت خوش چقدر. شد ینم تموم خاطرمون از پر سدفر کاش یا -
. زد یم سرم به تهران سمت رفتن واسه یرانندگ موقع که بود ییفکرا ی همه
 ... یراست

 هوم؟ -
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 :گفت لبخند با

 مورد یلیخ که ؛یهسددت هم آروم و سدداکت ؛یمعصددوم خواب تو یلیخ -
 .غاتهیج از بهتر. پسنده

 .ستین بشو آدم نیا. خنده ریز زد که گفتم شیا هی

 :زد کوچولو ی ب*و*سه هی بازم و برد لبش کینزد و گرفت دستمو

 و ییبایز سددوم کی پرند. خوام یم معذرت ازت یآخر روز یدعوا بابت -
. کنم لج باهات داشددتم دوسددت لحظه اون اما نداره؛ رو تو تیمعصددوم

 فکر ممرد نداشتم دوست. شدم یعصب واقعا اما چوندم؛یپ دسدتتو دیببخشد
 یکن رفک تو دیشا ای! مرده کرد، یم یزندگ یبزدل با و بود زنده که یآدم کنن
 دوست اما دونم، ینم واقعا لشدویدل. اسدت زنده یبدون خواسدتم یم! مرده

 موجود هی که کردم یم فکر نیا به ،ینبود که یماه شیشدد. یبدون داشددتم
 کرف نکهیا بدم؛ نشون بهت خودمو داشدتم دوسدت. رفته میزندگ از نیریشد
 با فتم؛ر کار سر. گرفتم دست به مویزندگ ی رشته سدر دوباره. وونمید ینکن

 که رانگا. کنم یم درک هامو کننده مراجعه قبل از شتریب االن که تفاوت نیا
 به یشباهت اصال دمیفهم یم گذشت، یم شتریب یچ هر. بودم شده تر پخته
 .یا گهید یایدن هی یتو تو انگار. یندار پرند

 و ردک حلقه شونم دور دسدتاشو نشدسدت؛ پمیک تا پیک و شدد بلند دفعه هی
 :گفت

 رنگ اما ،یش یم خوشگل اد،یم بهت. نکن رنگ موهاتو وقت چیه گهید -
 .گستید زیچ هی خودت یموها



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 ساکت بازم اما بودم، دهیکش خجالت. دیب*و*س رو مقنعم یرو آهسته بعد
. کنم ونثبتش وجودم تمام با داشتم دوست و بود ینیریش یها لحظه. نشستم
 .بره ادمی و بشم غافل هم اش هیثان هی از یحت نداشتم دوست

 لیدل و یکرد هیگر مظلوم قدر اون و کردم ناراحتت میشوخ با که موقع اون -
 یم تا و خودم به بدم فشارت کنم، بغلت داشتم دوست. شدکسدتم ؛یآورد
 .بشه خنک دلت تا بدم فحش خودم به تونم

 :دیپرس آروم و آهسته

 م؟یبخش یم -

 :تگف و فشرد شتریب خودش به منو. دادم تکون سرمو آهسته و زدم لبخند

 ... یراست -

 رتمصو از یکینزد ی فاصله در که طونشیش یچشما به و کردم بلند سدرمو
 :گفت و دیخند. شدم رهیخ داشت قرار

 !ییبابا دارم دوستت منم -

 :شد گشاد چشمام

 ؟یچ یعنی هان؟ -

 :داد یکیکوچ فشار انگشتش تا دو با موینیب

 کرد؛ صداش مامانش یمهمون آخر یوقت من یخوابالو خانوم که نیا یعنی -
 خودم که کردم یراض باباتو مامان من یوقت و من ی نهیس تخت اومد صداف

 خانوم فنچ نگو. شدددم دا  کردم احسدداس کردم بغل که فنچو نیا ارمت؛یم
 .ییبابا دارم دوست گه یم بهم آروم و کرده ب*و*س گلومو من،
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 انمام یجلو که شتریب نیا از یعیضا خدا ای! دروغه هی نیا نه. موند باز دهنم
 !سرم بر خاک! کردم؟ ب*و*سم رو ریام من! یوا ددددددر؟یام بغل رفتم بابام

 ریخ اون یوا سپردن؟ ریام دسدت منو بابا و مامان یچطور عجبم در اصدال
 یم مشکوک فرداش صبح پوک کله تا سه اون چرا گم یم بگو؛ رو ها دهیند

 !ندادن هم بروز اصال نامردا! زدنا

 :گفت و دیخند حالتم به ریام

 !گذشت خوش که من به نکن؛ فکر قدر نیا حاال خب -

 !ایح یب. انداختم نییپا عیسر سرمو

 :گفت و شد شتریب خندش شدت حرکتم با

 !کشه؟ یم خجالتم خانوم فنچول -

 !کوفت

 :شد یجد دفعه هی

. رونایب یایب رستوران یبود اومده شدب اون که یوضدع اون با نمینب گهید -
 پس رو محترم یآقا هی دسددت یطور اون مردم حرف ی واسدده آدم بعدشددم

 !زنه ینم

 دهنمو آب! کرد؟ یم اشدداره رسددتوران یتو دخترا اون یحرفا به یعنی! یوا
 :کردم زمزمه ناخواسته. دادم قورت

 .دیببخش -

 :گفت و کرد ب*و*س مویشونیپ و دیکش لپمو
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 مزهخوش یلیخ غذات گفتم؛ بار هی که بهت. کوچولو کدبانو نداره اشکال -
 هوم؟. بود

 :گفت لبخند با. دادم تکون آهسته سرمو

 .خودت مثل درست -

 زا گهید کنم فکر! بشم؟ من که هست هم باالتر غ،یج سر  رنگ از ایآ یوا
 .زدم یم یکبود به رو خجالت

 گرم اپسر با دینبا ادیز. باشه راحت قدر نیا اقوامش با دینبا آدم ضمن، در -
 .شن یم رو پر گرفت؛

 !بود؟ شده رو پر االن یعنی. دیپر باال ابروهام

 .ینش رو پر تا ور اون برو باشه، خب -

 :گفت و دیخند

 .جداست من حساب نه -

 .کنم تشیاذ ومدینم دلم اصال االن یعنی نگفتم؛ یچیه

 کجا نمیبب تا کنم یم خاطرات دیتجد دارم! الناز یدیفهم حرفمو کالم لپ -
 اما دمش؛ید و برگشته نکهیا با یحت رو پرند که بفهمونم بهت تا. دهیسر دلم

 یتو اومد. برام بوده رهگذر مثل که انگدار. نددارم بهش یا عالقده چیه
 مهم واسم نایا از کدوم چیه اما برگشدت؛ خورد، شدکسدت رفت، م،یزندگ

 بهت قلبمو و شدم قلب بدون کجا بفهمم که مهمه نیا من ی واسه. سدتین
 دونم یم اما. دونم ینم اصال! آخرش؟! وسدطاش؟! اولش؟ از. دادم امانت

 ادب موهاشو که کشم یم رو شاد دختر هی ای کردم، ینقاش به شدرو  که حاال
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 دو هب شه یم ختم تینها ای! کنه یم فرار ازش ای کنه، یم ایدر دنبال و بره یم
 یحت !مراقبتم پنجره از که کشم یم خودمو همشون کنار. یخاکستر چشم تا

 و بدم خرج به جرات خوام یم. یباش تنها هم هام ینقاش یتو ندارم دوست
 !زنم یم لب صدا یب شبا نیا که یقتیحق بگم؛ قتویحق

 :کرد زمزمه و آورد گوشم کنار سرشو

 .دارم دوستت -

 و کردم کج سرمو. بود یادیز قلبم ی واسه یخوش همه نیا! شد حبس نفسم
 هم یچشما یتو. شدم رهیخ بودن شده شهیهم از تر یمشک که چشماش به

. شدده یم تر کم داره صددورتامون ی فاصددله کردم احسدداس که میبود غرق
 باز چشمام اولش داشتم دوست بستن، یم رو چشماشون که همه برخالف

 از ور عشق از پر ی ب*و*سه نیاول خوام یم که یا لحظه تا. نمیبب تا باشده
 شده رهیخ ریام خمار یچشما به. نمیبب رو رمیگ یم پرستمش یم که یکسد
 زا رو یهم سر پشدت یغایج یصددا که مینداشدت یا فاصدله بایتقر. بودم

 هک شدددم بلند جام از جت مثل. دمیشددن بود مانتوم بیج یتو که م،یگوشدد
 .شه بلند اون آ  یصدا و بخوره ریام ینیب به دستم شد باعث

 دم؛آور در بمیج از مویگوشدد عیسددر. بود گرفته خندم ریواگ ریهاگ اون یتو
 :بود مامان

 مامان؟ بله -

 .مادر نگرانتم! نشده؟ تموم کالسات مگه ؟ییکجا -

 :گفتم و کردم جمع لبخندمو
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 .خداحافظ. امیم االن -

 :فتمگ و زدم لبخند بود شده رهیخ بهم که ریام به. کردم قطع ویگوش عیسر

 .نگرانمه مامانم برم، دیبا من -

 عیسر بکشه؛ یحرف من زبون ریز از بخواد تا بدم فرصت بهش نکهیا از قبل
! بالمدن ادیب بخواد که بود حرفا نیا از تر منگ ریام انگار. رونیب زدم خونه از

 هی بستم، که رو خونه در! واسدمونا بود شدده یمحل یب خروس چه مامانمم
 .رفتم خودمون ی خونه سمت به یگل گل یلپا با و دمیکش قیعم نفس

 آخر فصل

 ریام یها اس ام اس و تلفنا جواب. بودم نرفته رونیب خونه از بود روز سه دو
 ارب هی یحت ناراحته؛ یکل بود معلوم داد یم که ییامایپ از. دادم ینم هم رو

. بود زمال هیتنب نیا! بود الزم خب یول. بست توپم به و داد مالت پر امیپ هی
 .بود الزم واقعا اما نداشتم، فکر به ازین

 من بگم و کنم ب*و*سددش بغلش بپرم دینبا داره دوسددت منو گفت ریام تا
 بله،! باشدده داشددته هم داریخر دیبا داره، هم یوقت و داره ناز دختر! شددتریب

 !من میدختر نیهمچ

 بهشون یحت! گذاشتن سرم به سر یکل و بودم گفته ها بچه به رو هیقضد تمام
 چرا حاال بود گفته سددر بر خاک ماهک و کنم چکار خوام یم بودم گفته

 !؟یبرگرد نفره دو یبر نفره هی یخوا یم نکنه شب؟

 !شعورهیب کال
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 خر زمغ مگه اصددال کنم، یزندگ ابوالفضددل با بتونم عمرا من گفتم مامان به
 تهوق یلیخ دونسدتم یم که گفت لبخند با مامانم تعجب کمال در و! خوردم

 !یریام نخ تو

 دختر؛ اون و پسرم من کردم احساس لحظه هی نخشم یتو گفت یم نیهمچ
 آبرو آدم ی واسه جماعت مادر خدا، به واال! رمیام کردن تور شدرف در من و

 .دمیکش خجالت هم یکل که بماند البته! ذارن ینم

 ات بود مونده گهید ربع هی. کردم سدداعت به نگاه هی و کردم فوت رو نفسددم
 مامان کردم یم خدا خدا.بودم در پشت حاضر من و بشه شب دوازده ساعت

 قعمو بودم؛ انداخته مانتوم بیج یتو رو میگوشدد و دیکل. نشددن داریب نایا
 !بزنم زنگ بود عیضا برگشت

 از اول! الناز منم بگم و بزنم رو خونه زنگ شب نصدف ایخدا یوا! کن فکر
 !بودم یگور کدوم که کنه یم زمیآو حلق بابام همه

 نگفت فقط! نکشه طول هم قهیدق دو دیشا کارم بودم کرده حساب جمع سدر
 رو فلنگ دزدا مثل باز بخواد خدا اگه بعد و بود سدداده ی کلمه تا دو یکی

 نکنه یوا! نکنه انیغل من واسه وسط نیا یزیچ یاحسداسات اگه البته! ببندم
 !برگردم؟ ییتا دو و بگه راست ماهک

 اراده سددرم، بر خاک! اداینم بدم خودمم نکهیا مثل! خودم سددر تو زدم یکی
! گهید پره یم احسداسدداتمون خودش و خودم ی کله تو زنم یم تا دو! دارم؟
 !ها منم زنم یم حرفا
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. تگذش گهید قهیدق ده تا کند جون المذهب! انداختم ساعت به گهید نگاه هی
 ریز .اومدم نییپا ها پله از آهسته آهسته کردم، بازش و رفتم در سمت عیسر
 !یشب نصفه شدم یخرافات! ننینب منو نایا مامان تا خوندم یم وجعلنا لب

 !نشدسدته میشدونیپ رو عرق یها قطره کردم یم احسداس کردم باز که رو در
 بود نیبالکات کرام با حسابم وقت اون بشن، داریب نایا مامان دمیترس یم واقعا

 !برم خواستم یم یگور کدوم یشب نصفه که

 یوت کامل االن. آوردم رونیب ممیبعد یپا و گذاشددتم رونیب پامو هی آهسددته
 قیعم نفس هی بود؛ روشددن چراغش. دادم قورت رو دهنم آب. بودم کوچه

 دهینشن یکس رو صداش کردم خدا خدا بستم، آهسته رو خونه در و دمیکشد
 .باشه

 لمث و رفتم باال ازش و رسوندم خونه گاز ی لوله به رو خودم جت سرعت به
 .کردم رد حفاظا نیب از رو خودم قبل ی دفعه

 خوام یم سرم ریخ! دستم یرو نکن نازل سوسک دفعه نیا خواهشدا ایخدا
 !من جون رو تو نشم سه! بشم وارد یینجاین

! مهمه خدا واسه من جون چقدر انگار من جون رو تو دادم یم قسم نیهمچ
 نییپا خودمو. میمهم شددخ  چه کنه یم فکر ندونه یک هر! خدا به واال
 یخاسورا نیب دستمو کنه حرکت دستم یرو یموجود نکهیا بدون و دمیکش

 شد یمتناسب ی فاصله یوقت و کردم کم نیزم با رو فاصدلم و گذاشدتم وارید
 خش خش پام ریز یبرگا! افتادم نیزم یرو پا نوک با و کردم ول رو دسددتام
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 رو ییصدا نیهمچ که نباشه زیت ریام یگوشا قدر اون کردم دعا که کرد صدا
 .بشنوه

 ور خدا کردم بازش یوقت و کردم حرکت در سمت پام نوک یرو نرم و عیسر
 و ودب کرده روشنش آباژور هی فقط اما بود، روشن داخل. نکرد ریرجیج شکر

 اول! بگردم؟ رو جا همه دونه دونه دیبا من حاال! خدا یوا. نبود نییپا یکس
 !روشنه چراغش که یاتاق اون همه از

 امکفش رفت ادمی که باشم آروم کردم یم یسع قدر نیا. رفتم ها پله سدمت
 اج همون و دمیگز رو لبم! دمیکشدد گند به رو ریام یزندگ کل و ارمیب در رو

 ی اعجوبه واقعا من! شدددم رهیخ میگل یپا رد به و درآوردم رو هام یکتون
 مهه نیا تا کنه ثبت برتر هوش لحاظ از ییجا هی تو منو ادیب یکی! قرنم

 .حداقل نره هدر هوشم

 االب رو ها پله ی هیبق کردم، که یگندکار الیخ یب و دمیکشدد یقیعم نفس
 باز هنصف تا که بود در هی ورتر اون کم کی ها پله راه چپ سمت قایدق رفتم،

 !خودشه افتم،ی. بود روشن چراغش و بود

 کردم، نگاه رو داخل در یال از. کردم حرکت در سمت و زدم گنده لبخند هی
 داشته جن ریام ی خونه نکنه دادم، قورت رو دهنم آب. نبود اتاق یتو یکس

 !باشه؟

 اصال! برگردون عقب به رو زمان خواهشا کردم، غلط کردم، تیخر ایخدا -
 ینم کنم، زده جانیه رو ریام خواسددتم فقط! ایباز یفانتز نیا به چه منو

 !که شه یم یطور نیا دونستم
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 !شتمبرگ عقب به عیسر و دمیکش غیج هی. خورد شونم به یدست لحظه همون

 و دادم قورت رو دهنم آب. بود کرده اخم اما د،یخند یم نگاهش. بود ریام
 .نمیس ی قفسه یرو گذاشتم رو دستم زدم یم نفس نفس که طور همون

 دهیکشدد یکاه کاغذ یرو که رو قلمام اهیسد از یکی نه سدداعت رفت ادمی -
 !دمید رو کوچولو نامرد دزد هی که بندازم االن خواستم بندازم؛ دور بودم،

 :شد تر کینزد بهم کم کی

 !ناراحتم؟ دستت از چقدر یدون یم ر،یش دهن یتو یاومد خودت یپا با -

 :گفتم و دمیکش قیعم نفس هی

 جانیه خواستم یم فقط خدا به! یدیشن رو حرفام که تو اصال. دیببخشد -
 !کنم زدت

! رون؟یب یاومد ینم خونتون از چرا! ؟یداد ینم رو جوابم روز دو چرا -
 !هان؟

 خودم؛ دست از اونم شدم، ناراحت. گفت یم خسته و آروم رو هاش جمله
 !بودم کرده که بود یکار خب یول

 .دیببخش -

 :کرد بغلم سفت

 ازم کردم اعتراف که حاال نکنه که گذشددت سددخت بهم چقدر یدون یم -
 !؟یشد ریس

 :کردم پنهون نشیس یتو رو سرم

 !بود یتالف به الزم! یبود کرده تمیاذ یلیخ آخه -
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 !انصاف؟ یب یطور نیا -

 رو گلوش ریز و آوردم دسددت به جرات یچطور یشددب نصددف دونم ینم
 :گفتم و دمیب*و*س

 .گهید دیببخش -

 نفس و کرد بودن، شدده مشدخ  شددالم افتادن با که موهام یتو رو سدرش
 :گفت و دیکش یقیعم

 نصددفه منو یخوا یم یچطور حاال نمیبب بگو! نبخشددمت تونم یم مگه -
 !؟یکن زده جانیه یشب

 :گفتم و کردم بلند رو سرم حرص با! عفتت یب سر بر خدداک

 !ایح یب -

 یتو. داد قرار صورتم از یکم ی فاصله با و کرد خم رو صدورتش و دیخند
 :گفتم و شدم رهیخ شیمشک یچشما

 هیاس گهید دونستم یم نکهیا! بودم؟ سبک چقدر روز دو نیا یدونسدت یم -
 !پرند؟ نه النازم، واست وقته یلیخ دمیفهم نکهیا ست؟ین روم یپرند ی

 :دیچک نییپا چشمم از ناخواسته اشک قطره هی

 مدیشددن رو دایآ یحرفا که موقع اون! ینیب ینم منو کردم یم فکر شددهیهم -
 اما م؛نداشت نقش تیزندگ یتو وقت چیه من که زد دامن باورم نیا به شتریب

... 

 :دمیکش قیعم نفس و بستم رو چشمام
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 مرور با رو روز چند نیا که بود نیریشدد شددتیپ روز سدده یحرفا قدر نیا -
 .ارمیب دووم رو دنتیند تونستم حرفات کردن

 اب که بگم، بلند رو زدمش یم لب شهیهم که یاحسداس تا کردم باز رو دهنم
 .شدم ساکت لبام، یرو لباش احساس

 زا نتونستم شدهیهم برخالف و کردم تجربه رو عشدق از پر ب*و*سده نیاول
 کسوف انگار حاال! باشم شاهد باز چشم با و ارم،یب دووم لحظه اون یخوش

 .رفت شدم ایح یب! دنشمید مشتاق قدر نیا که خسوفه ای

 من جانب از دمیکشد یم خجالت چون یول بود، ینیریشد یلیخ احسداس
 با ریام. بردم عقب رو سددرم و گرفت نفسددم نیهم خاطر به نبود؛ یهمراه
 :گفتم زنان نفس. زد زل بهم خمارش یچشما

 !رم...  دا...  ستت...  دو -

 :کرد زمزمه و نشست لباش یرو قیعم لبخند هی

 !شتریب من -

 اشدست نیب از فرز و بردم عقب رو سرم که ارهیب جلو باز رو سرش خواست
 :گفتم خجالت با توام ی خنده با و رفتم ها پله سمت به. اومدم رونیب

 !اینبک سواستفاده ستین قرار اما عالقه، ابراز اومدم یشب نصف درسته -

 شده رهیخ بهم لبخند با و بود سدتادهیا باال که ریام به و دمیرسد ها پله نییپا
 چشمک، هی با. دمیدو در سمت و انداختم باال رو هام شونه و دمیخند بود،
 :گفتم بلند

 !میمنتظر خانواده با -
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 !وقفه بدون و بلند! دیخند

 ینم باال نفسدم! دمیدو رو خونه تا مسددافت تمام عیسددر و گرفت خندم منم
 دستام جانیه از که طور همون صددا و سدر بدون یباز نجاین یکل با و اومد

 .مبست رو در و دمیرس خودمون ی خونه یباال ی طبقه به باالخره د،یلرز یم

 نیزم یرو و شد سست پاهام کرد، پردازش رو اتفاقات تمام مغزم تازه انگار
 !بود گرفته خندم هم و بود گرفته گر هام گونه خجالت از هم. افتادم

*** 

 :گفت غیج با ماهک

 دو نیا از زودتر ،یگرفت اعتراف تا دو نیا از رترید سرت بر خاک الناز یوا -
 .یپر یم یدار تا

 :گفت عیسر ساغر

 !تو یشد ناز چقده بگردم، دورت یاله -

 :گفت و کرد میتنظ درست رو شدش فر یموها از کهیت هی مهسا

 .ادیم االن ریام -

 و کردم بسته و باز رو چشدمام. دیکشد یم ریت موهام دنیکشد خاطر به سدرم
 :گفتم

 !نمونده بدنم تو جون. خستم ها بچه -

 :گفت و برهنم ی شونه یرو زد خنده با ماهک

 و نیایب داربر لمیف واسه دیبا که ییایباز دلقک ه،یآتل! مونده ایکار اصل تازه -
 !هنوز مونده هم مراسم خود
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 نگه باز رو چشمام ،یمصدنوع مژه ینیسدنگ و ملیر همه اون با کردم یسدع
 .دارم

 دخالت راگ و رنیبگ لمیف فقط کرده یط قبال و رهیام یآشناها از بردار لمیف -
 !رونیب کنه یم شوتشون بکنن جا یب

 !جذبه ولیا! اهوک: مهسا

 :دمیخند

 !گهید ماست یآقا! یکرد فکر یچ پس -

 :گفت بود، شگرایآرا از یکی که یدختر

 .منتظرن در دم داماد آقا که بپوش رو شنلت خانوم عروس -

 چیه !داشتم تهو  حالت بار چند شبید از داشتم؛ استرس. شد حبس نفسم
 که مدیکش قیعم نفس هی. کنم میقا رو نگاهم یدرموندگ تونستم ینم جوره

 دادم حیترج! شددد مغزم وارد گهید درمون و کوفت تا هزار و ژل و تافت یبو
 !خدا به واال نکشم؛ نفس کال

 ور شدالش ماهک. رفتم باال ها پله از آروم آروم بلند، پاشدنه یکفشدا اون با
 مهسا خودش،. کرد باز رو در عیسر و کرد میتنظ شدش درست یموها یرو

 ی پله تا دو به ناله با. موندم من و رونیب زدن شددگاهیآرا از عیسددر سدداغر و
 نفس. کردم یم نگاه اومدم، یم نییپا ازشددون دیبا که شددگاهیآرا در یجلو

 و بود عقب شددنلم. اومدم نییپا ناز هزار با هم رو پله تا دو اون و گرفتم
 یم خوشدحالم نیهم و زد ینم یحرف بردار لمیف. مشدخ  کامل صدورتم

 ،یمشددک شددلوار و کت با دسددت به گل دسددته که کردم ریام به نگاه هی. کرد
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 شده کبانم یلیخ که موهاش شلو  شیآرا با د؛یسف راهنیپ و یمشک ونیپاپ
 تازه ؛بدبخت داره حق. بزنه پلک شد باعث که زدم لبخند. بود ستادهیا بود،

 !نهیبب رو شیآرا ی معجزه تونست چشماش با

 :گفت و کرد نگاه چشمام به خنده با و شد کمینزد قدم هی

 !؟یباش رفته هم تو که دمیترس اومدنت، رید خاطر به یدون یم الناز -

 یم رو عروس که اول دومادا معموال! سدرت یتو بخوره لبخندم. کردم اخم
 اهنگ چشمام یتو راست راسدت شدعوریب نامرد کنن؛ یم فیتعر ازش ننیب
 .گه یم من به رو خاطراتش دیتجد و کنه یم

 واسه بود، داغون اعصابم یعروس یعصب یفشارا خاطر به هم یطور نیهم
 کم کی و گرفتم رو دامنم گل دسته گرفتن بدون و زدم کنار رو دستاش نیهم
 باز ور در ادیب ریام نشدم منتظر اصال. رفتم نیماش سدمت به و آوردمش باال
 یتو رو دامنم و خودم دردسددر هزار با و کردم باز رو در عیسددر خودم! کنه

 نیا کنم، حساب جدا شخ  هی رو دامنم دیبا اصال یعنی. دادم جا نیماشد
 !اعصابه یرو که قدر

 یطور ت؛گرف یم لمیف ازمون بز مثل لمبرداریف! کردم نگاه رونیب به شهیش از
 واقع طفل چقدر بگردم یاله! نکردم احسدداس رو حضددورش اصددال که بود
 !شد

 نیماش داشت لبخند با که انداختم ریام به هم نامحسوس نیخشمگ نگاه هی
 .کنه مبارک شمنگاهشین به رو راننده یصندل ادیب تا زد یم دور رو
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 ستد اون داشتم دوست. کرد حرکت هیآتل سمت حرف بدون نشست، یوقت
 دامر اصال! مالجش یتو بزنم و بردارم رو بود گذاشته پاهاش یرو که یگل

 نیا شه یم رد پل از خرشون و رسن یم خواسدتشون به تا نن،یهم همشدون
 به که ریام. رمیگ جو چه منم اه کردم، بغض. شددن یم احسدداس یب یطور

 !دهینرس خواستش

 فرمون یرو رو انگشدتاش آهنگ تمیر با همراه و کرد روشدن رو ضدبط ریام
 .داد یم تکون

 من از لب ب*و*سه ب*و*سه

 تو از نگاه نخ به نخ

 من از شب یها مهین

 تو از ماه قرص تا دو

 برف رتیزمهر پوست

 آغوشم تو عاشق

 یوقت لباسمو من

 پوشم یم داغه دا 

 یسرخاب یها گونه

 یخواب یب رختخواب

 یتاب یب تاب و چیپ

 کن حواسم یب باز

 دیخواب شتیآت یوقت
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 یدیپوش که دستامو

 چشماتو یها لهیت

 کن لباسم ی دکمه

 شونتیپر یچشا

 خندونت یلبا با

 دندونت برق مثل

 من با کنن یم عشق

 تو با کنم یم عشق

 پاهاتو موج یوقت

 شب هر یکن یم غرق

 دامن یتور ریز

 گلدونه تو دامن

 گلخونه پات تا سر

 حساسم عطر به من

 رمیم یم نکرده بو

 ساال نیا یتو یچ هر

 دادم اون و نیا ادی

 دارم مو به مو تازه

 رمیگ یم ادی تو از

 خوابم یم سوال یب
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 شم یم پا جواب یب

 پرسم ینم که یچ هر

 کن بر از جواب یب

 باش من با سوال یب

 باش من با الل الل

 حرفه من یمو به مو

 کن باور سکوتو نیا

 شونتیپر یچشا

 خندونت یلبا با

 دندونت برق مثل

 من با کنن یم عشق

 تو با کنم یم عشق

 پاهاتو موج یوقت

 شب هر یکن یم غرق

 دامن یتور ریز

 شونتیپر یچشا

 خندونت یلبا با

 دندونت برق مثل

 من با کنن یم عشق

 تو با کنم یم عشق

http://www.roman4u.ir/


 جرأت یا حقیقت

 

155 

 پاهاتو موج یوقت

 شب هر یکن یم غرق

 دامن یتور ریز

 شونن ذوق تونستم ینم و بودم قهر که فیح فقط. بود قشنگ آهنگش یلیخ
 ادهیپ نیاشم از بشه، ادهیپ ریام نکهیا از قبل و عیسر میدیرس که هیآتل به! بدم

 رو نیماش ریدزدگ که طور همون و اومد سمتم عیسر ریام لحظه همون. شدم
 و کردم اخم م؛یشددد هیآتل وارد. کرد حلقه کمرم دور رو دسددتش زد یم

 :گفت که بشم جدا ریام از خواستم

 ؟یعنی یشد مونیپش -

 .ندادم رو جوابش

 نیا از بعد من آخه! کردم ترس احسدداس لحظه هی فقط د،یببخشدد خب -
 گهید کن باز رو اخمات! بکنم یزندگ بتونم عمرا گهید که کوچولو وروجک

 !فنچول

 تا شدددم اتاق وارد عکاس خانوم یها ییراهنما طبق و ندادم رو جوابش
 .شدم جدا ریام از عیسر هم بهانه نیهم به. بندازم نفره تک عکس

 لمحا ،یش منفجر یاله! کنم خرد حلقش یتو رو نشیدورب لنز خواستم یم
 یساعک نوبت االن دمیفهم ریام ورود با و دیکش ینم اعصدابم گهید! بود بد
 و گرفت رو دستم و اومد سمتم عیسر تمیوضدع دنید با ریام اسدت، نفره دو

 :گفت

 ؟یخوب الناز؟ شده یچ -
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 هم یخواه معذرت نکهیا وجود با هنوز چرا دونم ینم. ندادم رو جوابش
 .نداشتم رو دنشیبخش اعصاب اصال کرد،

 ریام یوقت و رفت رونیب لحظه چند یبرا عکاس که شددد کمینزد کامل ریام
 و آورد صورتم یجلو رو سرش و گرفت رو برهنم یها شونه میشد تنها دید
 :گفت یا بامزه لحن با

 همه باشه، ؟یا حوصله یب ؟یناراحت ؟یعصب ؟یقهر فنچول؛ خانوم یه -
 !ینزن حرف من با یندار حق اما! باش نایا ی

 !من خودخواه. نشست صورتم یرو رنگ کم لبخند هی

 !یش یم ییهلو هی یخند یم اصال... ا بارک آ -

 :گفت و شد رهیخ بهم طونشیش یچشما با و آورد جلوتر رو صورتش بعد

 و میبش الیخ یب رو مراسم گم یم! ارم؟یب دووم شدب تا یچطور من آخه -
 !چطوره؟ خونه، میبر راست هی

 اما اره،یب تر کینزد رو صورتش شد باعث که دمیخند بسدته دهن با! ایح یب
 زمزمه لب ریز و دیکش عقب عیسر ریام و شد اتاق وارد عکاس لحظه همون

 :کرد

 !لعنت معرکه خرمگس بر -

 لجباز من امروز! شددده عوض جاهامون کردم احسدداس. خنده ریز زدم بلند
 !شنگول و شاد دلقک، ریام و بودم شده

 :گفت و زد لبخند خندم دنید با عکاس دخترک

 .بود پکر االن تا عروستون. دیاومد زودتر شما شد خوب چه -
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 .داد دخترک لیتحو بند مین لبخند هی بود، خورده پرش یتو که ریام

 :گفت و گرفت رو دستم ریام

 ؟یخوب -

 کردم یم دعا فقط. بود هم یتو اخمام لبخند یجا به و داشددتم جهیسددرگ
 .ستشک یم داشت بلند پاشنه یکفشا یتو پاهام بشه؛ تموم مراسم زودتر

 .دارم استرس نه -

 :گفت و دیخند

 ؟یچ از -

 :گرفت خندم

 !ایزن یم شاد یلیخ امشب ریام -

 !خونما برم یم دارم عروس نزنم؟ شاد ؟یچ پس -

 .ندادم رو جوابش و زدم لبخند

*** 

 :گفت و کرد ادیز بود، یشاد آهنگ که رو ضبط یصدا ریام

 یوت هم ابونیخ یتو مردم بذار اصال! رو ها یباز حوصله یب نیا مینداشت -
 .میکن کیشر مونیخوشحال

 داد زد یم بوق که طور همون و دیکش نییپا رو خودش سمت ی شهیش بعد
 :زد

 !ادیم داره زمیعز ادیفر ادیفر یآها -

 !وانهید دم،یخند
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 فرمون پشددت هم و خوند یم هم آهنگ با همراه بلند. کرد عوض رو آهنگ
 .داد یم تکون رو خودش

 هستم عاشقت یهست یوقت

 دستم یتو یذار یم دستاتو یوقت

 دونم ینم من یستین یوقت

 خونم یم که است خسته یصدا نیا با

 شه یم قشنگ تو با میزندگ که ایب

 شه یرنگ هی از پر عشقمون که ایب

 امیدن ته تا یهست بگو

 شه یم ترم قشنگ من یایدن تو با

 یرینگ ازم چشاتو یروز هی

 یر یم که یوقت رمیم یم یدون یم

 رمیگ یم آرامش شهیهم تو با

 یریگ یم آغوشت تو منو یوقت

 یانرژ ی همه و کنم خراب رو سازمون خاطره شب تنها ومدین دلم. دمیخند
 خرهمس آهنگ به تا کردم نییپا باال رو فلش یآهنگا. زدم کنار رو یمنف یها
 .دیرس یا بامزه و

 تابستون یشبا هیهمسا پسر

 وونیا رو ومدیم یگاه

 کرد یم پرت یگل هی دفعه هر
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 خونمون ونیم

 رونیب ایب زود یعنی

 آروم گرفت ینم دلش

 یچابک با کردم یم یط

 یکی تا ده رو ها پله

 بال اون دمیرس یم تا

 حاال گفت یم شد یم میقا

 :گفت خنده با و کرد عوض رو آهنگ ریام

! من واسدده نیماشدد یتو ادیم گردن با هم یقر چه! نمیبب نکن خانوم، نکن -
 !شد قلنبه رتمیغ رگ که نمیبب نکن

 راه بوق بوق شدددن یم رد کنارمون از که یینایماشدد! خنده ریز زدم بلند
 .میدیرس بود، کرده اجاره که یباغ کینزد. نداختنیم

 در .کنه باز رو در خودش تا موندم منتظر من و برد بزرگ با  داخل رو نیماش
 یتو رو دسددتم لبخند با و گرفت سددمتم رو دسددتش کرد باز که رو سددمتم
 !گذاشتم دستاش

. اومدن جلو اسپند با دهیحم خاله و مامان. شد پر جا همه کل و غیج یصدا
 حنجرش نگران یعنی! بود شده سدر  که یحد در د،یکشد یم کل بلند دایآ

. میگفت خوشامد و میرفت زیم هر سر نکهیا و یروب*و*سد یکل از بعد. بودم
 !میرفت گاهیجا سمت به و گرفت رو یاصل شکل مراسم
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 یج ید به گشدداد لبخند هی با که یعل ریام به خنده با و اومد کمونینزد دایآ
 :انداخت کهیت کرد، یم نگاه

 !شادوماد یزن یم شاد -

 :گفت ایح یب ریام

 !کرده شارژم خانومم -

 :زدم غیج! سرش یتو بکوبونم خواستم یم یعنی

 !ر؟یام -

 :کردم دایآ به رو بعد

 !گه یم چرت خدا به -

 :گفت و دیب*و*س رو صورتم. دیخند یم غش غش دایآ

 دقت بگه، آ  دینبا جواهر نیا ریام! داداش زن یش خوشدبخت... انشداا -
 !که؟ یدار

 !یبگ تو بودم منتظر فقط -

 قدر نیا خورده یزیچ ایآ که کردم شددک خودم که زد یم شدداد ریام قدر نیا
 !نه ای زنه، یم منگول شنگول

 وسط منو و دیکش رو دسدتم ریام که کرد آهنگ هی خوندن به شدرو  یج ید
 :برد

 نمیب یم چراغون و شهر

 نمیب یم بارون ستاره

 آرزو با  ونیم
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 نمیب یم مجنون و یلیل

 امشب قشنگه چه یوا

 امشب فرنگه شهر

 کردنه یآشت ی لحظه

 امشب سنگه و شهیش

 ما میدار اریب و ببر آخه

 ما میدار قرار یب دل

 بکوب و بزن

 خوب یخبرا

 اری تا دو

 ما میدار سوار تا صد

 دوماد و عروس آره

 ما میدار کار تازه یعاشقا

 بب*و*س و دوماد عروس

 االی االی االی

 به ور دستاش که دمید رو ریام برگشتم که یوقت و زدم چر  هی ر*ق*صم نیب
 دنیود موقع که یحالت مثل قایدق. بود چسبونده پهلوهاش به شده تا حالت
.  باال شکل یضیب حالت تند تند رو دستاش حالت همون با! دارن ها دست

 !خنده ریز زدم و رفت ادمی ر*ق*ص لحظه هی یبرا. کرد یم نییپا

 :زد داد ور اون از اسیال
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 !زنه؟ یم شاد قدر نیا زده یچ داماد -

 .خنده از مردن مجلس کل

 :گفت و باال برد رو دستاش ایح یب ریام

 !بگذرم سهمم از من شه ینم باعث ها خنده نیا ر،ینخ -

 تمیر با و گرفت کروفونیم حالت کرد، مشدت رو دسدتش یج ید مثل بعد
 :خوند یج ید

 !االی بب*و*س دامادو اال،ی عروس پسر گل -

 :کرد شرو  دایآ ور اون از و شد قبل از بلندتر مردم ی خنده یصدا

 !بب*و*س دومادو عروس -

 :زد داد نکرش یصدا با مسخره نینگ

 !بب*و*س یستیآرت -

 مثل که ریام به نگاه هی. دمیکشدد یم خجالت هم و بود گرفته خندم هم
 شده رهیخ بهم و نداختیم باال واسم رو ابروهاش شر و تخس یها پسربچه

 رو سددرش که کنم ب*و*س رو لپاش تا جلو بردم رو صددورتم. کردم بود،
 به ردک شرو  و کرد بلندم کمر از عیسر بعد و دیب*و*سد رو لبام و برگردوند

. دیکشدد یم کل و غیج ای زد یم سدوت بود سدالن یتو کس هر! چرخوندنم
 :بودم گرفته تهو  حالت

 !نیزم بذارم خدا رو تو ریام -

 ور کمرم که بخورم نیزم بود کینزد لحظه هی گذاشددتم، نیزم بالفاصددله
 ایداخ! خنده ریز زدم بلند و گرفت خندم. کرد نگاه بهم طنتیشد با و گرفت
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 آورد یم هم ترقه بود جاش اگه! نیرنگ نه و نیسنگ نه! نبود دومادا هیشب اصال
 !ترکوند یم و وسط نیا

 اعالم یج ید جدا، جدا یها ر*ق*ص و یباز مسددخره عالمه هی از بعد
 :کرد

 جمله از مجلس، یعاشقا و جوون یزوجا یبرا میذار یم آهنگ هی حاال -
 !داماد و عروس

 منتقل بهم ریام یانرژ ی همه که حاال و شد پخش آروم و کیکالس آهنگ هی
 ردنشگ دور رو دسددتام. میرفت وسددط لبخند با. بود یتالف نوبت بود، شددده
 هب و بود آورده نییپا رو سرش ریام. میکرد یم حرکت آروم آروم و کردم حلقه

 خندم. بود مشددخ  نگاهش از گرما و حرارت. بود چسددبونده میشددونیپ
 .گرفت

 ر؟یام -

 جانم؟ -

 !خوشبختم یلیخ کنم یم احساس -

 :کرد زمزمه و داد فشار محکم رو کمرم حرفم جواب در

 !ابرام یرو کنم یم احساس! یندار منو احساس پس -

 جلف نیا آخه! کرده مصرف یزیچ ،یاکسد هی شددم مطمئن. دمیخند زیر
 !بود دیبع ریام از ها یباز
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 رو لبام خواسددت تدا کردم؛ ب*و*س رو لبش ی گوشدده آهندگ یآخرا
 خمار ریام یچشما. دمیکشد کنار عیسدر من و شدد تموم آهنگ بب*و*سده

 !خنده ریز زدم من و موند

 :گفت و گذاشت پهلوهام یرو رو دستاش و اومد سمتم

 !نمیب یم هم رو تیگر شب فنچول؟ یخند یم -

 !عفتش یب سر بر خاک شدم، سر 

 !یش ینم کمینزد هفته هی تا! یشد ایح یب یلیخ -

 :گفت و دیخند مرموز

 !نده خودت و خودم به قوال نیا از اصال -

 :گفت و دیب*و*س رو گونم ساغر و اومدن کمونینزد محمد و ساغر

 .دلم زیعز یبش خوشبخت... انشاا -

 .گلم یمرس -

 :گفت خنده با و ستادیا کنارم ماهک

 !یشد ادب با شدن؛ عروس داشته هم ییقو ریتاث چه! اوهوک -

 .کردم یم فراوون ادب احساس! گفت راست استثنا نویا خنده، ریز زدم

 .بودم ادب با اول از من! گمشو -

 :گفت محمد

 !ونخونش ده ینم راه منو! خدا رو تو دیبزن یحرف هی دوستتون با خانوم الناز -

 :گفتم و دمیخند زیر
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 یم رو درسددم دیبا. دادم راه رو ریام که مونمیپشدد االن منم! واال داره حق -
 !اینکن وقت هی تایخر نیا از بخون رو درست تو جون ساغر! خوندم

 :گفت یعل ریام. خنده ریز زدن همه

 !ها یباش من با صبح فردا تا قراره شما! هان؟! ت؟یخر شدم من که -

 .نانداخت نییپا رو سرشون و بود گرفته خندشون ها بچه! یاله یریبم یوا

 مجلس گهید ی هفته! اومدن کیتبر یبرا هم فرهداد و مداهدان مهسددا،
 !بود ماهان و مهسا یخواستگار

 یاصرارها با. بخورم یچیه تونستم ینم جور چیه اصال شد که شدام موقع
 رو معدم یکل کردم یم احسدداس همونم که خوردم جوجه کهیت تا دو ریام
 از و خوردم ینم یچیه بایتقر یعروسدد از قبل هفته هی چون کرد؛ تیاذ

 .کرد ینم قبول خوردن واسه رو یزیچ ادیز معدم ادیز استرس

 مهه نداشت، قبل ی خونه به یشباهت گهید که یا متروکه ی خونه در یجلو
 قشنگ یکل رو خونه ینما یمشک یسدنگا. بودن دهیکشد صدف نایماشد ی

 رو اسیال خواسدتم یم که آخر ی لحظه. بود شدده زیتم باغشدم و بود کرده
 حاال! کردم هیگر مامان بغل و اوردمین دووم منم و هیگر ریز زد بب*و*سددم

 هخون! روته به رو مامانت ی خونه یکول بگه و نگرفت رو جلوم هم کس چیه
 !یانداخت راه هیچ بساط نیا! پشتته هم شوهرت مادر ی

 دهیمح خاله بابا، مامان،. گذاشت ریام دست یتو رو دستم بابا رفتن که همه
 رو ستمد و برگشتم آخر ی لحظه. میبش با  وارد ریام با تا شدن منتظر دایآ و

 .دمید همشون یچشما یتو رو اشک برق و دادم تکون براشون
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 هی و درآوردم رو کفشام. میرفت یاصل ساختمون سمت ریام با و بسدتم رو در
 :گفت و دیخند ریام. انداختم گوشه

 !بودم تیخر من که -

 :گفتم و دمیخند

 !زم؟یعز ید یم نسبت خودت به هیچ حرفا نیا! هیحرف چه نیا نه -

 :گفت و شد کمینزد قدم هی

 نه؟ خانوم، فنچول گهید ینگفت نویا شما وقت اون آهان -

 :گفتم خنده با و دمیدو باال ی طبقه سمت عیسر

 .چسبه ینم حرفا نیا مردم گل دختر به نه، -

 جازها ریام میزیجه دنیچ موقع که شدم یاتاق وارد عیسر که دیدو دنبالم ریام
 یجا یجا. موندم مات کردم، باز رو اتاق در یوقت. بشددم واردش داد ینم

 نیزم یرو هم هیبق و بود شددده وصددل وارید به که بود ییها بوم از پر اتاق
 !بودن

 لاص در یعنی بود؛ من هیشب العاده فوق که بود یدختر ریتصو هم همشدون
 :کردم زمزمه و دمیخند ناباور! بود من خود ی چهره

 !ر؟یام -

 با داشدت، حلقه که رو انگشدتم اون. کرد حلقه دورم پشددت از رو دسدتاش
 :گفت و کرد لمس دستش

 جانم؟ -

 :گفتم و دمیخند بسته دهن با
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 !شه ینم باورم -

 !دارم رو اصلش اینقاش نیا یجا به االن که شه ینم باورم منم -

 !دارم دوستت -

 !شتریب من -

 :گفتم و کردم داشت قرار هیپا یرو که یدیسف بوم به نگاه هی

 .میبکن یکار هی ایب -

 ؟یچ -

 :گفتم و برداشتم رو سبز رنگ و رفتم بوم سمت

 .کن انتخاب رنگ هی -

 :گفت و برداشت رو قرمز رنگ ریام

 !قرمز منم خب، -

 دست و گذاشتم رنگ یرو رو دستم و ختمیر کنار ظرف یرو رو سبز رنگ
 .موند بوم یرو دستم یجا و گذاشتم بوم یرو رو یرنگ

 کنار بزرگش دسددت یجا و کرد قرمز رنگ با رو من کار نیع و دیخند ریام
 .بست نقش من فیظر دست

 به رو میرنگ دست. خنده ریز میزد و میکرد نگاه مونیهنر اثر به گهید هم با
 اب که ریام و خنده ریز زدم. بشه سدبز صدورتش شدد باعث و زدم صدورتش

 فرار شدست از و زدم غیج که بکنه یتالف خواست بود، شده ریغافلگ حرکتم
 .کردم

 ددددددانیپدددددا
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